
Ti dager med bønn  

Dag 8, onsdag 13. januar 2016 

 

Kristus speilet i familien 

«Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er 

født av Gud og kjenner Gud» 

1 Joh 4,7 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnestunden ved å prise Gud for den han er (hans vesen). Han er nådig, osv. 

 Pris Gud for at han er menneskeslektens far. 

 Pris Gud for at han vil menneskeslekten skal speile hans skjønnhet og sinnelag. 

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

 Be Gud om å vise deg hvilke synder du bør bekjenne bare for ham. Gjør krav på hans 

seier over disse syndene. 

 Be Gud om tilgivelse for ganger da du ikke avspeilte Gud i din familie. 

 Be Gud om tilgivelse for ganger da du ikke hedret og æret dine foreldre og søsken. 

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

Bønn og forbønn (ca. 35 minutter) 

 Be Gud om å fylle deg med Den hellige ånd og gjøre deg til et levende eksempel for 

familien din. 

 Be Gud om at enhver i familien din må bli dratt nærmere Kristus. 

 Be Gud om å beskytte adventistfamilier mot djevelens angrep, også i din lokale 

menighet. Be Gud om helbredelse der det er behov for dette. 

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

deres familier må speile Kristus for verden. 

 Be for en enestående høst av de frøene som ble plantet under prosjektet Mot historiens 

klimaks. 

 Be om at foreldre må speile Kristus for sine barn og oppdra dem for Guds rike. 

 Be om at Gud må gi oss full forståelse av Kristi metode (bred helseevangelisering) slik 

at alle kirkens medlemmer kan møte folks behov og følge Kristi eksempel på 

tjenersinn. 

 Be for de forente evangeliserings- og vitnetiltakene som alle adventister utfører rundt 

om i verden, enten de er menn, kvinner eller barn. Be om at vi må bli styrket av Den 

hellige ånd og underkaste oss hans ledelse i vårt liv. 



 Be til Gud om at adventistfamilier må kunne være eksempler på hvordan Kristus kan 

bringe fred og kjærlighet inn i hjemmet, fjerne overgrep og stress ved Kristi 

rettferdighets kraft og peke mot Kristi gjenkomst og samlingen av Guds evige familie i 

himmelen. 

 Mission to the cities – Be for Euro-Asia-divisjonen og byene de jobber i: Moskva, 

Kiev, Kisjinev, Donetsk, Kharkiv, Minsk, St. Petersburg, Novosibirsk, Krasjnojarsk, 

Khabarovsk, Rostov-na-Donu, Tbilisi, Jerevan, og Almaty. Be for de tusenvis av 

misjons- og innhøstingsprogrammer som foregår for tiden. 

 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 han virker på dine familiemedlemmers hjerte. 

 Takk Gud for at han er villig til å rense deg og din familie og bli i dere. 

 Takk Gud for at Jesus har gitt oss et eksempel på hvordan vi kan hedre våre foreldre 

og elske våre søsken. 

  

Forslag til sanger 

“Happy the Home” (SDA Hymnal nr. 655); “Lord Bless Our Homes” (SDA Hymnal nr. 654); 

“Love at Home” (SDA Hymnal nr. 652); “ ’Tis Love That Makes Us Happy” (SDA Hymnal 

nr. 579). 

Kristus avspeilet i familien 

«Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er 

født av Gud og kjenner Gud» 

1 Joh 4,7 

  

 Kristi religion får oss til å gjøre alt godt, både mot høy og lav, rik og fattig, lykkelig og 

nedtrykt. Men især vil den få oss til å være snille mot våre egne. Dette vil vise seg i vennlig 

og kjærlig handling mot far og mor, mann og kone og barn. Vi må se hen til Jesus og bli 

grepet av hans Ånd så vi kan leve i lyset fra hans godhet og kjærlighet og speile hans 

herlighet for andre. – Livet sammen med Gud, 15. juli [ML 200] 

Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere (Jak 4,7). 

Hvis du overgir deg helt til Jesus, vil han gi deg et sterkt ønske om å bli Guds venn. Du vil få 

en dyp lengsel etter å gjenspeile Jesu godhet og kjærlighet i ditt liv og sinn for din familie og 

for dem som ikke kjenner Guds kjærlighet. Ved å legge vinn på tålmodighet, saktmodighet, 

overbærenhet og å vise respekt og lydighet mot far og mor, slik det sømmer seg i Herren, 

vitner du i hverdagen om at sannheten har makt til å hellige sinnet. – Manuscript Releases, 

bind 4, side 194 



Selv om ektefellene forsøker å dele pliktene på en rettferdig måte, er det ikke lett å rette på 

vanskeligheter innenfor familien, hvis de ikke har overgitt sitt hjerte til Gud. – Det kristne 

hjem, side 89 [AH 119] 

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

(Joh 7,38) 

Dersom Guds vilje blir oppfylt, vil mann og hustru respektere hverandre og utvikle kjærlighet 

og tillit. Alt som truer freden og samholdet i familien, burde lukes bort med fast hånd, slik at 

vennlighet og tillitsfull kjærlighet kan få vokse fritt. Når vår omgang med andre mennesker er 

preget av ømhet, overbærenhet og kjærlighet, vil den samme ånd bli gjenspeilt og lyse opp vår 

vei. Når Guds Ånd får sette sitt stempel på hjertene, vil ingen være uskikket for ekteskapet. 

Dersom Kristus får vinne skikkelse i oss, han som er håpet om herlighet, vil hjemmet være 

preget av kjærlighet og samhold. To hjerter der Kristus bor, vil alltid være enige. De er begge 

på vei mot det sted som Kristus er gått bort for å gjøre i stand til alle som elsker ham. – Det 

kristne hjem, side 90 [AH 120]. 

Uten at Guds Ånd får gjennomtrenge vårt liv, vil det aldri bli virkelig fred og fellesskap i 

familien. En hustru som har Kristi Ånd, vil være nøye med hva hun sier. Hun vil styre sitt 

sinn og være underdanig, uten å oppfatte seg selv som en slave, men som mannens ledsager. 

Dersom mannen tjener Gud av et oppriktig hjerte, vil han ikke ønske å herske over sin kone. 

Han vil aldri være streng eller vilkårlig. Vi kan ikke vie atmosfæren i hjemmet for mye 

omtanke, for et hjem der Den Hellige Ånd er til stede, er et forbilde på himmelen. [...] Dersom 

den ene av ektefellene gjør en feil, bør den andre ikke vise en kald skulder, men kristelig 

overbærenhet. – Det kristne hjem, side 88–89 [AH 118] 

Har du høye mål og vil nå langt, er livet i hjemmet det aller beste treningsfelt du kan ha. 

Kommer du galt av sted hjemme, vil du også mislykkes med alt annet. Der skal du begynne å 

forme et sinn etter Guds vilje, et sinn som vil gjøre deg til en velsignelse i hjemmet. Når du er 

hjemmefra, kan du ikke unngå å bli en velsignelse for dem du kommer i kontakt med. Sann 

kristendom i hjemmet vil få ringvirkninger utenfor familien. – Youth’s Instructor, 21. april 

1886 avsn. 7. 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Hvordan kan ditt eksempel bidra til at din familie får liv og overflod i Kristus? 

2. Har du alltid vært et godt medlem av familien? Er det noe du bør rette på? Bør du prioritere 

familien fremfor andre ting? 

 


