
Ti dager med bønn  

Dag 3, fredag 8. januar 2016 

 

Kristus i oss 

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet 

jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket 

meg og ga seg selv for meg» Gal 2,19.20 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnestunden ved å prise Gud for den han er (hans vesen). Pris ham for hans 

uforanderlighet, for hans miskunn og trofasthet osv. 

 Pris Gud for at det ikke finnes noe bedre sted å være enn der man er omgitt av hans 

kjærlighet, helt overgitt til ham. 

 Pris Gud for at han kaller deg til å bli i ham. 

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

 Be Gud vise deg om det er noen synd du bør bekjenne privat. Gjør krav på hans seier 

over disse syndene. 

 Be Gud om å tilgi deg for ganger da du ikke lot ham bo i ditt hjerte. Be ham om å leve 

i deg hver dag. 

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

Bønn og forbønn (ca. 35 minutter) 

 Kan dine omgivelser se at Kristus lever i deg? Be Gud om å komme inn i ditt liv og 

skinne gjennom deg, og at andre mennesker må se ham i deg. 

 Be for familie og venner som ikke lever i Kristus. Be om at Åndens frukt må bli 

åpenbart i deres liv. 

 Be Gud om tro til å motta Kristi rettferdighet som din. 

 Kan du se noe egoisme i ditt liv? Overgi det til Gud og be ham om å gjøre deg 

uselvisk. 

 Be om et ydmykt og saktmodig hjerte slik at Kristus kan bli i deg. 

 Be om en økt følelse av at tiden er kort og at kirkeledere og medlemmer må innse at vi 

lever i endetiden og at Jesus kommer snart, slik det står det tre ganger i Åp 22. 

 Be om at vi må bruke mer tid på evige verdier i bibelstudium og bønn slik at Gud 

virkelig får lede sitt folk etter sin vilje, ikke vår vilje. Dette vil holde oss nær til Gud 

og la Den hellige ånds kraft reversere verdslige tendenser som truer Guds menighet og 

vårt dagligliv. 



 Be om oppriktig takknemlighet for og full anerkjennelse av at Profetiens ånds skrifter 

er aktuelle i dag. Be om at kirkeledere og medlemmer må lese tekstene jevnlig. 

 Mission to the cities – Be for Southern-Asia Pacific-divisjonen og byene som de 

konsentrerer sin innsats om: Metro Manila, Dhaka, Cebu, Makassar, Yangon, 

Urdaneta, Karachi, Kota Kinabalo, Vavao, Medan. Be om at arbeiderne må bli fylt av 

Den hellige ånd og motta hans kraft. 

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

hellige ånd. 

 Be for behov du selv måtte ha. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for at «vårt indre menneske [blir] fornyet dag for dag» (2 Kor 4,16). 

 Takk Gud for at han er villig til å komme og bo i ditt hjerte. 

 Takk Gud for at han har sendt ut engler for å svare på de bønnene du har bedt disse ti 

dagene. 

  

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); “Draw Me Nearer” (SDA Hymnal nr. 306); 

“I Surrender All” (SDA Hymnal nr. 309); “Leaning on the Everlasting Arms” (SDA Hymnal 

nr. 462); “Fill My Cup, Lord” (SDA Hymnal nr. 493). 

Kristus i oss 

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet 

jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket 

meg og ga seg selv for meg» Gal. 2,19.20 

  

Hvorfor er vi så trege til å forstå? Hvorfor klamrer vi oss ikke til Jesus og henter kraft og 

fullkommenhet hos ham slik vintreets grener henter sevje fra den levende vinstokken? Vi må 

se hen til Jesus, og når vi er omgitt av fristelser, skal vi skritt for skritt arbeide for å vinne 

seier. Når vi blir i Kristus, blir vi ett med ham. Da er vi helt trygge for alle Satans angrep. 

Kristus i sjelen åpenbares i vårt sinnelag. Mennesket er ingenting uten Kristus. Men hvis 

Kristus lever i oss, gjør vi Guds gjerninger. Vi representerer Kristus i vårt liv, vi taler om 

Kristus fordi vi mediterer over ham. Vi skal bygges opp inntil vi blir det modne mennesket 

som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. – Signs of the Times, 10. oktober 1892 

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten 

meg kan dere ingen ting gjøre (Joh 15,5). 

Kristus kommer oss nær når vi føler det vi virkelig trenger, når vi lengter etter Den hellige 

ånds livgivende påvirkning. Selvet korsfestes. Kristus lever i oss, og Åndens kraft ledsager 

våre anstrengelser. Da blir sjelen renset og høynet. Lys fra den himmelske helligdom skinner 

over oss, og vår innflytelse blir en duft av liv til liv. Når vi er forent med Kristus i levende tro, 



har vi den forrett å oppleve at han går i bresjen for oss. Vi er korsfestet med Kristus, begravet 

med Kristus, oppreist med Kristus. Vi lever et nytt liv. – Signs of the Times, 11. oktober 1899 

Mennesket har behov for en makt utenfor og over seg selv for igjen å bli Guds bilde og kunne 

gjøre Guds gjerning. Dette gjør ikke den menneskelige innsats uvesentlig. Mennesket tar imot 

Guds kraft, Kristus bor i hjertet ved tro, og i samarbeid med det guddommelige blir 

menneskets kraft virksom til det gode. – Colporteur Ministry, side 104 

 Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det 

vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann 

som veller fram og gir evig liv» (Joh 4,13.14). 

Jesus mente ikke at bare en eneste drikk av livets vann ville være nok. Den som får smake 

Kristi kjærlighet, vil stadig lengte etter mer. Han ønsker ikke noe annet. Verdens rikdom, ære 

og fornøyelser har ingen tiltrekning på ham. Hjertets stadige rop er: «Mer av Jesus!» Og han 

som viser oss hva vi trenger, venter på å kunne tilfredsstille vår sult og vår tørst. Hver 

menneskelig hjelpekilde og støtte vil slå feil. Brønnene vil bli tomme, dammene vil tørke bort, 

men vår gjenløser er en kilde som aldri blir tom. Vi kan drikke, og drikke igjen, og vi vil alltid 

finne nytt, friskt vann. Den som Kristus bor hos, har en kilde til velsignelse i seg selv, en kilde 

med vann «som veller fram og gir evig liv». Av denne kilden kan vi øse styrke og nåde 

tilstrekkelig for ethvert behov. – Alfa og Omega, bind 4, side 151–152 [DA 187] 

 Så lenge vi er i verden, vil vi bli utsatt for negativ påvirkning. Provokasjoner vil prøve vårt 

sinn; og det er ved å ta imot disse med den rette ånd at de kristelige dyder utvikles. Dersom 

Kristus bor i oss, vil vi være tålmodige, vennlige, overbærende og frimodige under forhold 

som ellers ville ergre og irritere. Dag etter dag og år etter år vil vi overvinne jeget og vokse i 

edelt heltemot. Dette er den oppgaven vi har fått; men den kan ikke utføres uten hjelp fra 

Jesus, ikke uten resolutt besluttsomhet, et urokkelig forsett, vedholdende årvåkenhet og 

uavlatelig bønn. Enhver har en personlig strid å utkjempe. Selv Gud kan ikke gjøre vår 

karakter edel eller vårt liv nyttig uten at vi blir hans medarbeidere. De som bøyer av for 

striden, går glipp av den styrke og glede som seieren bringer. – Evangeliets tjenere, side 351, 

352 [GW 477]. 

Det er alles forrett å utøve tro på Herren Jesus Kristus. Men et åndelig rent liv er bare et 

resultat av at sjelen overgir seg til Guds vilje i Kristus, Frelseren som forsoner. Det er vår 

forrett å la Den hellige ånd virke på oss. Når vi oppøver tro, får vi samfunn med Kristus Jesus, 

for Jesus bor i hjertet til alle som er saktmodige og ydmyke. Deres tro er virksom i kjærlighet 

og renser sjelen. Dette er en tro som gir fred i hjertet og fører oss på selvfornektelsens og 

selvoppofrelsens vei. –This Day with God, side 359 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Jesus ønsker ikke et distansert forhold til deg. Han vil at forholdet skal være så fortrolig 

som mulig. Han ønsker å bo i ditt hjerte. Hvordan ser du på dette? Hvordan kan du be ham om 

å bo i ditt hjerte? 

2. Tenk over hva som kan hindre Kristus i bli hos deg.     



 


