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Vekkelse er målet 
Dag 10 – Vi søker vekkelse sammen 
«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sakarja 4:6). 
 
Hva så? Tre trinn til åndelig omstart 
Vil du oppleve åndelig fornyelse sammen med menighetsfamilien din? Her er forslag til en plan som har ført til 
åndelig vekkelse og håp for menigheter i Tyskland, Sveits, England, Tadsjikistan og USA. Vekkelse kan skje hvor 
som helst, også i verdslige land når folk kontinuerlig overgir seg til Jesus og ber om Den Hellige Ånds 
velsignelse. 
 
Be om at menigheten, familien eller bønnegruppen din kan få oppleve en åndelig «omstart» i år! Lag en plan, 
be om innspill fra andre og sett en dato for å begynne! Tilpasse ideene dine etter kulturen, samfunnet og 
behovene i gruppen din! 
 
Vi vil bare dele eksemplet fra en menighet i Decatur, Alabama, USA:  
 
1. Omstart 
Bruk flere uker eller måneder på å be alvorlig om Den Hellige Ånd mens dere studerer Skriften og kanskje en 
kort andaktsbok! 
 
Som forberedelse til en møteserie begynte medlemmer av Decatur-menigheten å be sammen i kirken i 30 
minutter hver sabbatsmorgen. De delte tips i kirkens nyhetsbrev for å fremme bønn, vekkelse og Den Hellige 
Ånds verk. De holdt også et videoseminar om Den Hellige Ånd på to sabbatskvelder. Etter seminaret delte de ut 
en kort bok om åndelig vekkelse og ba medlemmene lese den de neste seks ukene. (De valgte boka Steps to 
Personal Revival. Andre muligheter er Veien til Kristus eller en studieveiledning om vekkelse.) Senere, under Ti 
dager i bønn, ba de om vekkelse og Den Hellige Ånd, og feiret en Sabbat med bønn og lovprisning. 
 
2. Relasjonspleie 
Begynn med forbønn for fem mennesker som ikke har tatt imot evangeliet, kontakt dem så og hold 
vennskapet ved like på en oppriktig og taktfull måte! I løpet av denne tiden kan dere kanskje studere en 
annen bok om bønn eller vekkelse. Kanskje kan dere studere to og to for økt støtte og dypere forståelse. 
 
I løpet av denne andre fasen begynte medlemmer av Decatur-menigheten å studere boken 40 Days: Prayers 
and Devotions to Prepare for the Second Coming i grupper på to. Som et resultat vokste deres glede over å 
fortelle andre om Jesus. Som antydet i boken begynte medlemmene også å be for fem personer i deres liv som 
ikke hadde tatt imot Jesus. Deretter tok de kontakt med disse kjenningene eller tidligere medlemmene og holdt 
kontakten over tid. Dette resulterte i dåp og velsignelser for både de nye medlemmene og dem som hadde 
bedt for dem. 
 
Tenk på det: Hvis ti menighetsmedlemmer ber for- og holder kontakt med fem personer hver, ville det være 50 
personer, og derfra ville det vokse. Ved slutten av de 40 dagene kan du invitere menneskene du ba om til en 
spesiell besøkssabbat. Be deretter hver av dem om å bli med i en smågruppe (bibelstudium, kokekurs, trening, 
sosiale aktiviteter, det som måtte passe til personens interesser)! Du kan også innby dem til møteserier. Husk å 
delta på møtene sammen med vennene dine og hjelpe dem å føle seg velkommen! 
 
3. Dele 
Hvert medlem kan innby menneskene de har bedt for til å delta på møteserier, bibelstudier i en smågruppe 
eller individuelt bibelstudium. (Hvis noen av bønnekontaktene dine ikke er klare til bibelstudier, kan du be 
dem med til en smågruppe med fokus på et interesseområde, for eksempel trening, matlaging, hobbyer eller 
sosiale aktiviteter.) 
 
Da Decatur-menigheten holdt en møteserie, opplevde medlemmene vekkelse og et dypere forhold til Jesus. 
Den Hellige Ånd arbeidet med de innbudte gjestene, og ti mennesker overga seg til Jesus og ble døpt (mens 
fem andre ble med senere). Resultatene vitner om bønnens kraft. (Historien om Decatur er tilpasset etter en 
artikkel i Southern Tidings.) 
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Hva kan menigheten din gjøre? 
Be sammen og lag en plan for menigheten din i dag! «Hele himmelen er i aktivitet, og Guds engler venter på å 
få samarbeide med alle som vil utarbeide planer slik at sjeler som Kristus døde for, kan få høre det gode 
budskapet om frelse. Engler som bistår dem som skal arve frelsen, sier til enhver sann kristen: ’Det er arbeid til 
deg.’ ’Gå og still dere opp ... og la folket få høre hele dette budskapet om livet!’ (Apostlenes gjerninger 5:20)» 
(Testimonies for the Church, bind 6, side 433-434). 
 
Gud sender deg ut til verden med dette løftet: «Det dere planlegger vil ikke lykkes med hærmakt eller med 
menneskekraft; nei, min Ånd vil utrette det! Jeg, Herren, den allmektige Gud, lover dette» (Sakarja 4:6, fritt 
etter den tyske versjonen Hoffnung für Alle). 
 
Be Guds ord 
Den Hellige Ånd vil utrette det 
«Det dere planlegger vil ikke lykkes med hærmakt eller med menneskekraft; nei, min Ånd vil utrette det! Jeg, 
Herren, den allmektige Gud, lover dette» (Sakarja 4:6, fritt etter den tyske versjonen Hoffnung für Alle). 
 
Kjære Far, du forteller oss at suksess ikke skyldes menneskelig innsats. Tilgi oss for vår mangel på Den Hellige 
Ånds kraft! Vekk oss slik at vi ikke er lunke som Laodikea! Vekk oss for vår egen frelses skyld og for våre 
naboers skyld! Og takk for den evige gleden du har lovt. 
 
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: Bringing in the Sheaves (#369); Stand Up, Stand Up for Jesus (#618); I Love to 
Tell the Story (#457); When We All Get to Heaven (#633). Andre sanger: Pass It On; People Need the Lord; We 
Are His Hands. 
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