
Ti dager med bønn  

Dag 6, mandag 11. januar 2016 

 

Gleden over å gjøre Guds vilje 

«Jeg fryder meg over dine bud, som jeg elsker» Sal 119,47 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Begynn bønnestunden ved å prise Gud for den han er (hans vesen). Han er den som 

trøster og gjenoppretter, osv. 

 Takk Gud for Jesus, som viste oss hva det vil si å finne glede i lydighet. 

 Takk Gud for at det å følge Kristus gir glede og fred og lykke. 

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

 Be Gud vise deg hvilke synder du bør bekjenne privat. Gjør krav på hans seier over 

disse syndene. 

 Be om tilgivelse for ganger da tristhet tynget din kristne vandring. 

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

Bønn og forbønn (ca 35 minutter) 

 Er du glad for å gjøre det Gud ber deg om? Be om at Gud må gi deg vilje til å gjøre 

hans vilje og glede deg over det han ber om. 

 Be om at de unge i menigheten må oppdage gleden ved lydighet. 

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

finne glede i å gjøre det Gud ber om. 

 Be om at Guds kjærlighet må bli fullkommen i hans menighet. 

 Be for en større interesse for Bibelens vidunderlige skapelseslære, at jorden ble skapt 

på seks bokstavelige, sammenhengende dager ved Herrens ord. 

 Be om stor vekst i åndelig støtte for adventistungdommer som studerer ved offentlige 

læresteder. Be om at de må bli levende misjonærer som tjener andre på universiteter 

og høyskoler over hele verden. 

 Be for sterkt samarbeid og samhold mellom kirkens organisasjon og samarbeidende 

organisasjoner om kirkens evangeliseringsarbeid. 

 Be Gud om å gi morgendagens menighet gudfryktige, lærenemme og ydmyke ledere. 

Be om at de må være et eksempel på Kristus-sentrert ledelse idet hans kirke oppfyller 

sin himmelsendte oppgave med å forkynne de tre englebudskapene for verden med 

Kristi rettferdighet som sentrum. 

 Mission to the cities – Be for Nordamerika-divisjonen: New York, Calgary, 

Indianapolis, St. Louis, Seattle, San Francisco, Oakland, Tampa, Oklahoma City. Be 



også for Northern Asia-Pacific-divisjonen og de byene de prøver å nå: Tokyo, Daegu, 

Daejon, Wuxi, Ulaanbaatar, Taipei. Be om at Guds Ånd må få arbeide sterkt i disse 

byene. 

 Be om at menighetsmedlemmer og andre må forstå betydningen av helsereformen som 

en del av det høye rop for å føre mennesket tilbake til Guds bilde ved Kristi 

rettferdighet. Be om at alle må legge seg til en sunn livsstil og måtehold og behandle 

vår kropp som et tempel for Den hellige ånd, slik at vi kan bli bedre i stand til å motta 

viktige inntrykk fra Gud. 

 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. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for at du ved Kristus kan si: «Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede» (Sal 

40,8). 

 Takk Gud for at han overalt har sine barn som lengselsfullt ser opp mot himmelen! 

 Takk Gud for at han finner gudfryktige, ydmyke og lærenemme ledere for fremtidens 

menighet. 

Forslag til sanger 

“Trust and Obey” (SDA Hymnal nr. 590); “Blessed Assurance” (SDA Hymnal nr. 462); “It Is 

Well With My Soul” (SDA Hymnal nr. 530); “Wonderful Peace” (SDA Hymnal nr. 466); 

“There Is Sunshine in My Soul Today” (SDA Hymnal nr. 470). 

Glede og lydighet 

«Jeg fryder meg over dine bud, som jeg elsker» Sal 119,47 

  

Herren har bestemt at enhver sjel som er lydig mot hans ord, skal få hans glede og fred og få 

oppleve hans stadige, bevarende makt. Slike menn og kvinner vil alltid være i hans nærhet, 

ikke bare når de kneler for ham i bønn, men også når de er opptatt med livets plikter. Han har 

gjort i stand et sted hvor de kan være hos ham selv. Her er livet renset fra all grovhet og alt 

som ikke er elskelig. Ved å ha et ubrutt samfunn med ham, blir de gjort til medarbeidere med 

ham i livet. – Lys fra det høye, side 53 [HP 53] 

Når Kristus bor i oss, blir livet så fylt av hans kjærlighet, og vi blir så glade for samfunnet 

med ham at vi holder oss nær til ham, og idet vi betrakter ham, glemmer vi oss selv. 

Kjærlighet til Kristus blir utgangspunktet for det vi foretar oss. De som kjenner at Guds 

kjærlighet tvinger dem, spør ikke etter hvor lite de kan slippe unna med og likevel oppfylle 

hans krav. De spør ikke etter det minste lavmål, men legger vinn på å være i full harmoni med 

Frelserens vilje. De er drevet av et sterkt alvor og overgir alt. De legger for dagen en interesse 

som svarer til verdien av det de søker å oppnå. 

Det Gud ønsker, er en føyelig og lærenem ånd. Det som eventuelt utmerker en bønn, er at den 

kommer fra et hjerte som elsker Gud og er lydig mot hans vilje – Livet sammen med Gud, 3. 

januar [ML 7] 



Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud (Joh 14,15). 

 Noen kan prøve å holde Guds bud bare fordi de føler at det er deres plikt – fordi det kreves av 

dem. Men de vil aldri føle gleden ved å være lydig. De adlyder overhodet ikke. Noen føler 

Guds krav som en riktig byrde. De går nemlig på tvers av menneskets egne tilbøyeligheter. 

Men da skal de vite at det liv de lever, ikke er et kristent liv. Sann lydighet er følgen av en 

indre overbevisning. Den har sin rot i kjærlighet til rettferdighet, kjærlighet til Guds lov. Det 

som betyr noe, er vår troskap mot vår Forløser. Den vil lede oss til å handle rett fordi det er 

rett – fordi det er Gud velbehagelig at vi gjør det som er rett. – Ord som lever, side 59 [COL 

97, 98] 

Vi er satt her i verden for å være til hjelp og velsignelse for hverandre, for å arbeide for å 

gjenreise Guds bilde i mennesket sammen med Kristus. I dette arbeidet må vi lære av Jesus. 

«Ta mitt åk på dere,» sier han, «og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal 

dere finne hvile for deres sjel.» I dette løftet står det verken «om» eller «men». De som har 

båret Kristi åk i selvbeherskelse og lydighet, vet at det gir oss hvile og fred i ham. Det er 

glede og trøst i lydighet. Hellige engler hegner om de lydige for å bevare dem på fredens vei. 

– Atlantic Union Gleaner, 9. september 1903 

Det finnes ikke annen frelsende tro på Kristus enn den som viser seg i lydighet. Hvert 

menneske har et hellig ansvar for å gjøre Guds vilje. Vår lykke her og i evigheten avhenger av 

om vi vil gjøre Guds vilje. Vår vilje og våre tilbøyeligheter må overgis til Gud. Når det er 

gjort, vil vi samarbeide med Gud. I ord og gjerning viser man at man har valgt å gi seg inn 

under Skaperen i ett og alt. Gud fryder seg når hans barn (som Moses) heller vil tjene ham enn 

å nyte denne verdens gleder. Hvis forhenget kunne trekkes til side, ville vi få se engleskaren 

som priser Gud med sang og fryd og glede. Vi ville forstå at lydighet alltid skaper glede og 

ulydighet sorg. Gud og englene fryder seg over hver eneste seier som den kristne vinner. Men 

når fristelsen overvelder sjelen, blir det sorg i himmelen. – Review and Herald, 14. desember 

1897 

Vi fornekter sannheten og forherliger Satan når vi går og er triste og tungsinte fordi vi tror det 

forlanges mer av oss kristne enn vi er i stand til å utrette. Frelseren elsker deg, og han viser 

deg de evige gleder ved et liv i lydighet. Ingen har noen gang smakt gleden av full og villig 

underkastelse under Gud uten å ha følt fred, glede og visshet om hans kjærlighet. – Review 

and Herald, 13. januar 1891 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Kjenner du gleden ved lydighet mot Kristus? 

2. Er det noe som hindrer deg i å erfare gleden over å være lydig mot din frelser? 

 


