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En ny bønnegenerasjon? 
 
”Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men....” Ef.6,12 
Foreleseren min på Ansgarskolen sa en dag at han trodde vi ville se flere og tydeligere utslag av djevelens 
gjerninger i vårt samfunn i framtiden. Hvordan kunne han mene det? En av hovedgrunnene var at vi er i ferd 
med å miste en bønnegenerasjon. I den generasjonen som nå er i ferd med å dø ut, har det vært mange 
bønnekjemper som ikke blir erstattet av neste generasjon. Derfor vil djevelen få mer spillerom.  
I vårt trygge, gode, velstands-Norge har vi det så bra at vi ikke trenger Gud. Vi har blitt – eller står i stor fare for 
å bli - en gjeng med sløve, kraftløse kristne, som stoler mer på våre egne krefter og aktiviteter enn på Guds kraft. 
Dermed trenger vi ikke å be, for livet går jo sin vante gang. Pengene kommer inn på konto – uavhengig av Gud. 
(Vi har mer behov for Lånekassen eller velvillige foreldre...) Maten kommer inn i magen – uavhengig av Gud. 
Og jeg våger å si: Mennesker kommer til møtene – uavhengig av Gud. Det er bare å organisere en attraktiv 
aktivitet... Kraftløse kristne som ikke trenger å be. Derfor vil djevelen få mer spillerom. 
Trenger denne framtidsvisjonen å bli oppfylt? NEI!! Gud vil at nye bønnekjemper skal reises opp, uavhengig om 
de er 12, 30 eller 70 år. Og sammen med disse kjempene, ønsker han å se en ny generasjon kristne som vender 
seg til Ham som har all makt i himmel og på jord. Han er den eneste som kan begrense djevelens spillerom, for 
han er den eneste som har overvunnet djevelen. 
Jeg utfordrer deg: Vil du være med på å se Gud reise opp en ny bønnegenerasjon av unge (og voksne) i tilbedelse 
og pågående bønn til Ham? 
Hæ? Pågående bønn? Høres ikke det litt lite respektfullt ut i møte med en hellig Gud? Skal ikke vi bare ydmykt 
trekke oss tilbake og la Guds vilje skje?  

 
Les 1.Mos.18,17-33 og se hvor pågående Abraham var i møte med Den Allmektige. 
 Og les Luk.18,1-8. Den er – midt oppi alvoret – ganske morsom... 

 
Så jeg spør igjen: Vil du være med på å se Gud reise opp en ny bønnegenerasjon av unge (og voksne) i tilbedelse 
og pågående bønn til Ham?  
Vil du være med i denne nye bønnegenerasjonen? 
Vil du på den måten være med og begrense djevelens spillerom, og se Guds rike vokse? 
 

• Hva kan vi lære av de to skiftstedene over? 
• Er det andre bibelvers om bønn som du synes er bra? 
• Diskuter påstanden: ”I den generasjonen som nå er i ferd med å dø ut, har det vært mange 

bønnekjemper som ikke blir erstattet av neste generasjon. Derfor vil djevelen få mer spillerom.” 
Hvis det er sant, hvordan skal vi forhindre det? 

• Hvordan kan vi styrke vårt bønneliv? Har du gode/kreative ideer?  
• Diskuter påstanden: ”I vårt trygge, gode, velstands-Norge har vi det så bra at vi ikke trenger Gud. Vi 

har blitt – eller står i stor fare for å bli - en gjeng med sløve, kraftløse kristne, som stoler mer på våre 
egne krefter og aktiviteter enn på Guds kraft.” 

 
Utfordring: Følg denne leseplanen de neste to ukene: 
Onsdag  Luk 11,1-13  Joh.15,1-16 
Torsdag  Jer.29,11-13  Jer.33,3 
Fredag  1.Joh.5,13-15  Matt.7,7-11 
Lørdag  Fil.4,4-7   Ef.6,11-18 
Søndag  Joh.14,12-14  Luk.18,1-8 
Mandag  1.Tim.2,1-4  2.Kor.10.3-5 
Tirsdag  1.Mos.18,17-33  Jak.5,13-18 

 
 
 Det er makt i de foldede hender   Du som ber for ditt barn, dine kjære, 
 I seg selv er de svake og små:   er i forbønn fra år og til år, 
 Men mot allmaktens Gud du dem vender:  om du tålmodets lekse må lære, 
 Han har lovet at svar skal du få!   himlens bønnesvar engang du får! 
 
 Det er svar underveis,    Det er makt i de foldede hender,  
 engler kommer med bud!    når i Frelserens navn du får be! 
 Om det drøyer, det fram dog skal få! Og engang, når du livsløpet ender, 
 For det lovet jo løftenes trofaste Gud:  hvert et bønnesvar klart skal du se! 
 - Kall på meg, og du hjelpen skal få! 


