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LEKSJON 16

HVA GJØR VI NÅR VÅRE
BØNNER SYNES UBESVART
Av Andrew Wommack

Jeg vil dele om hva vi gjør når våre bønner synes ubesvart, og jeg vil fokusere på det
faktum at dine bønner «synes» ubesvart. Sannheten er at Gud alltid, alltid svarer enhver
bønn som er bedt i samsvar med Hans Ord i tro. I 1. Joh 5:14-15 står det: «Og dette er den
frimodigheten vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss. Og hvis vi
vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har
bedt til Ham.» Dette er stor tiltro. Gud svarer alltid bønn, men det ser ikke alltid ut som om
den er besvart. I Matt 7:7-8 står det: «Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank
på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som
banker på, skal det bli åpnet for.» Disse versene sier at Gud svarer på bønn. Likevel så kan hver
og en av oss tenke på en gang i livet da vi ba for noe vi trodde var en rett ting, en god ting,
ikke bare selvisk eller utenfor Guds vilje, og likevel så fikk vi ikke se svaret.
Guds Ord sier at vi skal be og det skal bli gitt oss. Men vår erfaring sier at vi ba, og at
det ikke ble gitt oss. Hva er sant? Svaret vil kanskje overraske deg, men sannheten er trolig
at begge deler er sanne. Mange mennesker tenker: «Hei, vent litt, Guds Ord sier at Han vil
svare, og jeg så ikke at det skjedde.» I Joh 4:24 står det: «Gud er Ånd, og de som tilber Ham,
må tilbe i ånd og sannhet.» Gud handler i det åndelige riket med å svare på våre bønner, men
det kreves tro fra vår side for at det skal vise seg. Tro er det som tar ting fra den åndelige
verden og flytter det inn i den fysiske verden. Dette er i bunn og grunn det I Heb 11:1 står
det: «Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser.» Jeg sier ikke at tro er
overbevisning om ting som ikke eksisterer. De eksisterer, men de er ikke i den synlige, fysiske
verden. De er i den usynlige, åndelige sfæren. Tro strekker seg over til den åndelige sfæren og
drar ting derfra inn i den fysiske verden.
Det er som et radiosignal. Radio og tv stasjoner kringkaster konstant. Du kan være
i et rom hvor du hverken kan se eller høre signalene, men det betyr ikke at de ikke er der.
Du må slå på en radio og stille inn på den frekvensen du vil høre. Da drar radioen signalene
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ut av en sfære du ikke oppfatter og sender dem på nytt inn i en sfære der du kan høre dem
med ditt menneskelige øre. Gud svarer på våre bønner på en lignende måte: Han gir ting i
den åndelige sfæren, og ved tro, må du strekke deg ut og hente dem inn i den fysiske verden.
Den fysiske og den åndelige verden beveger seg parallelt med hverandre. Gud beveger seg og
svarer dine bønner, men du vil aldri se det manifestere seg i det fysiske med mindre du lar tro
bygge broen mellom det usette åndelige riket og den fysiske verden vi lever i.
Ta for eksempel Daniel, en Guds mann, som ba og spurte Gud om en åpenbaring. For
korthets skyld vil jeg sammenfatte historien. Herren sendte Sin engel, Gabriel, for å vise seg
for Daniel og svare på hans bønn. I Dan 9:22-23 står det: «Han lærte meg, talte med meg og sa:
«Daniel, jeg har nå kommet for å lære deg å forstå. Da du begynte med dine bønner om nåde, gikk
det ut et ord, og jeg har kommet for å forklare det for deg, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet
og forstå synet.»» Her er poenget: Gabriel sa at da Daniel begynte å be, gikk det ut et ord fra
Gud til ham om å komme med svaret. Hvis du leser hvor lang tid det tok for å komme med
svaret, så var det omtrent tre minutter, en tre minutts forsinkelse fra Guds Ord gikk ut og til
det ble en fysisk manifestasjon.
Vi lager oss mange antagelser om at dersom Gud virkelig er Gud og noe er Hans vilje,
så skjer det like fort som å knipse med en finger, men det er ikke sant. I dette tilfellet, så ga
Gud oppdraget til Gabriel, og det tok omtrent tre minutter for Gabriel å dekke avstanden
ned til Daniel. Jeg har ikke alle grunnene for dette, og det er heller ikke det viktigste. Poenget
jeg prøver å få fram er at fra Gud ga oppdraget, så var det en forsinkelse på omtrent tre
minutter før det kom til syne. Om nå dette skulle være den lengste tiden vi måtte ha tro for
et bønnesvar, så kunne de fleste av oss holde ut, men det er ikke alltid slik.
I Daniel kapittel 10 finner vi den samme mannen som ber en annen bønn, og denne
gangen tok det tre uker før svaret kom. Mange som leser dette vil si: «Hvorfor svarte Gud en
av Daniels bønner på tre minutter og den neste på tre uker?» I Dan 10:11-12 står det: «Han
sa til meg: «Daniel, du høyt elskede mann, legg vinn på å forstå de ordene som jeg taler til deg. Stå
opp, for jeg er sendt til deg.» Mens han talte dette ordet til meg, reiste jeg meg skjelvende opp. Så
sa han til meg: «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du overga ditt hjerte til å forstå og til
å ydmyke deg for din Guds ansikt, er dine ord blitt hørt. Jeg har kommet på grunn av dine ord.»»
Dette viser at Gud ga oppdraget til budbringeren allerede den første dagen Daniel ba. Det
tok tre uker før det svaret manifesterte seg, men Gud er trofast. Skriften sier at Gud er den
samme i går, i dag og til evig tid (Heb 13:8).
Om du ser på kapittel 9 og 10 i sammenheng, så tror jeg Gud besvarte begge bønner
umiddelbart. En tok tre minutter, og den andre tok tre uker, men Gud var ikke variabelen.
Her er poenget: Gud svarer på våre bønner. Han gjør ting, men det er en hel del variabler
som kan skje i mellomtiden fra Han svarer og til vi ser svaret vise seg. Du må tro, og troen vil
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strekke seg over i den åndelige verden og hente svaret inn i den fysiske verden. Så tro er en av
de avgjørende ingrediensene.
Videre kan du lese i Dan 10:13: «Men fyrsten over Persias kongerike sto meg imot i tjueen
dager. Men se, Mikael, en av de fremste fyrstene, kom for å hjelpe meg, for jeg var blitt igjen der
alene med Persias konger.» Det snakkes ikke her om en fysisk person, men et demonisk hinder.
Satan er en annen variabel i prosessen. Noen ganger svarer Gud våre bønner, men Satan
hindrer dem gjennom andre mennesker. For eksempel, om du tror for økonomi, så vil ikke
Gud komme og gi deg pengene personlig. Han vil ikke forfalske US Dollar eller noen annen
valuta i denne verden. Han kommer ikke til å ta penger, la det regne ned fra himmelen, og
legge det i dine lommer. I Luk 6:38 står det: «Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er
presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres.» Gud vil bevege seg og svare din
bønn, men det vil bli gjennom mennesker. Noen er bundet i grådighet, og om de er sinte på
deg eller du gjør ting som støter dem, så kan Satan hindre manifestasjonen av dine bønner
gjennom dem. Når du ber, særlig for økonomi, så trenger du å se at andre folk kan være en
del av ditt økonomiske mirakel, og det kan hende at du må be for dem.
Gud er trofast. Han har aldri feilet i å svare en bønn som er basert på Guds Ord og
som blir bedt i tro. Han gir alltid, men det er ikke alltid du ser resultatet, avhengig av andre
variabler. Jeg ber om at dette skal hjelpe deg å bygge din tro og at du skal vite at Gud alltid
svarer på dine bønner.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente fra Gud hvis vi ber?
2. Les Matt 7:7-8. Hvis vi søker Gud, hva kan vi forvente?
3. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente at skjer hvis vi banker på?
4. Les Joh 10:35 Vil Gud gi noe mindre enn det Hans Ord har lovt?
5. Les Jak 4:1-3. Hva hindret disse folkene i å få fra Gud?
6. Les 1. Pet 3:7. Om du behandler din ektefelle dårlig, hva vil bli resultatet i ditt bønneliv?
7. Les 1. Joh 5:14-15. Hva er nøkkelen til å få dine bønner besvart?
8. Les Mark 11:24. Når du ber, hva skal du gjøre?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 7:7-8 - Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for
dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli
åpnet for.
Joh 10:35 - Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds Ord kom til – og Skriften kan ikke gjøres
ugyldig –
Jak 4:1-3 - Hvor kommer krigene og stridighetene blant dere fra? Kommer de ikke fra lystene deres,
som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, og har ikke. Dere dreper og misunner, og kan ikke få.
Dere kjemper og kriger, likevel har dere ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke, fordi dere ber
galt, for at dere skal sløse det bort i deres lyster.
1. Pet 3:7 - Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem med forstand, idet dere
gir konene ære som det svakere kar og som medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal
bli hindret.
1. Joh 5:14-15 - Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans
vilje, så hører Han på oss. Og hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at
vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.
Mark 11:24 - Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal
bli gitt dere.

FASIT.
1. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente fra Gud hvis vi ber?

Vi kan forvente at det skal bli gitt.
2. Les Matt 7:7-8. Hvis vi søker Gud, hva kan vi forvente?

Å finne.
3. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente at skjer hvis vi banker på?

At det skal bli åpnet for oss.
4. Les Joh 10:35 Vil Gud gi noe mindre enn det Hans Ord har lovt?

Nei.
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5. Les Jak 4:1-3. Hva hindret disse folkene i å få fra Gud?

Deres motiver og hjerter var feil. Alt var om dem og for dem. Total egoisme var
deres motiv.
6. Les 1. Pet 3:7. Om du behandler din ektefelle dårlig, hva vil bli resultatet i ditt bønneliv?

Dine bønner vil bli hindret.
7. Les 1. Joh 5:14-15. Hva er nøkkelen til å få dine bønner besvart?

Å be etter Hans vilje.
8. Les Mark 11:24. Når du ber, hva skal du gjøre?

Tro at du får, og det skal bli gitt deg.
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