
1 
 

Vekkelse er målet 
Dag 7 – Be guds løfter 
Jesu løfte er: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere» (Matteus 
7:7). 
 
Umulige seire blir mulige 
Jesus satte oss fri «så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om» (Galaterne 3:14). Men hvordan 
bygger vi tro på det han har lovet? Hvordan skal vi be slik at vi er sikre på å bli fylt med Den Hellige Ånd? 
Hvordan fører et hjerte som er født på ny til kristen modenhet i det virkelige liv? 
 
I mange år hadde jeg kjent til en andaktspraksis som ble kalt «å be med løfter», men i lang tid praktiserte jeg 
det ikke. Da jeg oppdaget velsignelsene ved å be Guds løfter, ville jeg dele det med andre. For flere år siden 
skrev jeg boken Steps to Personal Revival, som har et kapittel om hvordan det å be Skriften er nøkkelen til en 
praktisk kristen erfaring. Noen lesere sendte disse vitnesbyrdene: «Jeg trodde aldri jeg skulle finne slik ny 
kunnskap om bønn – å be ut fra Guds løfter, som du forklarte. I mellomtiden har Gud gitt meg seire i livet som 
jeg aldri trodde var mulig.» 
 
«Siden jeg lærte å be med løfter, har livet mitt blitt forvandlet. ... Min kone har sett en fullstendig forandring 
hos meg. Jeg er også overrasket over meg selv.» 
 
Prøv det selv! 
Hva betyr det å be med løfter? Vi velger et bibelsk løfte eller en befaling og ber disse ordene tilbake til Gud. Vi 
stoler på at han vil gjøre det han lovet. Vi lar ham lede våre bønner og snakke til oss gjennom sitt ord. 
 
Og hvis vi føler tvil – som alle gjør noen ganger – peker vi på løftene og krever dem som Guds egen garanti. Når 
vi fyller hjertet og bønnelivet med Skriften, blir vår tro styrket, og vi blir kjent med Guds sinn som aldri før. Ellen 
White skriver: «Å slette løftene fra Guds ord ville være som å fjerne solen fra himmelen. ... Gud har gitt oss 
løftene i sitt ord for at vi skal tro på ham. I disse løftene trekker han til side forhenget som skiller oss fra 
evigheten» (Livet sammen med Gud, 30. november [ML 338]). 
 
Bibelen gir klar veiledning for vårt bønneliv. Først blir vi bedt om å komme med våre ønsker i Jesu navn: 
«Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre de» (Johannes 14:14). Gud gir også et generelt løfte om 
at han svarer bønner som er etter hans vilje: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber 
om noe som er etter hans vilje» (1 Johannes 5:14-15). Gud åpenbarer sin vilje i Bibelens befalinger og løfter, og 
vi kan stole på at han gjør det han har lovet. Vers 15 fortsetter: «Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber 
om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.» 
 
Hva vil det si? Når vi ber om noe som vi vet er i samsvar med Guds vilje, svarer han allerede i samme øyeblikk. 
Vi ser kanskje ikke synlige resultater ennå. Og vanligvis kjenner vi det ikke på oss. Men våre bønner blir besvart 
av tro, ikke av våre følelser. Følelsene kommer senere, men foreløpig stoler vi på løftet. 
 
For eksempel har jeg lært noe når jeg ber med mennesker som er avhengige av alkohol og nikotin. I det 
øyeblikket de ber om utfrielse, legger de kanskje ikke merke til noe. De må ta imot utfrielsen i tro. Men kanskje 
noen timer senere merker de kanskje at de ikke har det gamle suget etter alkohol eller tobakk. I det øyeblikket 
har de fått den praktiske utfrielsen som de ba om i bønnen. 
 
Ellen White har også noe om å be med løfter: «[Gud] ser gjerne at de stiller de aller største forventninger til 
ham, slik at de kan herliggjøre hans navn. De kan forvente store ting hvis de stoler på hans løfter» (Alfa og 
Omega, bind 5, side 219 [DA 668]). «Be intenst og tryglende om Den Hellige Ånd. Gud står bak hvert eneste 
løfte han har gitt. Hold Bibelen i hendene og si: Jeg har gjort det du bød meg. Nå påberoper jeg meg ditt løfte: 
‘Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere’ (Matteus 7:7)» (Ord som 
lever (2006), side 97 [COL 147]). 
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Jesus lover: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få 
det» (Markus 11:24). Ber du løftene hans hver dag? Når vi ber i hans navn og etter hans vilje, settes hele 
himmelen i bevegelse. 
 
Be Guds ord 
Gud venter på å få gi oss Den Hellige Ånd 
«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). 
 
«Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke 
blitt herliggjort» (Johannes 7:39). 
 
«Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham» (Apostlenes 
gjerninger 5:32). 
 
Far, vi leser at du vil gi Den Hellige Ånd til dem som ber deg, til dem som tror på deg og til dem som adlyder 
deg. Det er dette vi vil. Gjør dette i vårt liv, for vi kan ikke gjøre det selv. Takk for at du øser ut din kjærlighet i 
vårt hjerte. 
 
Han oppfordrer oss til å bli fylt med Ånden 
«Bli fylt med Ånden» eller «la deg kontinuerlig og gjentatte ganger fylles med Ånden» (Efeserne 5:18, 
omskrivning). 
 
Kjære Far, lær oss å be kontinuerlig og gjentatte ganger om at Den Hellige Ånd må bli utøst! Vi ønsker ikke å 
være uten Ånden slik som de tåpelige jomfruene. Fyll oss med visdommen i ditt ord! 
 
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 smedlemmer, 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: Standing on the Promises (#518); Wonderful Words of Life (#286); Give Me the 
Bible (#272); Great Is Thy Faithfulness (#100). Andre sanger: Ancient Words; Salmene 19 Song. 
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