
Hvordan å be for vekkelse  
 

 

Vi har løsningen til verdens behov i våre hender. Herren har lovet oss at hvis vi gjør hans vilje, han vil svare oss. La oss 

be for vekkese.  

 

Nå som sult, sykdom, krig, naturkatastrofer og kaos fyller jorden, har verden så mange desperate behov. Likevel er 

verdens største behov er fortsatt åndelig. Hva verden trenger er vekkelse.  

 

Forfatteren av Krønikerboken skrev for mange år siden ”Og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og 

ber, og søker mitt åsyn, og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, og tilgi deres synd, og lege 

deres land ” (2 Krøn 7:14)Years . Vi har løsningen til verdens behov i våre hender. Herren har lovet oss at hvis vi gjør 

hans vilje, han vil svare oss. La oss be for vekkese. 

 

1.  Be en takksigelses bønn for . . .  

 

*Den Hellige Ånds Dåp, apostolisk sannhet, og frelse  

*En utgytelse av Den Hellige Ånd, som skjer over hele verden.  

*Gudfryktige ledere, Pastorer og menigheter.  

        -General Superintendent og General secretary  

        -District superintendent og District secretary  

        -Presbyter og sectional secretary  

        -Pastor og pastor's familje  

        -Menighets ledelse og forsamling  

*Guds kraft til å gjøre hans vilje. 

*Din familje, venner, brødre og søstre.  

 

"Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus."  (I Tess 5:18).  

 

2.  Takk Gud for . . .  

 

*Hans trofasthet--"Jeg bar fram godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. 

Herre, du vet det."  (Psalm 40:10).  

 

*Hans miskunn--"Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene." (Psalm 36:5).  

 

*Hans storhet--"Den Allmektige finner vi ikke, han som er så stor i makt. Men retten og den strenge rettferdighet 

krenker han ikke." (Job 37:23).  (Se også Salme 36:7)  

 

*Hans kjærlighet--"For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enebårne. For at hver den som tror på 

ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (John 3:16).  

 

*Hans tålmodighet--"Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet."  (Salme 

86:15).  

 

*Hans navn--"Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden! (Salme 8:10).  "og likeså far til de omskårne 

som ikke bare har omskjærelsen, men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var 

uomskåret." (Romerne 4:12).  

 

3.  Be for enhet i mål og planer for . . .  

 

*Alle som er involvert med å hjelpe til for å bringe 

*De som underviser Bibelstudier  

*De som vitner og distrubierer traktater.  



*De som mottar bibelstudier og traktater  

 

"Se, hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen!"  (Salme 133:1).  

 

"og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.  Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i 

kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde" (Efeserne 4:3, 13).  

 

4.  Be for . . .  

 

*Landet ditt, kommune, by og fylke--"Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, 

forbønner og takk for alle mennesker, 2for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i 

all gudsfrykt og ærbarhet." (I Tim 2:1-2).  

 

*En mektig utgytelse av Den Hellige Ånd i dag --"Og deretter skal det skje at jeg vi lutgyte min ånd over alt kjød. 

Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner."  

(Joel 3:1).  "For løfter tilhører dere og ders barn,  og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller 

til seg."  (Ap Gj 2:39).  

 

*Mange tengm under og mirakler idag--"Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde 

ånder. De skal tale med nye tungemål." (Mark 16:17).  

 

*En mektig dragelse av Den Hellige Ånd idag--"Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la han si: 

Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet"  (Joh Åp 22:17).  

 

*For sjelevinnere, at de vil bli ledet til sultne mennesker som er klar til å bli høstet inn. ”Han sa til dem, høsten er stor, 

men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!"  (Luke 10:2).  

 

5.  Be at en økonomisk velsignelse vil . . .  

 

*Komme til din lokale menighet og din Pastor.  

*Være nok til å møte behovene til denne spesielle vekkelsestiden.  

*Inkludere de andre lokale menighetene  

*Være nok til å møte en verdensomspenende vekkelse.  

*Bli gitt til deg som en god trofast tjener og forvalter.  

 

"Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus."  (Fil 4:19).  

 

Vekkelse vil komme når vi ber. La oss gjøre oss klar for det. Det er her. Og det kommer mer ! 

 

 

Laget av Verdens bønnenettverk, United Pentecostal Church International.  

 

 


