
Ti dager med bønn  

Dag 2, torsdag 7. januar 2016 

 

Den største gaven til Gud: oss selv 

«Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et 

levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» Rom 

12,1. 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnen med å prise Gud for at han er den han er: Han er trofast, allvitende, 

rettferdig, osv. 

 Pris Gud for at han har ventet så lenge på at du skal overgi deg helt til ham. 

 Takk Gud for at han ikke bare vil ha litt av deg, men at han vil ha deg med alle dine 

talenter og mangler. 

 Pris Gud for at han lærer deg å bli i ham. 

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

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

privat. Gjør krav på hans seier over disse syndene. 

 Be Gud om tilgivelse hvis du ikke daglig har overgitt deg til ham. 

 Be Gud om tilgivelse for ganger da du brukte din tid, midler og talenter på deg selv og 

ikke på ham og hans ære. 

 Takk Gud for at han tilgir deg, slik 1 John 1,9 beskriver. 

Bønn og forbønn (ca. 35 minutter) 

 Be Gud om å ta bort alt som hindrer deg i å overgi tid, penger, krefter, evner, frykt, 

håp og vilje til ham. Fortell ham at du ønsker å tilhøre Kristus helt og holdent. 

 Be om at Gud må hjelpe deg å be som Jesus: «La ikke min vilje skje, men din» (Luk 

22,42). 

 Er det noe som hindrer deg i å overgi deg til ham av hele ditt hjerte og all din sjel? 

Fortell ham om det. Be ham om å gjøre deg villig til å gi slipp på det. 

 Be for slekt og venner som ikke har overgitt seg til Kristus. Be Gud om at de må bli 

villige til å overgi hele seg til ham. 

 Be om at pastorer og menighetsledere på alle plan må overgi seg helt til Gud. 

 Be for de unge i vår menighet, at de må finne glede i å overgi seg til Kristus og følge 

ham. Nevn de unge i menigheten ved navn når du ber. 

 Be om at alle menighetsledere verden rundt må være åndelig trofaste og ha et 

misjonerende sinnelag. Be Gud om å stå vakt om pastorer og menighetsmedlemmer så 



de ikke mister Syvendedags Adventistkirkens profetiske identitet av syne, men husker 

at vi er Guds siste menighet i endetiden. 

 Mission to the Cities – Be for Den transeuropeiske divisjon og de byene de prøver å 

vinne for Kristus: London, Zagreb, Tallinn, Dublin, København, Helsingfors, 

Budapest, Bergen, Randstad, Warszawa, Beograd, Göteborg. Be om at folk må ha en 

dyp hunger etter Guds ord. 

 Be om at de sju (eller flere) du har på listen din, må se sitt behov og være åpne for Den 

hellige ånd. 

 Be for personlige behov du måtte ha. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for at han svarer etter sin vilje og i sin tid. 

 Takk Gud for at han er villig til å ta ditt syndige hjerte og gjøre det rent og hellig. 

 Takk Gud for at Jesus var villig til å leve og dø, ikke for seg selv, men for sin Far som 

sendte ham. 

 Takk Gud for at han åpenbarer seg selv i ditt liv på en spesiell måte under disse ti 

dagene med bønn. 

Forslag til sanger 

“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal nr. 316); “Yes, Lord, I Give My Life to You”; 

“I Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal nr. 483); “Seek Ye First”; “Draw Me Nearer” (SDA 

Hymnal nr. 306); “I Surrender All” (SDA Hymnal nr. 309); “Near, Still Nearer” (SDA Hymnal 

nr. 301); “Wholly Thine” (SDA Hymnal, nr. 308). 

Vår største gave til Gud: oss selv 

«Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et 

levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» Rom 

12,1. 

  

Kristus lærte sine disipler at den oppmerksomheten Gud viser en ting står i forhold til dens 

rang i hans skaperverk. Han ba dem legge merke til fuglene i luften. Ikke én spurv faller i 

bakken uten at vår himmelske Far vet det, sa han. Og hvis han er opptatt av den lille spurven, 

må de som Jesus døde for, være viktige for ham. Verdien av et menneske, den verdien Gud 

tilregner det, ser vi av korset på Golgata. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 

Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og 

skal ikke Gud dømme dem som påfører dem smerte eller skuffelse, dem som Kristus har gitt 

sitt liv for? Så man skal være forsiktig med hvordan man ved ord eller handling gjør et av 

Guds barn sorg eller vondt. – Signs of the Times, 17. november 1898 

Kristus ofret seg fullt og helt for vår skyld da han ga seg selv som et offer for synd. Og han 

ber oss om å overgi oss helt til ham. Han ber om hele oss. Han vil ikke godta noe mindre enn 

vår udelte hengivenhet. ‘Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet’ – 

Signs of the Times, 1. februar 1899) 



 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) 

Vi hører Gud til enten vi overgir oss til ham eller ei. Dere tilhører ikke dere selv. Dere er 

kjøpt, og prisen betalt. Vi tilhører Gud i kraft av skapelsen, og vi tilhører ham i kraft av 

frelsen. Derfor har vi ingen rett til å tro at vi kan skalte og valte etter eget forgodtbefinnende. 

Alt vi tar i, tilhører Gud. I oss selv har vi ikke rett på noe som helst, ikke engang livet. Alle 

våre penger, vår tid og våre talenter tilhører Gud. Han har lånt oss dem slik at vi kan gjøre det 

han har satt oss til. Han har gitt oss denne befalingen: «Driv handel med disse pengene til jeg 

kommer igjen» Luk 19,13. – Our High Calling, side 42 

Det vi trenger, er Kristi kjærlighet i hjertet. Selvet må korsfestes. Når selvet gir seg inn under 

Kristus, springer sann kjærlighet frem spontant. Dette er ikke en følelse eller en tilskyndelse, 

men en beslutning fattet av en hellig vilje. Den er ikke en følelse, den består i en forvandling 

av hjerte, sjel og sinn. Nå er man død for selvet og lever for Gud. Vår Herre og frelser ber oss 

om å overgi oss til ham. Annet forlanger han ikke enn at vi skal overgi oss til Gud så han kan 

bruke oss slik han ser best. Vi vil ikke være glade, gjøre nytte for oss eller ha fremgang noe 

sted før vi kommer dit hen at vi overgir oss. – Brev 97, 1898 

I dag ser jeg for meg dem som jeg vet at Gud kan bruke hvis de vil sette sin lit til ham. [...] 

Det er en ære å følge Frelseren. Og det er når du følger den veiledningen som han har gitt, at 

du blir forberedt på å møte ham når han kommer. Ber du Gud om å hjelpe deg å vinne seier 

over det i deg som ikke er etter Kristi sinnelag, vil han gjøre deg skikket for himmelen, der 

ingen synd kan slippe inn. De som overgir seg til Jesus dag for dag og lærer ham å kjenne, vil 

få rike velsignelser. Si: Jesus ga sitt liv for meg, og jeg må gi mitt liv for ham. Hvis dere 

overgir dere helt til ham, vil dere vinne seier i kampen mot synden. Herren Jesus vil være din 

hjelper, din støtte og din styrke hvis du tar imot ham og følger ham. – The Youth’s Instructor, 

9. juni 1914 

Lignelsen fremstiller ikke perlen som noen gave. Handelsmannen betalte alt han hadde for 

den. Mange undres over hva dette betyr, for Bibelen lærer jo at Kristus er en gave. Han er en 

gave, men bare for dem som overgir sjel, kropp og ånd til ham uten forbehold. Vi må overgi 

oss til Kristus og leve et liv i lydighet mot hele hans vilje. Alt det vi er, alle de talenter og 

evner vi besitter, tilhører Gud og skal brukes i hans tjeneste. Når vi slik overgir oss helt til 

ham, vil Kristus gi seg selv til oss sammen med alle himmelens skatter. Vi får den kostelige 

perlen. – Maranatha, side 72 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Du er så betydningsfull i Guds øyne at han har gjort alt for at du skulle bli hans. Hvilke 

følelser vekker dette hos deg? 

2. Tenk på hva Jesus ofret for deg slik at du kunne arve himmelen. Er det bryet verdt å overgi 

seg til ham hver dag? Er det ikke bare rett og rimelig? 

 


