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Verdensmenighetens bønneønsker 
Fordi det er raske forandringer i verden og i menigheten, vil vi gi en liste med oppdaterte bønneønsker på 
nettstedet vårt høsten 2020. Se www.tendaysofprayer.org. 
 

• Vi ber for medlemmer som opplever forfølgelse eller fengsel på grunn av sin tro. 
• Vi ber om en åndelig vekkelse blant syvendedags adventistungdommer over hele verden som går på 

offentlige høyskoler og universiteter. Måtte de bli levende ambassadører for Kristus. 
• Vi ber for de 69 prosent av jordens befolkning som ikke har fått en klar presentasjon av Jesus. 
• Vi ber for de 62 millioner menneskene i de 28 minst nådde byene i det tidligere Sovjetunionen (Euro-

Asia-divisjonen). 
• Kall på modige misjonærer som er villige til å arbeide blant de 746 folkegruppene i de 20 landene i 

Midtøsten. 
• Vi ber om at mange adventister vil tjene Gud ved å elske andre og dele med mennesker fra andre 

kulturer og religioner. 
• Gi oss moderne valdenser-studenter som er villige til å tjene deg på vanskelige steder! 
• Vi ber om at de 202 millioner menneskene i de 41 minst nådde byene i Sør-Asia- og 

Stillehavsdivisjonen må få kjenne Jesus. 
• Vi ber for sabbatsskole- og misjonsavdelingen i hver lokalmenighet idet de søker Guds ledelse og går til 

nærmiljøet med kjærlig innsats, bibelstudier og personlig vitnetjeneste. 
• Vi ber for Adventistkirkens utviklings- og nødhjelpsorganisasjon (ADRA) når de fyller praktiske behov 

over hele verden. 
• Vi ber for de 16 millioner menneskene i de seks minst nådde byene i South Pacific-divisjonen. 
• Vi ber om at Den Hellige Ånd må hjelpe oss å finne ut hvordan vi skal nå de 406 millioner menneskene 

i de 105 minst nådde byene i Northern Asia-Pacific-divisjonen. 
• Velsign Adventist Chaplaincy Ministries i deres mobilisering av kapellaner og interesserte medlemmer 

til å hjelpe dem som er i fengsel! 
• Herre, vi ber for våre sabbatsskolelærere. La dem se hvor viktig deres arbeid for barna våre er! 
• Herre, vi søker din veiledning for de mange innflytelsessentra, helse- og familieprogrammer og 

speiderlagene rundt om i verden. 
• Vi ber om at du vil hjelpe oss å elske og pleie nye medlemmer. 
• Herre, vis oss hvordan vi kan sende mer sannhetslitteratur (trykt og elektronisk) inn i lokalsamfunnene 

våre! Vi ber om at folk vil lese det og at Den Hellige Ånd vil overbevise dem om bibelens sannhet. 
• Herre, vi ber om din beskyttelse for misjonærer som arbeider på farlige steder. 
• Gi oss litteraturevangelister, studentmisjonærer, forfattere, mediaspesialister og økonomiske 

støttespillere for å spre ord om håp og liv! 
• Vi ber for adventistskoler, elever og lærere over hele verden. Måtte disse skolene alltid lære Bibelens 

sannhet og føre unge mennesker til oppdrag og tjeneste. 
• Herre, gi oss visdom til å nå sekulære kulturer som ikke er interessert i religion! La din hellige Ånd 

bryte ned murene som omgir verdslige hjerter! 
• Velsign oss når vi går ut til mennesker som er slaver av åndedyrkelse, avgudsdyrkelse og animistisk 

tro! Hjelp oss å forstå deres verdensbilde og la dem møte en personlig frelser! 
• Herre, inspirer syvendedags adventister over hele verden til å be som aldri før! La oss be om 

senregnet, som lovet i Joel 2; Hos 6 og Apostlenes gjerninger 2. 
• Vi ber for de 541 folkegruppene i de 18 landene i Southern Africa-Indian Ocean-divisjonen. Før dem til 

Bibelens sannhet!  
• Vis oss hvordan vi kan oppfylle flyktningenes praktiske og åndelige behov! Måtte menigheten vår bli 

kjent for sin kjærlighet til alle mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. 
• Måtte vi trofast og fullt ut forkynne de tre englebudskapene i Åpenbaringen 14. Måtte all vår lære ha 

Kristi kjærlighet og rettferdighet som sentrum. 
• Vi ber deg om å kalle bymisjonærer som kan plante menigheter for de 806 folkegruppene i de 20 

landene i Den Inter-europeiske divisjon. 
• Skap en hær av arbeidere som kan plante menigheter for de 948 folkegruppene i de 38 landene i Den 

interamerikanske divisjon! 
• Lær oss å forkynne vår tro klart, kreativt og bibelsk! 
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• Måtte Jesu kjærlighet bli navet i alt vi tror på. 
• Herre, forbered unge mennesker til å plante menigheter for de 789 menneskegruppene i de 9 landene 

i Den nordamerikanske divisjon! 
• Vi ber deg utdanne frivillige til å tjene de 70 menneskegruppene i Israel-feltet. 
• Vi ber deg om helsemisjonærer til å plante menigheter blant de 830 folkegruppene i de elleve landene 

i East-Central Africa-divisjonen. 
• Vi ber deg om bønnekrigere til å be for de 2568 folkegruppene i de fire landene i Sør-Asia-divisjonen. 
• La familiene våre åpenbare din kjærlighet hjemme og i lokalsamfunnet! Vi ber deg om å skape 

harmoni i hjemmene, helbrede ødelagte forhold, beskytte de utsatte mot misbruk og åpenbare din 
helliggjørende kraft i ellers håpløse situasjoner. 

• Måtte våre medlemmer, pastorer og ledere over hele verden ta til seg av Guds ord hver dag. Måtte vi 
også søke deg daglig i bønn. Minn oss om at uten deg kan vi ikke utrette noe! 

• Vi ber deg kalle sykepleiere og leger som kan plante nye menigheter blant de 1,978 folkegruppene i de 
22 landene i West-Central Africa-divisjonen. 

• Vi ber for de 49 millioner menneskene i de 19 byene med færrest adventister i Transeuropeisk 
divisjon. 

• Vi ber for barna våre. Gi dem kraft til å stå frimodig for deg når de møter hindringer og press! Hjelp 
dem til å ta kloke valg og stå for sannheten! 

• Lær oss å følge Kristi uselviske eksempel ved å møte de daglige behovene til mennesker i nærmiljøet! 
Utstyr oss til å være helsemisjonærer, frivillige i lokalsamfunnet og de nødstedtes venner! 

• Herre, måtte en mektig vekkelse av primitiv gudfryktighet feie gjennom menigheten din i de siste 
dager. Måtte vi stå for sannhet samme hva som skjer. 

• Vi ber for ungdomsledere over hele verden som trofast overfører arven vår til neste generasjon: 
identitet i Kristus, misjon som syvendedags adventister og ledelse i den lokale menighet. 

• Vi ber for ungdommene som lever farlig for Herren på One Year in Mission og Mission Caleb. 
• Herre, gi oss en strategi for å nå verdens Jeriko-er med De tre englebudskapene og føre byenes Rahab-

er til frelse i Kristus! 
• Herre, gi legedom og trøst til millioner som lider av sykdom og har det vondt! Vis oss hvordan vi kan 

være dine hender og føtter for å velsigne dem som lider og gi håp til de redde! 
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