
 

 
Söka förnyelse 
 
DAG 10 –  SÖKA VÄCKELSE TILLSAMMANS 
 

”Varken med styrka eller makt utan med min ande, säger Herren Sebaot.” (Sak. 
4:6b). 
 
Vad kommer sedan? Tre steg för en andlig nystart 
Skulle du vilja uppleva andlig förnyelse tillsammans med din församling? Här kommer förslag på en plan som har lett till andlig 
väckelse och hopp för församlingar i Tyskland, Schweiz, England, Tadzjikistan och USA. Väckelse kan ske var som helst, även i 
sekulariserade länder när människor ständigt överlämnar sig till Jesus och ber om den heliga Andens välsignelse. Bed om hur din 
församling eller familj eller bönegrupp kan uppleva en andlig ”nystart” i år. Gör upp en plan, få hjälp från andra och bestäm ett 
datum då ni ska börja. Ni behöver anpassa era idéer beroende på kulturen, samhället och gruppens behov. Vi vill dela med ett 
exempel, från en församling i Decatur, Alabama, USA. 
 
Nystart 
Be intensivt om den heliga Anden i veckor eller månader samtidigt som ni studerar Bibeln och möjligen en kort andaktsbok. Som 
förberedelse för en evangelisationsserie började medlemmar i församlingen i Decatur att be tillsammans i kyrkan 30 minuter 
varje sabbatsförmiddag. De delade förslag i församlingsbladet för att uppmana till bön, väckelse och den heliga Andens verk. De 
höll också ett videoseminarium om den heliga Anden under två sabbatskvällar. Efter seminariet delade de ut en liten bok om 
andlig väckelse och bad församlingsmedlemmarna att läsa igenom den under de kommande sex veckorna. (Exempel på böcker 
är Vägen till Kristus, Steg till personlig väckelse eller Den radikala bönen (dessa finns på skandinaviskabokforlaget.se) eller en 
bok om väckelse i Bibeln). Senare, under de tio bönedagarna bad de om väckelse och om den heliga Anden och firade en sabbat 
av bön och lovprisning. 
 
Att vårda relationer  
Börja med förbön för fem onådda personer, kontakta dem sedan och bli vän med dem på ett sätt som är uppriktigt och taktfullt. 
Under den här tiden kanske ni vill studera en annan bok om bön och väckelse. Fundera på att studera två och två för stöd och 
djupare förståelse. Under den här andra fasen började medlemmar i Decaturs församling att två och två studera boken ”40 Days: 
Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming” Som ett resultat växte deras glädje över att få berätta för andra om 
Jesus. Som boken föreslog började medlemmar också att be för fem onådda personer i sina liv. Sedan tog de kontakt med dessa 
bekanta eller tidigare medlemmar och höll kontakt framöver. Detta resulterade i dop och välsignelser för både de nya 
medlemmarna och de som hade bett för dem. Tänk på det: om tio församlingsmedlemmar bad för och höll kontakt med fem 
personer skulle det göra 50 personer och det skulle växa därifrån. I slutet av de 40 dagarna kan ni bjuda in dem som ni bett för till 
en speciell besökssabbat. Inbjud sedan varje person att ta del i en liten grupp (bibelstudium, kokkurs, motion, sociala aktiviteter, 
vadhelst som passar den personens intressen). Man kan också bjuda in dem till kommande evangeliska möten. Kom ihåg att 
besöka mötena med era vänner och hjälp dem känna sig välkomna. 
 
Dela med sig 
Varje medlem kan bjuda in de personer de har bett för till att komma till evangeliska möten, bibelstudium i smågrupper eller 
enskilda bibelstudier. (Om några av era kontakter inte är klara för bibelstudier så bjud in dem till en liten grupp som inriktar sig 
på intresseområden som motion, matlagning, hobbyer eller sociala aktiviteter.) När Decaturs församling höll en evangelisk 
mötesserie upplevde medlemmarna väckelse och en djupare relation med Jesus. Den heliga Anden bearbetade de inbjudna 
gästernas hjärtan och tio personer överlämnade sina liv till Jesus genom dop (och ytterligare fem kom till senare). Resultatet är ett 
vittnesbörd om bönens makt! (Berättelsen om Decatur kommer från en rapport av Elida Meneses i Southern Tidings.) 
Vad kan din församling göra? 
Be tillsammans och gör upp en plan för församlingen i dag. ”Hela himlen är aktiv och Guds änglar väntar på att få samarbeta 
med alla som planerar för hur själar som Kristus dog för kan få höra de glada nyheterna om frälsning. Änglar som hjälper dem 
som ska ärva frälsning säger till varje sant helgon: ’Det finns arbete för dig.’ ’Gå och ställ er i templet och låt folket höra 
allt om detta nya liv’ (Apg. 5:20) (Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 433, 434).  ”Gud skickar ut er i världen med detta löfte: 
”Varken med styrka eller makt utan med min ande, säger Herren Sebaot.” (Sak. 4:6b) 
 
Att be med Guds ord 
Den heliga Anden ska slutföra det. ”Varken med styrka eller makt utan med min ande, säger Herren Sebaot.” (Sak. 4:6b). Kära far! 
Du säger att framgång inte kommer av mänskliga ansträngningar. Förlåt oss vår brist på kraften från den heliga Anden. Väck oss 
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så att vi inte är ljumma som Laodikeia. Väck oss för vår egen frälsning och vår grannes. Och tack för den eviga glädjen du har 
lovat oss.  
 
 

 
FLER BÖNEFÖRSLAG 
 

 Tacksägelser och lovprisning: Tacka för specifika välsignelser och prisa Gud för hans godhet.  
 Bekännelse: Använd ett par minuter till personlig bekännelse och tacka Gud för hans förlåtelse. 
 Ledning: Be Gud om vishet inför nuvarande utmaningar och beslut. 
 Församlingen: Be Gud välsigna ansträngningarna i vårt lokala, regionala och världsomspännande samfund. 
 Lokala önskningar: Be för församlingsmedlemmars, familjens och grannars nuvarande behov. 
 Gensvar: Ta tid till att lyssna till Guds röst och svara i form av lovprisning och sång.  

 
  


