
Når du beder om dagligdags velsignelser, så kom husk at Herren 
måske ser at det ikke er for dit bedste eller til hans ære, at give dig 
præcis det som du længes efter. Men han kommer til at besvare din 
bøn og give dig præcis det som er bedst for dig.

Da Paulus bad at tornen i hans kød skulle tages ud besvarede 
Herren hans bøn, ikke ved at tage tornen bort, uden at give ham 
nåde til at bære prøvelsen. ”Min nåde,” sagde han, ”er dig nok.” 
Paulus glædes over dette svar på hans bøn, og forklarede: ”Langt 
hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi 
kraft kan tage bolig i mig.” Når de syge beder om blive raske igen, 
svarer Herren ikke altid på deres bønner på netop den måde som de 
ønsker. Men også om de måske ikke umiddelbart bliver helbredte 
kommer han til at give dem det som er af langt større værdi, nåde 
til at bære sin sygdom.

”Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om 
at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og 
så vil den blive ham givet. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; 
den der tvivler, ligner nemlig en havets bølge, som jages og kastes 
hid og did af vinden.”

Når du beder om dagligdags velsignelser, så kom husk at Herren 
måske ser at det ikke er for dit bedste eller til hans ære, at give dig 
præcis det som du længes efter. Men han kommer til at besvare din 
bøn og give dig præcis det som er bedst for dig.

Da Paulus bad at tornen i hans kød skulle tages ud besvarede 
Herren hans bøn, ikke ved at tage tornen bort, uden at give ham 
nåde til at bære prøvelsen. ”Min nåde,” sagde han, ”er dig nok.” 
Paulus glædes over dette svar på hans bøn, og forklarede: ”Langt 
hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi 
kraft kan tage bolig i mig.” Når de syge beder om blive raske igen, 
svarer Herren ikke altid på deres bønner på netop den måde som de 
ønsker. Men også om de måske ikke umiddelbart bliver helbredte 
kommer han til at give dem det som er af langt større værdi, nåde 
til at bære sin sygdom.

”Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om 
at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og 
så vil den blive ham givet. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; 
den der tvivler, ligner nemlig en havets bølge, som jages og kastes 
hid og did af vinden.”

18. november 1903                                                                                   af. E. G. White.

Effektiv bøn
Bøn er ikke en måde at sone synd på. Den er ikke en bodsøvelse. 
Vi behøver ikke at komme til Gud som fordømte forbrydere, for 
Kristus har betalt straffen for vore overtrædelser. Han har skabt 
forsoning for os. Hans blod renser fra synd.

Vore bønner er som breve som sendes fra jorden, adresseret til vor 
Fader i himlen. De bønner som stiger fra oprigtige, ydmyge hjerter 
når med sikkerhed op til ham. Han kan skelne oprigtigheden hos 
sine adopterede børn. Han ynkes over vor svaghed, og styrker os i 
vor svaghed. Han har sagt, ”Bed, så skal I få.” 

Mange i den menneskelige familie ved ikke hvad de burde bede 
om. Men Herren er venlig og mild. Han hjælper dem i deres 
svaghed ved at give dem ord at udtale. Den, som kommer med 
helligede ønsker har adgang til Faderen gennem Kristus. Kristus er 
vor midler. De bønner som lægges i Frelserens fortjenestes gyldne 
røgelsesfad accepteres af Faderen. 

Hvert løfte i Guds ord er til os. Læg Jehovas løftesord frem i dine 
bønner, og gør krav på hans løfter. Hans ord udgør garantien for at 
du skal modtage al åndelig velsignelse når du beder i tro. Bed 
fortsat, og du kommer at modtage i overvældende rigelighed, mere 
end alt det du kan bede om eller tænke dig. Træn dig selv til 
ubegrænset tillid til Gud. Kast alle dine bekymringer på ham. 
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