
3Godt nytt for Gjerpen

Synes du spørsmålet i overskriften er 
litt nærgående?
Selv om du hører til de mange som 
ikke kan klare seg uten den lydløse 
samtalen med Gud - uansett hvor du 
er og hva som skjer. 

Eller kanskje du nøyer deg med å 
folde hendene til felles bordbønn, og 
aftenbønn på sengekanten mens barna 
er små. Men aldri for deg selv, som 
noe personlig, noe du gjør fordi du rett 
og slett trenger det for din egen del.
Og kanskje har du til og med sluttet 
helt å be - for lenge siden?

De fl este opplever nok dette med bønn 
som litt rart. Vi har jo lært at bønn har jo lært at bønn har jo lært at
er en gave, et tilbud om en åpen dør, 
eller en slags direkte linje, til Den 
Allmektige Gud.
Men samtidig sniker det seg så lett 
inn en forestilling om bønn som en 
fremføring av mine personlige krav 
og forventninger til Gud. Krav som 
han værsågod har å oppfylle, og det
ganske enkelt ved å drøsse over meg 
komplette og fantasiløse kopier av alle 
mine ønsker og innfall. Så direkte og 
overbevisende at sammenhengen mel-
lom min bønn og Guds oppfyllelse er  
momentan og udiskutabel.
Da skulle jeg nok bedt til Ham. I hvert 
fall hver gang jeg trengte noe nytt....

Men vi trenger nok ikke være profes-
sorer i fi losofi  for å forstå at det raskt 
ville bli nokså upraktisk her på kloden, 

hvis alles drømmer, lengsler, ønsker 
og begjær skulle oppfylles samtidig,  
straks de dukket opp i våre tanker...

Kanskje er det så enkelt at det ikke 
er våre egendefi nerte "oppfyllelser" 
vi først og fremst trenger. Men selve 
bønnen.
Bønn som ventil for frustrasjoner, men 
også som utløp for takknemlighet og 
glede.
Bønn som fellesskap med Gud, venn-
skap med Jesus. Aldri helt alene!helt alene!helt
Og synes vi det blir et litt stusselig 
fellesskap av å prate og prate uten å få 
svar, så er det ikke for ingenting at vi 
kaller Bibelen for Guds Ord....

Og har du ikke prøvd å folde hendene 
over en åpen Bibel, har du virkelig gått 
glipp av noe!
Prøv det en gang - uansett når!         ah

 Noen aktuelle emner 
 for takk og forbønntakk og forbønnt
- Be for det nye menighetsrådet.
- Be for misjonsprosjektet vårt: 
 Diakonalt senter i Antsirabe på 
 Madagaskar.
- Be for barne- og ungdomsarbeidet 
 i Gjerpen
- Be for de som er rammet av 
 jordskjelvet i Pakistan.
- Be om fred for Jerusalem og mellom 
 palestinere og israelere.
- Be for fellesmøtene i Gjerpen, 
 9. - 12. mars

Når er det tid for bønn i ditt liv?


