
Ti dager med bønn  

Dag 10, fredag 15. januar 2016 

 

Kristus speilet i nærmiljøet 

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner 

i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» Apg 1,8 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnestunden ved å lovprise Gud for hans godhet og vennlighet. 

 Pris Gud for at han valgte å bruke deg til å nå ut til sjeler som tørster etter livets vann. 

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

 Be Gud om å vise deg hvilke synder du bør bekjenne åpent og hvilke du skal bekjenne 

bare for ham. Gjør krav på hans seier over disse syndene. 

 Be om tilgivelse for de gangene du har skammet deg for å fortelle andre om din tro. 

Be om at Kristus må bli i deg, så Gud kan gi deg mot og kjærlighet. 

 Takk Gud for at han tilgir deg, slik det står i 1 Joh 1,9. 

Bønn og forbønn (ca. 35 minutter) 

 Be Gud om å gi deg en byrde for sjeler og kjærlighet til hans bortkomne barn. 

 Be Gud om å gi dine naboer en hunger etter å kjenne ham. 

 Be Gud om å fylle deg med Den hellige ånd og lære deg hvordan du skal nå dine 

naboer med hans kjærlighet: hjelpe dem, vinne deres tillit og oppmuntre dem til å 

følge Jesus. 

 Be om at du må få oppleve gleden av å dele Kristus med andre. 

 Be om et tiltrekkende, kristelig sinn som gjør at folk dras til Jesus. 

 Be om at Gud må lære deg å vise folk hen til Jesus, ikke til deg selv. 

 Be om at alle menighetsmedlemmer må gjøre mer bruk av kristen litteratur og at det 

må bli lagt større vekt på litteraturarbeidet, både i form av bøker og blader og 

elektroniske utgaver. 

 Be for fornyet fokus på den store betydningen av å delta i sabbatsskolen, som 

fokuserer på fellesskap, misjon, bibelstudium og arbeid i nærmiljøet. 

 Be om at det blir større interesse for å danne smågrupper i menighetens misjon, slik at 

alle medlemmer deltar i personlig vitnetjeneste og forkynner Guds store sannhet i 

disse siste dager. 

 Be om at kirkeledere (pastor, distrikt, union, divisjon og Generalkonferansen) må være 

et godt vitne for sine naboer. 



 Mission to the cities – Be for den mellomeuropeiske divisjon og byene de har valgt å 

arbeide i: Genève, Praha, Wien. Be også for Midtøsten og Nord-Afrika-unionen og de 

43 byene de planlegger å starte arbeid i de neste fire-fem årene. Be for kirkens 

medlemmer som arbeider i disse byene. 

 Be Gud om frimodighet til å vitne for ham under alle forhold. 

 Be om økt fokus på mediamisjonen, at den må bli en verdensomspennende integrert 

evangelisk vitnetjeneste. 

 Be om at de sju (eller flere) menneskene på listen din må se sitt behov og åpne sitt 

hjerte for Den hellige ånd. 

 Be for personlige behov du måtte ha. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for at han arbeider med din familie, dine venner og naboer. 

 Takk Gud for at han i alle byer har mennesker som lengter etter himmelen! 

 Takk Gud for at han arbeider med alle dem du har bedt for. 

  

Forslag til sanger 

“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal nr. 316); “Give of Your Best to the Master” 

(SDA Hymnal nr. 572); “Let Your Heart Be Broken” (SDA Hymnal nr. 575); “Seek Ye First”; 

“This Little Light of Mine” (SDA Hymnal nr. 580); “Rescue the Perishing” (SDA Hymnal nr. 

367); “Seeking the Lost” (SDA Hymnal nr. 373). 

Kristus speilet i nærmiljøet 

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner 

i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» Apg 1,8 

  

Guds barn er satt til å representere Kristus og til å forkynne Herrens godhet og nåde. På 

samme måte som Kristus har åpenbart Faderens sanne karakter for oss, slik skal vi åpenbare 

Kristus for en verden som ikke kjenner hans ømme, medlidende kjærlighet. Kristus sa: 

«Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.» «Jeg i dem og du i meg, 

... Da vil verden skjønne at du har sendt meg.» Apostelen Paulus sier til Jesu disipler: «Dere 

fremtrer som et Kristi brev, ... kjent og lest av alle mennesker» (Joh 17,18.23; 2 Kor 3,3.2). I 

ethvert av sine barn sender Jesus et brev til verden. Er du et Guds barn, så sender han i deg et 

brev til den familie, den by og den gate der du oppholder deg. Jesus som bor i deg, ønsker å 

tale til hjertene hos dem som ikke kjenner ham. De leser kanskje ikke Bibelen, eller de 

kjenner ikke den stemme som taler i den, og de ser ikke Guds kjærlighet i hans gjerninger. 

Men hvis du er en sann Jesu representant, er det mulig at de gjennom deg kan komme til å 

forstå noe av hans godhet og bli ledet til å elske og tjene ham. – Veien til Kristus, side 137–

138 [SC 115] 

Besøk dine naboer og vis interesse for deres frelse. Ta i bruk all din åndskraft. Fortell dem du 

besøker at alle tings ende er nær. Herren Jesus Kristus vil åpne hjertedøren og gjøre et varig 

inntrykk på deres sinn. Guds folk kan også føre andre til Kristus på arbeidsplassen. Og mens 



de gjør det, kan de være trygge på at Frelseren står ved deres side. De behøver ikke å tro at det 

bare kommer an på deres ynkelige bestrebelser. Kristus vil gi dem ord å tale som vil forfriske 

og oppmuntre og styrke stakkarer som kaver om i mørket. Deres egen tro vil bli styrket når de 

ser Frelserens løfte gå i oppfyllelse. Og ikke nok med at de blir til velsignelse for andre: Det 

de gjør for Kristus, blir også til velsignelse for dem selv. – Counsels for the Church, side 62 

Deres påvirkning når inn til sjelen. Dere rører ikke ved en eneste streng uten at den sitrer 

tilbake til Gud. [...] Det er deres plikt å være kristelige i ordets sanne betydning – «Kristus-

like». Det er gjennom de usynlige bånd som knytter dere til andre menneskesinn som dere 

kommer i kontakt med, at dere, hvis dere er i stadig forbindelse med Gud, kan etterlate 

inntrykk som gjør at dere blir en duft av liv til liv. Men hvis dere er egennyttige og fremhever 

dere selv, hvis dere er verdslige av sinnelag, så hjelper hverken hvem dere er eller hva dere 

har erfart i fortiden eller hva dere vet. For hvis deres munn ikke lyder vennlighetens lov og 

hvis kjærlighetens duft ikke kommer fra hjertet, så kan dere ikke utrette noe slik det bør 

gjøres. – Livet sammen med Gud, 23. juni [ML 178]. 

Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke 

elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er budet 

vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror. (1 Joh 4,20.21) 

Sanne og ærlige ord fra en søster, bror eller venn som blir uttalt på en ekte og likefrem måte, 

har makt til å åpne hjertedører som trenger vellukten av ord fra en som hører Kristus til og 

den enkle og fintfølende berøringen av Kristi ånds kjærlighet. – Livet sammen med Gud, 23. 

juni [ML 178] 

Overalt omkring oss hører vi verdens nødrop. Hvor vi enn snur oss, finner vi nødstedte og 

nedtrykte mennesker. Det er vår oppgave å avhjelpe verdens strev og traurighet. Bare Kristi 

kjærlighet kan tilfredsstille sjelens behov. Hvis Kristus blir i oss, vil vårt hjerte være fylt av 

Guds medfølelse. Sann kristen kjærlighet vil strømme ut. – Sons and Daughters of God, side 

151 

[Kristi] nærvær åndet av ømhet og fred. Den samme ånd vil vise seg hos hans barn. De 

mennesker som Kristus får bo hos, vil være omgitt av en guddommelig atmosfære. Deres 

rene, hvite klær dufter av Herrens hage. Deres ansikt gjenspeiler lyset fra ham og opplyser 

stien for trette sjeler som ofte snubler. – Det kristne hjem, side 328–329 [AH 424] 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Ønsker du å bli fylt med Kristi kjærlighet og hans medlidenhet med en døende verden? 

2. Hvordan kan du rent praktisk vitne i nærmiljøet ditt? 

 


