
Bønn for ledere

Målrettet bønn for dem  
som leder kirken vår

Bønneveileder



«Vi ber dere, søsken:  
Vis respekt for dem som sliter  
og arbeider blant dere, de som 
er deres foresatte i Herren, og 
som rettleder dere. Dere skal 

vise dem den største kjærlighet 
og respekt på grunn av den 

 gjerningen de gjør. Lev i fred 
med hverandre! (...)  

be uavbrutt.»
1 Tess 5,12–13 og 17 



2023 er et viktig år for Frelsesarmeen.

I mai innkalles Det høye råd for å velge vår 22. internasjonale leder.

Jeg tror Den hellige ånd minner oss i Frelsesarmé-familien om å be for 
internasjonale og territoriale ledere når de møtes for å delta i Det høye 
råd, men også for deres lederskap i dag, hvor de møter store verdens-
omspennende utfordringer som påvirker kirken. 

Lederne våre trenger målrettet bønn fra Frelsesarmé-verdenen. De 
neste ukene oppfordrer jeg alle til å komme sammen i bønn for lederne 
våre.  Hver uke fokuserer vi på forskjellige lederskapsområder. 

I bønneveilederen finner du bibelvers, en ferdigskrevet bønn og 
 refleksjon, eller en utfordring til en personlig handling for hver uke. Jeg 
oppmuntrer deg til å bruke bønneveilederen personlig, i fellesskapet i 
møter og i samlinger i små grupper.

Selv om vi fokuserer på toppledere, kan emnene brukes til å be for 
alle som har lederroller – for dem som har sin trofaste tjeneste i det 
lokale korpset eller nærmiljøsenteret, for dem som er satt til å lede i alle 
Frelsesarmeens oppdrag – og kanskje vil du benytte anledningen til å 
inkludere også disse.  Enhver som er satt som leder, behøver forbønn.
Vi ber for lederne våre at de må bevare et rett forhold til Gud.  Det er 
i denne etterstrebelsen at Den hellige ånd kommer med gud dommelig 
perspektiv, innsikt, rettledning og mot til å tjene rett. Vår armé vil 
 blomstre, Guds rike vil vokse, og de som leder, vil bli styrket og velsignet 
ved at de vet at deres folk løfter dem fram for Gud.

Skriften viser oss at vi skal ha ærbødighet, respekt og kjærlighet til 
 lederne våre – og aldri slutte å be.

Jeg håper at du vil be sammen med meg – idet vi søker det beste fra 
Gud for dem som er ledere i Guds tjeneste.

Gud velsigne deg.

Kommandør Bronwyn Buckingham
Verdenssekretær for åndelig livsutvikling



Du finner flere ressurser her:
sar.my/ prayingforleaders



BØNN FOR LEDERE
OPPLEGG

1 Visdom

2 Fred

3 Mot

4 Integritet

5 Oppmuntring

6 Styrke og utholdenhet

7 Håp

8 Ny energi og kreativitet

9 Helse

10 Familier

11 Det å være

12 Tålmodighet

13 Ydmykhet

14 Tjenende lederskap



UKE 1 – 5. FEBRUAR 2023

En bønn om 

VISDOM



Nådige og kjærlige Gud,

Vi erkjenner at du er kilden til den beste rådgivningen og 
 veiledningen, i det at vi tror du alltid leder oss på måter som er til det 
beste for oss.

Vi ber for lederne våre, at de stadig må høre din stemme tydeligere  
– ved å sette av tid til å være i din nærhet.

Fyll dem med din visdom mens de lytter til deg i stillheten.

Omgi dem med mennesker som gir gode råd og oppmuntring, og fyll 
dem med en ydmyk ånd så de kan akseptere denne felles kunnskap.

Gi dem styrke til å stå imot alle stemmer som søker å gjøre dem 
motløse eller undergrave noe – må sinnet være innstilt på ord som 
gir veiledning, og som leder mot Kristuslikhet og til fruktbart leder-
skap.

Takk for din generøsitet ved at du lar din visdom strømme over 
lederne våre, en visdom som vil gi dem evnen til å skjelne dine veier 
og ta avgjørelser som er i samsvar med din tanke for Frelsesarmeen i 
dag og for framtiden. 

AMEN

En bønn om 

VISDOM



Bibellesning:

Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som 
villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.
Jak 1,5 

Stol på Herren av hele ditt hjerte,
støtt deg ikke til din egen innsikt!
Tenk på ham hvor du enn ferdes,
så gjør han stiene dine jevne.
Vær ikke vis i egne øyne.
Ordsp 3,5–7a

Sett inn navnene på lederne dine i disse bibelversene og be 
om visdom for dem for hver dag i kommende uke.



UKE 2 – 12. FEBRUAR 2023

En bønn om 

FRED



Trofaste Gud,
Denne verden mangler nåde, og ofte stjeler den freden fra oss.
Men du er fredens Gud.
Fred som overgår vår forstand.
Fred som er dypere og mer evigvarende enn noe verden kan tilby.

Herre, du kaller din kirke til å være til stede i mørket, slik at ditt lys 
kan skinne i denne lidende og urolige verden.
Å lede din kirke er ingen enkel oppgave.
Må lederne våre finne hvile i vissheten om at du ikke overraskes av 
omstendighetene i verden

Du er over alt, og du har alltid kontroll.
Du er Immanuel – Gud med oss.
Herre, led oss til shalom; til fred, helhet og en nærhet som er mulig 
når vi erkjenner vår avhengighet av deg.

Når vi ikke kan forstå hva som stadig skjer, kan vi likevel prise deg for 
hvem du er.

Du er fortsatt nær.
Dine løfter er fortsatt sanne.
Din kjærlighet er fortsatt betingelsesløs.
Din nåde er fortsatt forunderlig.
Din tid er fortsatt fullkommen.
Din fred er fortsatt vår.

Fredsfyrste, vår Allviter, uforanderlige Far, fyll oss så det flyter over.

AMEN

En bønn om 

FRED



Bibellesning:

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som 
verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 
Joh 14,27 

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle 
 mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.  Vær 
ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for 
Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all 
forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Fil 4,4–7 

Er det noe som hindrer deg fra å oppleve Guds fred?
Tenk etter hvordan du kan leve ut Fil 4,4–7 denne uken.



UKE 3 – 19. FEBRUAR 2023

En bønn om 

MOT



Nådige Herre,

Vi takker deg fordi du velsigner denne kirken, Frelsesarmeen, med så 
mange trofaste og lydige ledere.

Vi ber for dem som du har valgt til å lede kirken nå, gi dem mot 
til å følge kallet sitt.  Vern dem mot usikkerhet og rotfest dem i din 
sannhet.

Vi kan være trygge på at du utruster dem du kaller, med alt de 
trenger for denne oppgaven.

Du er trofast og utrolig sjenerøs, idet du gir av din visdom, kunnskap 
og forstand.

Herre, med din visdom, gi våre ledere mot og overbevisning til å 
strebe etter det som er godt, selv når veien ikke er populær og når 
den rette avgjørelse ikke er den enkleste.

La din stemme bli den som høres høyest over støyen av sterke 
meninger og andres følelser.

At du er nær, betyr at vi ikke trenger å frykte noe.

Du er for oss, du er med oss, og du har alltid kontroll.
Takk!

AMEN

En bønn om 

MOT



Bibellesning:

Herrens utfordringer til Josva:

Vær modig og sterk! For du skal gjøre dette folket til eiere av  
landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Vær bare 
modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, 
min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, verken til høyre 
eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går.  Denne loven 
skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du 
trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang 
der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg: Vær 
modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For 
Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.
Josva 1,6–9

Les fortellingen om Moses i 2 Mosebok 3,11–4,13 og den 
barmhjertige samaritan i Lukas 10,25–37.

Hvor trenger du å være modig i dag?



UKE 4 – 26. FEBRUAR 2023

En bønn om 

INTEGRITET



Nådige Herre Jesus,

Takk for at vi kan vende oss til deg, du som er vår fullkomne rolle-
modell når det gjelder integritet. Da du levde og led blant dem som 
stadig prøvde å gjøre både dine ord og dine motiver til noe annet 
enn du hadde til hensikt, forble du den du sa du var, og du gjorde det 
du lovet å gjøre.

Vi ber om Den hellige ånds kraft og bekreftelse på at dagens ledere 
skal ha den samme styrke i personlig karakter og handlinger.  Vi tror 
at hver enkelt av dem har den samme bønnen og det samme ønsket 
om å kunne vise Jesus i alle sider av livet sitt.  

Må vår bevegelse være fylt av ledere som har en genuin bønn om å 
være sanne mot det som du har skapt dem til, slik at de kan bruke sin 
styrke etter din hensikt, samtidig som de erkjenner sin svakhet i ærlig 
ydmykhet – la andres visdom kunne tale inn i disse situasjonene, slik 
at man vokser.

Lederne våre blir svært synlige representanter for vår bevegelse 
 – noen ganger det eneste andre vet om Frelsesarmeen – derfor ber 
vi, gi dem til enhver tid mot til virkelig å peke på Kristi egenskaper 
gjennom ord og handling.

Takk Jesus at du er helt og fullt den du sa du var.
Bevar lederne våre som sanne kristne, alltid.

AMEN

En bønn om 

INTEGRITET



Bibellesning:

Vær selv et forbilde i gode gjerninger! La undervisningen din være 
uforfalsket og båret fram med alvor.
Titus 2,7

Forventer jeg den samme integritet hos meg selv som jeg 
forventer hos lederne mine? 



UKE 5 – 5. MARS 2023

En bønn om 

OPPMUNTRING



Gud vår Far,

Vi takker deg for den gaven kirken er. 

Du skapte oss for å ha samfunn med andre – å leve godt sammen. 
Å oppmuntre hverandre, å minne hverandre om sannheten – at du 
elsker oss, at du utruster oss, at vi er skattet og at vi tilhører deg.

Herre, gi oss et sterkt ønske om bry oss om lederne våre, å se deres 
betydning og oppmuntre dem idet vi også oppmuntrer hverandre.

Vi vet at til tider kan lederskapet oppleves ensomt, ansvaret over- 
veldende, oppgaven utmattende.  Omgi våre ledere med stemmer 
og ord de kan stole på, pålitelige venner og vise mentorer. Mennesker 
som bygger dem opp.

Herre, hjelp oss å være slike mennesker, mennesker som bruker hver 
anledning til å vise ekte omsorg, som deler ord som bekrefter andre, 
og som ser og anerkjenner hvor du virker gjennom deres lederskap.

Hjelp oss å vandre verdig det kallet du har gitt oss.  Å ha ydmyke og 
edle hjerter i all vår samhandling med hverandre. Å ha tålmodighet 
med hverandre og bære over med hverandre i kjærlighet.

Du blir synlig når vi er ett.  Må det være slik.

AMEN

En bønn om 

OPPMUNTRING



Bibellesning:

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til 
kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte 
når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller 
oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen 
nærmer seg.
Heb 10,24–25

Finn en ny måte å oppmuntre de lederne du har nær deg i 
dag. Vær så tydelig som du kan i din oppmuntring.



UKE 6 – 12. MARS 2023

En bønn om 

STYRKE OG 
UTHOLDENHET



Vår kjærlige Far,

Vi takker deg for at alt vi behøver i dette livet, finnes i din store evne 
til å gi «uendelig mer» til barna dine.

Fordi vi tror på denne sannheten, kommer vi tillitsfullt fram for deg på 
vegne av lederne våre, i bønn om styrke og utholdenhet.

Lederskapets kappe kan noen ganger oppleves tung å bære, ofte 
krever det avgjørelser som ikke behager alle mennesker samtidig  
– det kan være et ensomt og utmattende sted å være.

Gi lederne våre, dine barn, ydmykhet og visdom når de er trette og 
behøver hvile. Må din hellige ånd minne dem på at de alltid kan støtte 
seg til deg med alle ting.

La dem, i din nærhet, ta imot din tilgivende nåde for ting som de kan 
vikle seg inn i eller som kan hindre dem, la dem igjen løfte øynene 
sine mot Jesus som tilbyr liv i overflod.

Erstatt motløshet med glede, tretthet med ny energi, svakhet med 
fornyet styrke, og må tålmodighetens og utholdenhetens gave bli øst 
ut over lederne våre i stadig rikere mål.

AMEN

En bønn om 

STYRKE OG UTHOLDENHET



En bønn om 

STYRKE OG UTHOLDENHET

Bibellesning:

Men de som venter på Herren,
får ny kraft,
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.
Jes 40,31

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss 
legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og 
med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med 
 blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, 
Jesus.
Heb 12,1–2a 

Be om at Herren minner deg på navnet på en leder  
som trenger spesielt å bli dekket av bønn om styrke og  
utholdenhet.

Løft dette navnet opp til Jesus hver dag denne uken.



UKE 7 – 19. MARS 2023

En bønn om 

HÅP



Håpets Gud,

Vi priser deg, fordi vi er et påskens folk.  Vi står på oppstandelsens 
grunn.

Dette budskapet, evangeliets budskap, gir oss et håp som aldri tar 
slutt.

Vi ber for lederne våre, at de vil lede oss med visshet om denne  
sannheten og holde fast i det håpet som bare kan finnes i deg.

Håp som utvikler mot og inspirerer til dristighet.

Håp som gir utholdenhet for å finne løsninger på selv de vanskeligste 
problemene.

Håp som ser forventningsfullt mot hva du vil gjøre neste gang.

Håp som holder alle ting i perspektiv.

Herre, hjelp oss å ikke feste øynene våre på det vi ser – men på det 
vi ikke har sett ennå.  For det vi ser, er bare for en kort tid, men det vi 
ikke har sett, er evig.

Takk for friheten som er vår på grunn av Jesus, vårt levende håp.

AMEN

En bønn om 

HÅP



Bibellesning:

Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske 
går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De 
 trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig 
rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer.  Vi har ikke det 
synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det 
usynlige er evig.
2 Kor 4,16–18 

I Se det i øynene, skrev C.S. Lewis:
«Å stadig se framover mot den evige verden er ikke 
(…) en form for flukt eller ønsketenkning, men en av de 
 tingene en kristen er bestemt til å gjøre.»

Lever du på en måte som drar mennesker til godhet, til 
håp, til Jesus?



UKE 8 – 26. MARS 2023

En bønn om 

NY ENERGI OG 
KREATIVITET



Gud, vår skaper,

Du skapte dette universet av intet og satte sammen all vekst og  
selvfornyende detaljer i absolutt fullkommenhet.

Du visste at vi mennesker ville synde og adskille oss fra deg, derfor 
skapte du i Jesus den fullkomne løsning på det rotet vi laget, og i Ham 
blir vi nye skapninger.

Skapt i ditt bilde, elsker vi også å skape. Å tenke nye tanker, drømme 
om nye muligheter og gjøre bruk av dem. Skrive og komponere nye 
sanger, skrive nye dikt og finne løsninger på problemer som vi eller 
andre skaper.

Vi har også en tendens til å slå oss til ro med det som er velkjent og 
begrense nye ting som du ønsker å utføre gjennom oss.

Gi lederne, og gjennom dem din armé, fornyet energi – det ber vi 
om.

Forløs nye ønsker om å se muligheter bli virkelighet, mot til å bemyn-
dige og gi kraft og støtte til dem som tenker eller gjør ting annerledes, 
villighet til å oppmuntre til alt hva som må til og gjøres for å «vinne 
sjeler, vokse i hellighet og være tjenere for en lidende menneskehet» 
(«save souls, grow saints and serve a suffering humanity») .

Du Far over all skaperevne, send din frihetens ånd, slik at vi kan bryte 
ut av det som er til det som kan bli, for å gi Jesus til dem som trenger 
å lære ham å kjenne.

AMEN

En bønn om 

NY ENERGI OG KREATIVITET



En bønn om 

NY ENERGI OG KREATIVITET

Bibellesning:

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!
1 Mos 1,31

Hvor Herrens Ånd er, der er frihet.
2 Kor 3,17b

Be om at Gud gjennom kommende uke skal vise deg 
 ethvert område i livet ditt som han vil ønske å tale til,  
eller gjøre noe nytt i eller gjennom deg. 

Vær modig og lydig mot Guds ledelse!



UKE 9 – 2. APRIL 2023

En bønn om 

HELSE



Gud, vår skaper,

Takk for livets mirakler, for menneskekroppens kompliserte mester-
stykke og vår tankes uendelige forundring.

Vi priser deg fordi vi er skapt på underfullt vis. Du dannet hver enkelt 
av oss og kjenner oss helt og fullt.

Kroppen vår er ditt tempel, og vi er betrodd å bruke kroppen som 
du har gitt oss, for å ære deg.

Hjelp lederne våre til å se behovet av å ta vare på kroppen sin – og 
gjennom det være gode eksempler for sitt eget folk.

Vi ber om beskyttelse av våre lederes fysiske, mentale og åndelige 
helse.

Herre, gi hver enkelt av dem energi og styrke til å glede seg over livet 
i sin helhet, slik at tjenesten kan blomstre, både i arbeid og hjemme.

La lederne våre bli minnet om at de ikke trenger å gjøre denne reisen 
alene. Gjør et under i deres liv når kroppen trenger helbredelse, hvile 
og gjenoppbyggelse.  Gi dem mot til å strekke seg ut etter hjelp når 
de trenger det, og ydmyke hjerter for å akseptere støtte når dette 
blir tilbudt.

Når tiden er kort og arbeidslisten er lang, kan omsorg for kropp, sjel 
og ånd lett bli glemt. Du befalte oss til å huske sabbaten – til beste for 
oss alle. 

I livets krav, sett lederne våre fri fra andres og egne forventninger. 
Hjelp dem å skape rom for den livgivende hvile som kommer fra deg.

For å bli fornyet. For å være beredt.

AMEN

En bønn om 

HELSE



Bibellesning:

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd 
som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere 
selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!
1 Kor 6,19–20 

Kroppen din er et tempel for Den hellige ånd. Forandrer 
dette noe på hvordan du tenker på deg selv?

Gjør en ting denne uken for å ta deg bedre av din kropp, 
sjel og ånd.



UKE 10 – 9. ARPIL 2023

En bønn for 

FAMILIER



Gud, vår kjærlige Far,

Takk for den vakre gaven som familie er, skapt fra hjertet ditt, fordi du 
formet oss til å reise gjennom dette livet sammen med andre.  Vi er 
takknemlige for enhver gruppe mennesker som vi blir velsignet av å 
kalle «familie».

Vi ber for våre lederes familier, takknemlig fordi du kjenner dem ved 
navn og vet hvordan livet deres er.

Mange av lederne våre har sin tjeneste på steder hvor de er borte fra 
familien sin, og vi erkjenner foran deg hvilket offer dette er.  Vi ber om 
at du vil sørge for gode mennesker som kan være der når foreldre og 
besteforeldre ikke kan.

For alle som har stor bekymring for det fysiske, det emosjonelle eller 
det åndelige livet til barn, barnebarn eller andre familiemedlemmer, 
ber vi om at ditt guddommelige råd og din fred må komme til hjelp. 

I tillegg til ansvar knyttet til ordrene, som krever tid, styrke og energi, 
har også lederne familier som trenger det samme, og ofte tenker vi 
ikke over de byrder de bærer.  Minn oss om denne virkeligheten og gi 
oss en ånd som føler med dem, det ber vi om.

I din fullkomne tid, åpne for dyrebare øyeblikk når våre ledere kan 
gi sin familie full oppmerksomhet. Måtte de oppleve at deres kjære 
gir dem frihetens velsignelse når tiden kommer for å gå tilbake til 
ansvaret igjen,

Takk for at du kjenner til enhver families behov.  

Velsign og bevar dem.
La ditt smil være på dem og vær nådig mot dem.
Vis dem din vennlighet og gi dem din fred.
AMEN

En bønn for 

FAMILIER



En bønn for 

FAMILIER

Bibellesning:

Slekt etter slekt priser dine gjerninger
og forteller om dine storverk.
Sal 145,4 

Herren velsigne deg
og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg
 og gi deg fred!
4 Mos 6,24–26

Gjør velsignelsen som finnes i 4 Mos 6,24–26 personlig 
for dine lederes familier, ved at du nevner navnene deres i 
uken som kommer.



UKE 11 – 16. APRIL 2023

En bønn for 

DET Å VÆRE



Gud vår Far,

Ditt ord minner oss om at uten deg kan vi ikke gjøre noe.
Du er kilden til alt vi behøver.

Far, tilgi våre feilplasserte forsøk på å «løpe livet» uten å stoppe opp, 
når vi fyller dagen med nyttig arbeid og ikke har rom for å være 
sammen med deg.

Hjelp oss å finne din rytme og takt og fortsatt være rotfestet i deg og 
være klar over at du alltid er til stede.

Hjelp oss å utvikle en rytme som setter Jesus i sentrum, knytt oss 
sterkt til mennesker, gi glede og mer enn noe annet, må alt bli til din 
ære.

Å lede kirken er krevende, krevende både i forhold til tid og energi.

Vi ber at lederne våre vil følge Jesu eksempel. At de vi ta tid til å 
stanse opp. Å være sammen med deg. Å bli fornyet og fylt på nytt i 
din nærhet. Å motta visjon og veiledning, mot og styrke. Å tillate at 
Den hellige ånds forvandlende arbeid kan finne sted.

Må de ledes mer av Jesus, leve og lede mer som Jesus, slik at andre 
kan ledes til Jesus.

AMEN

En bønn for 

DET Å VÆRE



Bibellesning:

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på 
meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer 
frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn 
av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik 
som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den 
blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke 
blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg 
og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting 
gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og 
visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de 
brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om 
hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at 
dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 
Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har 
holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt 
dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli 
fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som 
jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir 
livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg 
befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet 
ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort 
kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt 
meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære 
frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt 
navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!.
Joh 15,1–17

Med tanke på ditt eget liv, hvordan er ditt liv i Kristus?
Er det noe du kan gjøre for å frigi tid og rom for lederne 
dine, slik at de kan være sammen med Jesus? 



UKE 12 – 23. APRIL 2023

En bønn om 

TÅLMODIGHET

EN BØNN OM



Nådige, kjærlige, tålmodige Gud,

I ydmykhet anerkjenner vi og takker deg for nåden, kjærligheten og 
tålmodigheten som du øser ut over våre liv hver dag. Vi fortjener ikke 
noe av dette, og vi kan ikke gjøre oss fortjent til det, det kommer 
som gaver fra ditt hjerte av uendelig godhet.

Vi ber for lederne i vår Frelsesarmé, at de må eie nådefylte, kjærlige 
og tålmodige hjerter, at de eier Kristuslikhet både i respons og 
handling overfor dem de tjener.

Gi dem forsikring om din nærhet, med rikelig tålmodighet, slik at de 
kan akseptere både ansvar og utfordringer som hver dag bringer.

Gi dem tålmodighet med mennesker som krever ekstra tid og 
anstrengelse for å forstå.

Når situasjoner oppstår som ikke har enkle eller raske løsninger, må 
da Den hellige ånd minne dem om at dine svar alltid er verd å vente 
på, og at de er bedre enn noe de selv kan komme opp med.

Tilgi utålmodigheten som så lett kommer til oss alle – de gangene vi 
er for sene med å lytte og for raske med å komme med egne 
perspektiv og meninger.

Må vi helt fra våre seniorledere til våre juniorsoldater og alle imellom, 
være en Armé av mennesker med kjærlige hjerter som er fylt med 
nåde, vennlighet, ydmykhet, mildhet og som strekker seg ut til 
hver andre og verden omkring oss.

Hjelp oss Herre, vi ber!    

AMEN

En bønn om 

TÅLMODIGHET



En bønn om 

TÅLMODIGHET

Bibellesning:

(…) i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med 
hverandre i kjærlighet.
Ef 4,2 

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor 
i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige.
Kol 3,12

Er det en situasjon i livet ditt akkurat nå hvor du trenger 
ekstra tålmodighet?

Be Gud åpenbare hva Han kanskje ønsker å lære deg mens 
du venter.

Be også om dette for lederne dine.



UKE 9 – 30. APRIL 2023

En bønn om 

YDMYKHET



Kjærlige Gud,

Det er vårt privilegium å samles i fellesskapet rundt hele verden 
i bønn for våre ledere i Frelsesarmeen.

Vi sier «takk» for hver enkelt av dem, idet vi anerkjenner deres for-
pliktelse og lydighet gjennom deres daglige «ja» til din hensikt i livet 
deres.

I en verden som gir stor betydning til det å framsnakke seg selv, uten 
at man tar hensyn til hvordan andre føler det, ber vi om at mot- 
kulturen er til stede hos dem som leder med Kristi ydmykhet. Ledere 
som har overgitt seg til ditt herredømme, har ydmykt akseptert at alt 
de har og er, er på grunn av deg. Deres takknemlighet renner over 
og inn i samhandlingen med dem som de har det privilegium å tjene 
sammen med.

På samme måte som vår Herre talte og viste disiplene sine å leve og 
lede på en annerledes måte enn dem rundt ham, på samme måte er 
hans lære relevant for disiplene hans i dag.

Må våre ledere og i sannhet alle de av oss som følger Kristus, alltid 
søke andres interesse før vår egen, og gi Den hellige ånd rom til  
å arbeide i og gjennom oss for å vise verden en annen vei.

Gud, hold våre lederes hjerter i harmoni med Kristi hjerte, slik at 
deres eksempel kan inspirere oss alle.

AMEN

En bønn om 

YDMYKHET



Bibellesning:

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk 
dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når 
tiden kommer.
1 Pet 5,5b–6

Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær 
ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.  Tenk ikke bare på 
deres eget beste, men også på de andres.
Fil 2,3–4 

Be Herren vise deg hvordan du kan verdsette andres 
interesser på en praktisk måte denne uken.



UKE 14 – 7. MAI 2023

En bønn om 

TJENEDE 
LEDERSKAP



Herre,
Vi takker deg fordi du har løftet opp, salvet og utpekt mennesker til 
å tjene og lede din kirke.

Hvilken ære og privilegium er det ikke å bli betrodd dette ansvaret.

Bekreftet gjennom kunnskapen om din varige tilstedeværelse, må 
lederne våre fortsatt ha mot til å strekke seg ut og støtte hverandre, 
å stå fast i sannhet, å avta når andre vokser, og lede gjennom visjon og 
medfølelse.

Herre, vi takker deg for at du alltid er til stede – for din fullkomne 
visdom som opplyser lederes tanker, bestemmelser og handlinger, for 
din uendelige tålmodighet, medfølelse og kjærlighet.

Hjelp lederne våre til å fortsatt være fokusert på deg, å leve og lede 
som ydmyke, takknemlige, overbeviste og medfølende tjenere.

Å være eksempler både i liv og ledelse.

Å leve og lede som trofaste Jesu etterfølgere.

På samme måte som vi ber for lederne våre, ber vi den samme 
bønnen for oss selv.

Hjelp oss i forholdet til hverandre, å ha det samme sinn som Jesus, 
han som var i Guds skikkelse, han som gav avkall på seg selv og ble 
mennesker lik. For å tjene andre. Ikke for egen vinning, men for at 
andre skulle lære å kjenne han.

Må vårt eksempel, våre ord og våre handlinger, ved din nåde vise 
mennesker til deg.

Hjelp oss Herre, vi ber!

AMEN

En bønn om 

TJENEDE LEDERSKAP



En bønn om 

TJENEDE LEDERSKAP

Bibellesning:

Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn 
med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for 
vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem 
som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. 
Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens 
seierskrans som aldri visner.
1 Pet 5,2–4 

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,
men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.
Da han sto fram som menneske
Fil 2,5–7 

Omfavner du eller er du nølende når det gjelder din rolle 
som en av Guds ambassadører, som tjener andre og viser 
mennesker til Kristus?



PERSONLIGE BØNNER



Ta del i fellesskapet, følg  
@SalvArmySpiritualLife

Du finner flere ressurser og 
oversettelser:

sar.my/prayingforleaders
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