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 Lederveiledning 

 Velkommen til Ti dager med bønn 2016! 

Velkommen til Ti dager med bønn 2016! Gud har gjort mange mirakler gjennom Ti dager 

med bønn-oppleggene siden starten som Operation Global Rain i 2006. Den hellige ånd har 

gitt vekkelse, omvendelser, en ny misjonsglød og leget forholdet mennesker imellom. Ja, 

bønn er vekkelsens arnested! 

Disse retningslinjene er ment å hjelpe deg som leder. Den første delen dekker temaer i 

forbindelse med Ti dager med bønn 2016, og i den andre delen finner du tips som kan være til 

hjelp for deg og bønnegruppen din. Husk at dette bare er ressurser og forslag. Dere må gjerne 

justere opplegget etter som Ånden leder. 

Under Ti dager med bønn fra 6. til 16. januar 2016 bør gruppen samles daglig eller via telefon 

og be i en time. Den ellevte dagen, 16. januar, er en sabbat. Denne dagen feirer vi alt det Gud 

har gjort som svar på forenet bønn. Vi håper disse ideene og forslagene kan være med til å 

gjøre Ti dager med bønn 2016 til en stor opplevelse for smågruppen eller menighetsfamilien 

din. 

Før dere tar fatt på denne reisen, bør dere ta tid til å lese vitnesbyrdene til dem som deltok i Ti 

dager med bønn 2015: 

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

kirken, og noen av våre medlemmer har bestemt seg for å 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 kirken møtes 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 mannen hennes måtte vende 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 blåste nytt liv i Southend SDA-menighet og fredagens bønnemøter, som 

var blitt borte i min menighet, ble gjenopptatt. Disse ti dagene lærte oss at kraften ligger i 

bønn og skapte samhold blant kirkemedlemmer og iver etter å arbeide for Herren.» Tafadzwa 

Katsota, Southend SDA Church, Zimbabwe 

«Våre ti dager varte fra 1.–10. januar. Pastor Bill McClendon ba Gud om å vokte over 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 ga seg til å snurre 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 

ble han borte. En kranvogn bak meg trodde nok han skulle få noe å gjøre, men den gang ei! 

Jeg ringte pastoren vår og fortalte ham 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 

  

  

 Generelle punkter for Ti dager med bønn: 

Hvorfor be for et varig forhold til Kristus og liv og overflod? 

Som Kristi disipler ønsker vi å være hans vitner. Vi ønsker å representere ham. Men vi kan 

ikke gjøre dette uten at vi blir i Kristus. Vi kan ikke vitne i egen kraft, og vi kan ikke være 

glade og ha liv og overflod uten ham.  

Kristus har bedt oss om å bli i ham, så det er viktig å lære hvordan man gjør dette. I de ti 

dagene skal vi se hvorfor og hvordan man blir i ham, og vi skal finne ut hvordan dette kan 

forandre vårt liv. La oss be om at Gud vil lære oss hva «dette mysteriet er for folkeslagene: 

Kristus er blant dere, håpet om herligheten» (Kol 1,27). 

Dagens temaark 

Det er utarbeidet et temaark for hver av de ti dagene. Forsiden gir forslag til plan for 

bønnestunden og ideer til konkrete bønneemner og sanger til fellessang. Baksiden inneholder 

avsnitt fra Bibelen og Ellen White, der vi finner tanker omkring kveldens tema. Vi anbefaler 

at du kopierer tema-arkene, så alle deltakerne kan følge med under bønnestunden. De kan 

kopieres på begge sider. 

Kirker verden over samles i bønn om hver dags tema. Gjør som dem og bruk skriftstedene, 

sitatene og bønneforslagene på temaarkene. Jo mer dere holder dere til temaet, desto mer 

meningsfylt blir bønnestunden. Men dere er ikke nødt til å holde dere strengt til temaarket. 

Bruk det som veiledning. Dere behøver ikke å be om hvert punkt i rekkefølge, det er bare et 

forslag. 

Ellen White-sitater om å bli i Kristus og liv og overflod. 

For hver kveld har vi tatt med avsnitt fra Ellen G. Whites skrifter og flere bibelvers. Dette er 

hentet fra forskjellige bøker og handler om betydningen av å bli i Kristus og hvordan dette 

påvirker andre. Vi foreslår at du leser dette sammen med gruppen. Dette kan dere gjøre i 

begynnelsen av bønnestunden, som innledning til dagens bønneemne, eller kanskje midtveis i 

bønnestunden. 

Forslag til tidsbruk for hvert bønneavsnitt 



Tiden dere bruker på hver bønneavdeling, vil trolig variere litt for hver gang dere ber 

sammen. Denne tidsrammen er et forslag som ofte fungerer godt: 

 Velkommen/Innledning: 2–5 minutter 

 Lesning av bibelvers og utdrag fra Ellen White: 3 minutter 

 Lovprisning av Gud i bønnestunden: 10 minutter 

 Bekjennelse og bønn om seier over synd i bønnestunden: 3–5 minutter 

 Påkallelse og forbønn i bønnestunden: 35 minutter 

 Takk i bønnestunden: 10 minutter 

Forbønn for de sju 

Foreslå at alle skal be Gud om å vise dem sju personer de kan be for i de ti dagene. Det kan 

være familiemedlemmer, venner, kolleger, menighetsmedlemmer osv. Spør dem om å be om 

at Den hellige ånd vil lede disse sju til å bli i Kristus. Gruppemedlemmene bør også be Gud 

om å vise dem hvordan de kan be for konkrete behov og nå ut til sine sju personer i løpet av 

de ti dagene. 

Sabbatsgudstjenester under Ti dager med bønn 2016 

Legg særlig vekt på bønn og vitnesbyrd om bønnesvar under gudstjenestene begge sabbatene. 

Vær kreativ – det finnes mange måter å fortelle menighetsfamilien om de daglige 

bønnemøtene. 

Siste sabbat, feiring 

Spesielt den siste sabbaten bør det legges til rette for at man kan glede seg over alt det Gud 

har gjort disse ti dagene. Sett av god tid til å vitne om bønnesvar, bibelsk 

undervisning/forkynnelse om bønn, og sang. Led menigheten i en bønnestund, slik at de som 

ikke har vært på møtene gjennom uken, kan få oppleve gleden ved å be sammen med andre. 

Dere finner flere ideer i Dag 11-materiellet. 

Oppfølging etter Ti dager med bønn 2016 

Be mye om hvordan Gud vil at din menighet/gruppe skal videreføre det han har begynt under 

Ti dager med bønn 2016. Kanskje vil dere innlede et ukentlig bønnemøte. Eller kanskje Gud 

vil at dere skal begynne en ny tjeneste i menigheten eller en besøkstjeneste i nærmiljøet. Vær 

mottakelige og følg der Gud leder. Dere vil garantert bli forundret når dere vandrer med ham. 

Vitnesbyrd 

Fortell om hvordan Gud har arbeidet gjennom Ti dager med bønn 2016! Historiene deres vil 

bli til oppmuntring for mange andre. Vitnesbyrd kan sendes til 

stories@ministerialassociation.org eller overføres elektronisk på www.tendaysofprayer.org. 

  

Tips for bønnefellesskapet 

Vær enige 



Når noen ber Gud om noe, må dere sørge for at andre også ber om det samme og er enige – 

dette er stort! Tro ikke at ingen andre behøver å be om en ting når en annen har bedt om det. 

«Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det 

enn er, skal de få det av min Far i himmelen» (Matt 18,19). Det er oppmuntrende å bli løftet 

opp i bønn! 

Gjør krav på Guds løfter 

Vi har utarbeidet et dokument med løfter vi kan kreve i bønn. Be gruppen om å gjøre krav på 

Guds løfter når de ber. Det er så fort gjort å fokusere på våre problemer. Men når vi gjør krav 

på Guds løfter, styrkes troen og vi minnes om at ingenting er umulig for Gud. Løftene hjelper 

oss å løfte blikket fra våre svakheter og problemer og rette det mot Jesus. For hver svakhet og 

kamp har Bibelen løfter vi kan gjøre krav på. Be folk om å lete opp flere løfter og skrive dem 

ned, slik at de kan gjøre krav på dem fremover. 

«Inderlig og liketil bør vi legge frem våre behov for Herren og gjøre krav på hans løfter med 

tro og tillit. Da vil menigheten forstå at vi har lært å kjempe med Gud i bønn. De vil bli 

oppmuntret til å tro at Gud er til stede på møtet, og de vil åpne hjertet og ta imot hans rike 

velsignelse. De vil få større tillit til at du er oppriktig, og de vil bli mottakelige for den 

undervisningen som taleren gir.» – Evangelism, side 146 

«Gud har en himmel full av velsignelser for dem som vil samarbeide med ham. Alle som er 

lydige mot ham, kan tillitsfullt gjøre krav på oppfyllelsen av hans løfter. # Men vi må vise en 

fast, urokkelig tillit til Gud. Ofte venter han med å svare oss, simpelthen for å prøve vår tro 

eller for å se hvor ekte vårt ønske egentlig var. Når vi har bedt i samsvar med hans Ord, har vi 

bare å tro på hans løfter og fortsette våre bønner med en besluttsomhet som ikke lar seg 

avvise.» – Ord som lever (2006), side 95 [COL 145]. 

Faste 

Be dem som deltar i Ti dager med bønn om å overveie en form for faste, så som å avstå fra 

TV, verdslig musikk, filmer, internett, søtsaker eller annen tungt fordøyelig mat. Sett av 

ekstra tid til bønn og bibelstudium, be Gud om hjelp så du og din menighet kan bli i Kristus. 

Når de følger et enkelt kosthold, vil gruppemedlemmenes sinn bli mer mottakelig for Den 

hellige ånd. 

Den hellige ånd 

Be Den hellige ånd om å vise deg hvordan du skal be for en annens liv eller en konkret 

situasjon. Bibelen sier 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). Gud føler at det er 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], kursiv 

tilføyd 



Fysisk samvær 

Be alle om å sette seg inntil hverandre når dere skal ha bønnestund sammen. Når folk danner 

en tett sirkel, er det med og fremmer fellesskapet. Dette er viktig når vi ber sammen. Hvis folk 

sitter spredt ut over et rom, er det også vanskelig å høre hverandres bønner. 

Før dagbok 

Hvis deltakerne fører bønnejournal i de ti dagene med bønn, kan det gjøre det lettere å ta 

dagens bønntema inn over seg, komme med konkrete løfter til Gud og notere seg hans 

velsignelser. Mange har erfart at det hjelper å skrive ut sine bønner og lage en oversikt over 

Guds svar. 

Man kan bruke en journal på flere måter i Ti dager med bønn. Dere kan sette av tid under 

bønnemøtet slik at deltakerne kan skrive ned sine svar til Gud i bønnejournalene sine. Eller 

dere kan føre en gruppejournal med bønneemner og svar – enten i en notatbok, på en stor 

plakat, eller på nettet. En enkel fremgangsmåte er å trekke en loddrett strek midt nedetter 

arket. Skriv bønneønsker i venstre kolonne og svar til høyre. Det er spennende, og det styrker 

troen når man ser tilbake og noterer seg Guds bønnesvar! 

Respekt 

Vær et eksempel på en ærbødig holdning. Vi er i tronsalen til universets hersker. Vi må ikke 

behandle bønnestunden uvørent, verken ved kroppsholdning eller atferd. Men det er 

unødvendig å knele hele tiden. Du vil at folk skal holde ut en time, så be dem om å knele eller 

sitte eller stå alt etter som Gud leder og de har det godt med. 

Setningsbønner 

Bønnene bør være korte og rett på sak. Da får også andre en sjanse til å be. Prøv å begrense 

bønnene dine til noen få setninger. Folk kan be mer enn én gang. Korte setningsbønner holder 

interessen oppe gjennom bønnestunden og åpner for Den hellige ånds tilskyndelser. Du 

behøver ikke å begynne og avslutte hver setningsbønn med «Kjære Gud» og «Amen». Dette 

er en kontinuerlig samtale med Gud. 

Taushet 

Som leder må du ikke dominere bønnestunden. Målet er at andre skal få be. Det er godt at det 

blir stille innimellom, for da kan Gud tale til hjertet. La Den hellige ånd arbeide, og slipp alle 

til. 

Sang 

Spontan gruppesang ispedd bønn gir et vakkert bønnemøte. Du finner forslag til sanger på 

slutten av temaarkene. Velg gjerne norske alternativer som tar opp de samme emnene. Sang er 

også en god måte å markere overgangen fra én del av bønnestunden til en annen på. 

Bønneønsker 



Ikke be om bønneønsker. Be heller gruppen om å be sine bønneønsker og la andre stemme i 

dem og be for disse bønneønskene. Hvorfor? Dere sparer tid! Prat om bønneønsker sluker en 

stor del av bønnestunden. Satan fryder seg når han får oss til å snakke om problemene i stedet 

for å be over dem. Gruppemedlemmene vil ofte komme med råd og foreslå løsninger. Kraften 

kommer fra Gud! Jo mer vi ber, jo mer av sin kraft får han frigitt. 

Din daglige bønnestund 

Dette er viktig! Som leder må du sette av tid ved Jesu føtter hver dag, tale med ham og lese 

hans ord. Hvis det å kjenne Gud blir høyeste prioritet hos deg, vil det åpne for en flott 

erfaring. «Fra lønnkammeret kom kraften som rystet verden under reformasjonen. I hellig ro 

satte Guds tjenere sine føtter på løftenes grunnfjell.» – The Great Controversy, side 210. 

Bønnetema: I Kristus – liv og overflod 

Tekst: Ef 3,16–19 

Dag 1: Vårt største behov 

Dag 2: Vår største gave til Gud: oss selv 

Dag 3: Kristus i oss 

Dag 4: Å bli Kristus 

Dag 5: Mer enn seier 

Dag 6: Gleden ved å gjøre Guds vilje 

Dag 7: Til velsignelse for andre 

Dag 8: Kristus speilet i familien 

Dag 9: Kristus speilet i kirken 

Dag 10: Kristus speilet i nærmiljøet 

 


