
Ti dager med bønn  

Dag 5, søndag 10. januar 2016 

 

Mer enn seier 

«Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss» Rom 8,37 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

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

trofasthet og at han er en tilflukt. 

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

 Pris Gud for at Jesus skaffet seier over synden på korset. 

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 bare skal 

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

 Hender det at du ikke føler noe ønske om seier over synd? Be Gud om tilgivelse. Be 

ham om å plante ønsket om seier over synd i ditt hjerte. 

 Be Gud om tilgivelse for at vi som en kirke ennå ikke har seiret over synden. 

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

Bønn og forbønn (ca 35 minutter) 

 Be om at Gud må gi deg et ønske om seier over synd. 

 Be for familie og venner som også trenger å vinne seier over synd. 

 Be for de områdene i ditt liv hvor du fremdeles trenger å vinne seier over synden. Be 

ham om å gi deg full seier. 

 Be Gud om hjelp til å tro at han kan gi deg full seier over synd. 

 Gir du fortsatt rom for avguder i ditt liv? Legg dem frem for Gud og be ham om å 

skape avsky for dem i ditt hjerte. 

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

Gud gi dem seier over synd. 

 Be Gud om å gjøre deg ydmyk slik at du kan se dine svakheter, og be om kraft til å 

vinne seier over dem. 

 Be for de store misjonsplanene og den oppsøkende virksomheten i alle tretten 

divisjoner og tilknyttede unioner (Middle East- og Nord-Afrika-unionen). Be om 

suksess for «Mission to the Cities» og arbeidet med å nå landdistriktene. 

 Mission to the cities – Be for den søramerikanske divisjon og de 74 byene som de har 

valgt å konsentrere sin oppsøkende virksomhet om. Be også for South Pacific-



divisjonen og byene de har valgt å nå for Kristus: Sydney, Christchurch, Lae, Apia. Be 

om at Gud må sende arbeidere og velsigne deres innsats. 

 Be om at Gud må fortsette å lede sin kirke og gi dens medlemmer seier over synd. 

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

Den hellige ånd. 

 Be for personlige behov du måtte ha (Ordsp 3,5.6). 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for at han er villig til å gi deg sin rettferdighet. 

 Takk Gud for at han «er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds 

gode vilje» (Fil 2,13). 

 Takk Gud for Jesu syndfrie liv og at han viste oss hvordan vi kan vinne seier. 

 Takk Gud for at han svarer på de bønnene du ba etter hans vilje. 

Forslag til sanger 

“Not I, but Christ” (SDA Hymnal nr. 570); “Pass Me Not, O Gentle Savior” (SDA Hymnal nr. 

569); “Power in the Blood” (SDA Hymnal nr. 294); “Turn Your Eyes Upon Jesus” (SDA 

Hymnal nr. 290); “Jesus, I Come” (SDA Hymnal nr. 292); “Rock of Ages” (SDA Hymnal nr. 

300); “Burdens Are Lifted at Calvary” (SDA Hymnal nr. 476). 

Mer enn seier 

«Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss» Rom 8,37 

  

I sine kamper med Satan har menneskene tilgang til all den hjelp som Kristus fikk. De 

behøver ikke å lide nederlag. De kan mer enn seire i ham som elsket dem og ga sitt liv for 

dem. [...] I sin menneskelighet kjempet Guds Sønn med de samme voldsomme, tilsynelatende 

overveldende fristelsene som møter oss; vi blir også fristet av appetitten, til overmodig å gå 

der hvor Gud ikke har ført oss og til å tilbe denne verdens gud, å gi avkall på evig lykke for å 

dyrke fascinerende fornøyelser her og nå. Alle blir fristet, men Ordet sier at vi ikke vil bli 

fristet mer enn vi kan bære. Vi kan gjøre motstand og vinne seier over fienden. – Christ 

Triumphant, side 195 

Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli 

fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. (1 

Kor 10,13) 

Den oppgaven vi har fått her i livet, består i forberedelse til det evige liv. Utfører vi denne 

oppgaven slik Gud vil, kan enhver fristelse bidra til fremgang: Når vi motstår fristelsen, gjør 

vi fremgang i livet med Gud. Mens konflikten raser og vi kjemper en hard åndelig kamp, står 

usynlige krefter ved vår side. Gud har satt dem til å bistå oss i våre kamper, og når krisen 

kommer, får vi kraft og fasthet slik at den styrke vi har, overgår menneskelig kraft. Men hvis 

ikke mennesket lar viljen sin bli formet etter Guds vilje, gir avkall på alle avguder og seirer 

over all ond handling, vil det ikke kunne stå i kampen. Da ender det med nederlag. De som vil 

seire, må kjempe mot usynlige krefter. De må overvinne sin egen fordervelse, og enhver tanke 

må tas til fange i lydighet mot Kristus. Den hellige ånd søker stadig å rense og oppdra 



menneskesjelen slik at den kan bli skikket til omgang med hellige og engler. Når de har 

vunnet endelig seier, kan de synge frelsessangen. De priser Gud og Lammet i Guds himmel. – 

Christian Education, side 122, 123 

Vi behøver ikke å frykte ytre fiender. Den store kampen er mot vårt uomvendte selv. Når vi 

seirer over selvet, vinner vi mer enn seier ved ham som har elsket oss. Mine brødre, vi har et 

evig liv å vinne. La oss kjempe troens gode strid. Prøvetiden er nå, ikke en gang i fremtiden. – 

Counsels on Stewardship, side 21, 22 

Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. (Hebr 

13,16) 

Å leve Frelserens liv og vinne seier over alle egoistiske ønsker idet vi frimodig og glade gjør 

vår plikt overfor Gud og våre omgivelser – dette gir oss mer enn seier. Det forbereder oss til å 

stå ved den store hvite tronen uten flekk eller lyte etter å ha vasket vår karakters kjortel og 

gjort den hvit i Lammets blod. – Reflecting Christ, side 37 

Appetittens herredømme vil vise seg å være årsaken til tuseners ruin. Hvis de hadde seiret 

over appetittens makt, ville de ha fått moralsk styrke til å vinne seier over alle andre fristelser. 

Men de som er slaver under appetitten, vil ikke bli i stand til å oppnå en kristelig karakter. 

Menneskenes fortsatte synd og overtredelse i seks tusen år har resultert i sykdom, smerte og 

død. Og etter hvert som vi nærmer oss tidens ende, vil Satans fristelser til å føye appetitten bli 

stadig sterkere og vanskeligere å seire over. – Råd og vink om kosthold og helse, side 50 [CD 

59]. 

Mine brødre, la oss legge alt slikt til side. Vi har ingen rett til å holde våre tanker festet ved 

oss selv, vår forkjærlighet og våre forestillinger. Vi skal ikke søke å hevde en særegen 

personlig identitet, en personlighet, en individualitet som kan skille oss fra våre medarbeidere. 

Vi har en karakter som vi må opprettholde, og det er Kristi karakter. Når vi har Kristi 

karakter, kan vi sammen utføre Guds oppgave. Kristus i oss vil møte Kristus i våre brødre, og 

den Hellige Ånd vil gi dem hjertets og handlingens enhet som vitner for verden at de er Guds 

barn. Må Herren hjelpe oss til å avdø fra selvet og bli født på ny, slik at Kristus kan bo i oss, 

et levende, virksomt prinsipp, en kraft som vil bevare oss i hellighet. – Veiledning for 

menigheten, bind 3, side 299, 300 [9T 187, 188]. 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Hva er de største kampene i ditt liv? Hva ønsker du å vinne seier over? 

2. Hva er til hinder for at du kan «vinne mer enn seier»? La Gud ta seg av det. 

 


