
 

Bønn – samtaleopplegg  
 
 På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin  
– Gudstjeneste 8. januar 2017 
 
Resymé fra talen 

• Ofte kan man ha opplevd det ”tradisjonelle” bønnemøtet som 
innadvendt, kjedelig, med få folk i en kald kjeller.  
Det finnes en annen vei... 

• Matt 13,44ff om skatten og perlen som ble funnet. Vi har 
funnet Messias, funnet sannheten, funnet fred. 

• Hag 1,9 om å bygge på Hans hus/våre egne hus.  

• Er vi fornøyd slik det er, eller vil vi ha noe annet? Ref Marie Monsen/vekkelser i Kina. 

• Flytte fokus fra oss selv og opp til Gud. Søke først Hans rike, og søke Hans ansikt. 

• Tre nivåer av bønn, ref Matt 7,7. 
o Be for å få, der fokuset er på Hans hender, hva de kan gi oss. Ofte har vi blitt 

værende der. 
o Lete/søke for å finne. Ref også Ords 8,17 og Jer 29,13. 

▪ Det er hit vi nå i første omgang må bevege oss, både som 
enkeltmennesker og som fellesskap.  

▪ Ikke slå oss til ro der vi er, men gå på jakt etter mer av Gud! 
o Banke på, og det vil bli lukket opp. Lukket opp til et sted i Gud, dypere nivåer i 

fellesskapet med Gud som Han kaller oss inn i. 

• En av hjørnesteinene i vekkelse er helliggjørelse, men denne skjer best i Hans 
nærvær.  

o Der minner Han oss på det som må tas oppgjør med, Han helliggjør, renser og 
fornyer. 

o Dette betyr at vi trenger mer av Hans nærvær. 
o Vi må starte et sted, gå avsides, falle sammen innfor Ham. 

• Menigheten i Efesus som eksempel. De hadde alt, bare ikke lenger Livet med Gud. 
o Vi kan vokse i visjoner og strategier, men det betyr ikke automatisk at vi 

vokser i intimitet og kjærlighet til Ham. 
o Også Israelsfolket opplevde tegn og under, og likevel ble hjerteforholdet 

svakere inntil de var uberørt i hjertet. 
o Ref også Joh 6,35ff – alt eller ingenting, ta imot alt, bli ett med Ham. 

• Startpunktet: flytte fokus fra oss selv og opp til Ham.  
o Fra å kun be, til å søke og lete.  
o Fra innadvendte bønner, til lovprisning og tilbedelse 
o I denne atmosfæren kan Gud begynne å gjøre sitt verk 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvis vi har funnet skatten/perlen, hvordan gjør dette seg utslag i livet vårt? 

• Er vi egentlig ganske fornøyd slik vi har det? Eller ønsker vi å se mer? 

• Hva kan du selv gjøre for å flytte noe av fokus i bønnelivet til å søke/lete? 


