
Ti dager med bønn 2016 

 

En natt i bønn  

Valgfritt bønnemøte hele natten igjennom for dag 10 

Hvorfor be gjennom natten? 

Det er ikke noe hellig ved det å holde seg våken og be en hel natt eller en del av natten. Men 

natten kan være den eneste tiden da folk ikke er beskjeftiget med andre ting. Målet bør ikke 

være å holde seg våken hele natten, men å be så lenge som nødvendig og til du har bedt for alt 

det du føler Gud vil du skal be for. 

Forslag: La flere dele på å lede møtet gjennom natten. Ta pauser. Som leder kan du 

fornemme atmosfæren. Legg merke til når dere trenger en pause og når dere bør gå over til 

neste del av bønnestunden. Vi foreslår ti minutters pause minst hver halvannen time. Dere kan 

også sette av tid til lesning av skriftsteder i bønnetiden. Dere kan gjøre alt som er foreslått 

eller bare noe av det, alt etter hva som er best for gruppen. Snu gjerne om på rekkefølgen i 

opplegget. 

  

Her er vårt forslag til opplegg for bønnenatten: 

 Pris Gud til åpning. Pris Gud i bønn og sang. 

 Sett av noe tid til syndsbekjennelse, så ingenting får hindre Gud i å høre dere. Gi tid 

til private bekjennelser og sett av tid til bekjennelse sammen med andre. Be folk om å 

bekjenne private synder privat og bekjenne offentlige synder offentlig. I Dan 9,1–19 

leser vi om Daniel, som gikk i forbønn for Guds folk og offentlig bekjente deres synd. 

Be folk om å bekjenne kirkens synder offentlig. 

 Be for de tilstedeværendes behov. Mange har det vondt eller har behov for bønn, 

eller de kjenner andre som har et sterkt behov for bønn. Dann en sirkel, sett en stol i 

midten og be dem som har et spesielt bønneønske om å komme frem og fortelle om 

det. Still dere rundt personen og la to–tre be for de konkrete behovene og gjøre krav på 

Guds løfter for dem. Du vil bli overrasket over hvor mange som har det vondt og 

trenger forbønn. 

 Del gruppen i to. La kvinnene be i ett rom og mennene i et annet. La en kvinne lede 

kvinnegruppen og en mann mannsgruppen. Ofte har folk personlige behov som verken 

kan eller bør deles med alle. Det er lettere å åpne seg for andre av samme kjønn. 

 Når dere samles igjen, ber dere for den listen med behov som dere finner 

nedenfor. 
 Be for de sju som dere har bedt for disse ti dagene. 

 Velg et avsnitt fra Bibelen og be over det. 

 Avslutt bønnestunden med lovprisning og takk til Gud. 

Bønnebehov 



 Be om at kirkeledere på alle plan (pastor, distrikt, union, divisjon og 

Generalkonferansen) må bli fylt av Den hellige ånd og bli i Kristus. 

 Be for kirkens enhet i ånd og sannhet. Be om at alle menigheter og avdelinger må 

engasjere seg helhjertet for kirkens misjon og forkynne de tre englebudskapene i Åp 

14 og budskapet om den fjerde engelen i Åp 18. 

 Be for fortsatt og større fokus på «Vekkelse og reformasjon» hos medlemmer, i 

distrikter, unioner, institusjoner, divisjoner og Generalkonferansen. Vær oppmerksom 

på den personlige siden ved «Vekkelse og reformasjon» – for deg, din familie, din 

menighet og lokalsamfunnet. Be om at folk vil engasjere seg i initiativet «Sammen i 

bønn», be om Den hellige ånds senregn og oppfyllelsen av Joel 2, Hos 6 og Apg 2. 

 Be om at både den enkelte og menigheten må legge mer vekt på daglig lesning og 

etterlevelse av Bibelen via initiativet «Tro hans profeter», som vektlegger lesing og 

studium av Bibelen og profetiens ånd. 

 Be om at alle menighetsledere verden over må ha en åndelig og evangeliserende 

innstilling. Be Gud om å stå vakt om pastorer og menighetsmedlemmer så vi ikke 

mister vår profetiske identitet som Syvendedags Adventistkirken, Guds siste menighet 

i endetiden. 

 Be for en økt følelse av at tiden er kort og at kirkeledere og medlemmer må innse at vi 

lever i endetiden og at Jesus kommer snart, slik han antydet tre ganger (Åp 22). 

 Be om at vi må sette av mer tid til de evige verdier i form av bibelstudium og bønn, 

slik at Gud helt og fullt kan lede sitt folk etter sin vilje og ikke etter vår vilje. Dette vil 

gjøre det lettere for oss å holde oss nær til Gud og la Den hellige ånds kraft reversere 

den verdslige utviklingen som truer Guds kirke og vårt hverdagsliv. 

 Be om oppriktig takknemlighet for og full tillit til at Profetiens ånds skrifter er aktuelle 

i dag. Be om at kirkeledere og medlemmer må studere dem jevnlig. 

 Be om et klart fokus på Kristus og hans verk for oss i sitt liv på jorden, hans død på 

korset, oppstandelsen, hans tjeneste for oss i Det aller helligste i himmelen i dag og 

hans snare gjenkomst. 

 Be om at alle medlemmer og ledere må vise større støtte og interesse for Syvendedags 

Adventistkirkens skoler og sørge for at de virkelig er adventistiske i innhold og fokus. 

Dette er viktig for kirkens fremtidige arbeidsstyrke og misjonsperspektiv. 

 Be for økt interesse for å studere Daniel og Åpenbaringen. 

 Be om at folk må forstå og forkynne helligdomstjenesten som en forklaring på 

frelsesprosessen. 

 Be om at Guds kjærlighet må komme fullkomment til uttrykk i hans kirke. 

 Be for økt vektlegning av læren om bibelsk skapelse, at jorden ble skapt ved Guds ord 

på seks bokstavelige, sammenhengende dager. 

 Be om en mye mer omfattende åndelig støtte til Syvendedags Adventistkirkens unge 

mennesker på offentlige undervisningsinstitusjoner. Be om at de må bli levende 

misjonærer som tjener andre på universiteter og høyskoler over hele verden. 

 Be for et godt samarbeid og samhold mellom kirkens organisasjon og støttende 

virksomheter i kirkens evangeliserende arbeid. 

 Be innstendig om at Gud må gi oss gudfryktige, lærevillige, og ydmyke 

menighetsledere som er et eksempel på Kristus-sentrert ledelse, idet hans kirke 

oppfyller sitt himmelske mandat i verden ved å forkynne de tre englebudskapene med 

Kristi rettferdighet i sentrum. 

 Be om at medlemmene og offentligheten må forstå helsereformens betydning som en 

del av det høye rop, som fører mennesket tilbake til Guds bilde ved Kristi 

rettferdighet. Be om at sunn livsstil og måtehold må bli akseptert av alle og at vi vil 



behandle kroppen som Den hellige ånds tempel, slik at vi kan bli bedre i stand til å 

motta viktige inntrykk fra Gud. 

 Be for de store evangeliseringsplanene og den oppsøkende virksomhet i alle 13 

divisjoner og tilknyttede unioner (Midt-Østen og Nord-Afrika-unionen). Be for 

suksess for «Mission to the Cities» og i å nå ut i distriktene. 

 Be om at hvert medlem må føle en byrde for sjelevinnende arbeid og forstå at Gud vil 

at alle skal følge i Kristi fotspor og fortelle om sin tro. 

 Be for bruk av alle aktuelle sosiale medier til å spre de tre englebudskapene til dagens 

travle mennesker på en frisk og kreativ måte. 

 Be for økt deltakelse i evangeliserende arbeid blant alle kirkens medlemmer og 

institusjoner, idet de støtter det misjonsarbeidet kirken har satt i gang. 

 Be om at tusenvis av «innflytelsessentre» må bli opprettet (kirker, helsestasjoner, 

barnehager, litteratursentre, sentre for lokal oppsøkende virksomhet, ungdomssentre, 

vegetariske restauranter, klinikker og mange flere), spesielt i storbyer verden rundt. Be 

om at disse sentrene må gjøre en stor forskjell i folks liv når de opplever Guds sannhet 

gjennom kristen tjeneste. 

 Be om at Gud vil gi full forståelse av Kristi metode, en helhetlig helsevirksomhet, slik 

at alle kirkens medlemmer kan møte folks behov og følge Kristi mønster i tjenesten 

for andre. 

 Be for felles evangelisering og vitnetjeneste hos Syvendedags Adventistkirkens menn, 

kvinner og barn rundt om i verden. Be om at vi blir styrket av Den hellige ånd idet vi 

underkaster oss hans ledelse i vårt liv. 

 Be Gud innstendig om at Syvendedags Adventistkirkens familier må vise hvordan 

Kristus kan bringe fred og kjærlighet inn i hjemmet, fjerne de overgrep som måtte 

finnes og vektlegge Kristi rettferdighets helliggjørende kraft og peke mot Kristi snare 

gjenkomst da Guds evige familie endelig skal få være sammen i himmelen. 

 Be for de splittede familiene i menigheten. 

 Be for en verdensomspennende enhet i alle menigheter og avdelinger av kirken som 

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

akseptert praksis i kirken og full oppslutning om kirkens misjon. 

 Be om at vi og våre unge må bli beskyttet mot stadig sterkere verdslig innflytelse. Be 

om at vi vil fokusere på Guds Ord og tjenesten for andre. Be om at lokale menigheter 

vil sponse ungdom i til misjonsoppdrag og annen tjeneste. 

 Be for økt bruk av kristen litteratur blant alle kirkens medlemmer og for større 

oppmerksomhet om litteraturarbeidet, både i form av bøker og blader og elektroniske 

utgaver. 

 Be for fornyet fokus på den store betydningen av å komme i sabbatsskolen, som 

understreker fellesskap, misjon, bibelstudium, og utadrettet arbeid i nærmiljøet. 

 Be for større fokus på smågruppearbeidet, slik at alle medlemmer deltar i personlig 

vitnetjeneste og forkynner Guds store sannhet i disse siste dager. 

 Be for større innsats i Adventistkirkens media-virksomhet, at det må gi et tydelig og 

forent evangelisk vitnesbyrd verden over. 

 


