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Bønn i Ånden 

 

Når vår bønn blir Guds sak 

 
Bidrag til boken: Tid for bønn, S. Lorentsen (red.), Oslo, 1997  
 
av Lars Råmunddal  
 
______________________________ 
 
Bønn i Ånden - - - Det høres kanskje vel høystemt og karismatisk ut for mange, men like fullt 
angår det kristne i alle fasonger og utgaver.  Det høres kanskje også ganske eksklusivt ut, 
men like fullt angår det absolutt alle kristne som har mottatt Guds Hellige Ånd i sitt hjerte.  
Ja, det kan til og med høres uoppnåelig ut, men det er det slett ikke.  Det er noe som er ditt 
og mitt fra det øyeblikk Ånden har tatt bolig i vårt liv.  Og det er altså slett ikke slik at dette 
er noe som bare gjelder de som taler i tunger! 
 
Men hva er bønn i Ånden?   Vi skal i det følgende se på et par tre steder i Det nye 
testamentet der begrepet og fenomenet dukker opp.  Disse skriftstedene kan nemlig 
fortelle oss en god del om hva bønn i Ånden er. 
 
Bønn ved Åndens hjelp 
Det første skriftstedet som kan fortelle oss noe om fenomenet bønn i Ånden er Rom. 8,26-
27, der apostelen Paulus sier: 

 
På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet.  For vi vet ikke hva vi 
skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan 
uttrykkes i ord.  Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om 
for de hellige, er etter Guds vilje.  

 
Dette skriftstedet sier noe viktig om det som er utgangspunkt for oss i forhold til det å be.  
På dette punkt er den apostoliske tale ikke oppløftende!  For vi er svake, sier apostelen.  
Altså:  Vårt utgangspunkt i forhold til bønn er svakhet.  Kanskje var det befriende å høre 
det?  I hvert fall for oss som strever litt må «å få det til».  Og ikke nok med det, men vi vet 
heller ikke hva vi skal be om for å be rett!  Er det virkelig så galt fatt med oss?  Ja, det er 
virkelig det.  I forhold til bønn, har vi faktisk ikke peiling!  Derfor trenger vi hjelp. 
 
Og det er bare Ånden som kan hjelpe oss, sier Paulus.  Det er bare Ånden som kjenner våre 
virkelige dypeste behov, - også de behov som vi ikke er bevisste på eller klar over selv. Og 
Ånden nøder Gud om at han skal utfri og hjelpe oss.  Uttrykket «sukk» eller «stønn», og et 
meget sterkt uttrykk for hvilken innlevelse og nød Ånden har for oss.  Jeg kan derfor 
forestille meg at det ved Guds trone i himmelen, i tillegg til lovsangen og tilbedelsen, er 
masse sukk og stønn.  Ja, jeg tror faktisk nøden for Gudsfolkets situasjon i verden - og som 
Ånden presenterer for Guds trone, uttrykkes så høylydt at det runger og gir gjensvar i 
himlene.  Kanskje hadde Paulus som hadde vært der (2. Kor. 12,1ff.), fått inntrykk av Åndens 
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forbønnstjeneste ved at han med forundring har registrert sukkene og stønnene ved Guds 
trone. 
 
Men Paulus har helt sikkert også erfart gjensvaret av Åndens bønnetjeneste i sitt eget hjerte 
- som sukk.  Og dette er en hver kristens erfaring som tar seg tid til å bli stille og lytte til 
Åndens bønnespråk i sitt eget hjerte.  Og den kristne som velger å gå denne vegen i sitt 
bønneliv, vil bli overrasket over hvor lite fine ord og hvor få velformulerte bønner som 
eksisterer i denne Åndens bønneverden.  Til gjengjeld er det mer av nød og sukk.  Og det er 
jo nettopp her den hjelpen ligger - som Paulus snakker om.  For det vi ikke makter å beskrive 
og sette ord på, vet Ånden om - og han formulerer det som sukk og stønn innfor Guds trone.  
Og Gud forstår «sukke-språket», og han makter å sette seg inn i nøyaktig den hjelp som må 
gis etter den enkeltes behov! 
 
Hva betyr så dette for mitt bønneliv? 
For meg er dette først og fremst bønnens evangelium.  Min menneskelige prestasjon, 
konsentrasjon og innsikt settes til side, og Gud overtar!  Bønn - som bønn i Ånden, blir Guds 
sak - ikke min!  Jeg blir gjenstand for Guds gjerning ved Ånden i mitt liv og mottaker av Guds 
gode bønnegave i mitt liv.  Men dette har også som konsekvens at jeg engasjeres på en ny 
måte i bønnen, på den måten at jeg blir medarbeider av Ånden - dersom jeg lar Ånden drive 
min bønn.  En har sagt at bønn i Ånden er å be i harmoni med det Ånden vil.  Ja, dette er 
faktisk Guds mål for vårt bønneliv, at vi skal lære å be i harmoni med det Ånden vil. 
 
Åndskampen og effektiv bønn 
I Efeserbrevet kap. 6,10ff. taler Paulus om den åndskampen vi står i som kristne.  Og han 
taler om den utrustning som vi Herren gir oss for at vi skal seire i denne kampen.  Han taler 
om rustningen som en Herrens soldat må ha på seg for ikke å bli såret av den ondes 
brennende piler.  Han taler om Åndens sverd, Guds ord, som er det eneste som kan gi oss 
seier i kampen.  Han taler om Guds veldige kraft, som vi er desperat avhengige av for å stå 
kjempende.  Og endelig, han taler om bønnens betydning i åndskampen.  I vers 18-20 heter 
det: 
 

Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!  Be til enhver tid, i Ånden!  Våk og hold ut 
i bønn for alle de hellige, også for meg.  Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg 
skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet, som jeg er sendebud 
for også her i fengsel.  Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg 
skal. 

 
Be til enhver tid, i Ånden, seier apostelen.  Skal vi bruke militærspråket, kan vi si at det 
Paulus her snakker om er den direkte sambandslinjen med hovedkvarteret.  Og hvor 
fantastisk har ikke Herren gjort det for Guds folk.  Først gir han oss rustningen og den hele 
frelseskledning.  Så legger han våpenet, Åndens sverd - Guds ord, i vår hånd.  I tillegg gir han 
oss den kraft og myndighet vi behøver for å kjempe i denne kampen.  Og endelig:  Han 
sørger for en ubrutt sambandslinje mellom den enkelte soldat og hovedkvarteret, nådens 
trone.  Og sambandslinjen, «direktekontakten», er bønn i Ånden. 
 
For en mulighet for den kristne!  Vi trenger altså ingen mellommann, verken pave eller 
biskop, for å ha forbindelse med vår general i kampen, Jesus Kristus.  Nei, han har gitt oss en 
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«mobil» forbindelse.  Vi bærer den med oss, det er barnekårets Ånd i vårt hjerte.  Dag og 
natt, til enhver tid, er forbindelsen der.  Og en ting til:  Det er denne av Gud selv skapte 
forbindelse som gjør oss til effektive forbedere.  Det Paulus beskriver i de vers vi har sitert 
fra Efeserbrevet kap. 6, er jo ikke noe annet en en beskrivelse av en gigantisk 
forbønnsaksjon igangsatt av Ånden selv. 
 
«Gjør dette i bønn», sier apostelen.  Når vi tar kampen opp for å bringe Jesu fullkomne seier 
ut i verden, så må vi altså gjøre det i og under bønn.  Alt skal legges fram for Gud.  Vi skal be 
til enhver tid.  Vi skal våke og holde ut i bønn for alle de hellige.  Vi skal be om frimodighet 
for de som skal tale Ordet fra Herren og som er i fremste rekke i kampen.  Og skal vi holde 
oss innenfor det billedspråk og den krigsterminologi som Paulus bruker her, kan vi godt si at 
forbønnen kan sammenlignes med forsyningstjenesten eller forsyningslinjene mellom 
fronten i kampen og baktroppene og hovedkvarteret.  Det vil være av avgjørende betydning 
for utfallet av kampen om disse forsyningslinjene er ubrutte. 
 
Her er det også både et evangelium og en utfordring.  Evangeliet er at Herren har gitt oss all 
utrustning vi trenger for å seire i den kampen vi står.  Ikke på noe område behøver vi å 
kjempe med egne våpen eller i egen kraft.  Om vi gjør det, er det ikke Herrens feil, men vår 
egen!  Men hvor mye har vi ikke også å lære på dette punkt.  Hvor mange ganger har vi vel 
ikke kjempet i denne kampen uten tilstrekkelig bønnestøtte av Åndens forbedere.  Vår 
mulighet til å seire i åndskampen avhenger utvilsomt av hvorvidt vi har lært oss å bruke 
forbønnen - bønn i Ånden - som kampmiddel. 
 
Bønn i Ånden og vår bevarelse i troen 
Bønn i Ånden er også avgjørende for vårt kristne liv og for vår bevarelse i troens liv.  Judas 
sier i sitt brev, vers 20-21. 
 

Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i 
Den Hellig Ånd.  Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi 
miskunn, som gir dere evig liv. 

 
La oss i denne sammenheng først og fremst merke oss at det det vi som kristne har fått del i 
er noe svært stort og edelt!  Troen kalles nemlig her høyhellig.  Sterkere kan det vel ikke sies 
at troslivet og kristenlivet virkelig er noe å satse på.  Men hvordan ta vare på det vi har fått i 
troen, hvordan bli bevart inntil i Kristi miskunn til evig liv?  Jo, sier Judas, ved å be i Den 
Hellige Ånd.  Skal vi bli bevart i Kristi kjærlighet, er det Ånden som er kanalen og hjelperen. 
 
Spør vi om hvordan en kristen skal bli bevart i troen og i Jesu kjærlighet med sitt liv, kan det 
gis mange svar.  Guds ord er viktig, samfunnet med andre troende er viktig, osv.  Men det 
viktigste og beste svar på spørsmålet er nok det Judas taler om.  Det er det samfunn med 
Herren, og det Åndens liv som bønn i Den Hellige Ånd leder oss inn i, som i siste instans har 
kraft til å bevare oss i troens liv.  
 
 


