
Ti dager med bønn  

Dag 7, tirsdag 12. januar 2016 

 

Til velsignelse for andre 

«Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende 

vann.» Joh 7,38 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnestunden med å prise Gud for den han er (hans vesen). Han er en evig 

Gud, en tålmodig Gud som elsker. Han er vårt vern (Sal 27,1), og hos ham finner vi 

hvile (Jer 50,6). 

 Pris Gud for at han er villig til å bruke oss til å velsigne andre, selv om vi er 

mangelfulle og gjør feil. 

 Pris Gud for at det ikke er vi selv, men den Kristus som lever i oss, som berører og 

velsigner andres liv. 

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

 Be Gud vise deg hvilke synder du skal bekjenne åpent og hvilke du skal bekjenne bare 

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

 Be Gud om tilgivelse for de gangene du ikke var noen velsignelse for andre. 

 Be Gud om tilgivelse for de gangene da du var mer opptatt av suksess enn av å tjene 

ham. 

 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 tro, også når djevelen prøver å få deg fra å gjøre noe for 

andre. 

 Be Gud om å gi deg en byrde for sjeler og kjærlighet til hans bortkomne barn. 

 Be om at du må få et tiltalende kristelig vesen som vil dra mennesker til Jesus. 

 Be om at alle medlemmer må føle en byrde for sjeler og forstå at Gud ber alle om å 

følge i Kristi fotspor ved å fortelle andre om sin personlige tro under Guds veiledning. 

 Be om at alle aktuelle sosiale media må bli tatt i bruk for å utbre de tre 

englebudskapene til dagens travle mennesker på en kreativ og frisk måte. 

 Be om at alle kirkens medlemmer og institusjoner må delta mer i oppsøkende 

misjonsarbeid og støtte kirkens innsats på området. 

 Mission to the cities – Be for den mellomamerikanske divisjon og byene de satser på å 

vinne for Kristus: Mexico by, Caracas, Bogotá, Nassau, Belize by, Georgetown, Cali, 

Cayenne, Guatemala by, Quetzaltenango, Port-au-Prince, Tegucigalpa, Mérida, Puerto 



Rico (hele øya), Santiago de los Caballeros og Maracaibo. Be om at medlemmene må 

kunne utvikle strategier for å nå disse storbyene. 

 Be at det må bli startet tusenvis av «innflytelsessentre» (kirker, helsestasjoner, 

barnehager, litteratursentre, lokale misjonssentre, ungdomssentre, vegetariske 

restauranter, klinikker m.m.), spesielt i verdens storbyer. Be om at disse sentrene må 

gjøre en stor forskjell i folks liv når de opplever Guds sannhet gjennom kristen 

tjeneste. 

 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 måtte ha selv. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for at han ønsker å bruke oss (ikke englene) til å arbeide sammen med Jesus 

til velsignelse for andre. 

 Takk Gud for at Jesus satte et eksempel for oss og viste oss hvordan vi kan være til 

velsignelse for andre. 

 Takk Gud for at han sender Den hellige ånd for å virke på hjertet til dem du ber om. 

  

Forslag til sanger 

“God is so Good”; “Give of Your Best to the Master” (SDA Hymnal nr. 572); “I’ll Go Where 

You Want Me to Go” (SDA Hymnal nr. 573); “So Send I You” (SDA Hymnal nr. 578); “Let 

Your Heart Be Broken” (SDA Hymnal nr. 575); “I Love Thee” (SDA Hymnal nr. 236); “Far 

and Near the Fields Are Teeming” (SDA Hymnal nr. 358). 

Et liv som velsigner andre 

«Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende 

vann.» Joh 7,38 

  

Alle som har Kristus boende i hjertet og ønsker å vise Guds kjærlighet til verden, samarbeider 

med ham og blir til velsignelse for menneskeheten. Etter hvert som Kristus gir dem nåde til å 

dele med andre, vil det fra deres liv komme en strøm av åndelig kraft. –Alfa og Omega, bind 

6, side 13 [AA 13] 

De ringeste og fattigste av Jesu disipler kan være til velsignelse for andre. De legger kanskje 

ikke selv merke til at de utfører noe videre godt, men ved sin ubevisste innflytelse kan de sette 

i gang bølger av velsignelse som blir videre og dypere. De herlige følger av dette får de 

kanskje aldri vite før på belønningens store dag. De synes ikke, eller vet ikke om at de har 

utrettet noe stort. Men det kreves heller ikke av dem at de skal engste seg for resultatene. Det 

eneste de skal gjøre, er å fortsette i stillhet og trofast utføre den oppgaven som Gud viser dem. 

Da lever de ikke livet forgjeves. De kommer til å vokse og utvikle seg mer og mer etter Kristi 

bilde. De er Guds medarbeidere her i livet og gjør seg i stand til en høyere gjerning og en 

fullkommen glede i det kommende liv. – Veien til Kristus, side 97–98 [SC 83] 



Herren kaller på oss og ber oss forstå vårt ansvar. Gud har gitt alle en oppgave. Alle kan leve 

et nyttig liv. La oss lære alt vi kan og være en velsignelse for andre ved å formidle kunnskap 

om sannheten. La hver og en gjøre det han kan og være villig til å bære byrder. – Counsels on 

Health, side 218 

Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg 

over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. (2 Tim. 2,15) 

Dere kan bli til stor velsignelse for andre hvis dere overgir dere til Herrens tjeneste uten 

forbehold. Dere vil få kraft fra det høye hvis dere stiller dere på Guds side. Gjennom Kristus 

kan dere unnslippe fordervelsen i verden som kommer av lysten og bli et godt eksempel på 

hva han kan gjøre for dem som samarbeider med ham. – Counsels to Parents, Teachers, and 

Students, side 489 

Gud vil at menn og kvinner skal leve et edlere liv. Han gir dem livets gave, ikke bare for at de 

skal oppleve velstand, men for å utvikle deres høyere krefter gjennom den oppgaven han har 

betrodd menneskene – arbeidet med å oppsøke sine medmennesker og lindre deres nød. Vi 

bør ikke fokusere på våre egne interesser, men på alt i våre omgivelser. Vi kan velsigne andre 

med vår innflytelse og hjelp. Dette er Guds vilje slik vi ser den i Kristi liv. – Mind, Character, 

and Personality, bind 2, side 645 

 Men nåden han gir, er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir 

han nåde (Jak 4,6). 

Når vi er ydmyke og angrer, står vi der hvor Gud kan og vil åpenbare seg for oss. Han gleder 

seg over at vi viser til tidligere velsignelser som en grunn til at han skal velsigne oss enda 

mer. Han vil mer enn oppfylle forventningene til dem som har full tillit til ham. Herren Jesus 

vet akkurat hva hans barn trenger og hvor mye guddomskraft vi vil benytte til velsignelse for 

menneskeheten. Han skjenker oss alt det vi vil bruke til å velsigne andre og høyne vår egen 

sjel. – Help in Daily Living, side 61 

De som virkelig elsker Gud, ønsker å utnytte de talenter han har gitt dem, slik at de kan være 

til velsignelse for andre. Og en gang vil himmelens porter bli åpnet for dem, og innbydelsen 

fra herlighetens konge vil nå deres ører som den skjønneste musikk: «Kom hit, dere som er 

velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand til dere fra verdens grunnvoll ble 

lagt.» – Lys fra det høye, side 366 [HP 367] 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Hvordan kan du å være en velsignelse for dine omgivelser i det små? 

2. Mange ganger er det lettere å være til velsignelse for mennesker langt borte enn for dine 

nærmeste. Hvordan kan du være en velsignelse for dem? 

 


