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Daniel	  –	  Å	  leve	  med	  Gud	  i	  Babylon	  4	  
Indre	  liv:	  Lydhørhet	  

Les Dan 2,1-23 

Nebukadnesar hadde en drøm som gjorde han urolig, og han ønsket å forstå drømmen. Han kalte til 
seg alle drømmetyderne, åndemanerne, trollmennene og stjernetyderne og ba dem å fortelle ham hva 
han hadde drømt og hva det betydde. Da de, naturlig nok, ikke kunne oppfylle et slikt krav, befalte 
kongen at alle vismennene skulle drepes. 

Daniel fikk høre dette, og ba om en frist. Så oppsøkte han vennene sine. De skulle be Gud i himmelen 
om å vise barmhjertighet og åpenbare dette mysteriet. (v.18) 

Og Daniel fikk svar. Denne gangen og andre ganger han ble tilkalt for å tyde drømmer. Han visste at 
oppdraget var umulig, men han visste også hvor det umulige kunne få sin løsning: I bønn og lydhørhet 
til Gud. En helt sentral del av bønnelivet, er lytting. 

Dette er kanskje viktigere enn noen gang. For i en tid med masse stemmer som krever din 
oppmerksomhet, ikke minst gjennom skjermene, har stillheten og lydhørheten vanskelige kår. 
Distraksjonene står i kø og drar deg bort fra den nærheten og roen som skulle gi rom for Gud til å tale 
til deg. ”Den som venter på Herren får ny kraft.” står det i Jes 40,31 og i Jes 30,15 sies det ”I stillhet 
og tillit skal deres styrke være.” Og så uendelig trist neste setning er: ”Men dere ville ikke.” Måtte ikke 
det bli dommen over våre liv også, når Gud kaller oss inn til ham, i stillhet, lydhørhet og tillit. 

For i bønn og lydhørhet – ikke i egen fortreffelighet eller egne påfunn – ligger det en 
grensesprengende kraft som kan bringe håp og frihet til verden! 

• Er det noe spesielt du legger merke til i bibelteksten? 
• Bruk litt tid i stillhet. Be Gud om å komme til deg med det du trenger akkurat nå. Dette er 

ingen ”quick fix” i livet, og du hører kanskje ikke en tydelig stemme. Men det er en viktig 
øving i å gi Gud rom, stillhet og oppmerksomhet nok til å møte deg gjennom mylderet av 
stemmer.  

• Hva er de største oppmerksomhetstyvene i din hverdag?  
• Hvilke av disse er unødvendige forstyrrelser for ”det ene nødvendige”, som Jesus sa til Marta i 

Luk 10? Kan de fjernes? Hvordan?  
• Eller hva med de nødvendige ”oppmerksomhetstyvene”, som kanskje må gis en annen plass i 

livet for å gi rom for Gud? Hvilke er disse? Hvordan hverdagen struktureres slik at det gis rom 
for begge? 

• Har du eksempler på noen ganger der du opplevde Gud ”snakket” til deg, ledet deg, møtte deg 
på en eller annen måte? Eller ganger der du ser tilbake på at Gud egentlig snakket til deg, men 
du ignorerte ham? Hva kan du (og andre) lære av de erfaringene? 

Vekst 
Skriv ned (1) hva som er viktig for deg i livet, (2) hva som stjeler oppmerksomhet fra det 
viktigste og (3) ett eller to punkter på hva du ønsker å gjøre med dette bildet. 

Fortsett med bønnerytmen fra forrige gang. Og gi litt ekstra rom for stille bønn, for den 
ordløse og lyttende bønnen. La pusten symbolisere at du puster inn Guds nåde, kjærlighet og 
råd, og du puster ut din synd, alt som ligger deg på hjertet, ditt behov for Gud. 

Bønnerytme: 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) 


