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Hvorfor bede om regn?
”Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at 
det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder; 
og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem.” 
Jak 5,17-18

”Bed Herren om regn ved forårstid. Herren skaber uvejrsskyer, Han sender 
styrtregn og giver menneskene korn på marken.” – Zak 10,1

”Lad kristne bede i tro om den lovede velsignelse, så vil den komme. Åndens 
udgydelse på apostlenes tid var tidligregnen, og resultatet var fantastisk. Men 
sildigregnen skal blive endnu større.” - Ev p. 701

” … og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og 
søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra 
himlen og tilgive deres synd og læge deres land.” – 2 Krøn 7,14

”Der er ikke noget Satan frygter mere, end at Guds folk skulle rydde vejen og 
fjerne alle hindringer, så at Herren kan skænke sin ånd til en udmattet me-
nighed og en udmattet forsamling.” – Budskaber til de unge s. 73 (alternativ 
oversættelse); MYP p. 133

”Vi burde bede lige så inderligt om, at Helligånden må komme over os, som 
da disciplene bad på Pinsefestens dag. Havde de et behov for det dengang, 
har vi det endda mere i dag. Moralsk mørke hænger som et ligklæde over 
vores jord. Enhver falsk læresætning, vranglære og satanisk bedrag vildle-
der mennesker. Uden Guds ånd og kraft arbejde vi forgæves på at fremstille 
sandheden.” - 5T p. 158

”En genopvækkelse af sand gudsfrygt er vores største og mest påkrævede 
presserende behov. At søge dette skulle være vores første opgave. Med stor 
alvor må vi søge Herrens velsignelse, ikke fordi Herren ikke er indstillet 
på at give os den, men fordi vi ikke er beredt på at tage imod den. … det er 
vores arbejde gennem bekendelse, ydmyghed, omvendelse og oprigtig bøn 
at opfylde betingelserne, på hvilke Gud har lovet at give os sin velsignelse. En 
vækkelse kommer alene som svar på bøn.” – 1SM p. 122 121

”Gud har vist mig, at vores arbejdere behøver at erfare åndens erfaring i rigt 
mål. Mange har behov for en dybere omvendelse. På Pinsefestens dag kom 
Helligånden, som svar på vedvarende bøn, ned fra himmelen med lyden som 
suset af en stærk vind. Himmelens kræfter var længe blevet tilbageholdt, 
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men som svar på disse ydmyge mænds inderlige bønner kom disse ned med 
kraft for at samarbejde med menneskerne. Tænk hvilke bekendelser, der 
kom fra menneskers læber og den sjælens ydmyghed, de lagde for dagen. Og 
hvilken lovprisning og taksigelse, der ledsagede angerens og bekendelsens 
stemme. Hele himmelen bøjede sig for at lytte til disse, som ydmygt søgte 
Gud.” - Kress Collection, p. 31

”En gruppe af bedende, alvorlige kristne skulle omkranse verden. Lad alle 
bede i ydmyghed … Lad dem, som ikke kan forlade hjemmet, samle deres 
børn og forenes om at lære at bede sammen … Som svar på Guds folks bøn-
ner sendes engle med himmelske velsignelser” - RC p. 121

Hvorfor forenet bøn?
”Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede 
om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i 
mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” – Matt 18,19.20

”Vi opfordres til at bede om fremgang, og vi har fået det guddommelige 
løfte, at vores bønner vil blive hørt og besvaret … Løftet er givet på den 
betingelse, at menigheden beder sammen, og som svar på disse bønner, kan 
der forventes en større kraft end den, som kommer som svar på privat bøn. 
Kraften, som bliver givet, vil stå i forhold til medlemmernes enighed og deres 
kærlighed til Gud og til hinanden.” – 9MR p. 303; Letter 32, 1903, p. 5

”Dyrebare løfte! Tror vi det? Hvilke enestående resultater ville vi få at se, hvis 
denne gruppes fællesskab i bøn forenede bønner ville stige op til Gud i en 
levende tro” - Ev p. 414

”Da sandhedens budskab lød for første gang, hvor bad vi meget. Hvor ofte 
lød ikke stemmen af forbøn i værelset, i laden, i haven og i skoven. Ofte 
tilbragte vi timer i inderlig bøn to eller tre sammen og gjorde krav på løftet. 
Ofte hørtes lyden af gråd og derpå lyden af taksigelse og sangen af pris. Nu 
er Herrens dag nærmere, end da vi først kom til tro, og vi skulle være mere 
alvorlige, mere nidkære og mere glødende end i denne første tid.” - 5T p. 161

”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet” - ApG. 2,1 ”Brødre skulle stå skul-
der ved skulder og forene deres bønner ved nådens trone, så de kan bevæge 
den Almægtiges arm. Himmel og jord vil da blive knyttet sammen i arbejdet, 
og der vil være fryd og glæde hos Guds engle, når det mistede får er fundet 
og genindsat.” – FE p. 210

 ”Når nu Moses løftede hånden i vejret, fik israelitterne overtaget; men når 
han lod hænderne synke, fik amalekitterne overtaget. Da Moses blev træt i 
armene, tog de en sten og anbragte den under ham. Han satte sig på den, og 
Aron og Hur støttede hans hænder fra hver sin side, så hans arme blev holdt 
oppe, til solen gik ned.” – 2 Mos 17,11.12

 ”De, som mødes for at bede, vil få en salvelse af Helligånden. Der er et stort 
behov for privat bøn, men der er også behov for, at flere kristne mødes og 
forener sig, og i oprigtighed bærer deres begæringer frem for Gud” – HP p. 91

”I alle menigheder skulle der være faste perioder til at mødes i forenet bøn for 
at fremme arbejdet. Lad alle stå sammen med et klart mål for deres tro og bøn-
neliv.” - HS p. 294

“De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu 
mor Maria og Hans brødre” - ApG. 1,14

Målet med at bede sammen er at opnå harmoni, så Helligånden kan fylde os. 
Derudover er vi blevet pålagt at bede sammen for at Guds kraft kan udfolde 
sig og den Store Strid endelig kan afsluttes.

Hvad er forenet bøn?
Hvis du ønsker at bruge forenet bøn med familien, venner og menigheds-
medlemmer at bruge forenet bøn, men er usikker på, hvad forenet bøn 
egentlig går ud på, da vil denne lille håndbog give dig nogle konkrete forslag 
som en lynstart til på dine anstrengelser. Den model, vi anbefaler, fungerer, 
om man blot er to deltagere eller op til hundrede deltagere og kan gen-
nemføres næsten overalt. Den kan bruges ved et ugentligt bedemøde eller 
en evangelisk mødeserie, som en del af en gudstjeneste, til en et heldags 
bønnefællesskab og selvfølgelig i hjemmet med familien. Selvfølgelig skal din 
gruppe ikke låse sig fast på et bestemt format for at samles i bøn. Disse ideer 
er blot en måde at begynde på. Tillad Gud at føre dig videre.

I sidste instans er det Helligånden, der er den styrende i bønnefællesskabet. 
Men da vi må huske, at Gud er ordenens Gud, må vi lade fællesskabet i bøn 
ske på en vel gennemtænkt måde.

Efter få instrukser og indledende bemærkninger begynder bønnelederen 
bønnen med at tilbede og lovprise Gud.

Derefter gives der plads til at andre kan bede, før der fortsættes til med de 
andre elementer i bønnen: bekendelse, bøn om hjælp og taksigelse.
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Tidsramme for 1 time med forenet bøn:

Velkomst/indledning: 5 minutter

Tilbedelse/lovprisning: 10 minutter

Bekendelse: 5 - 10 minutter

Bøn om hjælp: 20 minutter

Taksigelse: 5 - 10 minutter

Bønnelederen indleder og afslutter og styrer overgangen fra det ene bøn-
neemne til det næste. Men det er ikke bønnelederen, der siger alt det, der 
bedes om. Det handler om at være forenet i bøn, og det er derfor et ønske, at 
så mange som muligt får muligheden for at bede. Vi opfordrer til korte bøn-
ner, men folk bør bede efter det, Helligånden tilskynder dem til.

Hvordan begynder man  
forenet bøn?

Før vi forener os i bøn af en times varighed, eller en anden valgt tidsramme, 
beskrives kort hvordan forenet bøn foregår, så alle tilstedeværende ved, hvad 
det går ud på. Eftersom du får større erfaring i at lede, vil du finde din egen 
måde at formidle denne information. Dette er kun en hjælp til opstarten. Vær 
åben for ændringer og tilpas bedemøderne, eftersom du fornemmer Guds 
ledelse.

1) Vi beder over fire hovedemner

Tilbedelse og lovprisning: Gud beder os om at træde frem for Ham med 
lovprisning. Det første emne fokuserer således på lovprisning og tilbedelse. I 
stedet for straks at lægge bønneønsker frem for Gud, tager vi tid til at tilbede 
Gud og reflektere over skønheden i Hans karakter, som den er åbenbaret 
i Hans Ord. Det inspirerede ord fortæller os, at samtidig med at vi lærer at 
prise Gud mere, vil vi erfare flere velsignelser, som vi kan lovprise Ham for.

Syndsbekendelse: Syndsbekendelse er en meget vigtig del af et effektivt 
bønneliv. Det hjælper os også med at holde forbindelsen åben mellem os og 
Gud (Es 59,1.2.; 1 Joh 1,9). Mange synder er naturligvis af privat karakter og 

bør derfor bekendes i stilhed mellem dig og Gud (det anbefales, at der sættes 
tid af til bekendelse i stilhed). Hvad angår synder, som bekendes offentligt 
(Jak 5,16), bør vi huske, at der ikke må bekendes noget, som kan få andre til 
at snuble (f.eks. konkrete, sanselige handlinger eller tanker, seksuelle synder 
osv!) I Dan 9,4-16 har vi Daniels eksempel, hvor han fremsætter en fælles be-
kendelse på vegne af Guds folk. Det er denne type bekendelse, som vi ønsker 
at få frem i bønnestunden. Men det vigtigste er dog at bekende, i stilhed eller 
offentligt, det som Helligånden inspirerer os til. (mere om dette i et senere 
afsnit)

Forbøn: Her tager vi Gud på ordet og fortæller Ham vores behov, både fysiske 
og åndelige. Han siger, at vi skal bede, søge og banke på (Matt 7,7), og Han 
siger, at vi ikke får, fordi vi ikke beder (Jak 4,2). Så lad os tage Gud på Hans ord 
og bønfalde Ham! Men vi skal ikke alene bede for os selv. Vi skal bede, for at 
vi kan velsigne andre. Gud vil, at vi skal bede Ham om store ting! Vores stør-
ste behov er at få Helligånden, så lad dette være det største fokus i vores bøn.

Bønnelederen modtager ikke bønneønskerne inden bønnen, men vi opfor-
dres til selv at give dem til Gud under bønnen, og alle i gruppen vil støtte dig i 
dine bønneønsker.

Taksigelse: Vi afslutter med taksigelse og priser Gud for det, Han har gjort, og 
ser i tro frem til det, Han vil gøre! ”Ham, som formår med sin kraft, der virker 
i os at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår…” (Ef 3,20)

2) Følg bønnelederen.

Lederen indleder og afslutter bønnen og fører gruppen fra det ene emne over 
i det næste.

3) Du kan bede flere gange, men hold bønnerne korte.

To til tre sætninger eller en hel tanke og fokuser på et enkelt tema ad gangen 
(lovprisning, bøn, osv.). Derefter giv andre muligheden for at bede.

4) Vi beder som med ”én stemme”

Skiftes til at fremsige bønner som Helligånden leder dig til. Og hvis du har 
brug for at lytte eller bede i stilhed, er det også fint.

5) Tal tydeligt, når du beder

Det giver gruppen mulighed for at høre dig og at identificere sig med dig i 
bønnen.
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6) Gør krav på Guds løfter gennem bibelvers eller syng en sang un-
der bønnen.

Hvis Gud giver dig en tanke om en sang, føl dig da fri til at synge, og de 
andre vil kunne synge med. Vi bliver fortalt, at ”Som et led i gudstjenesten er 
sangen lige så meget en tilbedelseshandling, som bønnen er det.” - Barnet i 
Hjemmet s. 503. 

Der er ikke noget så skønt, som en bønnestund, hvor gruppen bryder ud i 
fælles lovsang!

7) Bed Gud om at inspirere dine bønner

”Vi skal ikke alene bede i Jesu Navn, men også inspireret af Helligånden.” - 
Kristi Lignelser s. 147; COL 147

8) Lad os være tæt på hinanden i en rundkreds

Det er nemmere at høre hinandens bønner, og det styrker også enhedens 
bånd mellem os, som også er formålet. Hvis vi ind i evigheden skal være en 
himmelsk familie, kan vi lige så godt begynde på at være en familie her og nu.

Note til bønnelederen: Under bønnen kan det være, du ønsker at gøre krav 
på Guds løfter med et bibelvers eller begynde på en sang, som alle kan 
istemme til. At være forenet i sang, når I går fra emne til emne er en særlig 
måde at smelte gruppen sammen på i tilbedelse og lovsang. Når det gælder 
sange, anbefaler vi, at du vælger enkle, velkendte sange, som de fleste ken-
der. Dermed er der ikke behov for salmebøger, som da mindsker risikoen for 
at deltagerne kommer ud af den ærbødige sindsstemning, når de skal rode 
efter at finde det rette sidenummer.

Salmer og bibeltekster til inspiration til bønnen.
Indledningssange:

 ”Kom ind i mit hjerte Jesus”,   ”Vend dit blik imod Jesus”,  ”Som en hjort”,  
”Der er et sted med stille ro”,   ”Her, mens alt er stille ”, ”Send bud til Ham”,    
”Nærmere, Gud, til dig ”,  ”Nærmere Herre”,  ”Herre, lær mig at bede”,    
”Hvisk kun din bøn, når det lysner”,

Tilbedelse og lovprisning.
”Gå ind ad Hans porte med takkesang, ind i Hans forgårde med lovsang, tak 
Ham, pris Hans navn!” - Sl 100,4

”Lad os træde frem for Ham med takkesang, bryde ud i lovsang til Ham . 
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, lad os falde på knæ for Herren, vor 
skaber.” - Sl 95,2.6

”Jeg vil prise Herren til alle tider, min mund skal altid lovsynge Ham. Ophøj 
Herren sammen med mig, sammen vil vi hylde Hans navn!” - Sl 34,2.4

”De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på 
indersiden, og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, 
Gud den Almægtige, Han som var og som er og som kommer.” - Åb 4,8

”Præsterne stod på deres pladser, og levitterne stod med Herrens musikin-
strumenter, som kong David havde lavet, for at takke Herren med ordene: 
»Hans trofasthed varer til evig tid!« David lod dem fremføre lovsangen. Over 
for levitterne stod præsterne og blæste i trompet, mens alle israelitterne stod 
op.” - 2 Krøn 7,6

”Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren. Halleluja.” - Sl 150,6

Tilbedelsessalmer:   “Hellig, Hellig, Hellig”,  ”O, Store Gud”,   “Han er Herre”, 
“Stor er din trofasthed”,  “Dig, Jesus, jeg elsker”,   “Jesu dyrebare Navn”,   
“Gud er så god”  “Jesus – det eneste”,  “Jesus vil altid være min hyrde”,  
“Glade forvisning”.

Syndsbekendelse
”og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger 
mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen 
og tilgive deres synd og læge deres land.” - 2 Krøn 7,14

”Herrens arm er ikke for kort til at frelse, Hans ører ikke for døve til at høre. 
Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud; jeres overtrædelser skju-
ler Hans ansigt, så Han ikke kan høre jer.” - Es 59,1.2

”Havde jeg haft ondt i sinde, ville Herren ikke have hørt mig.” - Sl 66,18 

”Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må 
blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er” - Jak 5,16 

”Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os 
vore synder og renser os for al uretfærdighed.” - 1 Joh 1,9 

”så langt som øst ligger fra vest, så langt har Han fjernet vore synder fra os.” 
- Sl 103,12
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Sange om syndsbekendelse:  ”Amazing Grace”,  “Jeg behøver dig, o, Jesus”,   
”Inderlig, nådig vor Jesus nu kalder”, ”Just som jeg er”, “O, gør min sjæl hvid”,  
“Vend dit blik imod Jesus”,  ”Det ældgamle kors”,   ”Hvilken ven vi har i Jesus”,  
”Din vej, O, Herre“  

Forbøn
”Og dette er den frimodighed, vi har over for Ham: at hvis vi beder om noget, 
som er efter Hans vilje, hører Han os. Og når vi ved, at Han hører os, hvad 
vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt Ham 
om.” - 1 Joh 5,14.15

”Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede 
om, det skal de få af min himmelske fader.” – Matt 18,19

”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op 
for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, der 
banker på, lukkes der op for.” – Matt 7,7.8

”I begærer brændende, men opnår intet…” - Jak 4,2.

 ”Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde 
kan være fuldkommen.” - Joh 16,24

”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få 
det.” – Joh 15,7

”Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din 
løftede arm. Intet er umuligt for dig.” - Jer 32,17

Sange om forbøn:  ”Dybere, dybere bøjer jeg mig”, ”Søg først Guds rige”,  
“Send dine strømme af nåde”, ”Der er et sted med stille ro”, ”Hver en stund”, 
“Der er magt i de foldede hænder”,   ”Kun én dag, ét øjeblik ad gangen”,  
”Jeg behøver dig, o Jesus”, ”O hvor godt at tro på Jesus”, “Hvisk kun en bøn”,   
”Bed, bed byrderne bort”.

Taksigelse
”Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, 
hvad vi beder om eller forstår.” - Ef 3,20

”Min sjæl, pris Herren, glem ikke Hans velgerninger! Han tilgiver al din skyld, 
helbreder alle dine sygdomme.” - Sl 103,2.3

”Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg.” - Es 65,24

”Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for Han, som gav 
os løftet, er trofast…” - Hebr 10,23.

”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. 
Men uden tro er det umuligt at behage Ham; for den, som kommer til Gud, 
må tro, at Han er til og lønner dem, som søger Ham.” - Hebr 11,1.6

 ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter 
Hans beslutning er kaldet.” - Rom 8,28

”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak.” - Fil 4,6

Takkesange: “Dig, Jesus, jeg elsker”, ”Nu takker alle Gud”, ”O store Gud”, 
”Stor er din trofasthed”, “Vis mig et glimt, o Herre”, ”Jeg vil gi’ dig, o Herre, 
min lovsang”

Bibelvers om tro og bøn
“Det skal ske jer, som I tror.” - Matt 9,29

“Intet er umuligt for Herren!”  - 1 Mos 18,14

”For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så Han kan vise sin styrke og 
hjælpe dem, der helhjertet er med Ham.” - 2 Krøn 16,9

”Luk munden op, så skal jeg fylde den.” - Sl 81,11 

”Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn.” – Sl 
20,8 

”Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men Han 
har tålmodighed med jer, fordi Han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle 
skal nå til omvendelse.” – 2 Pet 3,9 

”Jeg er Herren din Gud, som førte dig op fra Egypten. Luk munden op, så skal 
jeg fylde den.” - Sl 81,11 

”Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille!” - 2 Mos 14,14

”Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os?” - Rom 
8,31
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”Jeg vil råbe til Gud, og Herren skal frelse mig. Aften og morgen og middag vil 
jeg klage og stønne, og Han skal høre mig. Han skal udfri mig fra kampen, så 
jeg får fred, for mange er imod mig.”  -  Sl 55,17-19

”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” - 
Matt 18,20

”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af 
Kristi ord.” - Rom 10,17

”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få 
det.” - Joh 15,7

”Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har 
fået, og så får I det.” - Mark 11,24 

”Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har 
set og dog tror.«” - Joh 20,29 

”Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og 
magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter 
i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på 
den onde dag, overvinde alt og bestå. Under stadig bøn og anråbelse skal I al-
tid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn 
for alle de hellige.” - Ef 6,12.13.18

”og dermed har Han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem 
kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del 
i guddommelig natur.” - 2 Pet 1,4

 ”Trofast er Han, som kalder jer; Han vil også gøre det.”  - 1 Thess 5,24

Men den, der holder ud til enden, skal frelses.” - Matt 24,13

Hvordan man afslutter forenet bøn
Når bedemødet er slut, bør lederen opmuntre deltagerne til at fortsætte med 
bønnen på følgende måder:

1. Opmuntre deltagerne til at gøre bønnefællesskabet til en regelmæssig del 
af livet. Del eksemplarer af denne mini-håndbog om fællesskabsbøn, hvis der 
er mulighed for det, så de kan inspirere andre.

2. Gør reklame for 777 bønneinitiativet – (bøn om Helligånden kl. 7.00 morgen og kl. 

19.00 aften, alle ugens 7 dage, for at skabe en verdensomspændende bønnekæde.

3. Understreg betydningen af udholdenhed i bøn, hvis vi ønsker at få del i den 
samme erfaring, som disciplene fik i ”salen ovenpå”.

4. Bed folk om at dele deres vidnesbyrd, hvis de har oplevet at blive velsignet 
i forbindelse med bønnefællesskabet. Det vil være en hjælp for andre til at 
prøve det i fremtiden. Lederen kan indsamle vidnesbyrdene efter bønnestun-
den eller få deltagerne til at dele dem på ”Revival and Reformation” hjem-
mesiden (www.revivalandreformation.org), så andre på verdensplan kan blive 
opmuntret.

5. Mind deltagerne om at følge op på de overbevisninger, Gud har lagt på 
deres hjerter, mens de bad, uanset hvor svært det måtte være. Vi kan bede, 
men hvis vi fortsætter i samme syndige, selviske spor, når bønnen er over-
stået, hvad opnår vi så?

Flere tips til bønnegruppeledere
I dette afsnit gives der råd om, hvordan man forbereder sig på rollen og en 
hjælp til at undgå mulige faldgruber.

Forbered dig åndeligt til opgaven

Det er afgørende, at du, som bønneleder, forbereder dig til bønnefælles-
skabet og kommer med et hjerte, der er tømt for selviskhed og er fyldt med 
Helligånden. De, som venter med at forberede sig til sidste øjeblik, vil ikke 
være så effektive som dem, der kommer til bønnefællesskabet efter at have 
brugt tid sammen med Gud.

”Verden er blevet grebet af en sådan hektiskhed, som man aldrig før har 
oplevet. Med hensyn til fornøjelser, til at tjene penge, til kampen om magten, 
til selve kampen for tilværelsen, er der en frygtelig kraft, som optager al 
interesse i både legeme og sjæl og sind. Midt i alt dette vanvittige jag lyder 
Guds røst. Han byder os at søge ensomhed og få samfund med Ham.“Stands, 
og forstå, at jeg er Gud …” - Sl 46,11.

Mange går selv i deres andagtsstunder glip af velsignelsen ved virkeligt sam-
fund med Gud. De har alt for meget hastværk. Med hastige skridt skynder 
de sig ind til Kristi kærlighedsfyldte nærværelse og standser måske et øjeblik 
inden for de hellige enemærker, men venter ikke på at få råd og hjælp. De 
har ikke tid til at dvæle hos den guddommelige lærer. Stadig tyngede af deres 
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byrde vender de tilbage til deres gerning.

Disse arbejdere kan aldrig opnå livets største lykke, før de får lært kraftens 
hemmelighed. De må give sig tid til at tænke, til at bede, til at bie på Gud for 
at opnå fornyelse af de legemlige, de sjælelige og de åndelige kræfter. De 
trænger til Guds Ånds højnende påvirkning. Når de har modtaget den, vil de 
blive vækket til nyt liv. Den trætte krop og den trætte hjerne vil blive forfri-
sket, den tyngede sjæl vil føle sig befriet.

Ikke blot et kort øjeblik sammen med Ham, men en personlig kontakt med 
Kristus, hvor man slår sig til ro hos Ham, dette er, hvad vi trænger til…” – Ud-
dannelse s. 261,262; Ed 260

”Bøn er sjælens åndedræt. Den er hemmeligheden ved åndelig kraft. Vi kan 
ikke sætte noget andet nådemiddel i stedet for den og alligevel bevare sjæ-
lens sundhed. ... Om du forsømmer bønnen, eller om du beder lejlighedsvis, 
nu og da, når det falder ind, vil du miste din forbindelse med Gud.” – Budska-
ber til de Unge s. 147; Ung i dag s. 210; MYP p. 249

Udvis ærefrygt

Når vi beder, kommer vi til universets konges tronsal.

 Gennem dit eksempel led andre at udviser ærbødighed, både i ord og 
optræden. Vi opfordrer til at knæle i bøn, men vis forståelse for, at nogle af 
forskellige årsager må blive siddende på en stol.

”Sand ærbødighed for Gud bunder i en erkendelse af Hans uendelige storhed 
og nærhed ... Tiden og stedet for bøn er hellige, fordi Gud er til stede ... Når 
englene udtaler Hans navn, dækker de deres ansigter til. Med hvilken ærbø-
dighed skulle vi da, som er faldne og syndere, tage det på vores læber! ” – Pr 
p. 209

Lad Helligånden lede.

Bønnelederen føler et naturligt ansvar for at lede og holde tingene kørende. 
Men som det allerede er nævnt, er hver bønnesamling en gruppesamtale 
med Gud, og som sådan kan man forvente, at der indimellem vil være pauser 
i samtalen. Disse stunder med stilhed kan opleves som pinlige, men der er 
ingen grund til at være bange for dem.

Helligånden bruger denne tid til at tale til hjerterne. Det kan også være i så-
danne stunder, at de mere tilbageholdende får en anledning til at bede. Som 
bønneleder, modstå da trangen til at styre ved straks at springe til for at holde 

bønnestunden gående. Giv plads for Helligånden til at virke og styre tempoet.

Mere bøn, mindre snak

Satan fryder sig, hvis han kan få os til at tale om vores problemer i stedet for 
at bede om dem. Med dette i tanke, beder vi derfor folk om ikke at dele deres 
bønneønsker inden bønnefællesskabet begynder. I stedet beder vi deltagerne 
om ganske enkelt at fremlægge deres bønneønsker for Gud, når tiden er inde.

”I fællesskab skal de lægge deres problemer frem for Gud. Tal mindre! Kost-
bart tid går tabt med snak, som hverken bringer lys eller klarhed. Brødrene 
må komme sammen til faste og bøn. De må bede om at få den visdom, som 
Gud har lovet at give sine børn i rigt mål.” - Råd og vink om kosthold og helse, 
s. 152; CD p. 188

Lad de enkeltes bønner være korte

Det er vigtigt, at du som leder går foran og beder korte, præcise bønner. Og 
gruppen vil følge dit eksempel. Der kan så være en eller to (eller nogle få) 
som ikke lytter til de anvisninger, du giver, og når de er begyndt på bønnen, 
bliver de bare ved. Vær da tålmodig og overbærende med dem. Husk, at 
hovedsagen er, at de beder!

”Hold korte bønner til møder og længere bønner når du taler og kommunike-
rer med Gud i lønkammeret.” – 10MR p. 30

“Lær at bede kortfattet og lige til punktet og bed om lige det du behøver.”  - 
OHC p. 130

Som leder vær sensitiv

Bevar følsomheden, da det er en kendsgerning at enkelte personer ikke har 
det så let ved at komme frem for Gud i bøn. De har måske aldrig oplevet den 
kraft, der kan fås ved at bruge tid i lønkammeret og heller ikke er vant med 
bøn sammen med andre. En leder, som beder lange, velformulerede bønner, 
kan skræmme gruppens medlemmer, som da ikke føler, de kan leve op til 
samme veltalenhed. Bed, eftersom Helligånden leder dig, men brug et enkelt 
sprog. Vær klar over, hvor de andre deltagere står, og begynd der.

Folk kan også blive skræmt ved længden af bønnestunden. For dem, som er 
uvant med et sådant bønnefællesskab, vil det ofte være skræmmende, om 
tiden skulle trække i langdrag. De kan ikke forestille sig at skulle bede en hel 
time. Men efter som bønnen skrider frem gennem de 4 bønnetemaer, og 
samtidig med at gruppen opmuntres til at holde korte individuelle bønner 
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(snarere end at tillade prædiken-lange bønner uden ende) går tiden som re-
gel hurtigt. De fleste personer vil opleve, at en times bøn snarere føltes, som 
havde de holdt på i 20 minutter. Mange vil sige: ”Jeg har aldrig bedt så længe 
før, men tiden gik så hurtigt. Det er stærkt!”

Mere inspiration og flere resurser
Bønnens fire temaer

Bibelen indeholder flere eksempler på de fire temaer, vi lægger vægt på i 
bønnen. Disse eksempler findes både i Det Gamle og Det Nye Testamente og 
mest vigtigt i Jesu eget eksempel på bøn. Disse temaer er dybe, og alligevel vil 
børn kunne forstå dem.

Herrens bøn – Matt 6,9-13

”Vor Fader, du som er i himlene! (lovprisning, tilbedelse) Helliget blive dit 
navn, (lovprisning) komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også 
på jorden (forbøn om Guds vilje); giv os i dag vort daglige brød, (forbøn om 
personlige behov) og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere 
(bekendelse og ydmyghed), og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det 
onde. (forbøn om åndelige sejre) For dit er Riget og magten og æren i evig-
hed! (lovprisning, taksigelse) Amen.”

”Det er ikke meningen, at Herrens bøn kun skal gentages som en forms-
sag, men den er et eksempel på, hvordan vores bønner bør være – enkle, 
oprigtige og vidtfavnende. I en enkel bøn kan I fortælle Herren om jeres 
trang og give udtryk for jeres taknemmelighed for Hans nåde. På denne måde 
indbyder I Jesus som en velkommen gæst i jeres hjem og hjerte.” – Barnet i 
hjemmet, s. 503.504; CG p. 524

”Vi beder aldeles ikke for meget, men vi er for sparsommelige med at takke. 
Dersom Guds miskundhed fremkaldte mere taksigelse og pris, ville vi have 
langt større kraft i bønnen. Vi ville blive rigere og rigere på Guds kærlighed, 
og vi ville have mere at prise Ham for.” - Vejledning for menigheden, bind 2, s. 
93; 5T p. 317

Flere eksempler på disse temaer

Nehemias’ bøn – Neh 1,5-11

Israelitternes bøn – Neh 9

Salomos bøn – 1 Kong 8

Daniels bøn – Dan 9,3-20

Jesu bøn – Joh 17

Før/efter pinsefestens dag – Apostlenes Gerninger Kap 1 og 2

Helligdomsmodellen.
”Gud, du handler i hellighed; hvilken Gud er stor som Gud?” - Sl 77,14 

Direkte oversat fra KJV: ”Din vej, O Gud er i Helligdommen” 

1. Taksigelse:

Vi opfordres til, at: ”Gå ind ad Hans porte med takkesang, ind i Hans forgårde 
med lovsang, tak Ham, pris Hans navn!” - Sl 100,4

2. Syndsbekendelse:

Det første stop i helligdommen er ved offeralteret. Her bekender vi vores syn-
der og vores tro på Kristus, idet vi gør krav på Hans offer på korset. Bekendel-
se er også en forudsætning for at modtage den ”regn” vi ønsker fra himlen. (2 
Krøn 6,26.27; 3 Mos 4,26; Rom 10,9-13)

3. Bekendelse og renselse:

Ved at gå til bronzebækkenet (vandkaret) beder vi Gud om at rense os (døbe 
os) ved kraften i Hans ord, og vi tager imod den tilgivelse Han tilbyder. (2 Mos 
30, 18-21; Ef 5,26)

4. Forbøn om Helligånden:

Ved vores indtræden i det hellige kommer vi til den syvarmede lysestage. Her 
beder vi Gud om at døbe os og fylde os med Hans Hellige Ånd. (Åb 1,12; Luk 
11,13)

5. Forbøn om åndelig og fysisk brød:

Ved skuebrødsbordet beder vi Gud om at give os det, vi har behov for. Han er 
først og fremmest det åndelige livets brød. Men Han lover også at sørge for at 
give os fysisk brød og vores daglige behov. (Joh 6,35; Es 33,16; Fil 4,19)

6. Forbøn gennem vores forbeder:

Ved røgelsesalteret skjules vores bønner i Kristi retfærdigheds bønner, og de 
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bliver accepteret af Gud. Således, dækket af Hans retfærdighed, kan vi sam-
men med Ham gå i forbøn for andre. (Rom 8,26; Es 59,16; Fil 1,3-6)

7. Taksigelse i tilbedelse og lovprisning:

Til sidst, mens vi bøjer os for Gud i Hans nærhed og reflekterer over alt det, 
Han har gjort for os, udspringer tilbedelse og lovprisning endnu engang fra 
vores læber. (Sl 150,1.2; Hebr 10,19-23)

Hvad bliver resultatet af sådanne bønner?
I Det Gamle Testamente var Guds bolig i den fysiske helligdom eller tempel. 
Nu er vi Guds tempel (1 Kor 3,6). Når vi bekender vores synder (1 Joh 1,9) og 
vender os til Ham i sand lovprisning, vil Hans Ånd fylde os. Der vil ikke læn-
gere være mulighed for at selvet og selvretfærdigheden kan finde et ståsted. 
Hans herlighed vil fylde dette sted!

”På én gang stemte trompetblæserne og sangerne i for med én røst at lov-
prise og takke Herren; til lyden af trompeter og cymbler og andre musikin-
strumenter lovpriste de Herren med ordene: »Han er god, Hans trofasthed 
varer til evig tid!« Da blev templet, Herrens tempel, fyldt af skyen. Præsterne 
kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed 
fyldte Guds hus.” – 2 Krøn 5,13.14

”De religiøse tjenester, bønnerne, lovprisningen og syndens bekendelse stiger 
op fra sande troende som røgelse i den himmelske helligdom. Men da det 
sker ved syndige menneskers mellemkomst, er de så urene, at hvis ikke de 
renses ved blod, er de uantagelige for Gud. De stiger ikke op pletfrie og rene, 
og hvis ikke mellemmanden, som sidder ved Guds højre side, præsenterer og 
renser alt ved sin retfærdighed, er de ikke antagelige for Gud. Al røgelse fra 
syndige mennesker må blandes med de rensende dråber af Kristi blod. Han 
løfter røgelseskarret med sine egne fortjenester frem for Faderen, hvor der 
ikke er spor af verdens fordærvelse. I dette røgelseskar lægger Jesus sit folks 
bønner, lovprisninger og syndsbekendelser og dertil lægger Han sin egen plet-
frie retfærdighed. Gennemsyret af vellugten fra Kristi sonoffer stiger røgelsen 
nu op til Gud og antages fuldt ud. Derefter følger Guds nåderige svar.” – 1SM 
p. 344

”Hvis vi vil fremføre antagelige bønner, må vi forstå, at vi i vores anmodninger 
befinder os i den Højestes gemakker. … Det betyder meget at bede til vores 
himmelske far. Vi må lægge vores ufuldkomne anerkendende taksigelse ved 
Hans fødder i erkendelse af Hans kærlighed og nåde, som vi på ingen måde 

fortjener. Vi kommer for at lægge vores ønsker frem, for at bekende vores 
synder og for at gøre krav på Hans egne løfter.” – RH, May 28, par. 2

”Der er ingen ydre vedtægter, der kan træde i stedet for enfoldig tro og en 
fuldstændig tilsidesættelse af selvet. Men intet menneske kan af sig selv 
sætte selvet til side. Vi kan kun indvillige i, at Kristus får lov til at gøre det for 
os. Da vil vi af hele vores hjerte kunne sige: “Herre, tag mit hjerte, for jeg kan 
ikke give det. Det er din ejendom. Bevar det rent, for jeg kan ikke bevare det 
rent for dig. Frels mig til trods for mig selv, thi jeg er svag og har ikke Kristi 
karakter. Dan mig, form mig, løft mig op på et renere og helligere plan, hvor 
din kærligheds fylde kan gennemstrømme min sjæl.”

Det er ikke blot ved begyndelsen af kristenlivet, at denne overgivelse af selvet 
skal finde sted. Den må gentages ved hvert skridt fremad på vejen mod him-
melen. Alle vores gode gerninger er afhængige af en kraft, som vi ikke selv 
ejer. Derfor er det nødvendigt, at vi altid har vores hjerte opladt for Gud, at 
vi stadig alvorligt og sønderknust bekender vores synder og ydmyger os for 
Ham. Vi kan kun vandre sikkert frem, når vi hele tiden fornægter selvet og 
forlader os på Kristus.” - Kristi Lignelser – s. 155; COL p. 159

Advarsel mod falsk vækkelse
Vi anbefaler ikke eller støtter ikke –  ubibelske bønnediscipliner eller metoder 
for bøn, som er forankret i bevægelsen ”Spiritual Formation” - mysticismen 
eller det okkulte, som f.eks. kontemplativ bøn, centrerende bøn, monotont 
gentagne bønner, bønnelabyrinter osv.

Mark Finley skriver i bogen ”Lord, Revive Us Again” følgende: ”Satans inte-
resse i de sidste tider er ikke den ufrelste verden. Dem har han jo allerede i 
sin hule hånd. Han er optaget af de kristne. Ved at føre vranglære ind i menig-
heden, vil han føre millioner af mennesker på afveje.” (p. 75)

”Før Guds straffedomme rammer jorden, vil der ske en genoplivelse af sand 
kristendom, som man ikke har set siden apostlenes dage ... Satan ønsker at 
forhindre, at dette sker. Endnu før en sådan bevægelse opstår, vil han prøve 
at forhindre den ved at fremkomme med en forfalskning. I de kirker, han får 
i sin vildledende magt, vil han få det til at se ud, som om Guds særlige velsig-
nelse bliver udgydt. Der vil komme noget, der ligner en stor åndelig interesse. 
Mange vil juble over, at Gud arbejder mirakuløst for dem, skønt det, der sker, 
er frugten af en ganske anden ånd. I religiøs forklædning vil Satan øge sin 
indflydelse på den kristne verden ... Der er en følelsesmæssig ophidselse og 
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en sammenblanding af sandhed og løgn, som er velegnet til at vildlede. Men 
ingen behøver at lade sig bedrage. I lyset fra Guds ord er det ikke vanske-
ligt at afgøre disse bevægelsers natur. Hvor som helst mennesker ignorerer 
Bibelens vidnesbyrd, vender ryggen til de tydelige, samvittighedsransagende 
sandheder, som kræver selvfornægtelse og afkald på verdens goder, kan vi 
være sikre på, at Guds velsignelse ikke er givet. Ifølge den regel, som Kristus 
selv har givet: ’På deres frugter kan I kende dem.’” – Mod en Bedre Fremtid s. 
374.375; GC p. 464

Vær åben for sand vækkelse
I vores iver efter at undgå den falske vækkelsens ånd, må vi være på vagt, så 
vi ikke lukker af for den sande.

”Der er i den nuværende tid en næsten total vantro i forhold til Helligånden, 
særligt når det gælder livsytringer som nådegaverne. Vantro holder Guds Ånd 
ude af menneskers sind. Den slukker for Ånden og masserne er lette ofre for 
de vrangforestillinger, der florerer i de sidste tider. Og de, som gennem vantro 
slukker Ånden i disse sidste dage, vil være dårligt forberedt på at have andel i 
de store velsignelser, som Gud lover gennem profeten Joel. ”Det skal ske i de 
sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres 
sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have 
drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de 
dage, og de skal profetere.” (Ap.G. 2,17.18)

'Tidligregnen' blev givet på Pinsefestens dag til glæde for de første kristne, 
som betød at evangeliets sæd spirede og slog rod. ’Sildigregnen’ kommer for 
at modne den gyldne høst til Guds indhøstning. Pas på, kære læser, så ikke 
vantroen i dig slukker Ånden og udelukker dig fra den store velsignelse, som 
er givet, for 'dem der tror.'” - 3SG p.19

”Helligåndens dåb vil som på Pinsefestens dag føre til en opblomstring af 
sand religion og udvirke mange vidunderlige handlinger. Himmelske væsener 
vil komme til os, og mennesker vil tale det, som Guds Helligånd tilskynder 
dem til. Men skulle Herren gøre det, som Han gjorde blandt mennesker un-
der og efter Pinsefestens dag, ville mange, som nu siger, at de tror på sandhe-
den, have så lidt kendskab til Helligåndens gerning, at de ville udbryde: ’Vogt 
jer for fanatismen’. De vil sige om dem, som var fyldt af Ånden 'De har druk-
ket sig fulde af sød vin' (ApG 2,13) . . . Den store synd hos dem, som bekender 
sig til at være kristne, er, at de ikke åbner hjertet og modtager Helligånden. 
Når sjæle længes efter Kristus og søger at blive et med Ham, da vil de, som 

stiller sig tilfredse med en formalistisk gudsfrygt sige: 'Vær forsigtig, gå ikke til 
yderligheder’ . . . Men selv om vi bør være forsigtige med ikke give plads for 
ukontrollerede følelser, bør vi ikke være blandt dem, som stiller spørgsmål og 
nærer tvivl, når det gælder Helligåndens virke.” – YRP p. 322

”Men selv nu siger Herren: Vend om til mig af hele jeres hjerte med faste, 
gråd og klage! Sønderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder, vend om til Herren 
jeres Gud! For Han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab; 
Han kan fortryde ulykken.”  - Joel 2,12.13

Når vi ydmyger os ved Guds trone, bekender vores syndere og går i forbøn for 
andre, da vil vores hjerter brydes, og der vil til tider være gråd! Men det vir-
kelige tegn på, at Gud skaber sand vækkelse i vores midte, vil være forvand-
lingen, som sker i vores liv.

”Lydighed er beviset på, at man er en discipel. Det, der stadfæster oprigtig-
heden i vores tale om kærlighed, er, at vi efterlever budene. Når den lære, 
vi omfatter, dræber synden i hjertet, renser sjælen fra besmittelse og bærer 
frugt til hellighed, kan vi vide, at den er Guds sandhed.” – Med Mesteren på 
Bjerget s. 146; MB 146

Bevis fra Guds Ord.
Når mørkets bedrag breder sig i den kristne verden, vil den eneste måde at 
kunne undgå at blive ført vild på være ved at prøve alt med Guds Ord.

"Til loven og vidnesbyrdet, hvis de ikke taler i overensstemmelse med disse 
ord, så er det fordi der ikke er noget lys i dem." Es 8,20 (direkte oversat fra 
King James Bible)

 Guds børn er blevet henvist til Den hellige Skrift som deres eneste værn 
mod falske læreres indflydelse og mørkets ånders bedrageriske magt. Satan 
bruger alle tænkelige midler for at forhindre mennesker i at lære Bibelen at 
kende, fordi dens tydelige udtalelser afslører hans bedrag. Hver gang der sker 
en genoplivning af Guds værk, vågner det ondes fyrste til større aktivitet. Nu 
opbyder han de største kraftanstrengelser til den endelige kamp mod Kristus 
og Hans disciple. Vi vil snart få hans sidste store bedrag at se. Antikrist vil 
udføre sine fantastiske gerninger for vores øjne. Bedraget skal ligne det sande 
så meget, at vi kun kan se forskel på dem ved hjælp af Den hellige Skrift. Ud 
fra dens vidnesbyrd skal hvert eneste udsagn og mirakel efterprøves. … Ingen 
andre end de, der har styrket deres sind med Bibelens sandheder, vil kunne 
klare den sidste store kamp. …” - Mod en Bedre Fremtid s. 480.481; GC 593
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”Gud vil have et folk på jorden, der holder fast ved Bibelen og Bibelen alene 
som rettesnor for alle læresætninger og basis for alle reformer. … Vi lever i 
den alvorligste periode af denne verdens historie. Jordens utallige indbygge-
res skæbne skal snart afgøres. Vores egen fremtidige velfærd og andre sjæles 
frelse er afhængig af, hvilken vej vi følger. ... Vi må ydmyge os for Herren med 
bøn og faste og grunde over Hans ord og navnlig over det, der skal ske på 
dommens dag. Vi bør netop nu prøve at opnå en grundig og levende erfaring 
med alt, hvad der vedrører Gud. Vi har ikke et øjeblik at spilde.” Mod en 
Bedre Fremtid s. 481.486 – GC p. 595.601

”Satan ved udmærket, at hans angreb vil få dem, han kan lokke til at for-
sømme bøn og læsning i Bibelen til at bukke under. Derfor udtænker han alle 
mulige planer til at lægge beslag på opmærksomheden.” – Mod en Bedre 
Fremtid s. 419; GC p. 519

”Den tid med smerte og sorger, der ligger foran os, vil kræve en tro, der 
kan udholde træthed, ventetid og sult – en tro, der ikke vakler trods hårde 
prøvelser. Alle får en prøvetid, så de kan forberede sig. Jakob sejrede, fordi 
han var udholdende og beslutsom. Hans sejr er et vidnesbyrd om kraften i 
vedholdende bøn. Alle, der vil holde fast ved Guds løfter, som Jakob gjorde, 
og er lige så oprigtige og udholdende som han, vil sejre, som han sejrede. 
De, der ikke er villige til at fornægte sig selv og bede længe og indtræn-
gende om Guds velsignelse, vil ikke opnå den. Kun få ved, hvad det vil sige at 
kæmpe med Gud. Kun få har prøvet at længes så inderligt efter Gud, at de er 
anspændt til det yderste. Når en ubeskrivelig fortvivlelse skyller ind over den, 
der beder, er det kun de færreste, der med urokkelig tro klynger sig til Guds 
løfter.” – Mod en Bedre Fremtid s. 502; GC p. 621

Offentlig bekendelse af synd
Spørgsmålet melder sig ofte: ”Hvad er passende at bekende offentligt?” 
Hvis Kristi legeme er bevidst om synden, eller hvis den enkelte har været en 
anstødssten for andre ved hans/hendes handlinger eller væremåde, da vil 
offentlig bekendelse altid være passende. Ellers vil privat bekendelse være at 
anbefale. Ellen Whites syn om Generalkonferencens møder i 1902 hjælper 
med at kaste lys over dette og giver os god indsigt i dette i dag. Husk, at noget 
af det, Satan frygter allermest, er, at vi skal fjerne alle hindringer mellem os 
og Kristus. Så lad altså vores bøn være, at: ”Der er intet mellem min sjæl og 
frelseren, så Hans velsignede ansigt kan ses; intet hindre den mindste af Hans 

gaver: Hold vejen åben! Lad intet komme imellem.”

”Det som kunne have været ... kan ske!

En dag midt på dagen sad jeg og skrev om det arbejde, som kunne være 
blevet gjort ved den sidste Generalkonference, hvis de ledende brødre havde 
fulgt Guds vilje og vej. De, som har haft stort lys, har ikke vandret i lyset. 
Mødet blev afsluttet og pausen blev ikke gjort. Mennesker ydmygede sig ikke 
for Herren, som de burde have gjort, og Helligånden kom ikke.

Jeg havde skrevet så vidt, da jeg mistede bevidstheden, og det forekom mig, 
at jeg blev vidne til en scene i Battle Creek. Vi var samlet i kirkens auditorium. 
Der blev bedt, en salme blev sunget, og der blev bedt igen. Alvorsfyldte bøn-
ner blev sendt op til Gud. Mødet var præget af Helligåndens tilstedeværelse. 
Der skete noget dybt, og nogle af de tilstedeværende græd højt.

Én rejste sig op fra knælende stilling og sagde, at der var nogen, han tidligere 
ikke havde haft et harmonisk forhold til og ikke havde følt kærlighed til, men 
nu så han, hvordan han virkelig var. Med stor alvor gentog han budskabet til 
menigheden i Laodikea: ’Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og 
mangler intet’. I min selvgodhed er dette præcis sådan jeg følte det, sagde 
han. ’… og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind 
og nøgen’. Jeg ser nu, at dette er min tilstand. Mine øjne er blevet åbnet. Jeg 
har været hård og uretfærdig. Jeg mente, jeg var retfærdig, men mit hjerte er 
knust, og jeg ser mit behov for dyrebar vejledning fra Ham, som har ransaget 
mig igen og igen. Åh, hvor nåderige og kærlige er ordene: ’…så råder jeg dig til 
hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder 
at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine 
øjne med, for at du kan se’. (Åb 3,17.18)

Taleren vendte sig mod dem, som havde bedt og sagde: ’Vi har noget, vi må 
gøre. Vi må bekende vores synder og ydmyge vores hjerter for Gud’. Han 
aflagde dybfølte bekendelser og gik hen til flere af brødrene, den ene efter 
den anden, og rakte sin hånd ud og bad om tilgivelse. Dem han talte til og 
bekendte over for rejste sig og bad om tilgivelse, og de omfavnede grædende 
hinanden. Bekendelsens Ånd spredte sig til hele forsamlingen. Det var som på 
Pinsefestens dag. Der blev sunget lovsange og arbejdet fortsatte langt ud på 
natten indtil det næsten blev morgen.

Ingen lod til at være for stolt til oprigtige bekendelser, og de som førte an i dette 
arbejde, var dem, som havde indflydelse, men som tidligere ikke havde haft mod 
til at bekende deres synder. Der var en jubel, som aldrig tidligere var hørt i kirken.
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Da vendte min bevidsthed tilbage, og for en stund kunne jeg ikke mærke, 
hvor jeg var. Jeg holdt stadig min pen i hånden. Jeg hørte ordene sagt til mig: 
’Sådan kunne det være foregået. Alt dette Herren ventede på at gøre for 
sit folk. Hele himmelen ventede på at vise os den nåde’. Skuffelsens kvaler 
ramte mig, da jeg indså, at hvad jeg havde set, ikke var virkeligheden’.” – 8T p. 
104.105

Lad os se på endnu nogle principper med henblik på at overveje emnet of-
fentlig og privat bekendelse:

”Skriften siger: ’Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinan-
den om, at I må blive helbredt...’(Jak. 5,16) Den som beder om forbøn bør 
høre tanker som disse: 'Vi kan ikke læse i hjertet eller kende dit livs hemme-
ligheder. De er kun kendt af dig selv og af Gud. Hvis du angrer dine synder, 
er det din pligt at bekende dem.' Synder af privat karakter må bekendes for 
Jesus, den eneste mellemmand mellem Gud og mennesker. ’Mine børn, 
dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi 
en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; …’ (1. Joh. 2,1) Hver 
synd er et oprør mod Gud og må bekendes over for Ham gennem Kristus. 
Enhver åbenlys synd må bekendes åbent. Det onde, som er gjort mod et 
medmenneske, bør der rettes op på med den forurettede selv. Hvis den som 
søger sundhed har gjort sig skyldig i ond tale; hvis de har sået splid i hjem-
met, i nabolaget eller i menigheden og har været årsag til at støde nogen fra 
sig og så splid, hvis de på nogen måde har forledt andre til at synde, skal disse 
ting bekendes for Gud og for dem, det er gået ud over. Hvis vi bekender vore 
synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os 
for al uretfærdighed’.” (1.Joh.1,9) – CCh p. 304

”Ingen er fejlfri. Alle begår fejl og falder i synd. Men hvis den fejlende er villig 
til at indse sine fejl, når Guds ånd overbeviser dem, og af ydmygt hjerte vil 
bekende dem overfor Gud og sine medsøskende, kan han genoprettes. Så 
kan de sår, synden forårsagede, blive helbredt. Hvis denne fremgangsmåde 
blev fulgt, ville der i menigheden være meget mere af barnets enkelthed og 
søskendekærlighed. Hjerteslag i rytme med hjertet.” – RH 16.12q.1890

”Fald på klippen og bliv knust, og Kristus vil give dig den sande og himmelske 
værdighed. Lad ikke stolthed, selvophøjelse og selvretfærdighed holde nogen 
tilbage fra at bekende sin synd, så han kan påberåbe sig løftet: ’Den, der vil skjule 
sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op 
med dem, finder barmhjertighed’. (Ordspr 28,13) Forsøg ikke på at skjule noget 
for Gud, og undlad ikke at bekende dine fejl overfor dine brødre.” - 1SM p. 326

”Din sjæls ve og vel, sammenholdet blandt trossøskende, kan afhænge af den 
vej, du stræber efter at gå. Ydmyg jer derfor under Guds mægtige hånd, så 
Han kan ophøje jer, når tiden er inde ... Nogle indser deres fejl, men tænker, 
at en bekendelse vil skade deres værdighed. De finder undskyldninger for de-
res fejl og skåner sig selv mod den disciplin, som en bekendelse ville betyde 
for deres sjæl … Ved at vige uden om bekendelsens sti, svigter de i at være 
trofaste eksempler for folket. De ser andres fejl, men hvordan kan de have 
mod til at give rådet: 'Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for 
hinanden om, at I må blive helbredt,' når de ikke har fulgt opfordringen selv? 
Den er ikke behagelig, da den ikke smigrer deres stolthed, men irettesætter 
og smerter. Præster og folk, hvis de i det hele taget er frelste, må frelses dag 
efter dag og time på time. De må hungre og tørste efter Kristi retfærdighed og 
Helligåndens klarsyn.” – FE p. 239

”Ægte bekendelse er altid specifik, og den erkender specifikke synder. De er 
måske af en sådan karakter, at de kun lægges frem for Gud. Det kan være 
synder, som bør bekendes over for individer, som har lidt smerte på grund af 
dem. Eller de kan være af en offentlig karakter og bør da bekendes offentligt. 
Men al bekendelse bør være specifik og præcis, idet du vedkender dig netop 
de synder, som du har gjort dig skyldig i … Bekendelsen er ikke acceptabel 
for Gud uden oprigtig anger og forvandling. Der må være taget en beslutning 
om forandring i livet. Alt, hvad der er stødende mod Gud, er nødt til at blive 
fjernet. Dette vil være resultatet af ægte sorg over synd. Det arbejde, som vi 
selv har at gøre, er enkelt forklaret for os: ’Vask jer, rens jer! Fjern jeres onde 
gerninger fra mine øjne, hold op med at handle ondt, lær at handle godt! 
Stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaf den faderløse ret, før enkens 
sag!” (Es 1,16.17). - Vejen til Kristus, 2009, s. 43.44; SC p. 38,39

Hindringer for bøn
 •  Vi beder i vantro – Jak 1,6.7; Mark 11,24

 •  Vi beder efter vores egen vilje – 1 Joh 5,14

 •  Vi søger belønningen i stedet for Giveren – Jak 2,23

 •  Vi beder for at tilfredsstille vores egne lyster. – Jak 4,3

 •  Vi lever i ulydighed – Es 59,1.2; Sl 66,18

 •  Vi er ikke udholdende nok i bøn – Luk 18,1-8

 •  Vi er fordømmende mod andre – Luk 6,37
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 •  Vi er ikke i stand til at tilgive – Mark 11,26

 •  Vi har uforløste tvister – Matt 5,23.24

 •  Vi vender det døve øre til de trængende – Ordsp 21,13

 •  Vi har mangel på ærefrygt i vores familie – 1 Pet 3,7

 •  Vi har ikke lært at dvæle i Kristus – Joh 15,7

”Når vi ikke får akkurat det, vi har bedt om, på den tid vi beder, må vi fortsat 
tro, at Gud hører, og at Han vil besvare vores bønner. Vi er så vildfarne og 
kortsynede, at vi nogle gange beder om ting, som ikke ville være til velsig-
nelse for os. I sin kærlighed besvarer vores himmelske far vores bønner ved at 
give os det, som vil være til vores bedste – det vi selv ville have ønsket, om vi, 
guddommeligt oplyste, havde set tingene, som de virkelig er. Når det virker, 
som om vores bønner ikke bliver besvaret, må vi klamre os til løftet, for svaret 
vil sikkert komme til sin tid, og vi skal få den velsignelse, vi trænger allermest. 
Men at tro at bøn altid vil blive besvaret på den bestemte måde og om den 
særlige ting, vi ønsker, er en fejlagtig antagelse. Gud er for vis til at fejle og for 
god til at holde det gode tilbage fra dem, som vandrer i oprigtighed. Så vær 
ikke bange for at stole på Ham, selvom du ikke umiddelbart ser noget svar på 
dine bønner.” - Pr p. 102

”Når aktiviteten stiger, og det lykkes for mennesker at udrette noget for Gud, 
er der risiko for at komme til at stole for meget på menneskelige planer og 
metoder. Der kommer tilbøjelighed til at bede mindre og til at have mindre 
tro. Ligesom disciplene er vi i fare for at tabe vores afhængighed af Gud af 
syne og søge frelse i vores gerninger. Vi må konstant have Jesus for øje og 
gøre os klart, at det er Hans kraft, som gør arbejdet. Selvom vi skal arbejde 
alvorligt for de fortabtes frelse, skal vi også tage tid til overvejelse og bøn og 
til at studere Guds Ord. Kun det arbejde, der er udført med megen bøn og 
helliget ved Kristus, vil til slut vise sig at have virket til det gode.” – Jesu Liv, s. 
259.259; DA p. 362

Det gælder om at være udholdende i bøn.
”Jeg spurgte englen, hvorfor der ikke fandtes mere tro og kraft i Israel. Han 
svarede: ’I slipper Herrens arm for tidligt. Bær dine bønner indtrængende 
frem for tronen og hold ud i stor tro.’” - Budskaber til Menigheden s. 92 (alter-
nativ oversættelse); EW p. 73

”Vi må bede oprigtigt. Svæk fjendens hænder ved at kæmpe med Gud i bøn.” 

- PUR 5. juni 1902

”Enighed i bøn og enighed i forsæt tillægges stor betydning. Gud hører de 
enkeltes bønner, men ved denne anledning fremholdt Jesus særskilte og vig-
tige lærdomme, der særlig vedrørte Hans nylig stiftede menighed på jorden. 
Der må være overensstemmelse om de ting, som de ønsker, og som de beder 
om. Det kom ikke blot an på tankerne og følelserne i det enkelte menneskes 
sind, der jo er udsat for bedrag. Men bønnen skulle gælde det alvorlige ønske 
i fleres sind, der beskæftigede sig med det samme emne.” – Vejledning for 
Menigheden s. 324.325; 3T p. 429

”Den ondes mørke omslutter dem, som forsømmer at bede … Hvorfor er 
Guds sønner og døtre modstræbende med at bede, når bøn er nøglen i 
troens hånd til at åbne Himmelens lager, hvor almagtens endeløse ressourcer 
ligger gemt?2 – Vejen til Kristus, 2009, s.104; SC p. 94

”Kunne vi se alt det, mennesker foretager sig, sådan som Gud ser det, ville vi 
se, at alene det, som gøres under megen bøn, som helliges ved Kristi fortjene-
ste, vil kunne stå sin prøve i dommen.” - ChS p. 263

”Bøn og tro er nært forbundne og må studeres sammen. I troens bøn er der 
en guddommelig videnskab. Det er en videnskab, som alle, der ønsker at se 
sin livsgerning lykkes, må forstå. Kristus siger: 'Alt, hvad I beder og bønfalder 
om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det' (Mark. 11,24). Han gør det klart, 
at det, vi beder, om må være efter Guds vilje. Vi må bede om de ting, Han 
har givet løfte om, uanset hvad vi får, må det bruges til at gøre Hans vilje. Er 
betingelserne opfyldt, er løftet klart.” – Pr   p. 105

”Det er nu, vi skal lære Gud at kende ved at sætte Hans løfter på prøve. Engle 
registrerer alle ærlige og oprigtige bønner. Vi må hellere opgive selviske 
ønsker end forsømme at have fællesskab med Gud ... Vi må tage os tid til at 
bede.” – Mod en bedre Fremtid, s. 503; GC p. 622

”Det er en del af Guds plan som svar på troens bøn at give os det, Han ikke 
havde givet os, hvis vi ikke havde bedt om det i tro.” - Mod en bedre Fremtid 
s. 424; GC p. 525

”Dag efter dag glider over i evigheden og bringer os nærmere prøvetidens af-
slutning. Mere end nogen sinde må vi bede om, at Helligånden må blive givet 
os i rigeligere målestok. …” - Evangeliets Tjenere s. 217 (oversat fra norsk); 
GW p. 288

”Mens deres forenede bønner i tro steg op imod himmelen, kom svaret. Ste-
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det, hvor de var forsamlede, rystedes, og de blev på ny fyldt af Helligånden.” 
– Mesterens efterfølgere s. 40; AA p. 68

Alle ovennævnte citater og henvisninger er en påmindelse til os, at når vi 
forener os i udholdende bøn, i ydmyghed og hjertets harmoni, da vil Gud 
lytte og Han vil svare – langt ud over, hvad vi turde håbe på. Vi håber, at disse 
forslag har været til hjælp, men stands ikke her! Dette er blot en begyndelse. 
Gå stadig fremad, vejledt af Guds Ord.

Fremad på vores knæ – mens vi beder om regn!

Tanker fra kirkeledere
”Fra Generalkonferencens hovedkontor vil vi gerne takke ARMEs bønne-
team for det Gud kunne gøre for os igennem jer under vores Annual Council 
i forrige uge (oktober 2010)! Vi fik svar på bøn gennem ugen, da Gud i høj 
grad rørte ved vores hjerter. Det som gjorde forskellen på disse møder var 
dækningen af forbøn og det at vores delegerede kom og bad for andre og selv 
blev bedt for. Det er først i evigheden vi får at vide, hvad Herren fik udrettet 
takket være de af jer, der brugte så meget tid på at indrette et bønnerum for 
os!”

Jerry Page, Ministerial Association Secretary, General Conference

”Jeg blev så inspireret af bønneteamet ARME og deres bønnetjeneste ved 
Generalkonferencens Annual Council, at jeg har inviteret dette team til at 
komme og arbejde sammen med vores division under møderne i Syd – Afrika 
ved årsskiftet, da vores menighedsledere fra 23 lande vil være samlet. Det, 
som dette team gør, er ikke nyt eller er en del af en nylig ”opstået bevægel-
se.” Det er meget bibelsk. Husk historien om Josvas sejr over amalekitterne, 
da Aron og Hur holdt Moses’ arme oppe under slaget? (Se også 2. Moses 
17,8-16) Dette bønnefællesskab finder vi også hos Moses, Abraham, David, 
Ester og andre fremstående personer i Bibelen. Lignende alvorlige, inderlige 
bønnefællesskaber (når de opleves) vil bringe store velsignelser til alle menig-
heder og alle distrikter over hele verden, og som et resultat vil Guds ånd blive 
udøst og Jesus vil komme tilbage, som Han har lovet!”

Paul Ratsara, President, Southern Africa – Indian Ocean division

Forkortelser: E. G. White bøger og artikler
AA Acts of the Apostles, The; Mesterens Efterfølgere
CCh Counsels for the Church
CD Counsels on Diets and Foods; Råd og Vink
CG Child Guidance; Barnet i Hjemmet
ChS Christian Service; I Mesterens tjeneste
COL Christ’s Object Lessons; Kristi Lignelser
DA Desire of Ages, The; Jesu Liv
Ed Education; Uddannelse
Ev Evangelism; Evangelisering
EW Early Writings; Det er et godt Land
FE Fundamentals of Christian Education
GC Great Controversy, The; Den Store Strid
GW Gospel Workers; Evangeliets tjenere
HP In Heavenly Places; Lys fra det høye
HS Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 
 Adventists
MB Thoughts From the Mount of Blessing; Med Mesteren på bjerget
1MR Manuscript Releases, Vol. 1 (2MR for Vol. 2, etc.)
MYP Messages to Young People; Budskaber til de unge
OHC Our High Calling; Kraft fra det høye
Pr Prayer
PUR Pacific Union Recorder
RC Reflecting Christ
RH Review and Herald
SC Steps to Christ; Vejen til Kristus
1SG Spiritual Gifts, Vols. 1 (3SG for Vols. 3, etc.)
1SM Selected Messages, Book One; På fast Grund 1
1T Testimonies for the Church Vol. 1 (2T for Vol. 2, etc.)
1  ”Vidnesbyrd for menigheden”
YRP Ye Shall Receive Power
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Resurser om bøn og vækkelse:
Bøger

Ellen G. White   –   True Revival
Ellen G. White   –    Acts of the Apostles, The   –   Mesterens  Efterfølgere
Mark Finley    –   Lord, Revive Us Again   –   Vækkelse
Mark Finley   –   10 Days in the Upper Room
Randy Maxwell    –    If My People Pray    –    Om mitt folk ber
Dennis Smith    –   40 Days of Prayer

Hjemmesider:

Ten Days of Prayer  www.tendaysofprayer.org
Revival & Reformation  www.revivalandreformation.org
Revived by His Word   www.revivedbyhisword.org
ARME Bible Camp   www.armebiblecamp.com
United Prayer Testimonies   www.unitedprayer247.com
Ellen White bøger oversat til dansk: danskbogforlag.dk og elektronisk ellen-
white.dk
Electronic versions af denne bog ”Praying for Rain”:
http://bit.ly/prayingforrainbook
eller elektronisk på dansk:
http://effata.se/tro/opslag.php?id=111
Copyright © 2014 ved Melody Mason, ARME Prayer Ministries, og Janet 
Page, Associate Ministerial Secretary for Prayer and Pastoral Families, General 
Conference of Seventh - day - Adventists.

Gentryk, Kopiering og oversættelse er ønsket velkommen, så længe indholdet 
svarer ok. til den originale tekst. Copyright henviser til ovenfor navngivne 
personer. Dette materiale må ikke sælges men må gerne udbredes gratis

Denne minihåndbog om bøn er til gratis kopiering og gentryk og uddeling. 
Dette er man meget velkommen til at befatte sig med så længe man holder 
sig til stoffets indhold. Copyrightet henviser til ovenfor navngivne personer/
parter i dette materiale som kun må udbredes gratis og at der påses at dette 
ikke sælges. Den oprindelige elektroniske version af denne minihåndbog kan 
også nedtages fra nettet på (www.revivalandreformation.org). Du kan tage 
kontakt med os på mailadressen unitedprayer247@gmail.com hvis du har 
spørgsmål vedr. brugen af hæftets indhold.

Bed om regn!
En mini-håndbog om forenet bøn

Originaltitel:  Praying for Rain – a Handbook for United Prayer 

Revival and Reformation 2014

Udgivet i 2018

Oversætter: Hans Stumpf

Korrektur: Robert Svendsen

Trykkeri: Øko tryk

Copyright © 2011 ved Melody Mason, ARME Prayer Ministries, 
og Janet Page, Associate Ministerial Secretary for Prayer and 
Pastoral Families, General Conference of Seventh- day – Ad-
ventists.

Alle bibeltekster er fra 1992 oversættelsen af den autoriserede 
bibel udgivet af Det Danske Bibelselskab. De andre kvoter 
citater er fra Ellen G. White, hvis der ikke står andet.

”... I har fået det for intet, giv det for intet.” (Matt. 10,8)
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Intet er mere hjælpeløst og dog 
mere uovervindelig end den sjæl 
der føler sig som intet og derfor 
forlader sig fuldt på den korsfæ-
stede og opstandne frelser.  Gud 
vil hellere sende hver eneste en-
gel fra himmelen til hjælp for 
den, som gør sig helt afhængig af 
Kristus, end at lade vedkommende 
bukke under.

The Signs of the Times,  
Oktober 29, 1902.
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