
Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender 
sig som troende. Når mennesker oplever at deres egne evner ikke længere strækker 
til, søger de fleste mennesker automatisk hjælp fra noget der er større end os selv.
 Men langt fra de fleste bønner bliver besvaret, og derfor konkluderer mange 
også med at der ikke findes nogen Gud. Men Gud besvarer ikke bøn, kun fordi at du 
har et behov. Om Gud besvarede bøn, ud i fra hvor stort behovet er, så tror jeg ikke 
der ville have vært fattige børn der dør af sult.
 Det som er vigtigt at forstå når det kommer til bøn, er at det ikke er nogen 
automatik i det at en bøn bliver besvaret, selv om man beder om noget der er Guds vilje.  
Derfor ser vi at når Jesus lærer sine disciple om bøn så lærer Han dem at være 
udholdende.

Lukas 18:1-18
Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: 
»I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I 
samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til 
min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig 
selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe 
denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at 
hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige 
dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham 
dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. 
Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Bibelen fortæller os at vi lever i en verden som er i den ondes vold, og derfor sker 
ikke Guds vilje automatisk. Det betyder ikke at Gud ikke er almægtig, men at Han 
arbejder sammen med os om fuldbyrdelsen af Hans vilje her på jord.
 Derfor lærte Jesus sine disciple at bede: “Komme dit rige, ske din vilje...” Om 
dette var noget der automatisk skede så behøvede vi jo ikke at bede om det. Men 
ting sker ikke automatisk og det er ting Gud ønsker at give dig, som du måske 
aldrig får, om du ikke tager dig tid til at bede om det.
 Gud ønsker at besvare bøn, men det betyder ikke at alle bønner automatisk 
bliver besvaret. Nogle gange svarer Gud ikke vores bøn, fordi vi beder med fejl 
motiv, og nogle gange fordi vi simpelt hen beder forkert. 

Jakobsbrevet 4:2-3
I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; 
I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder; eller I beder og får alligevel 
intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.

Det gode er at Gud ønsker at lære os at bede, og Han har i sit ord åbenbaret hvad 
der hindre bønnesvar og hvad der forløser bønnesvar.
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Bønnen grundvold
En bygning er ikke mere solid en grundvolden, og det samme gælder når det 
kommer til bøn. Det er nogle principper der danner en grundvold når det kommer 
til dette at bede. Hvis vi gør denne grundvold solid, så vil også vore bønne have 
større gennemslagskraft.

1. Tro er vigtig
Mange bliver nervøse når man taler for meget om tro, men man kan ikke læse Bibelen 
uden at få med sig at tro er vigtig.

Hebræerbrevet 11:6
Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at 
han er til og lønner dem, som søger ham. 

Bibelen siger at tro er nødvendig for at behage Gud, og at man ikke kun skal tro på 
Gud, men tro at Han er en Gud der belønner dem der søger Ham. Gud ønsker at vi 
skal have tillid til Ham og stole på at Han vil hjælpe os. Tro handler nemlig om at 
have denne faste tillid til Gud (Hebræerbrevet 11:1).

Jakobsbrev 1:5-7
Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som 
giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. 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,

I dag er der mange der blander tro og håb, og dette har også ført til at mange ikke 
forstår hvorfor de ikke får deres bønner besvaret. Håb er et vigtig element i troen, 
men håb alene er ikke tro. Håb bliver først tro, når man får en fast tillid til det en 
håber på. Når vores håb bliver omdannet til tro, så forløses miraklet.

Hebræerbrevet 11:1
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Når man læser evangelierne så ser vi at tro var vigtig for Jesus. Derfor så han altid 
efter troen, når mennesker kom til Ham for hjælp.

Mattæus 8:5-13   – Jesus og officeren
Mattæus 9:2    – Jesus og den lamme manden
Mattæus 9:28-29  – Jesus og de to blinde mænd
Mattæus 15:21-28  – Jesus og den kana'anæisk kvinde
Markus 5:25-34   – Kvinden med blødninger
Markus 5:35-36   – Jairus' datter
Markus 10:46-52  – Den blinde manden ved Jeriko

Jesus siger faktisk at om vi tror, så vil intet være umulig for os (Markus 9:23), men 
for at tro, så er det vigtig at få ernet tvivlen. Når tvivle er ernet, så behøver ikke 
troen at være større end et sennepsfrø flytte bjerge.
 Tvivl kortslutter troen, så selv om du måske har stor tro så udretter den ikke noget, 
på samme måde som når strøm bliver kortsluttet.
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Mattæus 17:20
Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig 
herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. 

Markus 11:23-24
Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og 
som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. 
Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og 
så får I det. 

2. Kend Gud vilje
Et andet vigtig element når det gælder bøn, er at kende Guds vilje. Når man føler sig 
tryg på at det man beder om er Guds vilje, så vil det også forløse en tro på at Gud vil 
svare vores bøn, og troen vil igen forløse miraklet. Er man usikker på om Gud ønsker 
at svare vor bøn, vil dette meget ofte skabe tvivl, som igen kortslutter bønnen.

1. Johannes 5:14-15
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. 

Mange læser Mattæus 7:7, hvor det står: ”Bed, så skal du få...”. Så beder de for 
noget der er fuldstændig i mod Guds vilje, bliver skuffet når bønnesvaret udebliver, 
og konkluderer med at man ikke kan tro på alt der står i Bibelen.
 Men det er ikke noget fejl med Bibelen. Man må bare forstå at man ikke kan tage 
skriftsteder ud af sin sammenhæng, og så forvente at Gud skal svare på alle mine 
ønsker, selv om det jeg ønsker er imod Hans vilje. 

Salmernes Bog 119:160 siger at ”Summen af dine ord er sandhed...”, og Gud har 
mere at sige når det gælder bøn, end ”Bed, så skal du få...”. 
 Hvis man læser Johannes 15:7, så ser man at det er vigtig at forblive i Guds 
ord, om man ønsker bønnesvar.

Johannes 15:7
Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. 

At Jesu ord forbliver i ord, betyder at vi forstår hvad der er Guds vilje og handler 
efter den. 

I Jakobsbrevet 1:5-7 taler Jakob om at bede om visdom. Visdom er en af de tingene 
Gud ønsker at give os, og som vi derfor med frimodighed kan bede om. Siden det er 
efter Guds vilje at bede om visdom, så står det at Gud vil besvare vores bøn 
”rundhåndet og uden bebrejdelse”.
 Lidt senere i Jakobs brev siger Jakob at “...I strides og kæmper, men opnår 
intet, fordi I ikke beder”. Så selv om det er Gud vilje at give dig noget så kan det at 
du lader være at bede føre til at du ikke får det Gud ønsker at give dig.
 Og i samme vers sier han også at “...I beder og får alligevel intet, fordi I beder 
dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.”
 Gud ønsker at velsigne dig, men om du beder om Guds velsignelse kun for at 
bruge den på dig selv, behøver du ikke at forvente bønnesvar.
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3. Forstå hvem du er i Guds øjne
Den tredje element i bønnens grundvold er at forstå hvorledes Gud ser på dig. 
Mange mennesker går glip af bønnesvaret fordi de tror Gud egentlig ikke kan lige dem. 
Om man tror Gud er vred på en, og at Han helst ikke ønsker at svare vores bøn, 
så bliver det svært at tro. 

Jakobsbrev 1:16-17
Far ikke vild, mine kære brødre! Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, 
fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge.

I Hebræerbrevet 11:6, står det at vi må tro på Gud, men også at vi må tro Han er en 
der lønner dem der søger Ham. Når vi forstår at Gud er vores Far og at Han ønsker 
os det bedste, så bliver det meget nemmer at tro Gud for bønnesvaret.

Jesus begrundede sine meget frimodige udtalelser om bøn på at Gud var vores far 
og at Han var en god far der altid ønsker os det bedste.

Mattæus 7:7-11
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For 
enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der 
op for. 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! 

Jesus havde stor tro på at Gud ville besvare Hans bøn, fordi han kendte Gud som 
en god Far. På samme måde som en god Far, ønsker at give rundhåndet til sine 
børn, så ønsker Gud at velsigne sine børn med alt som er godt.

Når det går op for os at Gud er god, at Han er vores Far og at Han ønsker at give os 
gode gaver, så bliver det ikke svært at tro Ham for det vi beder om.
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