
Ti dager med bønn  

Dag 4, lørdag 9. januar 2016 

 

Å bli i Kristus 

«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» Joh 15,4.5 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnestunden ved å prise Gud for den han er. For eksempel er han er en 

underfull rådgiver (Jes 9,6). 

 Pris Gud for at du ikke trenger å gjøre annet enn å bli i Kristus for å få seier over synd. 

 Pris Gud fordi han lærer deg å bli i ham. 

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

 Be Gud vise deg om du kvier deg for å overgi alt til ham. Bekjenn dette stille for ham. 

Gjør krav på hans seier over disse syndene. 

 Be Gud om å tilgi deg for de gangene da du prøvde å gjøre ting i egen kraft. 

 Takk Gud for at han tilgir deg slik 1 Joh 1,9 sier. 

Bønn og forbønn (ca 35 minutter) 

 Be om at Gud må gi deg større forståelse av behovet for å bli i ham og at han må gi 

deg lyst til det. Be også om at familie og venner må bli i ham. Og be om at Gud må 

lære deg hvordan du skal bli i ham (Joh 15,4). 

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

fylt av Den hellige ånd og bli i Kristus. 

 Be om at alle medlemmer og ledere må slutte mer opp om og vise større interesse for 

adventistisk utdanning som virkelig er adventistisk i innhold og fokus. Dette er viktig 

for kirkens fremtidige arbeidsstyrke og misjonsinnsats. 

 Be for økt interesse for å studere Daniel og Åpenbaringen. 

 Be om at folk vil forstå og forkynne helligdomstjenesten som en vakker forklaring av 

frelsesprosessen. 

 Mission to the cities – Be for Southern Africa-Indian Ocean-divisjonen og de byene de 

prøver å vinne for Kristus: Luanda, Antananarivo, Lilongwe, Maputo, Saurimo, 

Bloemfontein, Lubango, Kitwe, Harare. Be om at folk må se sitt behov for Kristus og 

påkalle ham. 



 Be om et klart fokus på Kristus og hans innsats for oss i hans liv på jorden, hans død 

på korset, oppstandelse og tjeneste for oss i Det aller helligste i himmelen, samt hans 

snare gjenkomst. 

 Be om at vi må sette av mer tid til evige verdier i bibelstudium og bønn slik at Gud 

fullt ut får lede sitt folk etter sin vilje og ikke vår vilje. Dette vil hjelpe oss å holde oss 

nær til Gud og la Den hellige ånds kraft få reversere den verdslige utviklingen som 

truer Guds menighet og vårt dagligliv. 

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

hellige ånd. 

 Be for personlige behov du måtte ha. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for Jesu eksempel på hvordan man skal bli i Gud. 

 Takk Gud på forhånd for det han kommer til å gjøre som svar på dine bønner. 

 Takk Gud for at han vil lære deg hvordan du kan bli i ham. 

 Takk ham for at han sender Den hellige ånd, så han kan gjøre noe med alt du har bedt 

for. 

  

Forslag til sanger 

“Have Thine Own Way, Lord” (SDA Hymnal nr. 567); “Be Still My Soul” (SDA Hymnal nr. 

461); “Wonderful Peace” (SDA Hymnal nr. 466); “Leaning on the Everlasting Arms” (SDA 

Hymnal nr. 469); “Turn Your Eyes Upon Jesus” (SDA Hymnal nr. 290); “Take the World, but 

Give Me Jesus” (SDA Hymnal nr. 329); “Not I, but Christ” (SDA Hymnal nr. 570). 

Å bli i Kristus 

«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» Joh 15,4.5 

  

De som har fremgang i kristenlivet, vil regne alt som tap sammenlignet med kunnskapen om 

Kristus. Bare de som er i Kristus, kan vite hva et sant liv er. De forstår verdien av sann 

religion. De har kommet med sine talenter, sin innflytelse og sine midler og evner til Gud og 

latt ham hellige dem. Deres eneste ønske er å kjenne og gjøre hans vilje som døde for å sette 

dem fri. – Our High Calling, side 8 

Det som behøves, er ikke en tilfeldig berøring av Jesus, men å bli i ham. Han kalte deg til å bli 

i ham. Han forespeiler deg ikke en kortvarig salighet som bare oppleves leilighetsvis ved å 

søke Herren alvorlig og så forsvinner igjen når du blir opptatt med livets vanlige plikter. Når 

du blir i Kristus, vil enhver nødvendig oppgave synes lett, for han tar byrdene på seg. Han har 

lagt alt til rette slik at du kan bli i ham. Det betyr at du skal ha forsikring om at Kristus er hos 

deg, at du til enhver tid er med ham hvor ditt sinn blir oppmuntret og styrket. – Lys fra det 

høye, side 55 [HP 55]. 



Stå ikke utenfor Kristus slik som mange bekjennende kristne gjør i dag. «Bli i meg, så blir jeg 

i dere.» Det er fullt ut mulig å oppleve dette. Innbydelsen ville ikke blitt gitt, hvis det ikke var 

mulig at det kunne skje. Jesus, vår frelser, kaller stadig på deg ved sin Hellige Ånd. Han 

virker på ditt sinn for å få deg til å bli i Kristus. [...] De velsignelser han gir, har alle 

forbindelse med dine egne personlige handlinger. Vil du avvise Kristus? Han sier at «den som 

kommer til meg, vil jeg ikke støte bort». (Joh 6, 37). Om en annen gruppe sier han: «Men dere 

vil ikke komme til meg for å få liv.» (Joh 5, 40). – Lys fra det høye, side 55 [HP 55]. 

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile (Matt 11,28) 

Har du, har jeg, fullt ut forstått det nådige kallet: «Kom til meg?» Han sier «bli i meg», ikke 

«bli hos meg». «Forstå hva jeg sier. Kom til meg og bli hos meg.» Han vil uten vederlag gi 

alle sine velsignelser til alle som kommer til ham for å få liv. Han har noe bedre å gi deg enn 

bare en kortvarig velsignelse som du føler når du søker Herren i inderlig bønn. Kristi nærhet i 

bønnen er likevel bare som en dråpe i havet mot det å oppleve hans stadige nærhet i stedet for 

en kortvarig forrett som blir borte i hverdagslivets daglige plikter. [...] Vil engstelse, rådløshet 

og bekymringer drive deg bort fra Kristus? Er vi mindre avhengige av Gud på verkstedet, ute 

på marken eller når du er opptatt med din forretning? Herren Jesus vil bli hos deg og du hos 

ham over alt. – Lys fra det høye, side 55 [HP 55]. 

 Alle som tar imot Kristus ved tro, blir ett med ham. Grenene er ikke bundet til vintreet. De er 

ikke festet til det ved noen som helst mekanisk prosess eller kunstig tilknytning. De er forent 

med vintreet på en slik måte at de blir en del av det. De får sin næring fra vintreets rot. De 

som tar imot Kristus ved tro, blir ett med ham i prinsipp og i handling. De er blitt ett med 

ham, og det livet de lever, er Guds Sønns liv. De får sitt liv fra ham som er liv. – Lys fra det 

høye, side 56 [HP 56] 

Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! (2 Kor 

5,17) 

Det går an å bli døpt gang etter gang, men dette har i seg selv ingen kraft til å forandre det 

menneskelige hjerte. Hjertet må forenes med Kristi hjerte, viljen må bli skjult i hans vilje, 

sinnet må bli ett med hans sinn, tankene må bli tatt til fange under ham. [...] Det gjenfødte 

menneske har en levende forbindelse med Kristus. Grenen får sin næring fra den opprinnelige 

rotstokken, derfor bærer den mye frukt. Slik vil den sanne troende som er forent med Kristus, 

åpenbare Åndens frukter i sitt liv. Grenen blir ett med vintreet. Stormen kan ikke rive den 

bort, frost kan ikke ødelegge dens vitale egenskaper. Ikke noe kan skille den fra vintreet. Det 

er en levende gren, og den bærer vintreets frukt. Slik er det med den troende. Ved gode ord og 

gode handlinger viser han at han har Kristi karakter... – Lys fra det høye, side 56 [HP 56] 

Kristus har skaffet til veie midler slik at hele livet vårt kan bli en ubrutt forbindelse med ham 

selv, men følelsen av Kristi stadige nærvær kommer bare gjennom levende tro. – Lys fra det 

høye, side 56 [HP 56] 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Er det noe (uro, bekymringer, stress, rikdom) som hindrer deg i å bli i Kristus? 



2. Hvilket ansvar har du for at du blir i Kristus? 

 


