ET ORD TIL EFTERTANKE - sognepræst Lennart B. Jessen – Sct. Johannes Kirke, Herning.
Daniel gik nu hjem og satte sine venner, Hananja, Mishael og Azarja, ind i sagen. De
skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed,
så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøres sammen med Babylons øvrige
vismænd.
Daniels Bog kapitel 2 vers 17-18
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”
Gud prøver os altid, før han velsigner os.
Til tider kommer Guds prøver gennem uoverkommelige situationer. Det kunne f.eks. se
sådan ud som den pandemi mange har oplevet hjemmefra, hvor man har været spærret
inde i lang tid. Måske mistede man sit arbejde, eller man har været nødt til at opgive store
og gode planer man havde set frem til.
Her skal der lyde en opfordring til at bede venner om forbøn. Daniel gjorde det efter
beskeden fra Kongen. Kongen bad Daniel om at gøre det umulige, at fremsige kongens
drøm uden at kende den i forvejen, og så endda tyde dens betydning. Det var et krav,
som næsten fik alle vismænd i riget slået ihjel.
Daniel indså risikoen ved kongens krav. Riget kunne blive styrtet i ulykke, for kongen
tænkte ikke klart og fornuftigt. Han havde i praksis lige beordret henrettelse af hele sin
rådgivende stab, men Daniel samler sine venner i bøn.
Har du et hold venner, som også vil bede for og med dig - lige som Daniel havde ?
Man kan og bør selvfølgelig bede Gud om mange ting for sig selv. Jesus siger det, at man
bør gå ind i sit kammer og der bede til Gud, men det var for ikke at blive set og rost for
sin formhed, han nævnte det. At bede sammen er en del af det at være i familie med
Jesus. Vi mennesker er ikke tænkt af Gud, til at leve livet i ensomhed. Vi bør leve som
familie i fællesskab, så kan vi også bære mere i fællesskab, også i situationer der er
svære.
Daniel fik bønnesvar, og riget blev bevaret, og Daniel og hans venner blev hædret.
Gud er god!
Næste gang du tænker på noget, der er svært i dit liv, så tænk, om du ikke bør dele det
med dine nære venner, der kan støtte med bøn.
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