
Ti dager med bønn  

Dag 9, torsdag 14. januar 2016 

 

Kristus speilet i kirken 

«Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har 

sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg» Joh 17,23. 

  

Forslag til opplegg for bønnestunden 

Lovprisning (ca. 10 minutter) 

 Innled bønnestunden ved å lovprise Gud for at han er glede, fred og tålmodighet, osv. 

 Pris Gud for at han har kalt sin siste menighet til å være et lys i verden. 

 Pris Gud for at han vil fullføre det arbeidet han har startet i kirken. 

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

 Be Gud om å vise deg de syndene som du skal bekjenne bare for ham. Gjør krav på 

hans seier over disse syndene. 

 Be Gud om tilgivelse for de gangene du lot misunnelse, mistenksomhet, eller smålig 

kritikk av dine søsken få innpass i ditt sinn. Be om et nytt hjerte, fylt med kjærlighet 

og barmhjertighet. 

 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 forberede deg på å motta Den hellige ånd. 

 Be om samhold i familien din og at fred og kjærlighet må prege våre menigheter. 

 Be Gud om å rense kirken, slik at besøkende merker Den hellige ånds nærvær. 

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

i kjærlighet, medfølelse og samhold i tjenesten og stå sammen om å fullføre den 

oppgaven Kristus ga oss. 

 Be for et verdensomspennende samhold i alle menigheter og avdelinger i kirken som 

bygger på respekt for Guds Ord, ydmyk bønn, Den hellige ånds kraft, respekt for 

kirkens vedtak og helhjertet engasjement i kirkens misjon. 

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

fulle kan lede sitt folk etter sin vilje og ikke vår vilje. Dette vil holde oss nær til Gud 

og la Den hellige ånds kraft få reversere de tendenser til verdslighet som truer Guds 

menighet og vårt liv til daglig. 

 Mission to the cities – Be for East-Central Africa-divisjonen og byene de har valgt å 

jobbe i: Kinshasa, Dar-es-Salaam, Addis Abeba, Kampala, Kananga, Lodwar, Kigali, 

Lubumbashi, Goma, Magara, Juba. Be at Satans kraft må brytes og at folk må få et 

forhold til Kristus. 



 Be om at vi og våre unge må bli vernet mot tiltagende verdsliggjøring. Be om at vi må 

fokusere på Guds ord og tjenesten for andre. Be om at de lokale menighetene må 

sponse ungdom på misjonsoppdrag andre anledninger til å tjene andre. 

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

hellige ånd. 

 Be for de behov du selv har. 

Takk (ca. 10 minutter) 

 Takk Gud for det han har gjort og vil gjøre gjennom kirken. 

 Takk Gud for at han er villig til å rense og lede menigheten. 

 Takk Gud for at Jesus ba om at menigheten måtte være ett. 

 Takk Gud for at han arbeider med dem du ber for. 

Forslag til sanger 

“Built on the Rock” (SDA Hymnal nr. 347); “The Church Has One Foundation” (SDA Hymnal 

nr. 348); “I Surrender All” (SDA Hymnal nr. 309); “I Would Be Like Jesus” (SDA Hymnal nr. 

309); “I Want Jesus to Walk With Me” (SDA Hymnal nr. 624). 

Kristus speilet i kirken 

«Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har 

sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg» Joh 17,23 

  

Ingenting kan svekke kirkens innflytelse mer enn mangel på kjærlighet. [...] Sekulære 

mennesker vil se hvilke følger vår tro har for vårt liv. De vil se om den har noen 

helliggjørende virkning, om vi blir forvandlet etter Kristi bilde. De står klare til å påpeke 

enhver feil i vårt liv, enhver selvmotsigelse i våre handlinger. Vi må ikke gi dem grunn til å 

håne vår tro. 

Det er ikke verdens motstand som er den største faren: det er det onde vi henger fast ved i vår 

midte som fører til de største ulykkene. Det er halvhjertede navnekristnes uomvendte liv som 

hemmer sannhetens fremgang og fører mørke inn over Guds menighet. 

Den garantert sikreste måten å svekke oss åndelig på er ved å misunne og mistenke hverandre, 

å la smålig kritikk og onde mistanker fylle livet. [...] 

Vokt dere for hva dere sier når dere er sammen. [...] Hvis dere elsker sannheten av hjertet, 

vitner dere om sannheten. Da taler dere om det salige håp som dere har i Jesus. Hvis du har 

kjærlighet i hjertet, vil du arbeide på å bygge opp din bror i den hellige tro. Hvis noen sier noe 

negativt om din venn eller bror, må du ikke nøre opp under slikt ondt snakk. Dette er fiendens 

verk. Minn den som taler om at Guds ord forbyr dette. Vi må tømme hjertet for alt som 

forurenser sjelens tempel slik at Kristus kan bo i oss. Frelseren har vist oss hvordan vi kan 

åpenbare ham for verden. Verden må kunne se at vi er Guds barn av den frukt vi bærer. Det 

kan den se når vi etterstreber Frelserens sinnelag og viser hans kjærlighet mot andre, er 

opptatt av hverandres beste, er snille, tålmodige og overbærende. Det er samholdet i 



menigheten som gjør at vi kan ha en bevisst innflytelse på ikke-troende og sekulære 

mennesker. – That I May Know Him, side 153. 

Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Joh 

13,35). 

Kristendommen er mer enn syndstilgivelse. Den innebærer at synden blir fjernet og at 

tomrommet fylles av Ånden. Dette betyr at Gud opplyser sinnet, at hjertet tømmes for selvet 

og fylles av Kristi nærvær. Når dette finner sted i medlemmenes liv, blir kirken en levende, 

virksom kirke. – Ye Shall Receive Power, side 318 

Ånden som ble utøst på pinsedagen vil komme over oss når vi vårt sinn blir ett med Kristus 

og vårt liv kommer i harmoni med hans verk. Vi vil bli sterke i Kristi styrke og fylt av Guds 

fylde. [...] Vi vil overgi oss til Kristus: Uten forbehold vil vi hellige alt vi eier og alle våre 

evner til hans tjeneste. Vårt liv vil avspeile vår bekjennelse, vi vil tjene Gud når vi tjener dem 

som trenger vår hjelp. Da vil vårt lys skinne i kraft av gode gjerninger. – Review and Herald, 

16. desember 1884 

Da disiplene ble fylt av Åndens kraft, dro de ut og forkynte evangeliet. Det vil også skje med 

Guds tjenere i dag. Enhver som sannheten for vår tid skinner på, må få omsorg for dem som 

lever i mørket. Alle troende må speile klare, tydelige lysstråler. I dag venter Gud på å få 

utføre et verk som minner om det han utrettet gjennom sine utvalgte sendebud etter 

pinsedagen. Menighetens iver burde faktisk overgå den første menighets iver nå som alle 

tings ende er for hånden. Det var iver for Guds ære som fikk disiplene til å vitne om 

sannheten med stor kraft. Burde ikke denne iveren tenne en lengsel i oss etter å fortelle andre 

om Kristi forløsende kjærlighet, om ham og ham korsfestet? – Review and Herald, 26. januar 

1905. 

  

Spørsmål til personlig ettertanke 

1. Hvordan kan du, som tilhører Kristi levende kirke, oppmuntre til samhold og kjærlighet 

trossøsken imellom? 

2. Tenk etter om det er noen du bør tilgi, be om tilgivelse eller bli forsonet med, i eller utenfor 

kirken. 

 


