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Introduktion
Jeg har i årevis været fascineret af citater. Ikke at jeg altid
har samlet citater, men jeg elsker, når en forfatter evner at sige
noget, som på en måde springer ud af teksten, fordi det er så
godt. Både skarpt og præcist - og ofte med forbavsende få ord.
Det er vel også noget af det, som jeg stræber efter at kunne
som forfatter.
Siden jeg afsluttede mit teologiske studium ved Århus universitet i 2004 har bønnen været det emne, som har optaget
mig allermest. Derfor har jeg også læst et utal af bøger om
emnet, og det er grunden til, at jeg fik mere og mere lyst til at
lave en bog med citater om bøn.
Da min kone og jeg i efteråret 2011 besluttede os for at starte
et decideret bønneforlag, gik der ikke mange uger, før jeg
tænkte. Nu har jeg chancen for at udgive en bog med citater
om bøn! Siden jeg selv var blevet så velsignet af disse bønnecitater, var jeg ikke i tvivl om, at der også måtte være mange
andre, som en sådan bog ville være til stor velsignelse for.
Derfor begyndte jeg at rode mine mange bønnebøger
igennem i en søgen efter gode citater. Desuden brugte jeg
rigtig mange timer på nettet, hvor jeg fandt et utal af citater
om bøn. Mens jeg søgte efter citater på nettet, fandt jeg også
en engelsk bog med bønnecitater (“Prayer Powerpoints), som
hjalp mig med at udvide samlingen endnu mere. Det havde
lang tid at finde og at oversætte citaterne, men det var en rigtig
god proces for mig.
Nu er bogen langt om længe blevet færdig. Jeg håber, at den
må blive til velsignelse for rigtig mange forbedere!
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Lidt praktisk info om bogen
Langt de fleste af citaterne har jeg selv oversat fra engelsk.
I oversættelsen af dem har jeg forsøgt at få den bedste udgave
af citatet på dansk, og derfor har jeg ofte bevæget mig væk fra
en mere direkte oversættelse. Dette har resulteret i forskellige
citatgrundtyper i bogen.
- Nogenlunde direkte oversat
=> ~ forfatterens navn.
- En ganske fri oversættelse
=> ~ frit efter forfatterens navn.
- Så frit at det er blevet til et helt nyt citat
=> ~ Peter Tinggaard (m. inspiration af xx.)
Jeg har valgt ikke at have kildehenvisninger til citaterne af
flere grunde. For det første er en del af citaterne oversat så frit,
at det kan være svært for andre at finde originalen. For det
andet har jeg hentet en stor del af citaterne fra nettet, og det vil
kræve mange timers arbejde, hvis jeg skulle finde kildehenvisninger til dem alle. Dog er enhver læser, som måtte ønske at
få kildehenvisningen til et konkret citat, meget velkommen til
at sende mig en mail ( => jptinggaard@gmail.com ). Så vil jeg
gøre en indsats for at hjælpe med det konkrete citat.
Med ønsket om Guds velsignelse over din læsning!
~ Peter Tinggaard
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Kapitel 1

r
Det s
e
t
t
tarter og slu
med Gud
“I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det
synlige og det usynlige, troner og herskere, magter
og myndigheder. Ved ham og til ham er alting
skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.”
~ Kol 1,16-17

6

Det handler om Gud
Hvis vi virkelig ønsker at forstå bønnens enorme magt, må
vi først rette vores blik mod Gud. For bønnens kraft er ganske
enkelt Guds kraft. Det er hans storhed, som giver bønnen sin
storhed. Det er hans eget liv, der strømmer igennem bønnerne
og spreder liv og lys overalt på jorden. Jo mere vi lærer ham
at kende, jo mere vil vores bønner også komme til at afspejle
hans enorme storhed.
Derfor starter denne bog med et kapitel om Gud. For han er
grunden til, at der er magt i de foldede hænder. Alt er muligt
i bøn, fordi alt er muligt for ham. Han er himmelens store
KONGE, og han er evig og ubegrænset på alle områder. Han
har eksisteret fra evighed af og vil eksistere i al evighed, og i
forhold til hans ubegribelige tidsramme er vores tidsalder som
et vindpust; til stede i dag, men væk i morgen.
Hans evne til at skabe er også helt fantastisk. Tænk en gang!
Han fik en ide, talte den ud og derved var hele universet blevet
skabt. Vi kan slet ikke fatte, hvor stor han er.
Denne ubegrænsede Gud gav hele sit skaberværk til menneskene, fordi han ønskede, at de med deres liv og med deres
bønner skulle give det hele tilbage til ham. Det er dybest set
denne gerning, Helligånden vil gøre, når han kommer nær.
Han vil åbenbare Guds ubeskrivelige storhed - hvorledes Gud
fortjener at få ALT, hvad vi har og er - og han vil hjælpe os til
at give os selv og alt i vores verden tilbage til ham.
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Gud er bønnens HERRE
1

“Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er
i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;”
~ Jesus (Matt 6,9-10)

2

Bøn handler ikke om at give Gud instrukser,
men om at melde sig klar til tjeneste for hans
instrukser.

~ frit efter Corrie ten Boom

3

Siden fødslen er vi alle blevet trænet i at klare os
selv, og vores modenhed i livet måles ofte i forhold
til vores evner på dette område. Men bønnen
kaster os den modsatte vej. Den angriber vores
menneskelige selvforståelse og truer vores selvstændighed. Den er et uønsket og forstyrrende
fremmedlegeme for enhver, som vil leve det
hurtige liv og klare sig selv på egen hånd. Og
alligevel kommer der tider og situationer for os
alle, hvor vi falder ned på vores knæ, bøjer vores
hoveder og retter vores opmærksomhed mod Gud.
~ frit efter Bill Hybels

4

Der er ingen panik i himlen! Gud har ingen
problemer, kun planer.

~ Corrie ten Boom

5

Hvis Gud er Gud, er der intet, han ikke ved.
Derfor bør vi ikke bede, som om vi vil undervise
ham om noget.

~ frit efter Guy Appére

8

6

Vi har et problem, når vi antager, at bøn kan
læres på samme måde, som man lærer matematik
eller mekanik. For derved placerer vi os selv
i en slags lederposition, hvor det er os, der er
kompetente og har kontrol med det hele. Men når
vi beder, bør vores position være som en tjeners,
hvor vi bevidst overgiver kontrollen til en anden
og villigt accepterer vores egen inkompetence.
Sandheden er nemlig, at vi alle kommer til
bønnen med et forfærdeligt virvar af forskellige
motiver; gavmildhed og selviskhed, barmhjertighed og foragt, kærlighed og bitterhed. På
denne side af evigheden, vil vi aldrig blive færdige
med at isolere det gode fra det onde og det rene fra
det urene. Men Gud er stor nok til at favne os med
alt, hvad vi er. Det er jo det, nåden handler om. Vi
er ikke blot frelst af denne nåde, men vi lever også
i den. Og vi beder ved den.

~ Richard J. Foster
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Gud har ret til at lave rettelser i vores bønner.
Han vil omforme og korrigere dem, for at rette
dem ind efter sin vilje – og så vil han give dem
tilbage til os; for at vi kan aflevere dem
til ham påny.
~ Stephen Crotts
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Det kan godt være at dine bønner er underlige,
og at de mangler energi. Men heldigvis defineres
bønnens kraft ikke af den, som beder dem, men af
ham, som hører dem.

~ Max Lucado

9

æren tilhører ham
9

”For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.”

~ Jesus (Matt 6,13b)

10

Den mest grundlæggende af alle principper om
bøn er dette: Bønnens kraft hviler ene og alene
på den sejr, som Herren Jesus Kristus vandt ved
sin død og opstandelse. Hver gang fjenden står os
imod i en konkret situation, så ved vi, at sejren i
sidste ende altid vil komme ved vores tro på den
sejr, Jesus allerede har vundet.
~ frit efter Doris M. Ruscoe

11

Bønnemøder er drænet for liv, hvis de blot
handler om at få noget fra Gud. Men hvis de i
stedet handler om at herliggøre ham, så vil de
være mættet med eventyr, håb og liv, og da vil
troen vokse frem som noget, der er praktisk,
håndgribeligt og målrettet.
~ frit efter Norman Grubb

12

Vores himmelske Faders herlighed skal være
vores mål – ja selve sjælen og livet for vores
bønner.

~ Andrew Murray

13

Bøn er at gentage navnet på sejrherren, Jesus, ind
i ørerne på taberen, Satan, med et fornyet krav
om, at han viger tilbage.
~ frit efter S. D. Gordon

10

14

Bøn er en tilstand af vedvarende taknemlighed.
~ Johannes af Kronstadt

Bønnen udspringer fra
Guds hjerte
15

”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig,
der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære
frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen
kan give jer, hvad som helst I beder om
i mit navn.”

~ Jesus (Joh 15,16)

16

Det er ikke vores bønner, som sætter Jesus i
bevægelse. Det er Jesus, som bevæger os
til at bede.

~ frit efter O. Hallesby

17

Et sikkert tegn på en kommende nådestid fra Gud
er dette: Der er mange, der får lyst til at bede.
~ frit efter C. H. Spurgeon

18

Hvis jeg kunne høre Kristus bede for mig i et
tilstødende lokale, ville jeg ikke frygte nogen
fjende. Og dog betyder afstand intet for Gud.
Kristus beder for mig.

~ R. M. McCheyne

19

Det er den tid, vi er sammen med Jesus, som
afgør hvor meget frugt, der vil være i vores liv.
~ Charles Stanley
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20

Det kan godt være, at vores bønner er svage og
ynkelige, men når pilen fra vores bønner bliver
placeret i Jesu mægtige bue, så vil de alligevel
trænge igennem til nådens trone.
~ frit efter Thomas Watson

21

At bede ”i Jesu navn” betyder, at vi beder i overensstemmelse med hans lidenskab, med hans
barmhjertighed, med hans kærlighed og med hans
vrede. Med andre ord, at vi beder de bønner, som
Jesus selv ville bede, hvis han var i vores sted.
~ frit efter K. L. Wilson

22

Hvis du virkelig ønsker at opleve Guds fantastiske
kraft igennem dine bønner, skal du forblive i ham.
Du må elske ham, leve for ham, og altid være
forbundet med ham.
~ frit efter C. H. Spurgeon

23

Vi kan ikke bede Gud om noget i Jesu navn,
som Jesus ikke ville bede om, hvis det var
ham, der bad.

~ A.B. Simpson

24

Vores allerstørste behov er at fastholde en tæt
kontakt med Gud. For dette er kilden, hvorfra alle
velsignelser strømmer frit.
~ frit efter A.T. Pierson

25

Dette er min største og vigtigste opgave - at jeg
dagligt lærer min sjæl at være glad i Herren.
~ frit efter Georg Müller
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26

Bøn er sjælens svar på himlens velsignelser.
Gud kommer ned til os ved sin Ånd, og som
gensvar stiger vores bønner op til ham.
~ frit efter Thomas Watson

27

De kristne, der har den største modenhed, er
dem, der er nedbøjet og brudte - med en dyb indre
erkendelse af deres egen afhængighed af Gud.
Derfor er de største kristne heller ikke dem, der
har udrettet mest for Gud, men dem, som har
modtaget mest fra ham.
~ frit efter Jim Cymbala

28

De mægtigste bønner fødes ikke igennem lange
og tunge bønnetider, men igennem hjerter, der
bliver smittet af Guds kærlighed.
~ frit efter Richard J. Foster

29

Vi bør aldrig forlade vores hjem om morgenen,
før vi har set Mesterens ansigt og har oplevet, at
han sender os ud for at gøre hans vilje. ”Ligesom
Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer”,
sagde Jesus engang til sine nærmeste, og han
ønsker at sige det samme til os. Præcis som
med englene ønsker han, at vi skal være Guds
budbringere, sendt ud for at hjælpe dem, der skal
arve frelsen. Han har jo forberedt gode gerninger
for os at vandre i, men det forudsætter dog, at vi
tager os tid til at lytte til ham og at vi venter indtil,
han sender os ud.
~ frit efter F. B. Meyer
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Søg først Guds ansigt
30

”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så
skal alt det andet gives jer i tilgift.”
~ Jesus (Matt 6,33)

31

Inden du begynder at aflevere dine bønner til
Gud, bør du først sikre dig, at du virkelig står
ansigt til ansigt med Gud, og at du virkelig
forventer, at Gud vil høre dine bønner og ønsker
at svare dem. Du må derfor berede dit hjerte for
Helligåndens ledelse. Han vil langsomt, men
sikkert lede dig ind i Guds nærvær. Behersk derfor
din menneskelige trang til hurtige, overfladiske
bønner og vent med at aflevere dine ønsker,
indtil Ånden faktisk har ført dig
ind foran Guds trone.

~ frit efter R. A. Torrey

32

Hver gang du vil bede om noget, bør du først
være stille og tilbede Gud i hans herlighed. Tænk
på hvad han kan gøre, på hvor meget han elsker at
høre Kristi bønner, og på din placering i Kristus.
Lad disse sandheder fungerer som den frugtbare
jord, dine bønner skal plantes i. Der findes ingen
magt på jorden, som kan hindre sådanne bønner.
~ frit efter Andrew Murray

33

I hele denne verden findes der intet liv, der er
mere velsmagende og vidunderligt, end et liv med
uafbrudt fællesskab med Gud.
~ Broder Andreas
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34

En forbeder er ikke bare én, der besøger kongen,
men én, som bliver i kongens nærhed og vinder
kongens gunst. Men de fleste kristne aflægger kun
lynvisit, når de behøver et eller andet. De har ikke
lært at opnå kongens fortrolighed. .. De, der kaldes
af Gud til denne tjeneste og går ind i den efter Herrens kald, kommer i selskab med Jesus og Helligånden og dernæst med de største af Guds tjenere
og tjenerinder gennem hele historien. Vi kan
derfor ikke avancere til noget højere i Guds Rige.
~ Alfred Lorenzen

35

Bønnen er ikke en pligt, vi bør gøre. Den er
et fantastisk privilegium! En himmelsk kilde
til glæde, som dag efter dag åbenbarer nye
herligheder for os.
~ frit efter E. M. Bounds

Ske din vilje! Komme dit rige!
36

“Herren har grundfæstet sin trone i himlen, han
hersker som konge over alle. ... Pris Herren, alle
hans hære, hans tjenere, der udfører hans vilje.”
~ Kong David (Sl 103,19+21)

37

Formålet med bøn er ikke at overtale eller at øve
indflydelse på Gud, men at stå sammen med ham
i hans kamp mod fjenden. Vi kæmper ikke mod
Gud, men sammen med Gud mod Satan.

~ Ukendt
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38

Bøn griber fat i Gud´s plan og bliver derved selve
bindeledet mellem hans herlige vilje og den fysiske
udførelse på jorden. Således medfører den de mest
utrolige resultater! Det er virkelig et ufatteligt
privilegium, at en forbeder er udvalgt til at være
en levende kanal for Helligåndens bønner.
~ frit efter Elisabeth Elliot

39

Hvis Gud kan gøre alt, han ønsker at gøre, helt
uafhængigt af vores bønner, så er der ingen grund
til at bede, og så er ordene ”komme dit rige”, og
”ske din vilje” tomme og indholdsløse bønner.
Men sandheden er, at Gud venter på, at vi skal
træde på banen og bede i overensstemmelse med
hans vilje, for at han kan gøre det. Vi kan ikke
udrette noget uden ham, men han vil ikke
gøre noget uden os.
~ frit efter Chip Brogden

40

Vores bønner er en vedvarende, bevidst og
inderlig del af kampen mod alt, som ikke er Guds
vilje. De er mægtige våben i en brutal kamp.
~ frit efter P. T. Forsyth

41

Bøn er at overgive sig selv til Guds vilje og at
samarbejde med hans planer. Hvis en båd bliver
fastgjort til havnen med et tykt tov, og du i båden
begynder at trække i tovet, hvad tror du, der vil
ske? På samme måde handler bøn ikke om at
trække Gud hen til “min” vilje, men om at blive
draget nærmere til ham.
~ frit efter E. Stanley Jones
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42

Sejrende bøn er bønner, som masser sig frem
igennem hindringer og besværligheder, og som
skubber mørkets magter tilbage for at gribe fat
i Guds himmelske planer. Målet for sådanne
bønner er netop, at Guds vilje må ske på jorden.
Sejrende bøn er ikke afventende bønner, men den
slags, som stormer frem i offensiven for Gud og
som holder ud i kampen, indtil den
åndelige kamp er vundet.
~ frit efter Wesley L. Duewel

43

Bøn handler ikke om at gennemtvinge
menneskers vilje i himlen, men i stedet om at få
Guds vilje til at ske på jorden. Vi beder ikke for at
overvinde Guds modvilje, men i stedet for at koble
os på Guds villighed.

~ Richard C. Trench

44

Dybest set er det, vi oftest beder Gud om, ikke
at hans vilje skal ske med os, men at han skal
godkende det, vi alligevel har
tænkt os at gøre.
~ frit efter Helga B. Gross

45

Før vi virkelig kan bede: “Herre, komme dit
rige!”, må vi være klar til at sige farvel til
vore egne riger.

~ frit efter Alan Redpath

46

Er bønnen din GPS eller blot dit reservehjul?
~ frit efter Corrie ten Boom
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47

Millioner af mennesker i verden beder hver dag
”ske din vilje” i Fader Vor – uden antydning af
motivation til at følge en vilje, som ikke
er deres egen.

~ frit efter Aldous Huxley

48

Vores bønner ændrer ikke, hvad Gud ønsker at
gøre, men de ændrer, hvad Gud faktisk gør.
~ Chuck Smith

At se med Guds øjne
49

”Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at
håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og
I bliver den Højestes børn, for han er god mod de
utaknemlige og onde.”

~ Jesus (Luk 6,35)

50

Bedømmelse er Guds kald til forbøn – ikke til at
udstille andres fejl.

~ Corrie ten Boom

51

Hvis vi kunne se verden, som Gud ser den, ville
vi også blive forelsket i den. Ørkenen ville blive
som en oase og tiggerne som prinser og prinsesser.
Overalt ville tomheden forsvinde og afdække
en farverig verden af fantastiske muligheder og
dyrebare skatte. En verden fyldt med sønner og
døtre, som blot har brug for lidt hjælp til at finde
hjem til deres farmand igen.
~ Peter Tinggaard
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52

Hvis du kunne se den forskel, som dine bønner
forårsager – ved både at se det utal af mennesker,
som dine bønner har indflydelse på, og ved at se
de følgevirkninger, som dine bønner vil medføre i
de kommende århundreder. Så ville du uden tvivl
blive lamslået af forundring over bønnens kraft og
du ville sikkert tilbringe resten af dit liv i bøn.
~ frit efter Peter Kreeft

53
54

Bøn er kort sagt: Når Gud ser på mig,
og jeg ser på ham.

~ Ukendt

Selv en tåbe kan se, hvor mange kerner, der er i et
æble. Men det er kun Gud, der kan se, hvor mange
æbler, der er i en kerne.
~ Robert H. Schuller

55

Hvis granskningen af vores hjerters motiver
gøres på egen hånd, vil vi altid ende i usunde
yderligheder; enten i overdreven ros eller i
overdreven selvbebrejdelse. Men hvis vores
granskning i stedet sker under lyset af Guds øjne,
da kan vi altid forvente et godt resultat.
~ Richard J. Foster

Det, som tynger Guds hjerte
56

“Kast al jeres bekymring på ham,
for han har omsorg for jer.”

~ Simon Peter (1 Pet 5,7)
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57

Når vi beder, må vi lære at fokusere mere på det,
som tynger Guds hjerte, end på det, som tynger
vores hjerter.

~ frit efter Margaret Gibb

58

Husk altid, at den smerte eller lidelse, som du og
jeg kan føle igennem forbønnen, aldrig vil være
mere end en dråbe i havet i forhold til
det, Gud føler.

~ Peter Tinggaard

59

Vi er aldrig mere lig Kristus end når vi går i
forbøn for andre.
~ Austin Phelps

60

Når den kristne sjæl bærer på en sådan byrde,
må den have befrielse. Gud lægger denne tunge
byrde på en kristens sjæl med det formål at drage
vedkommende nærmere til sig.

~ Charles G. Finney

61

Bøn handler ikke om at få det, vi gerne vil have.
Den er vores kald til at give os selv til Gud og til at
lære hans veje at kende, således at han kan bruge
os til at få det, han gerne vil have.
~ Agnes Sanford

62

Vores åndelige modenhed kan måles ved det, vi
beder Gud om. Er det først og fremmest os selv og
vores egne behov, som fylder vores bønner, eller er
vores øjne i stedet fokuseret på Jesus og på alt det,
som tynger hans hjerte.
~ frit efter Oswald Chambers
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63

Når vi selv vil bære vores egne byrder, gør vi
ikke Guds samlede byrde lettere, men tungere.
For han bærer i forvejen alle ting på sine skuldre,
men ved vores stolthed tvinges hans faderlige
hjerte til også at bære den smerte, som byrden
tilfører os – og til endda at bære byrdens fulde
vægt uden at kunne ændre den. Således er det
både til gavn for Gud og os selv, når vi giver
vores byrder til ham.

~ Peter Tinggaard

64

God morgen, Gud. Hvad har du af planer for i
dag? Må jeg være med? Tak! Amen.
~ Norman Grubb

65

Når Gud kræver, at vi skal elske vores fjender, så
vi ved, at han selv vil fylde vores hjerter med al
den kærlighed, vi har brug for.
~ frit efter Corrie ten Boom

66

Ægte forbøn er ikke, at identificere sig med sin
bror og søster, men at identificere sig med Gud.
~ Oswald Chambers

For at lære Gud at kende
67

”Drag nær til Gud, og han vil drage nær til dig!”

68

Bøn forener sjælen med Gud

~ Jak 4,8a (egen oversættelse)

~ Julian af Norwich
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69

Nogle kristne beder for at bede, mens andre beder
for at lære Gud at kende.

~ Andrew Murray

70

At se på Gud er ingen lille ting. For et enkelt,
flygtigt glimt af ham er nok til at blive frelst, og
vores totale forvandling vil ske, når vi engang får
lov at se Jesus, som han virkelig er.
~ Peter Tinggaard

71

Når du har fundet døren ind til dit eget hjerte, vil
du snart finde ud af, at det er den samme dør, der
fører dig ind i Guds nærvær.
~ frit efter Johannes Chrysostomos

72

Det er dem, der kender Gud bedst, der beder de
rigeste og mægtigste bønner. Dem, der kun kender
lidt til ham, vil i stedet gøre bønnen til en sjælden
og ynkelig ting.

~ E.M. Bounds

73

Dette er min definition på bøn: Et bevidst og
målrettet valg om at hænge ud sammen med Gud.
~ frit efter Malcolm Boyd

74

Bønnen er det sted, hvor vi som skabning møder
vor Skaber, samtidigt med at vi som syndere
møder den hellige og retfærdige Gud, samtidigt
med at vi som højt elskede børn møder vores
himmelske farmand. Disse tre momenter bør ikke
skilles fra hinanden, for de afspejler tilsammen
menneskets forhold til Gud.
~ frit efter Guy Appére
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75

Vi skal ikke forvente at blive mere og mere lig
Jesus, hvis ikke vi vil følge hans eksempel og bruge
meget tid sammen med Gud.
~ frit efter E. M. Bounds

76

Den rette indstilling for bønnen er ikke at søge
velsignelser, men at søge HAM, som giver alle
velsignelser og at leve et liv i tæt
fællesskab med HAM.

~ S. S. Singh

77

Vores almindelige forståelse af bønnen er langt
fra de første kristnes ideal. Vi ser på bønnen
som et middel til at få noget fra Gud. Men deres
forbillede viser os, at bønnen først og fremmest
handler om at lære Gud at kende.
~ frit efter Oswald Chambers.

78

Bønnen er den vej, som fører os længst ind i Guds
hjerte. En himmelsk vandring med den højeste
nydelse af Gud, som et jordisk
menneske kan klare.
~ frit efter William Law

Gud elsker at svare
vores bønner
79

”og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg
gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen.”
~ Jesus (Joh 14,13)

23

80

Bøn handler ikke om at overvinde Guds modvilje,
men i stedet om at gribe fat i hans
enorme villighed.

~ Martin Luther

81

At bede er ikke mere indviklet end at lukke op
for Jesus, så han kan komme ind og bruge sine
kræfter på dine problemer.

~ O. Hallesby

82

Bønnen er det redskab, Gud har udvalgt til at
sprede sine velsignelser.

~ Guy Appére

83

Hvis vi virkelig tror, at himmelens Gud elsker
at besvare vores bønner, så vil vi helt automatisk
formes til et folk, der elsker at bede til ham.
~ frit efter Andrew Murray

84

Nogle mennesker tænker, at deres bønner ville
generer Gud, hvis de konstant opsøgte ham med
både det ene og det andet. Sandheden er dog, at
vores ”holden sig væk” fra Gud er det,
der generer ham allermest.
~ frit efter D. L. Moody

85

Vi kan være helt sikre på, at Gud ikke ønsker,
at det skal være vanskeligt for os at ”overtale”
ham til noget. Han har jo udvalgt en uforlignelig
forbeder til at gå i forbøn for os. Ham, som Gud
ikke kan nægte noget. Og han har endda placeret
vores forbeder ved sin højre hånd.
~ Abraham Wright.
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86

Din himmelske far har givet dig så mange
fantastiske løfter, fordi han vil, at du skal gøre
brug af dem. Eller hvorfor tror du ellers, han
har givet dig Ånden som garant for det hele. Han
ønsker, at Ånden skal hjælpe dig til at få alt, hvad
han har lovet dig. Hvis du virkelig ønsker at glæde
din himmelske faders hjerte, skal du forvente store
ting af ham. Grib fat i hans løfter med et jerngreb
og kræv af ham, at han skal holde det, han har
lovet. For derved giver du ham frie hænder til at
gøre det, hans hjerte længes efter at gøre.
~ frit efter George Fox

87

Bed de største bønner, du kan forestille dig.
Du skal ikke nøjes med at overleve, når Gud
har kaldet dig til overflod? Bed derfor ikke om
krykker, men om vinger.
~ frit efter Phillips Brooks
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Kapitel 2

Et sted, hvor alt
er muligt
“Ham, som formår med sin kraft, der virker i os,
at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller
forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i
alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.“
~ Ef 3,20-21
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Sammen med Gud er ALT muligt
Det er ikke vores opgave som mennesker at bestemme over
bønnens område. Heldigvis! Det er Gud, som er bønnens
herre og dens skaber. Det er derfor ikke vores menneskelige
hjerter, som skal “skabe” og “holde styr på” bønnen. Det vil
Gud selv gøre. Vores bønner opstår først og fremmest som en
respons eller som et gensvar på Guds tanker om verden (hans
nød og de byrder, han bærer) og ud fra hans lidenskabelige
ønske om at frelse den. Ægte bøn er ganske enkelt at blive
smittet af Guds hjerte. Således strømmer livet og kraften ikke
ud fra vores hjerter, men ud fra hans hjerte.
Og dog har Gud i sin store nåde valgt, at livet og kraften
virkelig skal strømme igennem vores hjerter. Fra Guds hjerte
- igennem vores hjerter - og ud til verden. Når først vi har
forstået alt dette, er vi klar til at gå videre og fokusere på selve
bønnen - uden frygt for at vores bønner vil “køre af sporet”.
For så længe Gud er på bønnens trone, kan vi som mennesker
ikke tage æren for bønnens frugter, og vi kan heller ikke
placere os selv på tronen.
Gud er den eneste, der er værdig til at sidde på bønnens
trone. Men han sidder der ikke for at holde andre væk fra den.
Tværtimod. Han har sat sig på den, for at vi også kan sidde på
den. Som der står i Ef 2,6 - vi er sat med Kristus i himlen. Gud
er kærlighed, og derfor regerer han alle ting med kærlighed.
Han ønsker at herske sammen med os! Han sidder på tronen
og har al magt, men han inviterer os til at sidde på sit skød, til
at læne os op af farmands ufattelige styrke og visdom. Således
af VI - dvs. Gud og jeg sammen - igennem vores samtale kan
bane vejen for frelse, genoprettelse og håb overalt på jorden.
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Bønnens enorme kraft
88

“Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror
på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør,
ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til
Faderen; og hvad I end beder om i mit navn, det
vil jeg gøre, for at Faderen må blive
herliggjort i Sønnen.”

~ Jesus (Joh 14,12-13)

89

Gud former verden ved vores bønner. Jo flere
bønner, der bliver bedt, jo bedre vil verden være.
~ E. M. Bounds

90

Bønnen gør langt mere end blot at dele Guds
tanker og planer med os. Han vil også dele sin
kraft! Når vi derfor kommer i berøring med Gud i
bønnen, vil der altid strømme kraft ud af ham og
ind i os. For Gud længes efter at give os sit liv, sin
nåde og sin kærlighed. Ikke blot som tanker og
ideer, men som uudtømmelige
kilder af kraft.
~ Peter Tinggaard (med inspiration fra A. T. Pierson)

91

Kraften, vi har i bøn, er så meget større end
det, vi hidtil har set. Hvis nogen ønsker at se
fantastiske undere af guddommelig kraft og nåde
ind i områder med svaghed, svigt og skuffelse,
så kræver det blot, at man tager imod Guds
udfordring: ”Kald på mig, og jeg vil svare dig,
og vise dig store og mægtige ting,
som du ikke kender!”
~ Hudson Taylor
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92

Kirken har endnu ikke berørt en brøkdel af det,
som er muligt i bønnens verden. Kirkens største
sejre vil komme den dag, hvor kristne overalt på
jorden opdager deres kald til at være præster for
Gud, så de dag og nat ofrer sig selv for bønnen.
~ John R. Mott

93

De mægtigste mennesker på jorden er dem, der
beder. Her tænker jeg ikke på dem, der snakker
om bøn, eller dem, der siger, at de tror på bøn,
eller dem, der kan forklare bønnen. Nej, jeg
tænker på dem, der virkelig tager tid til at bede.
De har ikke tid i overskud, men må tage tiden
fra andre ting. Fra ting, som er både vigtige og
nødvendige, men dog ting, som de regner for
mindre vigtige end bønnen.

~ S. D. Gordon

94

Vi må lære vores hjerter at tro, at Gud med
bønnens gave har givet os en overvældende kraft.
For med den kan vi påvirke den himmelske verden
til at udøse alle himmelens velsignelser på jorden.
~ frit efter Andrew Murray

95

Bønnens magt kan måske ikke bevises, men én
ting ved jeg: Når jeg beder, sker der ”tilfældigheder”. Men når jeg undlader at bede, så sker disse
”tilfældigheder” ikke.

~ frit efter Dan Hayes

96

Den mægtigste ting, noget menneske kan gøre for
Gud eller for andre mennesker, er at bede.
~ S. D. Gordon
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97

Bønnen er Guds nøgle til himmelens
skatkammer. Et sted med grænseløse rigdomme af
nåde, kærlighed og visdom.
~ Peter Tinggaard

98

Forbøn er i sandhed et våben med rækkevidde
til jordens ender. Der er intet sted, som er lukket
for forbøn. Intet kontinent, ingen nation, ingen
organisation, ingen by og intet kontor. Der findes
ingen kraft på jorden, som kan holde forbøn ude.
~ Richard Halverson

99

Hvis der er ekstra kraft i bøn, når to eller tre står
sammen om noget, så bør vi forvente himmelrystende ting, når tusinder af troende forenes i bøn.
~ frit efter John R. Mott

Alt er muligt
100

“For mennesker er det umuligt,
men for Gud er alting muligt.”
~ Jesus (Matt 19,26)

101

Den, som ved, hvordan man sejrer i bønnen
sammen med Gud, vil have himlen og jorden
til sin rådighed.

~ C. S. Spurgeon

102

Det er kun dem, der ser det usynlige,
der kan gøre det umulige.
~ frit efter Dick Eastman
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103

En bøn kan være ligeså grænseløs og mægtig som
Gud selv, fordi han virkelig har forpligtet sig selv
på at besvare vores bønner. Alt, hvad Gud er,
og alt, hvad han har, står nemlig til
vores rådighed, når vi beder.
~ frit efter Etienne Piek

104

Mine brødre i troen! Er det ikke et underfuldt
redskab, Gud har placeret i vores hænder? Vores
bønner bevæger ham, som satte hele
universet i bevægelse.
~ R. M. McCheyne

105

Bøn er fuld af kraft, når den strømmer
igennem benådede syndere.
~ Melva Wickman

106

Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for
Gud – og derfor vil det umulige også være muligt
for det menneske, hvori Gud har taget bolig.
~ frit efter A.T. Pierson

107

Mennesker kan overhøre vores formaninger,
afvise vores budskaber, stå imod vores argumenter
og foragte vores handlinger, men de er hjælpeløse
overfor vores bønner.
~ J. Sidlow Baxter

108

Bøn er den skrøbelige, lille nervetråd,
som kan bevæge den Almægtiges muskler.
~ Martin Farquhar Tupper
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109

Det er muligt at bevæge mennesker ved Guds
kraft, blot ved at bede for dem.
~ Hudson Taylor

110

Bøn kan udrette alt, hvad Gud kan.
~ E.M. Bounds

111

Alt, hvad Gud er, og alt, hvad Gud har, står til
vores rådighed, når vi beder. Bøn kan nemlig
udrette alt, hvad Gud kan, og siden alt er muligt
for Gud, vil alt også være muligt for vores bønner.
~ R. A. Torrey

112

Gud gør ikke noget, hvis ikke vi beder. Men når
vi beder kan han gøre absolut alt!
~ frit efter John Wesley

Bønnen som en
døråbner for Gud
113

“Jeg siger jer: 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, der søger,
finder; og den, der banker på, lukkes der op for.”
~ Jesus (Luk 11,9-10)

114

Når vi arbejder, arbejder vi, men når vi beder,
arbejder Gud.
~ Ukendt
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115

Ved at bede åbner vi døren for Guds nærvær, og
det er ved dette nærvær, at ”Guds vilje” bliver
åbenbaret for os. Jo mere vi beder, jo mere
modne vil vi være til at gribe storheden af Guds
fantastiske planer for os i Kristus Jesus.
~ frit efter W. H. Griffith Thomas

116

Det var en engel, som førte Peter ud af sit fængsel,
men det var bønnen, som førte englen hen til ham.
~ Thomas Watson

117

Når vi beder, lægger vi billedlig talt togspor,
hvorpå Guds kraft kan nå frem til verden. For
hans kraft er som et mægtigt lokomotiv med en
uimodståelig kraft, der dog afventer de togspor,
som vores bønner lægger.
~ Watchman Nee

118

Det vigtigste spørgsmål er ikke, hvilke evner jeg
selv har, men hvordan jeg forholder mig til de
evner, som Gud har.

~ Corrie ten Boom

119

Bøn er noget helt andet end meditation. For
ved meditation søger man efter sin egen indre
styrke, men ved bøn søger man i stedet efter Guds
almægtige styrke.
~ frit efter Chiang kai-shek

120

Bøn er den mægtigste af alle styrker, fordi den
ærer Gud og målrettet går efter at åbne døren for
hans aktive indgriben i enhver situation.
~ frit efter E. M. Bounds
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Troens kraft
121

“Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses.”
~ Hebr 11,1

122

At bede uden tro er som at skære med en sløv
kniv – det kræver en masse arbejde, men giver
kun et lille resultat.
~ Ukendt

123

Troen er som en radar, der kan se gennem tågen.
Den kan se ting med Guds perspektiv, hvor det
menneskelige øje ser noget helt andet.
~ frit efter Corrie ten Boom

124

Bønnen er en nøgle til himlens dør og til alt, som
er i himlen, men det er troen, som får nøglen til
at låse døren op.
~ Ukendt

125

Hvis ikke din tro driver dig til at bede, er den
intet værd. Smid den væk, og bed Gud om at give
dig en ny begyndelse.
~ C. H. Spurgeon

126

Når du står foran Guds dør, skal dine bankeslag
være hårde og frimodige. Bank ikke som en tigger
eller som en hjemløs, der forventer at blive afvist,
men som en søn eller en datter af huset, der ved, at
døren vil blive åbnet for dem.
~ frit efter Dr. F. W. Krummacher
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127

En enkelt lyd kan sætte en lavine i gang. På
samme måde kan troens bøn antænde den kraft
fra Gud, som kan flytte ethvert bjerg.
~ frit efter Charles E. Cowman

Den eneste vej til vækkelse
128

“Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer;
men bliv i byen, indtil I bliver iført
kraft fra det høje.”

~ Jesus (Luk 24,49)

129

Der har aldrig været en vækkelse i noget land
eller område, som ikke begyndte med forenet bøn.
~ A.T. Pierson

130

Gud giver aldrig vækkelse til et stolt folk.
Vækkelse kommer til dem, der siger: ”Herre, vi
kan ikke, men du kan!”

~ Dan Hayes

131

Det er de mænd og kvinder, som er mægtige i
bøn, der vinder mange sjæle for Gud. Forud for
alle vækkelser har der altid været anmassende og
udholdende bønner.

~ S. L. Brengle

132

At længes efter vækkelse uden samtidigt at bruge
tid i bøn er at længes den ene vej, mens man selv
trasker i modsat retning.

~ A.W. Tozer
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133

Det er bønnen, der skaber de virkelige ændringer.
Derfor vil enhver kirke, som ikke har et godt
organiseret bønneprogram, forspilde alle sine
kræfter i en slags religiøs tomgang.
~ frit efter Paul Billheimer

134

Hvis ikke jeg havde haft bønnens Ånd, ville jeg
ikke kunne udrette noget.
~ Charles G. Finney

135

Verdenshistoriens samlede kompendier rummer
intet om vækkelser, som ikke blev
startet med bøn.
~ frit efter Edwin Orr

Forventningens magt
136

“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.”
~ Hebr 11,6

137

Vi får kun små bønnesvar, fordi det er det, vi
forventer. Gud giver os ikke mere end det, vi
forventer af ham.
~ frit efter Richard Alleine

138

Hvis vi nøjes med lidt bøn i vores liv, så skyldes
det sikkert, at vi ikke rigtig tror, at bønnen kan
udrette særlig meget.
~ Wayne A. Grudem
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139

Når du beder, så vogt dig mest af alt for at
begrænse Gud! Ikke kun ved vantro, men også ved
at forestille dig, at du ved, hvad han kan gøre. Nej,
forvent tværtimod overraskelser, som er “langt ud
over alt, hvad vi beder om eller forstår.”
~ frit efter Andrew Murray

140

De fleste kristne forventer kun lidt af Gud og
beder ikke om særlig meget. Derfor modtager de
også kun lidt fra Gud og er dybest set tilfredse
med at få så lidt fra Gud.
~ Arthur W. Pink

141

Gud har al guldet i denne verden i sine hænder.
Derfor behøver vi blot at komme til ham, hvis der
er noget, som vi trænger til.
~ frit efter Hudson Taylor

142

Det er faktisk grotesk, hvor meget mere vi stoler
på menneskers hjælp end på Guds hjælp. For vi
føler os sikre på, at en god ven vil hjælpe os, så
snart han har hørt vores ønske og har erklæret
sit ønske om at hjælpe os, men selv om vi ved, at
Gud både hører os og har lovet at hjælpe os, så
forventer vi nærmest ingenting af ham.
~ Peter Tinggaard (m. inspiration fra Griffith John)
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Kapitel 3

Bønnens gevinster

“Kast altså ikke jeres frimodighed bort,
den bærer en stor løn i sig. For I har brug
for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje
og få det, som han har lovet.”
~ Hebr 10,35-36
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Et liv fyldt med belønninger
Når Ezekiel 47 taler om kilden, som vælder ud fra templet,
så beskrives det, hvordan den bringer liv og lægedom til alle,
som kommer i berøring med den. For sådan er Helligånden.
Jesus knytter til ved dette billede, når han i Joh 7,38 kommer
med et fantastisk løfte: “Den, der tror på mig, skal det gå,
som Skriften siger: “Fra hans indre skal der rinde strømme af
levende vand.”” Paulus giver os den sidste brik til udlægningen
af tempelkilden, når han i 1 Kor 6,19 erklærer, at den troende
er et tempel for Helligånden.
Alt i alt udstiller Guds ord således, hvad Guds fantastiske
plan for dig og mig er. Han har udvalgt os som templer for
Ånden, og han vil, at Helligånden skal strømme ud af os som
en flod. Det er præcis det, der sker, når vi beder for verden.
Men siden enhver berøring af Åndens flod medfører liv og
helbredelse, så kan vi slet ikke undgå, at Åndens gennemstrømning af vores hjerter vil medføre mange velsignelser
til os. Hver gang vi tillader Gud at berøre verden igennem
vores hjerter, vil han gøre noget nyt i vores hjerter. Ligesom
strandens bølger efterlader ting på stranden, så vil åndens
bølger efterlade mange skatte i vores hjerter. Og jo mere
Ånden får lov til at strømme igennem vores hjerter, jo flere
velsignelser vil Gud kunne efterlade dér.
Således vil et liv i bøn med sikkerhed også være et liv fyldt
med belønninger.
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Bønnen forandrer vores
hjerter
143

“Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres
indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver
jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres
indre, så I følger mine love og omhyggeligt
holder mine bud.”
~ Profeten Ezekiel (Ez 36,26-27)

144

Bøn er som et bad af kærlighed,
din sjæl kan dykke ned i.

~ St. John Vianney

145

Det er godt at standse op og reflektere over sine
bønner. For Åndens primære fokus med bønnen
er aldrig, at vi skal få en masse ting. Hans mål
er hjertets forandring. Han vil, at du og jeg skal
afspejle Jesus. Alt det andet er sekundært
i forhold til dette.

~ Peter Tinggaard

146

Bøn kræver mere af vores hjerter,
end den kræver af vores munde.

~ Adam Clarke

147

Bøn bevirker, at vores lidenskaber bliver
forvandlet. For når vi beder – altså virkelig beder
– så begynder vi at tænke de samme tanker
som Gud. Vi begynder at længes efter det,
han længes efter, at elske det, han elsker,
og at ville det, han vil.

~ Richard J. Foster
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148

Bønnen opmuntrer os, udfordrer os, former os,
strækker os, ydmyger os, rodfæster os og leder os
fremad på vejen mod åndelig vækst.
~ frit efter Ray Prichard

149

Når du rammes af træthed, tvivl og forvirring,
skal du ikke bede om et lettere liv. Bed i stedet om
styrke, så du kan blive en stærkere
mand eller kvinde.

~ Luis Palau

150

Bed ikke om et behageligt liv, men om at blive
stærkere. Bed ikke om overkommelige opgaver,
men om kraft fra Gud til at gøre det umulige.
~ frit efter Phillips Brooks

151

Jeg er helt overbevist om, at et menneske, som
ikke bruger mange timer alene med Gud, vil
aldrig kende Helligåndens salvelse. … Gud har
lovet at svare vores bønner, og han er absolut ikke
uvillig til at gøre det. Ja, faktisk er han langt mere
villig til at give, end vi er til at modtage. Men
problemet er: Vi er ikke klar!
~ Oswald J. Smith

152

Bøn og kun bøn genskaber mit perspektiv til
noget, der mere ligner Guds.

~ Philip Yancey

153

Bed om, at Gud må gøre dig tykhudet, men med
et blødt hjerte indeni.

~ Ruth Graham
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154

Den eneste måde at bevæge sig forbi de ”selvcentrerede” bønner (hvis noget sådant overhovedet er muligt) er at bevæge sig igennem dem.
Den vej, der fører uden om dem og direkte hen til
de ”mere åndelige” bønner, bygger på
selvbedrag og hykleri.
~ frit efter Richard J. Foster

Bønnen ændrer vores
tanker om andre
155

“Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For
den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med,
og det mål, I måler med, skal I
selv få tilmålt med.”

~ Jesus (Matt 7,1-2)

156

Der er intet, der får os til at elske andre mere, end
det at bede for dem.

~ William Law

157

Gud giver os aldrig indsigt i andres problemer for
at vi skal kritisere, men for at vi skal bede.
~ Oswald Chambers

158

Bemærk dette: Du beder ikke for dem, du
bagtaler. For du vil ikke bagtale dem, der er i
dine bønner. Således er bønnen et
mægtigt rensemiddel.
~ Leonard Ravenhill
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159

Der er intet, der knytter vores hjerter sammen
som bøn. Når vi udøser vores hjerters længsler for
hinanden, så kobles vores hjerter
sammen af kærlighed.
~ frit efter Charles G. Finney

160

Du kan ikke bede i lang tid for nogen og fortsat
hade dem. Oprigtige og hyppige bønner vil med
sikkerhed lede dig ind på kærlighedens vej.
~ Guy Appére

Bønnen ændrer vores
omstændigheder
161

“Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad
dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol
på ham, så griber han ind; han lader din ret bryde
frem som lyset og din retfærdighed
som den klare dag.”
~ Kong David (Sl 37,4-6)

162

Mens vi beder, bliver vores liv rettet ind
efter Guds planer.
~ frit efter E. Stanley Jones

163

Det er ikke det, du forkynder, eller det, du tror i
dit hoved, som har den største indflydelse på din
fremtid. Din fremtid formes først og fremmest
af dine tider i bøn.
~ frit efter Jim Cymbala
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164

Lad dit hjerte blive formet af dine bønner, og så
vil alt i dit liv gradvis blive rettet ind efter
det, du beder.
~ frit efter R. M. McCheyne

165

Bøn vil enten ændre dine omstændigheder eller
din indstilling til omstændighederne.

~ Ukendt

Bønnen er det bedste,
vi kan give
166

“Men Peter sagde: “Sølv eller guld har jeg ikke,
men jeg giver dig, hvad jeg har: I Jesu Kristi,
nazaræerens, navn, stå op og gå!““

~ ApG 3,6

167

Vores bønner bør ikke være selvcentrerede. I
stedet bør vores kærlighed til andre mennesker
være af en sådan størrelse, at vi mærker andres
behov mindst ligeså meget, som vi mærker vores
egne. Når vi beder for mennesker, er det både den
mægtigste og den mest praktiske måde, vi kan
demonstrere vores kærlighed til dem.

~ J. Calvin

168

Hvis vi virkelig elsker andre mennesker, vil vi
ønske at give dem langt mere, end vi har at give,
og det vil føre os til bønnen. Således er forbøn en
fantastisk måde at elske andre.
~ Richard J. Foster
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169

Når Bibelen siger, at vi skal bede for dem, der
handler ondt mod os, så gør den det ikke for at
forstærke den smerte, vi føler. Forbøn handler
ikke om vores følelser, men om
andre menneskers behov.

~ Woodrow Kroll

170

Den mægtigste og bedste gave, som Gud kan give
til en mand eller kvinde, er gaven til at bede.
~ Alexander Whyte

171

Forbøn for andre kan med rette betegnes som at
elske andre på vores knæ.

~ Charles Bent

172

Den person, som har en bedende ven,
er virkelig rig.

~ Janice Hughes

Bønnens beskyttelse
173

“Bekend derfor jeres synder for hinanden, og
bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En
retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.”
~ Jakob (Jak 5,16)

174

Bønnen får et menneske til at holde sig fra
synden, eller også får synden et menneske til at
holde sig fra bønnen.

~ John Bunyon
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175

Bed ofte, for bønnen er et skjold for sjælen, et
lifligt offer for Gud og en pestilens for Satan!
~ John Bunyon

176

En kirke, som ikke bliver beskyttet med nidkær
og mægtig forbøn af selvfornægtende forbedere,
vil hurtigt blive hjemsted for ondskabens
budbringere og et gemmested for alverdens
korruption. Ørkensand fra mørkets magter
vil ligeså stille blæse ind og gradvis forvandle
den kirke, som stoler på sin egen styrke, til en
ufrugtbar ørken.

~ frit efter A. W. Tozer

177

Der, hvor bønnerne ophører, vil ondskaben
snart myldre frem.
~ frit efter C. H. Spurgeon

178

Hellighed er ligeså uundværlig for en åndelig
kriger, som synet er det for en almindelig soldat.
~ frit efter C. Peter Wagner

179

Prisen for manglende bøn er langt større end
prisen for bøn.

~ Ukendt

46

Her slutter netudgaven ...
Hvis du læse hele bogen, er du nødt til at
købe den. Den koster kun 99 kr.
Du er meget velkommen til at downloade
denne netudgave af bogen og du er også
velkommen til at sende den til en ven.
Med ønsket om Guds velsignelse over dit
liv!

Peter Tinggaard

