
	  
  

”Jeg tror på… Bønn, Åndens språk” 
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  - Hvilket forhold har du til bønn? 
- Hvordan ber du? 
- Opplever du at bønnen gjør noe med deg? 

 
Peter Halldorf, pinsevenn, retreatleder og forfatter sier om bønn : “Om jeg ikke finner 
min dypeste bekreftelse i Gud, gjør jeg snart verden til en arena som skal bekrefte 
meg” 
 
- Hvilken refleksjoner gjør du deg rundt dette i ditt liv? 
 

Bønn er fremfor noe annet et møtepunkt mellom hver enkelte og Gud, Når vi søker inn 
til Gud, så finner vi hos han den dypeste sannheten om oss selv.  
Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. 17  Herren, det er Ånden, og hvor 
Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet 
som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette 
skjer ved Herrens Ånd. 2 kor 3:16-18 
 
Gud kommer nær, og når vi åpner opp for bønn i våres liv, så åpner vi opp for en port 
til at hans nærhet faktisk kan berøre oss. Det er påfallende at stillheten for mange av 
oss nå nærmest har blitt fremmed. Vi takler den ikke, og vi har hundrevis av 
virkemidler vi tar tak i for å unnslippe den.. 
- Hvordan håndterer du stillheten? 
 
Med bakgrunn i at Jesus flere ganger trakk seg tilbake for å være med sin far, og 
røtter tilbake til urkirken som snakker om at det er nettopp i stillheten mange av 
møtene med Gud skjer. 
- Vil det kunne forandre ditt syn på stillheten? 
- Hva er mest til hinder for din stillhet med Gud i ditt liv? 

 
Bønn kan av og til ha blitt undervist som et stressmoment vi må få til, men det er 
egentlig ikke det, det er enkelt og greit Gud som inviterer oss til felleskap med seg. 
Magnus Malm forfatter og retreatleder, skriver i boken kjennetegn: “Be slik du kan, 
ikke slik du ikke kan” en av munkene på 3-400 tallet i Egypt uttalte det på en lignende 
måte: “jeg velger heller en lett øvelse som varer lenge, enn en som er anstrengende i 
begynnelsen og som raskt tar slutt. 
 
I vår tradisjon er det den spontane frie bønnen som ofte er det vi snakker om, men 
faktum er at dette er bare en vei av mange. Ofte har vi kanskje ikke så mye på hjerte, 
men vi har likevel et behov for å være i Guds nærhet. Da finnes det flere like gjeldene 
bønneformer: faste små bønnesetninger som kan følge oss gjennom dagen, tidebønn, 
bønn i tunger, be salmene m.fl. 
- Har du erfaringer med noe av dette? 
 

Sist men ikke minst er DHÅ en bønnens ånd: På samme måte kommer også Ånden 
oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden 
selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. 27 Og Gud som 
gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter 
Guds vilje. rom 8:26 
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