
När du ber om vardagliga välsignelser, kom ihåg att Herren kanske ser 
att det inte är för ditt bästa eller till hans ära, att ge dig just det som du 
längtar efter. Men han kommer att besvara din bön och ge dig just det 
som är bäst för dig.

När Paulus bad att törntaggen i hans kött skulle avlägsnas besvarade 
Herren hans bön, inte genom att ta bort taggen, utan genom att ge 
honom nåd att bära prövning-en. ”Min nåd,” sa han, ”är nog för dig.” 
Paulus gladdes över detta svar på hans bön, och förklarade ” Därför 
vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall 
vila över mig.” När de sjuka ber om att återfå hälsan, svarar Herren 
inte alltid på deras böner på just det sätt som de önskar. Men även om 
de kanske inte omedelbart blir helade kommer han att ge dem det som 
har långt större värde, nåd att bära sin sjukdom.

”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla 
villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i 
tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och 
piskas av vinden.”
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18. november 1903                                                                                    av. Ellen. G. White.

Effektiv bön.
Bön är inte ett sätt att sona synd. Den är inte en botgöring. Vi behöver 
inte komma till Gud som fördömda brottslingar, för Kristus har betalat 
straffet för våra överträ-delser. Han har skapat försoning för oss. Hans 
blod renar från synd.

Våra böner är som brev som skickats från jorden, adresserade till vår 
Fader i himlen. De böner som stiger från uppriktiga, ödmjuka hjärtan 
kommer helt visst att nå ho-nom. Han kan urskilja uppriktigheten hos 
sina adopterade barn. Han ömkar sig över vår svaghet, och styrker oss 
i vår svaghet. Han har sagt, ”Be, så ska ni få.”

Många i den mänskliga familjen vet inte vad de borde be om. Men 
Herren är vänlig och mild. Han hjälper dem i deras svaghet genom att 
ge dem ord att uttala. Den som kommer med helgade önskningar har 
tillträde till Fadern genom Kristus. Kristus är vår medlare. De böner 
som läggs i Frälsarens förtjänsts gyllene rökelsefat accepteras av 
Fadern.

                     Varje löfte i Guds ord är för oss. Lägg fram Jehovas 
löftesord i dina böner, och gör anspråk på hans löften. Hans ord utgör 
garantin för att du ska få ta emot all andlig välsignelse när du ber i tro. 
Fortsätt be, och du kommer att få ta emot i överflödande riklighet, mer 
än allt som du kan be om eller tänka dig. Träna dig 
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