Bønn som beveger
den usynlige verden
Vi lever i en verden hvor det
hele går fortere og fortere.
Internett gir oss tilgang til en
rekke tjenester og vi forventer
rask respons. Å vente med tålmodighet er en egenskap det er
blitt mindre av i vårt samfunn.
Dette gir oss utfordringer

i forhold til Gud og hans måte
å operere på. Gud er evig og ser
en større helhet i et evig perspektiv. Han kan virke svært så
tålmodig på våre vegne. Hemmeligheten til å skjønne Gud
og hans verden er tro – for tro
ser inn i det usynlige.
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Vi ønsker bare at hver og en av dere
helt til det siste må vise like stor iver
etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på
grunn av tro og utholdenhet arver det
som Gud har lovet. 1
I tro forlot han Egypt uten å frykte
kongens vrede. Han holdt ut, for det
var som om han så den usynlige.2
Fordi tro ser inn i det usynlige, gir det
oss innsikt i hvordan det synlige styres
av og har sitt utgangspunkt i det usynlige.
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Vi ser gjennom skaperverket at ord har
veldig stor kraft.3 Bibelen understreker
mange steder at ordene våre har stor
betydning, ikke bare for vår egen, men
også for andres fremtid.4
Fra bredbånd til gammelmodem
Det er noen historier i Daniels bok
som gir oss innsikt i hvordan det usynlige og synlige virker sammen.
I det første året Dareios, sønn av
Xerxes, var konge – han var av medisk
ætt og var blitt konge over kaldeerriket
– i hans første regjeringsår gransket
jeg, Daniel, i bøkene og la merke til
hvor lenge Jerusalem etter Herrens ord
til profeten Jeremia skulle ligge i
04 Ordsp 18;21, 2.Kor 4;13
Matt 12;27, Rom 10;8-17
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ruiner; det var sytti år. Jeg vendte meg
til Herren Gud for å søke ham i ydmyk
bønn. Jeg fastet, kledde meg i botsdrakt og strødde aske på hodet...
…Mens jeg ennå talte og bad og
bekjente min egen og mitt folk Israels
synd og bar fram for Herren min Gud
en inderlig bønn for min Guds hellige
fjell, ja, mens jeg ennå holdt på å be,
kom Gabriel, den mannen jeg tidligere
hadde sett i synet, og fløy helt bort til
meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. Han ville lære meg og sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg full
innsikt. Da du begynte å be, gikk det

05 Dan 9;1-3, 20-23
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Paulus ber oss ikke
om å gi djevelen
noe fokus, selv om
vi legger merke til
angrepene hans.
Fokuset er på Gud,
rustningen og de
instruksjoner han gir

ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle deg det; for du er elsket av Gud. 5
Profeten Daniel ber her en bønn som
er født ut av en sterk lengsel etter å se
Guds navn æret framfor alle ting. Det
er en bønn med grunnlag i Daniels tillit til Guds barmhjertighet og profetordet som tilkjennegav at nå var tiden
kommet for at Guds by skulle gjenreises.
Legg merke til at engelen sier: Da du
begynte å be, gikk det ut et ord. Vi vet
ikke hvor mange minutter Daniel
hadde bedt før engelen dukket opp
som respons på Daniel sine ord – vi får
inntrykk av at det i alle fall ikke tok
dager. Men uansett kan vi se hvor fort
Gud svarte og sendte et ord i respons:
med én gang.
På den tiden hadde jeg, Daniel, sørget
i tre uker. Fine retter spiste jeg ikke,
kjøtt og vin kom ikke i min munn, og
jeg salvet meg ikke før de tre ukene var
omme….
Så sa han til meg: Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte
deg fore å vinne forstand og ydmyke
deg for din Gud, er dine ord blitt hørt;
og på grunn av dine ord er jeg kommet. Fyrsten over Perserriket gjorde
06 Dan 10;2, 12
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motstand mot meg i 21 dager. Da kom
Mikael, en av de fremste høvdingene,
og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos
perserkongen.6
Historien understreker igjen betydningenav ord vi taler. Det var på grunn av
Daniels ord at engelen kom og gav
ham et nytt syn om framtida. Men her
ser vi også at det tar lengre tid før svaret kom frem. Og det hadde ikke sin
årsak i at Gud var treig med å svare, for
fra første dagen ble han bønnhørt.
Som kristne er vi kalt til å be for og
velsigne alle mennesker7, og vi er kalt
til å be: La din vilje skje på jord som i
himmelen. 8
Vil Gud svare oss når vi ber? Selvsagt!
Men det er ikke det samme som at vi
kommer til å se svar i det synlige med
én gang, nødvendigvis. Det er som forskjellen på bredbånd og gammelmodem. Svaret gis like raskt fra nettsida,
men det tar ulik tid å laste ned innholdet.
Himmelsk ”delay”
– en kamp i åndeverdenen
En grunn til at svaret kan forsinkes,
ser vi i Efeserbrevet. Det foregår en stadig kamp i himmelrommet.

07 1. Tim 2;1-3
08 Matt 6;10
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For vår kamp er ikke mot kjøtt og
blod, men mot makter og åndskrefter,
mot verdens herskere i dette mørket,
mot ondskapens åndehær i himmelrommet…
Gjør dette i bønn, og legg alt fram for
Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut
i bønn for alle de hellige, også for
meg.9
Vi står i en åndskamp, og Gud har
utrustet oss med en rustning så vi kan
bli stående i kampen og vinne den.
Det understreker at dette er mer enn
bare enkeltslag. Vi står i kampen hele
tiden og derfor er utholdenhet en veldig viktig faktor for å lykkes. Paulus
ber oss ikke om å gi djevelen noe
fokus, selv om vi legger merke til
angrepene hans. Fokuset er på Gud,
rustningen og de instruksjoner han gir:
Grip framfor alt troens skjold, legg alle
ting fram for Gud, bruk Åndens sverd
som er Guds ord, be alltid under
veiledning fra Ånden. Vi får problemer
når vi tror at vi vet hva vi skal gjøre når
vi ser djevelen angripe. Nøkkelen til å
vinne kampen er ikke å reagere ut fra
fiendens taktikk, men å gi respons til
Den Hellige Ånds veiledning.

09 Ef 6;12, 19a

