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Bibeltekst
Lukas 11,5-12: Han [Jesus] sagde også til dem: »Hvis en af jer har en
ven og midt om natten går hen til ham og siger: Kære ven, lån mig tre
brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at
byde ham, og han så svarer derindefra: Spar mig for det besvær! Døren
er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå
op og give dig noget – jeg siger jer: Selv om han ikke står op og giver
ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans
påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger
jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der
lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, der søger, finder;
og den, der banker på, lukkes der op for.
Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder ham om
en fisk, eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når da I,
som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så
ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!«
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Baggrund






Jesus underviser sine disciple om bøn. Ligesom han lærer dem
Fadervor fortæller han dem også denne historie. Han siger til
dem, at på grund af deres påtrængenhed vil vennen rejse sig og
give dem, det de har brug for.
Vi læser flere steder i Bibelen om at mennesker bruger meget
lang tid i bøn, og at de beder meget indtrængende om noget (fx 1
Mos 18,22-33; 1 Sam 1,12; 15,11). Den måde og den tid vi bruger
på bøn, siger noget om, hvordan vi ser Gud.
Vi får ikke altid det, vi beder om, men vi kan være sikre på, at
Gud hører og svarer vores bønner. Vi kan være sikre på, at Gud
ved, hvad vi har brug for, allerede inden vi spørger om det.

Samtale






Overvej hvad bøn er og hvorfor du beder?
Har du oplevet at Gud svarede på dine bønner? Fortæl nogle af
de historier.
Fortæl om gode og dårlige erfaringer med forskellige måder at
bede på.
Jesus anbefaler at være påtrængende. Hvordan er man
påtrængende over for Gud?
Hvordan og hvor meget vil du bede den næste uge?

Noter

Respons

Aftal at være konkret i jeres tak for Guds gode gaver og påtrængende i
jeres bøn. Følg op på det næste gang og tal om jeres erfaringer.

