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.
1. Johannes brev kapitel 5 vers 14-15
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”
Tænker du nogen siden på, om bøn i det hele taget virker? Måske har den onde visket i
dit øre, at ”bøn er bare spild af tid. Glem det! Og hvem tror du du er? Hvad har du gang i,
som Gud skulle lytte til, hvis han da i det hele taget findes!?”
Men sandheden er: Bøn virker fordi Gud en den der har magten.
Det er faktisk sådan, at alle mirakler og undere kun sker på grund af Guds enevælde,
Hans suverænitet, Hans absolutte trofasthed mod sig selv. Gud er ret enerådende og slet
ikke demokratisk, når det kommer til at styre verden i retning af Hans gode vilje.
Hvad betyder det egentlig? Det betyder, at Gud er almægtig, der har al magt i himlen og
på jorden, sådan at Hans vilje vil blive gennemført. Vi må lære at stole på Hans visdom og
Hans godhed. Vi må lære om Hans kærlige væsen og gavmilde sind.
Vi vokser i vores tro, når vi forstå, at Gud har et større overblik for vore omstændigheder,
end vi selv har. Han ved, hvad der er bedst for os! Salme 33 vers 11 Herrens råd står fast
til evig tid, hans planer varer i slægt efter slægt.
Guds uendelige ressourcer står til rådighed for dig og mig. I det Nye Testamente står der
tyve gange ”Bed”. Det er opmuntrende at vide, at ting vi ikke kan styre, det kan Gud. Det
kan godt være, du ikke kan ændre på din situation, men du kan bede, og Gud kan ændre
på det!
Bøn virker! Det er helt bestemt ikke spild af tid. Gud har verden i sin hånd, og han ønsker
at høre dine og mine bønner – Han lytter!

Venlig hilsen, lbj
Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer.
Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.
Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "Et ord til eftertanke".
Følg anvisningerne på din skærmen, hvor der også er vej til arkivet.
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