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Innledning 

Velkommen til Ti dager med bønn 2016! Ti år er gått siden kirken begynte å be i ti dager ved 

starten av hvert år. Gud har utført mange mirakler i disse bønnestundene. Den hellige ånd har 

gitt vekkelse, omvendelser, en ny iver for evangelisering og leget mellommenneskelige 

forhold. Ja, bønn er vekkelsens arnested! 

Vi tror både du og dem du ber for, vil oppleve forandringer når du ber om Den hellige ånd 

sammen med andre kirkemedlemmer. Far har lovet å gi til dem som ber. Les uttalelsene fra 

dem som deltok i Ti dager med bønn sist gang: 

«Den hellige ånds kraft er virksom i menigheten vår. Noen av de frafalne kommer tilbake til 

kirken, og noen av våre medlemmer har satt seg fore at de skal vandre helhjertet med Herren i 

2015. Takk, og måtte Gud velsigne dere alle sammen.» Joe Kin, Kanudi SDA Churh i Port 

Moresby, Papua Ny-Guinea 

«Gud velsigner i stort mål når vår kirke er samlet for å be i disse ti dagene med bønn. Det 

kommer en ung mann som ikke har vært i kirken på lange tider. Hans kone kom til 

bønnesamlingen fredag kveld, og gruppen ba sammen med henne om at hennes mann måtte 

komme tilbake til menigheten. Sabbats morgen var han der! Vi priser Gud for det han gjør 

blant oss!» Peggy Casebier, Oregon, USA 

«Ti dager med bønn skapte nytt liv i Southend SDA-menighet og fredagens bønnemøter, som ikke 
lenger fantes i min menighet, ble gjenopptatt. Disse ti dagene lærte oss at kraften ligger i bønn, og de 
skapte samhold blant kirkemedlemmer og iver etter å arbeide for Herren.» Tafadzwa Katsota, 
Southend SDA Church, Zimbabwe 

«Våre ti dager varte fra 1. til 10. januar. Pastor Bill McClendon ba Gud om å verne om alle 

som sto på bønnelisten. Samme dag, 7. januar, var jeg på vei til jobben, og bilen i midtre 

kjørefelt satte av sted i det gjensnødde kjørefeltet og snurret rundt før den omsider stoppet i 

mitt kjørefelt, med fronten mot bilen min. Bilen hans stoppet en halv meter foran meg. Jeg 

sa:’ Takk, Jesus!’ Han så ansiktsuttrykket mitt og skyndte seg å snu bilen. Dermed kjørte han 

av sted. En kranvogn bak meg trodde nok han skulle få noe å gjøre, men den gang ei! Jeg 

ringte pastoren vår og fortalte hva som hadde skjedd. Gud er med oss hele tiden. Det skal jeg 

aldri tvile på.» Charmaine Ridgely, Baltimore First SDA Church, Ellicott City, Maryland, 

USA 

«Jeg er så takknemlig for det vår himmelske Far har gjort. Det var helt spesielt. Lillebroren 

min (10 år) hadde hjerteproblemer, og legene bestemte seg for en hjerteoperasjon i India. Da 

jeg begynte å be for ham, kom han seg veldig fort, på bare noen få dager. Legene regnet 

derimot med at han ville trenge to uker på å komme seg. Gud valgte å redde livet hans igjen, 

og i morgen kommer han tilbake fra India. Jeg venter fortsatt på at store ting skal skje i de 

dagene som er igjen.» Yoel Asaf, Mwanza, Tanzania 



Bønnetemaet vårt: Å bli i Kristus – liv og overflod 

Under Ti dager med bønn 2016 skal vi be om at Den hellige ånd må lære oss hvordan vi kan 

bli i Kristus og få «liv og overflod». Apostelen Paulus oppfordrer de troende til å bli «fylt av 

Ånden» (Ef 5,18), at «han som er så rik på herlighet, [må] gi deres indre menneske kraft og 

styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet 

i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, 

høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av 

hele Guds fylde!» (Ef 3,16–19). 

«’Bli i meg, så blir jeg i dere.’ Å bli i Kristus betyr stadig å ta imot hans Ånd. Det er et liv i 

uforbeholden overgivelse til hans tjeneste. Det må hele tiden være en åpen forbindelse 

mellom mennesket og Gud. Grenen på vintreet må stadig hente sevje fra det levende vintreet. 

Slik må vi klynge oss til Jesus og ved tro ta imot fra ham hans egen karakters styrke og 

fullkommenhet.» – Alfa og Omega, bind 5, side 228 [DA 676]. 

«’Bli i meg, så blir jeg i dere.’ Det er fullt ut mulig å oppleve dette. Innbydelsen ville ikke 

blitt gitt, hvis det ikke var mulig at det kunne skje. Jesus, vår frelser, kaller stadig på deg ved 

sin Hellige Ånd. Han virker på ditt sinn for å få deg til å bli i Kristus. [...] De velsignelser han 

gir, har alle forbindelse med dine egne personlige handlinger. Vil du avvise Kristus? Han sier 

at ‘den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort’ (Joh 6, 37). Om en annen gruppe sier han: 

‘Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.’ (Joh 5, 40).» – Lys fra det høye, side 55 [HP 

55]. 

Vi trenger Ånden i vårt liv hver dag så vi kan bli i Kristus, få et rikere liv og dele det med 

Guds fortapte sønner og døtre. I disse ti dagene vil vi reflektere over hvorfor og hvordan vi 

må bli i Kristus og hva dette får å si for oss selv og andre. La oss be om at Gud vil lære oss 

«dette mysteriet [...] for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten» (Kol 1,27). 

Forslag til retningslinjer for bønnestundene 

•      Be korte bønner – bare en setning eller to om ett emne. La andre slippe til. Du kan be så 

mange ganger du vil, akkurat som i en samtale. 

•      Taushet er gull, for da får alle tid til å lytte til Den hellige ånd. 

•      Det er også en stor velsignelse å synge sanger veiledet av Ånden. Dere trenger ikke piano 

– syng gjerne a cappella. 

•      Bruk ikke dyrebar bønnetid på å drøfte bønneemner. Be i stedet. Da kan også andre be 

for dine bønneønsker og gjøre krav på løfter som fyller ditt behov. 

Gjør krav på løftene 

Bibelen inneholder mange løfter. Det er en forrett å kunne gjøre krav på dem når vi ber. Alle 

hans bud og råd er også løfter. Han ville aldri ha bedt oss om noe som vi ikke kan gjøre i hans 

kraft. 

Når vi ber, er det lett å bli opptatt av egne behov, våre problemer, våre utfordringer – og syte 

og klage over vår situasjon. Dette er ikke bønnens hensikt. Bønnens formål er å styrke troen. 



Det er derfor vi ber deg om å gjøre krav på Guds løfter i din bønnestund. De kan hjelpe deg å 

rette blikket bort fra deg selv og dine svakheter og feste det på Jesus. Det er når vi betrakter 

ham at vi blir forvandlet etter hans bilde. 

«Hvert løfte i Guds ord er for oss. Når du ber, kan du holde fram Herrens sikre løfter og ved 

tro gjøre krav på dem. Hans ord er garantien for at hvis du ber i tro, vil du få alle åndelige 

velsignelser. Fortsett å be, og du vil få langt ut over det du kan tenke deg å be om.» – Lys fra 

det høye, side 70 [HP 71]. 

«Be intenst og tryglende om Den Hellige Ånd. Gud står bak hvert eneste løfte han har gitt. 

Hold Bibelen i hendene og si: Jeg har gjort det du bød meg. Nå påberoper jeg meg ditt løfte: 

‘Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.’» – Ord 

som lever (2006), side 97 [COL 147]. 

Hvordan kan du gjøre krav på hans løfter? Når du ber for fred, kan du gjøre krav på løftet i 

Joh 14,27 og si: «Herre, i ditt ord har du sagt: ‘Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, 

ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.’ Gi meg den 

fred som du lovet å etterlate deg.» Takk Herren for at han gir deg fred, selv om du kanskje 

ikke føler det her og nå. 

Vi har laget dokumentet «Løfter til bønnestunden». Der finner du løfter du kan gjøre krav på. 

Ha løftene for hånden når du ber. Gjør krav på Guds løfter enten du ber alene eller sammen 

med andre. 

Faste 

Vi oppfordrer deg til å ta en Daniel-faste i løpet av disse ti dagene. Å innlede året med bønn 

og faste er en fin måte å innvie seg til Gud foran det nye året. Ellen White sier: «Fra nå av og 

til tidens slutt må Guds folk være mer oppriktige, mer våkne og ikke stole på sin egen 

forstand, men Guds visdom. De bør sette av dager til faste og bønn. Totalavhold fra mat 

behøver ikke være nødvendig, men de bør spise med måte, og meget enkel mat» – Counsels 

on Diet and Foods, side 188, 189. 

Vi har lest om Daniel, som spiste frukt og grønnsaker i ti dager. Vi oppfordrer deg til et veldig 

enkelt kosthold i disse ti dagene. Et enkelt kosthold uten sukker, ferdigmat og foredlet mat og 

brus kan gjøre godt på flere plan. For det første: Et enkelt kosthold betyr rett og slett at 

matlaging tar mindre tid og du får mer tid til være sammen med Gud. For det andre: Jo 

enklere kosten er, desto lettere er det for magen å fordøye den, og desto klarere blir vi i hodet. 

Sukker formørker frontallappen, der vi har tankesenteret. Hvis vi ønsker ha et klarere sinn så 

vi kan høre Guds stemme, og hvis vi ønsker å komme ham nærmere, må vi ikke la kostholdet 

stå i veien. 

Vi oppfordres: «Overvåk med nidkjærhet deres timer til bønn, bibelstudium og 

selvransaking». Evangeliets tjenere, side 72 [GW 100]. I tillegg til at vi får et klare sinn, vil 

faste hjelpe oss å granske vårt hjerte. 

Faste er ikke bare å avstå fra mat. Vi oppfordrer deg til å faste fra TV, filmer, dataspill, ja 

også Facebook og YouTube. Noen ganger kan ting som ikke i seg selv er av det onde, så som 

Facebook og YouTube, ta altfor mye tid. Legg bort alt du kan, slik at du kan være mer 

sammen med Gud. 



Faste er å unngå alt som hindrer oss i å komme Gud nærmere i bønn og bibelstudium. Vi leser 

at «Sann faste og bønn er å overgi sinn, hjerte og vilje til Gud» (Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, bind 4, side 1148). 

Faste er ingen snarvei til Guds mirakler. Å faste betyr å ydmyke seg så Gud kan arbeide i oss 

og gjennom oss. «Faste og bønn kan anbefales som hensiktsmessig i visse tilfeller. I Guds 

hånd er de et middel til å rense hjertet og gjøre oss mottakelige. Vi får svar på bønn når vi 

ydmyker oss for Gud» (Medical Ministry, side 283). 

La oss ydmyke oss for Gud og søke ham av hele vårt hjerte og sinn og all vår kraft. La oss 

komme til ham i bønn og faste, så vil han komme oss nærmere. 

Den hellige ånd 

Sørg for å be Den hellige ånd om å vise deg hva og hvordan du skal be for en annens liv eller 

en konkret situasjon. Bibelen lærer at vi ikke vet hva vi skal be om og at Den hellige ånd går i 

forbønn for oss. 

«Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den Hellige Ånd som vår inspirasjonskilde. 

Her ligger forklaringen på det som står skrevet: ‘Ånden selv går i forbønn for oss med sukk 

som ikke kan uttrykkes i ord.’ Rom 8,26. For Gud det en fryd å svare på en slik bønn. Når vi 

med alvor og intensitet hvisker fram en bønn i Kristi navn, ligger det i selve denne 

intensiteten et faktisk pant på at Gud står klar til å svare på bønnen - ‘uendelig mye mer enn 

alt det vi ber om og forstår’ Ef 3,20». – Ord som lever (2006), side 97 [COL 147]. 

Tro 

Ellen White skriver at «bønn og tro vil gjøre det som ingen jordisk makt kan utrette» (The 

Ministry of Healing, side 509). Vi oppfordres også til å be og ha tillit til at Gud hører oss og 

vil besvare vår bønn. 

«Kristus sier: ‘Be, så skal dere få.’ Med disse ordene sier han hvordan vi skal be. Når vi 

kommer til vår himmelske Far, skal vi være liketil som barn og be ham om Den hellige ånds 

gave. Jesus sier også: ‘Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal 

få det.’ Kom til Far med anger og bekjenn dine synder idet du tømmer sjelen for all synd og 

urenhet. Da er det din forrett å gjøre krav på Guds løfter. [...] Vi må tro Guds ord. Karakteren 

prøves ved at dere bygger dere opp i den hellige tro. Gud prøver dere gjennom sitt ord. Dere 

skal ikke vente på fantastiske følelser før dere vil tro at Gud har hørt dere. Følelser må ikke 

være kriteriet, for følelser er like flyktige som skyene. [...] Vi er på jorden, men vi kan få hjelp 

fra himmelen. [...] for jeg har prøvd Gud tusen ganger. Jeg vil gå i tro, jeg vil ikke vanære min 

frelser med vantro» (Review and Herald, 11. oktober 1892, avsn. 1, 3, 6). 

«Vi har for lite tro. Vi begrenser Israels Hellige. Vi burde være takknemlige for at han er 

villig til å gjøre bruk av oss. Hver bønn som stiger opp fra et oppriktig sinn, vil bli besvart. 

Svaret kommer kanskje ikke akkurat som vi forventet. Men det kommer, kanskje ikke slik vi 

ville valgt, men når vi trenger det som mest. Men vår vantro er en stor synd! ‘Hvis dere blir i 

meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det’» (Testimonies for the 

Church, bind 3, side 209). 



Hun skriver også at «vi kan be om [...] alle de gavene han har lovt. Så må vi tro at vi får det vi 

har bedt om og takke Gud for at vi har fått det.» – Utdanning for livet, side 141 [Ed 258]. Gjør 

det derfor til en vane vise tro og takke Gud på forhånd for det han vil gjøre, samme hvordan 

han besvarer dine bønner. 

Be for sju 

Vi oppfordrer deg til å be spesielt for sju personer i disse ti dagene, mennesker som du på en 

særlig måte ønsker skal få oppleve «liv og overflod». Dette kan være slektninger, venner, 

kolleger, naboer eller andre bekjente. Sett av litt tid til å spørre Gud hvem han vil du skal be 

for. Be ham også om å gi deg en byrde for disse menneskene. 

Med mindre annet er angitt, er bibeltekstene hentet fra Bibelselskapets oversettelse av 2011.  

 


