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Noe som er spennende med temaet bønn er at vi mennesker ikke har et fasitsvar på 
hvordan bønn virker. Men bønnen påvirker oss og setter oss bedre i stand til å 
gjenkjenne Guds gode vilje, slik at vi kan bli mer lik Jesus. Det krever at vi tør å koble 
oss på. Når vi ber, så handler det også i stor grad om hva som er motivet bak bønnen, 
hvorvidt den kommer fra et rent hjerte eller ikke.  
	 Da Paulus var på sin tredje misjonsreise dro han til Efesos. Som så mange 
ganger tidligere ble besøket hans fulgt av tegn og under slik at Guds kraft ble synliggjort 
(Apg 19,11-12). I Efesos var det noen jødiske demonutdrivere som hadde sett 
miraklene Gud gjorde gjennom Paulus, derfor forsøkte de å drive ut onde ånder ved å 
bruke Jesu navn (v. 13). At de jødiske demonutdriverne påkalte Jesu navn er et 
kompliment til Guds kraft som var virksom gjennom Paulus og de kristne. Det betyr at 
jødene hadde sett at makt over onde ånder fulgte de som påkalte Herren Jesu navn.  
	 Denne teknikken slår tilbake på de jødiske demonutdriverne, og en demon som 
de prøver å drive ut gjennomskuer at disse mennene ikke hadde noen autoritet til å 
bruke Jesu navn (v. 15). De hadde feil motiv i bønnene sine. Det å bruke Jesu navn er 
ingen åndelig teknikk som hvem som helst kan bruke tilfeldig. Når man påkaller Jesus i 
en helhjertet lengsel, så vil man bli møtt. Men da ligger det nettopp en ekte søken etter 
Gud i bønnen, som er stikk motsatt av det som skjedde da disse jødene ba i Jesu navn. 
Her skjer det motsatte av det som skjedde da Paulus konfronterte trollmannen 
Barjesus/Elymas (Apg 13,4-12).  
	 Når folket først så hvordan Gud virket gjennom Paulus, og samtidig hvordan de 
jødiske demonutdriverne ikke kunne kopiere det, så skjønte de at det virkelig var Guds 
kraft som var over Paulus og at det ikke bare var trolldomskunst eller trylleformler. Derfor 
kom mange til tro og bekjente sine synder (19,17-18). Det var mange som drev med 
trolldom i Efesos, og flere av dem vendte om til Jesus og brant trolldomsbøkene sine (v. 
19). Dette synliggjorde omvendelsen deres, og ville gjort det desto vanskeligere for dem 
å vende tilbake til sitt gamle liv, siden bøkene de brant kostet mye penger.  
	 Jesus sa «Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal jeg gjøre, så Far skal 
bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn skal jeg gjøre det» (Joh 
14,13-14). Dette verset kan være vanskelig å forstå, for det er ikke alltid vi får akkurat 
det vi ber om, og det kan føre til at vi klager til Gud om ting som ikke skjer. Men det vi 
vet er at en bønn som blir bedt i Jesu navn er i tråd med Hans åpenbare natur og 
hensikt og har den fulle tyngden av Hans autoritet bak seg. Ofte kan vi bli så 
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selvsentrerte at vi ender opp med å egentlig be i vårt eget navn, framfor i Jesu navn. 
Det må ligge en tro bak bønnen. En tro på Gud og en lengsel etter å se Hans vilje skje 
på jorden som i himmelen. La oss ikke miste troen vår, og la oss ikke miste motivet vårt. 
	  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hva var resultatet av de jødiske demonutdrivernes bønn? Hva var det de manglet? 

• Hvordan kan vi ende opp med å havne i en lignende situasjon? Hva er en 
grunnleggende hindring for at bønnene våre skal bli besvart? 

• Hvorfor skjedde det at «Herren Jesu navn ble opphøyet» etter hendelsene i 
19,11-16? 

• Hvorfor var det en viktig detalj å få med at trollmennene kastet bøkene sine på 
bålet? Hva representerte disse bøkene?  

• Tenk over om det er noen «trolldomsbøker» vi kan i våre egne liv. Når bør vi «kaste 
dem på bålet»?


