
Ti dager med bønn  

Dag 1, onsdag 6. januar 2016 

 

Vårt største behov: 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!» Luk 11,13 

 Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnestunden med å prise Gud for den han er, for hans kjærlighet, visdom, 

hellighet osv. 

 Pris Gud for at han vil lære dere å bli i ham. 

 Pris Gud fordi han mer enn gjerne gir dere Den hellige ånd, den største av alle gaver. 

Bekjenne og gjøre krav på seier over synd (ca. 5 minutter) 

 Be Gud om å vise deg hvilke synder dere trenger å bekjenne av hjertet. Gjør krav på 

hans seier over disse syndene. 

 Be Gud om tilgivelse for at dere ikke har satt den pris på Den hellige ånds gave som 

dere bør, og be ham om å gi dere tørst og lengsel etter Den hellige ånd. 

 Takk Gud for at han tilgir dere, slik 1 Joh 1,9 beskriver. 

Bønn og forbønn (ca. 35 minutter) 

 Be Gud om å åpenbare mer av sin natur slik at dere kan kjenne ham. 

 Be Gud om å gjøre dere villige til å bli fylt med Den hellige ånd. 

 Be om at familie og venner må føle sitt behov for Den hellige ånd. 

 Er det noe som hindrer Den hellige ånd i å komme inn i ditt hjerte? Fortell Gud om 

det. 

 Be om at kirkens ledere (pastor, distrikt, union, divisjon, og Generalkonferansen) må 

se sitt behov for Den hellige ånd i sitt liv. 

 Be om kirkelig samhold i ånd og sannhet. 

 Be for fortsatt og økende fokus på «Vekkelse og reformasjon» hos medlemmer, 

distrikter, unioner, institusjoner, divisjoner og Generalkonferansen. Vær oppmerksom 

på den personlige siden ved «Vekkelse og reformasjon» hos deg, din familie, din 

menighet og i lokalsamfunnet. Be om at folk vil ta del i initiativet «Sammen i bønn» 

ved å be om Den hellige ånds senregn og oppfyllelsen av Joel 2, Hos 6, og Apg 2. 

 Be om at alle medlemmer må føle en byrde for å vinne sjeler og forstå at Gud vil at 

alle skal følge i Kristi fotspor ved å fortelle andre om sin personlige tro under Guds 

veiledning. 

 Be for økt vektlegging av personlig daglig lesing og etterfølgelse av Bibelen gjennom 

initiativet «Tro hans profeter», som legger vekt på lesing og studium av Bibelen og 

lese og studere Profetiens ånd. 



 Mission to the Cities – Be for West-Central Africa-divisjonen og byene de arbeider for 

å nå for Kristus: Lagos, Douala, Calabar, Accra, Abuja, Lome. Be også for Southern 

Asia-divisjonen og byene i India som de prøver å vinne for Kristus: Mumbai, Kochi, 

Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal, Vijayawada. Be om at Guds ord må 

bære frukt. 

 Be om at de sju (eller flere) du har på listen din, må se sitt behov og åpne seg for Den 

hellige ånd. 

 Be for personlige behov dere måtte ha. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for Den hellige ånds gave! 

 Takk Gud for at Den hellige ånd har arbeidet med deg. 

 Takk Gud for at han vil frelse sjeler for sitt rike i løpet av disse ti dagene. 

Forslag til sanger 

“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal nr. 316); “I Need Thee Every Hour” (SDA 

Hymnal nr. 483); “Seek Ye First”; “Draw Me Nearer” (SDA Hymnal nr. 306); “Hover O’er 

Me, Holy Spirit” (SDA Hymnal nr. 260); “Sweet, Sweet Spirit” (SDA Hymnal nr. 262); 

“Baptize Us Anew” (SDA Hymnal nr. 258). 

Vårt største behov: Den hellige ånd  

«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!» Luk 11,9–13 

Det er Den hellige ånds kraft vi trenger. Blant dere og Guds flokk er det en selvtilfredshet 

som må brytes opp. Guds Ånd er en overbevisende kraft. Når Gud ånder den ut over kirken, 

vil den få en helt annen åndelig effektivitet. Gud vil gjerne gi, men mange er ikke klar over at 

de må ta imot. De er svake når de kunne ha vært sterke, maktesløse når de kunne være sterke i 

Den hellige ånds effektivitet. Deres lys er dunkelt. Vekk dem av deres selvtilfredse, 

selvrettferdige tilstand. – Testimonies to Southern Africa, side 69 

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går 

bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til 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. (Joh 16,7.8) 

Vi må la Den hellige ånds mildnende, dempende og foredlende innflytelse få forme oss og ta 

enhver tanke til fange i Kristus. Det er Den hellige ånd som gjør oss i stand til å vinne seier, 

som får oss til å sitte ved Jesu føtter slik som Maria og tilegne oss hans saktmodige og 

ydmyke sinnelag. Vi må bli helliggjort ved Den hellige ånd hver time på dagen så vi ikke blir 

fanget i fiendens garn med fare for vår sjel. – God’s Amazing Grace, side 203 



Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke 

tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han 

skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. (Joh 16,13–

15) 

 Vårt største behov er en gjenoppvekking av sann gudsfrykt. Det burde også være vår første 

oppgave. Med stort alvor må vi søke Herrens velsignelse, ikke fordi Herren er lite innstilt på å 

gi oss den, men fordi vi ikke er forberedt på å ta imot den. Vår Far i himmelen er mye mer 

villig til å gi dem Den Hellige Ånd som ber ham om det, enn foreldre er til å gi sine barn gode 

gaver. Men det er vår sak ved ydmyk bekjennelse, omvendelse og alvorlig bønn å oppfylle de 

betingelser Gud har satt for å gi oss sin velsignelse. Vekkelsen kommer bare som svar på 

bønn. Så lenge menighetens medlemmer i stor grad mangler Guds Ånd, kan de ikke få det 

utbytte av Guds ord som de skulle. Når Ånden får tale til deres hjerte, vil forkynnelsen gjøre 

sin virkning. Ledet av undervisningen fra Guds ord og fylt med hans Ånd, vil de som er til 

stede, få en verdifull erfaring, og når de kommer hjem, vil deres innflytelse være sunn og god. 

– På fast grunn, 1. bok, side 117 [1SM 121] 

Folk ser frem til Den hellige ånds komme over kirken og tror det ligger i fremtiden, men det 

er kirkens forrett å oppleve det nå. Søk det, be om det, tro på det. Vi må ha en slik erfaring, og 

Gud venter på å gi oss den. – Review and Herald, 19. mars 1895 

Kristus har lovt sin menighet Den Hellige Ånds gave. Dette løftet gjelder oss like mye som 

det gjaldt de første disiplene. Men i likhet med ethvert annet løfte er det gitt på betingelser. 

Mange gir seg ut for å tro Herrens løfte. De taler om Kristus og om Den Hellige Ånd, men det 

er til ingen nytte for dem. De overgir seg ikke fullt ut til å bli veiledet og behersket av de 

guddommelige krefter. Vi kan ikke bruke Den Hellige Ånd. Det er Ånden som må bruke oss. 

Gjennom Ånden virker Gud i sitt folk «både å ville og å gjøre etter hans gode vilje». Fil 2,13. 

Men mange vil ikke bøye seg for dette. De vil bestemme over seg selv. Dette er grunnen til at 

de ikke får den himmelske gaven. Ånden gis bare til dem som ydmykt venter på Gud og er 

våkne for hans ledelse og nåde. Gud venter at de skal be om og ta imot hans kraft. Denne 

velsignelsen er blitt lovt. Når vi i tro gjør krav på den, bringer den alle andre velsignelser med 

seg. – Alfa og Omega, bind 5, side 224 [DA 672]. 

 

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Ordet be (aiteo), som er brukt på slutten av vers 13 i Luk 11, viser at det er snakk om 

kontinuerlig bønn. Hvorfor tror du at Gud brukte denne formen av ordet? 

2. Er det noe som hindrer deg i hver dag å be Gud om at Den hellige ånd må komme inn i ditt 

hjerte og liv? Vil du overlate dette til Gud i dag? 

 


