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En av disiplene spurte Jesus om å lære dem å be.  Noen har sagt at bønn er sjelens åndedrag. 1

Det å be skal være naturlig for dem som har tatt imot Jesus. Kanskje er bønn viktig i den tiden vi 
lever i nå, når vi hører på nyhetene om det som skjer rundt omkring i verden og i Europa. Det 
kommer helt til våre grenser og skremmer folk som bor her, og kanskje det betyr at vi skal 
intensivere bønnen for landet vårt og folket vårt. I profeten Joel leser vi om straffedom som 
kommer på grunn av folkets ulydighet.  I Norge opplever vi også stor ulydighet og 2

sekularisering. Det blir et kall til oss om å lære oss å be. Når Gud tillater at vanskelige tider 
kommer, så skal man vende seg om til Gud. Vi kan være med å be for at det vonde folk frykter  
ikke blir noe av, fordi folket stod opp i bønn. Kanskje vi også kan få oppleve vekkelse. 

Det er en legedom i bønn, og det styrker fellesskapet mellom oss når vi husker hverandre i 
bønn. Vi kan til og med være med å påvirke situasjonen i landet vårt, og Gud vil at alle 
mennesker skal bli kjent med Ham.  Men det er lett å glemme å gå i forbønn for hverandre. 3

Hvor ofte ber jeg for forstanderen min, for de som er i søndagsskolen eller ungdomsarbeidet?  

 Luk 11,1: Mens Jesus var på et sted og ba, sa en av disiplene Hans til Ham da han var ferdig: «Herre, lær oss å be, slik som 1

Johannes lærte disiplene sine.»

 Joel 2,11-19: Herren løfter sin røst foran sin hær, for Hans leir er meget stor. For sterk er den som utfører Hans Ord. For 2

Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. […] «Men selv nå», sier Herren, «vend om til Meg av hele deres hjerte, med 
faste, gråt og klage.» Flerr deres hjerte og ikke deres klær! Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen 
til vrede og rik på miskunn, Han angrer det onde. Hvem vet om ikke Han vil vende om og angre og etterlate seg en velsignelse, 
et grødeoffer og et drikkoffer til Herren deres Gud? Blås i basunen på Sion, tillys en hellig faste, kall sammen en hellig 
forsamling! Samle folket, hellige forsamlingen, kall sammen de eldste, samle barn og diebarn! La brudgommen gå ut fra sitt 
rom og bruden fra sitt kammer. Prestene, de som gjør tjeneste for Herren, skal stå gråtende mellom forhallen og alteret. De skal 
si: «Spar Ditt folk, Herre, og overgi ikke Din arv til spott, så folkeslagene skulle få herske over dem. Hvorfor skulle de si blant 
folkene: Hvor er deres Gud?» Da skal Herren bli nidkjær for sitt land, og Han skal spare sitt folk. Herren skal svare og si til sitt 
folk: «Se, Jeg skal sende dere korn og most og olje, og dere skal bli mettet. Aldri mer skal Jeg gjøre dere til spott blant 
folkeslagene.

 1 Tim 2,1-2: Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle 3

mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette 
er godt og velbehagelig for Gud, vår Frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.
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Vi er kalt til å søke det som er velbehagelig for Gud, fordi det er noe å hente der.  Og vi kan 4

være frimodig, fordi Jesus har åpnet veien til Gud!  Og der ved Guds høyre hånd står Jesus i 5

forbønnstjeneste for oss og «forsterker» våre bønner innfor Faderen.  I oss selv er vi svake, men 6

vi finner styrke i Herren, derfor kan vi holde ut i bønn.  Vi kan løfte alle de hellige framfor Gud i 7

bønn. Paulus skrev en gang om de som stred med ham i bønn. Kanskje trenger vi å ta 
bønnetjenesten på større alvor, fordi det er en jobb som krever noe av oss. Men Paulus visste 
hvor han skulle hente kraften sin, og hver av oss trenger å gjør det samme. 

Hva var kjennetegnet på de første kristne? Jo, de holdt blant annet fast ved bønnene.   Og vi 8 9

kan lese om hva Paulus ba om da han ba for troende, nemlig at de skulle tro, være fylt av 
Ånden og kjenne Gud.  Og Jakob oppfordret sterkt til å at troende skal be for hverandre.  At 10 11

apostlene og de første kristne holdt fast ved bønnene, gjorde at de også fikk se overraskende 
bønnesvar, som da Peter ble befridd fra fengselet. 

Vi skal være ydmyke når vi kommer framfor Gud også. Den kanaaneiske kvinnen ba bare om 
noen smuler, men det viste seg å være like bra som å be om brødet.  Når du ber om smuler, 12

så gir han deg mer. Salomo ba om å være lydig, men Gud ga han mer. Matt 21,22: Og alt det 
dere ber om når dere ber, det skal dere få hvis dere tror.» 

 Kol 3,1: Hvis dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.4

 Heb 4,16: La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid 5

vi trenger det.

 Heb 7,25: Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for 6

å gå i forbønn for dem.

 Ef 6,10-14.18-19: Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å 7
stå imot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne 
tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet. 14 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå 
imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. […] Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i Ånden! Slik skal 
dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Be også for meg, at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med 
frimodighet for å gjøre kjent evangeliets mysterium

 Apg 2,42: De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene.8

 Apg 3,1: Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, den niende timen.9

 Ef 1,16-19: […] holder heller ikke jeg opp med å takke for dere og å nevne dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, 10
herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd så dere kan lære Ham å kjenne, og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan 
forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for 
oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.

 Jak 5,13-16: Er det noen som lider blant dere? Han skal be. Er noen ved godt mot? Han skal synge salmer. Er noen syke blant dere? Han 11
skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Troens bønn skal helbrede den syke, og Herren 
skal reise ham opp, og har han syndet, skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et 
rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. 

 Matt 15,21-28: Deretter dro Jesus derfra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tyros og Sidon. Og se, en kanaaneisk kvinne fra dette 12
området kom og ropte til Ham: «Herre, Davids Sønn, miskunn Deg over meg! Min datter plages svært av demonbesettelse.» Men Han svarte 
henne ikke et ord. Og disiplene Hans kom og ba Ham: «Send henne bort, for hun roper etter oss.» Men Han svarte: «Jeg er ikke utsendt til andre 
enn de fortapte sauene av Israels hus.» Da kom hun og tilba Ham og sa: «Herre, hjelp meg!» Men Han svarte: «Det er ikke rett å ta barnas brød 
og kaste det til de små hundene.» Da sa hun: «Ja, det er sant, Herre! Men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra deres herrers 
bord.» Da svarte Jesus henne: «Kvinne, stor er din tro! La det bli som du vil!» Og hennes datter var helbredet fra samme øyeblikk.
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:


• Hvor mye ber du og hvem ber du for? 

• Har Gud noen gang overrasket deg med sitt svar på din bønn? 

• Hvordan kan våre bønner påvirke våre omgivelser? 

• Hvordan kan våre bønner påvirke forholdet vårt til andre mennesker? 
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