Jeg Herren giver med glæde
Jak. 1:6-7
Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på
havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får
noget af Herren.
Dette handler dog ikke om, at Gud ikke vil give os det, vi beder om, men at vi ikke
tager imod det. Historien om Daniel fortæller os, at når Gud hører en bøn, bliver den
forløst, men Satan vil prøve at stjæle bønnesvaret fra os. Vi har sejret over Satan ved
troen: den som tror, at Jesus er Kristus født af Gud og at det, som er født af Gud,
overvinder verden og at det, som overvinder verden, er vores tro.
Når vi beder, kan der hurtigt rejse sig en tvivl – det kan omhandle os selv og det kan
omhandle Guds væsen eller selve bønnen. Det er vigtigt, at vi har kendskab til vores
stilling i Kristus – altså hvem Gud siger vi er, at vi kender Guds væsen i forhold til at
give bønnesvar samt hvad vi skal bede om – da vores bønner hurtigt kan blive et
udtryk for vantro, hvis vi beder om noget, vi allerede har fået.
Ordspr. 15:29
”Herren holder sig fjernt fra uretfærdige, men han hører retfærdiges bøn”.
Rom. 8:30
”Dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har
han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også
herliggjort”.
Altså vi er gjort retfærdige ved Jesu Kristi blod. Vi er blevet Guds børn ved troen på
Kristus (Gal. 3:26), Helligånden sammen med vores ånd vidner om, at vi er Guds
børn.
Matt. 7:11
”Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham
en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn
gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode
gaver til dem, der beder ham!”
Så Gud vil gerne give os det vi beder om – Halleluja!
1 John. 3:21-24
”Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, og
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hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som
behager ham”.
Fordømmelse kan få os til svaje i vores tro – Vi behager Gud, fordi vi er i Kristus. King
James version siger således i Ef. 1:5-6 ”I sin gode vilje forudbestemte Gud os til at
være Hans børn ved Kristus til lov og pris for Hans nådes herlighed, hvori Han har
gjort os accepteret i Kristus”.
Vi har frimodighed overfor Gud, fordi Han har accepteret os.
1. Joh. 5:13-15
”Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er
efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om,
så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om”.
Jesus siger det samme i Joh. 15:7-8: ”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så
bed om, hvad I vil, og I skal få det”.
Hvis vi beder efter Guds vilje – altså Hans Ord - så vil det blive os givet, for der står
skrevet, at så hører Han os.
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