
Bønnens
  velsignelse 

Der er ikke givet mennesket noget større privilegium  

end bønnen. De, som har fundet ind i samfund med Gud,  

har opdaget, at det er en kilde til åndeligt liv og kraft.  

Det er i bønnen, at mennesket finder sit faste holdepunkt  

og tryghed.

Det er sagt, at ”bøn er at oplade hjertet for Gud som for en ven“. Ikke 
fordi vores himmelske Fader ikke ved, hvad vi trænger til, men for at vi 
kan tage imod ham og hans hjælp til os. ”Bønnen bringer ikke Gud ned 
til os, men den løfter os op til ham“ (Ellen White, Vejen til Kristus).

Jesus selv var en bønnens mand. Som menneske stillede han sig på 
lige fod med os i vores nød og svaghed. Han hentede sin styrke fra sin 
himmelske Fader for at kunne klare de pligter og møde de udfordringer, 
der lå foran ham. Hans menneskelige natur gjorde bønnen til en nødven-
dighed og en velsignelse. Han fandt sin trøst og glæde i samtalen med 
sin Fader. Hvis det var en velsignelse for ham, hvor meget mere for os.



Fadervor
Da Jesu disciplene en dag havde lyttet til hans bøn, sagde de til ham: 
”Herre, lær os at bede!“ (Luk 11,1). Og den opfordring kunne Jesus ikke 
sidde overhørig. Han opmuntrede dem til at omtale deres trang til Gud 
hver dag og kaste alle deres bekymringer og sorger på ham. I model-
bønnen, Fadervor, lærte han dem nogle af de vigtige ingredienser i 
bønnen – ærbødighed over for Gud, ønsket om at gøre Guds vilje, tak 
for hans gaver, et tilgivende sindelag og hjælp i fristelser. Vi formår ikke 
altid at udtrykke det, vi gerne vil, men denne bøn eller lignende bønner, 
som andre har lagt ord til, kan udmærket bruges både personligt eller i 
fællesskab, så længe det ikke bliver en tom remse.

Hjælp i hjælpeløshed
Vor Frelser advarede imod tomme bønner, hvor man stiller sig selv til 
skue i stedet for at oplade sit hjerte til Gud. Det er ikke de mange og 
velformulerede ord, der betyder noget, men hjertets indstilling. Den 
personlige, inderlige bøn kommer bedst til udtryk i enrum, hvor man 
kan lukke sin dør og ikke blive forstyrret af andre (Matt 6,5-8).

Gud er altid villig til at give sine børn det bedste. Han behøver ikke først 
at overtales. Bønnen er at gribe fat om Guds villighed til at hjælpe dem, 
der er villige til at tage imod hjælpen. ”Jeres fader ved, hvad I trænger 
til, endnu før I beder ham om det“ (Matt 6,8). Det er vores forret at 
drikke dybt af hans uendelige kærligheds kilde. Hvor er det egentlig 
underligt, at vi ikke beder mere, end vi gør!

Vi behøver ikke anbefale os selv til Gud. Vi har ikke noget at tilbyde, der 
vil gøre indtryk på ham og gøre ham mere lydhør. I virkeligheden er 
vores egen hjælpeløshed den bedste bøn, vi kan opsende til Gud. Et 
lille barn appellerer stærkest til sin moders hjælp ved, at denne er en 
nødvendighed. Hjælpeløsheden er i sig selv en bøn. ”Erkendelsen af, at 
det er umuligt at hjælpe os selv, er det flodleje, hvorigennem Gud kan 
sende sine velsignelsens strømme,“ er det så godt blevet sagt. Det var 



Abraham Lincoln, der sagde: ”Jeg er mange gange bragt ned på mine 
knæ ved den overvældende forvisning om, at jeg ikke havde andre 
steder at søge hen.“

Selvom vi kan komme til Gud med alle vores ønsker og behov, så er der 
en fare for, at der kan blive lidt for meget ”Herre, giv mig!“ Giv mig det 
og det. Og mindre ”Herre, gør mig!“ Gør mig mere og mere lig med dig. 
Form mig efter din vilje. Det tætte fællesskab med Gud i bøn kan være 
med til at udvikle den åndelige frugt i vores liv, der vil ære hans navn og 
skabe glæde for andre.

Der er kraft i bønnen for andre
At glemme sig selv og bringe andre mennesker frem for Gud, kaldes 
forbøn. Forbøn er uselvisk bøn. Det drejer sig om andres behov og frel-
se. Grundlaget for forbønnen hviler på vores indbyrdes afhængighed. 
”For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv“ (Rom 14,7). 
William Law har ret, når han siger: ”Forbøn er den bedste voldgifts-
dommer ved alle uenigheder, den bedste hjælper til at fremme sandt 
venskab, den bedste lægedom og det bedste middel mod al ukærlighed 
og alle hidsige og hovmodige lidenskaber.“ 

Både i Bibelen og i historien finder vi eksempler på store personlighe-
der, som brugte forbønnens kraft: Moses, Samuel, Paulus, John Knox og 
Martin Luther. Samuel regnede det tilmed for en synd ikke at bede for 
andre. I en tale til Israels folk – og kong Saul – siger han: ”Jeg vil da hel-
ler aldrig begå den synd mod Herren at holde op med at gå i forbøn for 
jer.“ (1 Sam 12,23). Martin Luther udtalte engang: ”Jeg har den følelse, 
at nogen beder for mig.“ Hvor mange af os har ikke levet med den for-
visning, at en moders bønner har holdt os oppe. Og vi må ikke glemme 
Jesus selv, der bad for Peter, at hans tro ikke skulle svigte (Luk 22,32), og 
i dag går i forbøn for os ved Guds trone. ”Derfor kan han også helt og 
fuldt, frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og 
vil gå i forbøn for dem“ (Hebr 7,25).

Bønnens velsignelse



Bed, bed og bed!
Vi opmuntres til at bede for hinanden, bede for øvrigheden, ja endog 
bede for dem, der forfølger os. Gud griber ind, når mennesker påkal-
der hans navn. Til dem, der lever i de sidste dage, opmuntrer han os 
specielt til at bede om Helligåndens kraft til at leve for ham og dele 
hans ord med andre. Han opfordrer os til at være vedholdende i vores 
bønner, så han kan udøse sine velsignelser over os og over dem, vi 
beder for. 
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