Løfter til bønnestunden
Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen

Løfter om Den Hellige Ånd
«Be Herren om regn i vårregnets tid! Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll og vekster på
marken» (Sakarja 10:1).
«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).
«Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det
jeg har sagt dere. [...] Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva
rettferdighet er, og hva dom er» (Johannes 14:26; 16:8).
«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større
gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom
Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Johannes 14:12–14).
«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sakarja 4:6).

Løfter om at Gud svarer bønn
«Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det» (Johannes 15:7).
«La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i
rette tid» (Hebreerne 4:16).
«Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det» (Markus 11:24).
«Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære» (Salmene 50:15).
«Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de
få det av min Far i himmelen» (Matteus 18:19).
«Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro» (Matteus 21:22).
«Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg
om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Johannes 14:13-14).
«På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om
noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden
deres kan være fullkommen» (Johannes 16:23-24).
«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 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» (1 Johannes 5:14-15).

Løfter om Guds kraft
«Er det noe som er umulig for Herren?» (1 Mosebok 18:14).
«Herren skal stride for dere, og dere skal være stille» (2 Mosebok 14:14).
«For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud» (Markus 10:27).
«Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det» (1 Tessaloniker 5:24).
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«Jeg vet at du makter alt. Ingen ting er umulig for deg når du vil det» (Job 42:2).
«For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud» (Markus 10:27).
«Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham
for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?» (Romerne 8:31-32).
«Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han skifter sinn. Gjør han ikke det han sier, holder
han ikke det han lover?» (4 Mosebok 23:19).
«Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke
sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor
styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de
løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette» (Jesaja 40:28–31).

Løfter om Guds ledelse
«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med
deg overalt hvor du går» (Josva 1:9).
«Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal
ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg» (1 Mosebok 28:15).
«Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand»
(2 Mosebok 23:20).
«Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele
din sjel» (5 Mosebok 4:29).
«Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jeremia 33:3).
«Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark.
Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt» (Jesaja
40:4-5).
«Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd» (Salmene
32:8).
«Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd
og mist ikke motet!» (5 Mosebok 31:8).
«Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge» (Salmene 25:12).
«Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør
han stiene dine jevne» (Ordspråkene 3:5-6).
«Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt
skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen
din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter» (Jesaja 58:10-11).
«Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, vil jeg høre» (Jesaja 65:24).

Løfter om et nytt sinn
«Jeg gir dem et hjerte til å kjenne meg, for jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud når
de vender om til meg av hele sitt hjerte» (Jeremia 24:7).
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«Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel, slik at du skal få leve» (5 Mosebok 30:6).
«Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et
kjøtthjerte i stedet» (Esekiel 36:26).
«Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag»
(Filipperne 1:6).
«Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som
kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere
få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden» (2 Peter 1:34).
«Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterne 5:17).
«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som
menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg»
(Galaterne 2:19-20).
«Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere
ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal
også fullføre det» (1 Tessalonikerne 5:23-24).

Løfter om tilgivelse
«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine
onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krønikerne 7:14).
«Du tok bort ditt folks skyld, dekket over all deres synd» (Salmene 85:3).
«For du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg» (Salmene 86:5).
«Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi
dere misgjerningene deres» (Markus 11:25).
«Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus» (Efeserne 4:32).
«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for
all urett» (1 Johannes 1:9).
«Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de
er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull» (Jesaja 1:18).
«Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke» (Jesaja 43:25).
«For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden» (Jeremia 31:34).
«I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom» (Efeserne 1:7).

Løfter om seier over synd
«For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro» (1 Johannes 5:4).
«Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss» (Romerne 8:37).
«Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» (1 Korinterne 15:57).
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«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder
deg oppe med min rettferds høyre hånd» (Jesaja 41:10).
«Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler» (Efeserne 6:16).
«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som
menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg»
(Galaterne 2:19-20).
«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Filipperne
2:13).
«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod» (Galaterne 5:16).
«Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!» (Romerne
16:20).
«Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan
dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne» (Romerne 12:2).
«Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg» (1
Johannes 2:15).

Løfter om helbredelse
«Han sa: Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans
bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For
jeg, Herren, er den som helbreder deg» (2 Mosebok 15:26).
«Som dine dager er, skal din styrke være» (5 Mosebok 33:25).
«Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode,
du blir ung igjen som ørnen» (Salmene 103:2–5).
«Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde! Det blir til helse for kroppen, en
styrkedrikk for marg og bein» (Ordspråkene 3:7-8).
«Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han
var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte:
Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå
på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet» (Jesaja 53:3–5).
«Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang» (Jeremia
17:14).
«Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren» (Jeremia 30:17).
«Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og
trygghet for dem» (Jeremia 33:6).
«Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe
ut og hoppe som kalver» (Malaki 4:2).
«Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med
olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder,
skal han få dem tilgitt» (Jakob 5:14-15).
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Løfter om kraft til å gjøre Guds vilje
«Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet
dag for dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier
uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er
evig» (2 Korinterne 4:16–18).
«La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp» (Galaterne
6:9).
«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Filipperne 4:13).
«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Filipperne
2:13).
«Men han svarte: ‘Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.’ Derfor vil jeg helst være stolt av
mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg» (2 Korinterne 12:9).

Løfter om å være Guds vitner
«Frykt ikke, vær ikke redde! Har jeg ikke fra før av fortalt og latt deg få høre? Dere er mine vitner. Finnes det
noen Gud ved siden av meg? Jeg kjenner ikke til noen annen klippe» (Jesaja 44:8).
«Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg» (Jesaja 60:1).
«Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste» (2
Korinterne 5:18).
«Da sa Herren til meg: Du skal ikke si: Jeg er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg,
skal du si» (Jeremia 1:7).
«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og
hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apostlenes gjerninger 1:8).
«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal
forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Peter 2:9).
«Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det
håp dere eier» (1 Peter 3:15).
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