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Vekkelse er målet 
Dag 1 – Jesu mest dyrebare gave 
«Hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13). 
 
Jeg har ingenting 
«Herre, lær oss å be!» ba disiplene. De så at Jesus daglig hadde kontakt med sin himmelske Far og lengtet etter 
den samme kraften i sine liv. 
 
Jesus svarte med en bønnelekse i tre deler: Fadervår, lignelsen om en venn som kom ved midnatt, og behovet 
for alltid å be om Den Hellige Ånd (Lukas 11:1-13). 
 
I lignelsen (vers 5-8) har en mann ingenting å gi en gjest som kommer sent på kvelden. Mannen skynder seg til 
naboen og ber om brød for å gi gjesten, og forklarer: «Jeg har ikke noe». Han fortsetter å mase til han til slutt 
får brød å gi til gjesten. I denne historien ser vi at vi må komme til Jesus for å ha noe å gi andre. Når vi vil 
videreformidle livets brød, skjønner vi ofte at vi ikke har noe å gi. 
 
Så knytter Jesus problemet i denne lignelsen (jeg har ikke noe) til vårt behov for å be om Den Hellige Ånd: «Jeg 
sier dere: Be, så skal dere få» (Lukas 11:9). 
 
Be Guds ord 
Jesus oppfordrer oss: Fortsett å be 
Her i Lukas 11 understreker Jesus ni ganger at vi skal be om Den Hellige Ånd i vårt liv. Jeg kjenner ikke noe 
annet avsnitt der han så kjærlig oppfordrer oss til å innse noe. 
 
«Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som 
ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant 
dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når 
selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige 
Ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:9-13). 
 
I disse få versene bruker Jesus verbet «be» seks ganger og understreker tanken med å søke to ganger og banke 
to ganger. Alt dette er handlingsverb. Han viser at vi må handle for å bli fylt med Den Hellige Ånd. 
 
Den siste bruken av «be» er i gresk fortsettelsestid, noe som betyr at vi ikke bare bør spørre en gang, men 
fortsette å spørre – kontinuerlig. Det er klart at Jesus ønsker å skape et ønske om Den Hellige Ånd med denne 
oppfordringen. Han vet at vi mangler noe viktig hvis vi ikke alltid ber om Den Hellige Ånds rike velsignelser. 
I Ord som lever leser vi: «Gud sier ikke: Be én gang, så skal du få. Han oppfordrer oss til å fortsette å be – 
utrettelig. Stadig, vedholdende bønn gjør at den som ber, blir mer alvorlig innstilt. Den gir ham en økende 
lengsel etter å få de ting han ber om» (side 95 [COL 145]). 
 
Og hvorfor tror du Jesus tilbrakte så mye tid i bønn? Ellen White forklarer: «Morgen etter morgen samtalte han 
med sin Far i himmelen og mottok daglig en ny dåp av Den Hellige Ånd» (Signs of the Times, 21. november 
1895). 
 
Ja, Jesus er vårt eksempel i dette. Still deg selv spørsmålet: Hvis Jesus trengte en daglig fornyelse fra Den 
Hellige Ånd, hvor mye viktigere er det da ikke for meg? 
 
Vitnesbyrd og utfordring fra et medlem 
«De siste to årene har jeg hver dag bedt om Den Hellige Ånds utgytelse i mitt liv. ... Min vandring med Gud har 
vært fantastisk. Åndens frukt i Galaterne 5 har blitt mer synlig hos meg siden jeg ba Jesus om å leve i meg, å 
gjøre sin vilje i meg, og daglig å fornye meg med Den Hellige Ånd. Jeg finner større glede i å lese Bibelen og å 
fortelle andre om Kristus, og jeg har et sterkt ønske om å be for andre. Dessuten er livsstilen min blitt en helt 
annen. ... Jeg utfordrer deg til hver dag i seks uker å be om å bli fylt med Den Hellige Ånd og se hva som skjer» 
(C.H.). 
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Hvorfor får vi ikke flere bønnesvar? 
«Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser» 
(Jakob 4:2-3). 
 
Kjære Far i himmelen, tilgi oss for at vi har forsømt å be om Den Hellige Ånd hver dag! Takk for at hvis vi 
bekjenner syndene våre, er du trofast og tilgir dem. 
 
Vår bønn viser hvor mye vi verdsetter Guds tilbud 
«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den 
Hellige Ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13). 
 
Kjære Far, takk for at du lovte å gi oss Den Hellige Ånd. Vi ber om at Den Hellige Ånd må bli utgytt nå, og vi 
takker deg for at du svarer vår bønn. Lær oss å stole på dette løftet! 
 
Gud vil gi oss en overflod av liv! 
«Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om 
Ånden de som trodde på ham, skulle få» (Johannes 7:38-39). 
 
Kjære Herre, takk for at du gir elver med levende vann til dem som tror på deg. Hjelp oss å leve i daglig 
overgivelse til Kristus, slik at du kan oppfylle dette løftet i vårt liv! 
 
Flere forslag til bønn 
Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet! 
Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse! 
Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger! 
Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan! 
Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå! 
Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang! 
Forslag til sanger: SDA Hymnal: Spirit of the Living God (#672); Sweet, Sweet Spirit (#262); Fill My Cup, Lord 
(#493); Sweet Hour of Prayer (#478); Come, Holy Spirit (#269). 
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