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Daniel	  –	  Å	  leve	  med	  Gud	  i	  Babylon	  3	  
Indre	  liv:	  Bønn	  

Les Dan 6,1-14 (gjerne resten av kapittelet også) 

Kong Dareios. Satte Daniel som en av de tre høyeste i landet, og han utmerket seg framfor de andre – 
”for det var en usedvanlig ånd i ham”(v.4). Kongen vurderte å sette ham over hele riket, noe som førte 
til misunnelse, og hans fiender fikk laget en forordning som påbød innbyggerne å be til noen andre 
enn kong Dareios. 

Se i vers 11 hva Daniel gjorde da han fikk høre om dette. Og hvorfor gjorde han det? ”… for slik 
hadde han alltid gjort.” 

Her tror jeg vi har en av nøklene til Davids kraft, integritet og innflytelse i Babylon. Han ba. Ikke bare 
av og til. Ikke bare når det stormet og han trengte hjelp fra Gud. Han hadde en fast rytme. Hver dag. 
Tre ganger daglig. Samme sted. I takkammeret, med vinduet åpent mot Jerusalem, falt han på kne for 
Gud med bønn og lovprisning. Også denne dagen. ”… for slik hadde han alltid gjort”. 

De vanene du legger deg til i fredstid, vil ofte stå seg i urolige tider. Å legge seg til en vane i sin 
Gudsrelasjon, gjør at en ikke er inspirasjonsstyrt eller behovsstyrt i sitt Gudsliv. Det kan høres lite 
åndelig ut, ja, nesten lovisk. For å legge seg til en vane krever bevisste valg, disiplin og arbeid. Ikke 
som en vei til frelse, men som et gjensvar til Han som har frelst deg: ”Jeg vil leve for deg!” 

Det er ikke enkelt. Å legge seg til en vane krever bevisste valg, disiplin, tid – og kanskje hjelp fra en 
medvandrer. Og bønnelivet er noe av det som har gitt uendelig mange mennesker dårlig 
«trossamvittighet». Finnes det noen hjelp? Jeg tror det. 

1. Bestem deg for om dette er noe du ønsker. Er det viktig? Eller er det bare noe du føler du bør? 
Varig endring kommer innenfra – ikke ved et ytre press, selv om en spark i baken kan komme 
godt med på veien. :) 

2. Bestem deg for hvordan. Vær konkret. Ta små skritt. Vær realistisk. Snakk gjerne med en 
medvandrer, en kristen venn eller en voksen som har gått noen skritt foran deg i bønnelivet. Så er 
det bedre å be tre minutter daglig enn å gjøre et skikkelig skippertak av og til.  

3. Be sammen med andre. 
4. Be faste bønner – supplert av frie bønner, tilbedelse, bønneemner osv. (Tips: Kjøp ”Tidebønn” og 

bruk den aktivt.) Be bønner fra Bibelen. 

• Er det noe spesielt du legger merke til i bibelteksten? 
• Hvorfor tror du så mange av oss synes det er vanskelig med et fast og levende bønneliv? 
• Er du mest vant med å be frie eller faste (ferdig formulerte) bønner? Hva er bra med de ulike 

bønneformene? 
• Les Matt 7,7-11. Tror du dette er sant? Hva mente Jesus med dette? Og hva betyr det for oss? 
• ”Å legge seg til en vane i sin Gudsrelasjon, gjør at en ikke er inspirasjonsstyrt eller 

behovsstyrt i sitt Gudsliv.” Hva tenker du om påstanden? Enig eller ikke? Blir kristenlivet 
lovisk og kravsfokusert når du hører dette? 

• Hvordan kan vi hjelpe hverandre i bønnelivet? Og hvordan kan vi unngå at det blir en glede, et 
liv sammen med Jesus, et liv der vi drikker av Guds kilder, og ikke et slitsomt krav? 

Vekst 
Gå gjennom de fire punktene over for deg selv. Og be følgende bibeltekster de neste 
dagene/ukene: Salme 23, Salme 103, Salme 27, Ef 1,17-19, Ef 3,14-21 + Fader Vår. (Foreslår 
følgende dagsrytme: En egenformulert takk/lovprisning, en bibeltekst, stillhet/egne 
bønneemner, Fader Vår og velsignelsen) 


