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5te Søndag efter Paaske 1846 

 

Hellige Gud-Fader! – Dit Ord er Sandhed! Dit Ord til os er Aand og Liv! – Troens Ord, som 

maa høres! ja, Himmelske Fader! ligesom Dit Ord er kommet ned fra Himmelen med 

Din elskelige Søn, Vorherre Jesus Christus, lad det saaledes ogsaa i Hans velsignede 

Navn med Din Aands Kraft opstige til Himmelen i vore Hjerters og Læbers brændende 

Bønner, saa vort himmelske Borgerskab maa blive os vist og vor Glæde blive fuldkom-

men i Dit salige Samfund: Vor Fader! Du, som er i Himlene! 

____________ 

 

Hidindtil har I ikke bedt om Noget i mit Navn; beder, og I skal faae, saa eders Glæde 

kan være fuldkommen! 

 Disse Vorherres Jesu Ord til sine Disipler i den Nat, da Han blev forraadt, skal be-

standig klinge for vore Øren til Opvækkelse, Formaning og Trøst, men det skeer ingen-

lunde, med mindre vi giemme og overveie dem i vort Hjerte, thi lade vi dem flygtig fare 

os forbi eller tage dem dog løselig, da nytter de os slet ikke, ja, da bliver det os paa en 

Maade til Anstød hvad der er givet os til Opbyggelse, ligesom vi veed, at Han, der er 

Hovedhjørnestenen i Guds evige Tempel, bliver for Mange en Anstøds-Steen og Forar-

gelses Klippe.  

 Naar man saaledes hører Herren sige til Apostlerne: hidindtil har I ikke bedet om 

Noget i mit Navn, da tænker Mange: ja, gjorde ikke engang de det, hvorledes skulde da 

vi, medens Andre tænker: gjorde de aldrig hvad vi giør saa tit, da kunde de trænge til at 

lære af os, istedenfor at man siger, vi skal komme til dem, og  
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i begge Tilfælde tager man Anstød af hvad der er skrevet til Opbyggelse, men det er 

aabenbar ikke Ordets Skyld; thi annamme vi det som et Guds Ord, da giør det os strax 

alvorlige nok til at tænke: det er altsaa en langt større og dybere Ting at bede i Jesu 

Navn end Folk sædvanlig tænker, og mon da ikke Herren maa sige ligesaa til os: hid-

indtil har I ikke bedt om Noget i mit Navn? 

 Ja m. V. dette er den første Alvors-Tanke, som disse Herrens Ord maa vække hos en 

troende og opmærksom Tilhører, og den Næste er: jo, Han kunde vist nok omtrent 

sige det Samme til os Alle, thi han maa jo sige reent ud til de Fleste: hidindtil har I slet 

ikke bedt om Noget. 

 Ja m. V. skiøndt det er umueligt, at vi skulde have mindste Tro paa den Herre Jesus 

Christus uden at have bedt Gud om Noget, saa trænger vi dog alle til at betænke hvil-

ken bønneløs Tid, det er, vi lever i, thi den hjertelige Stumhed for Gud i Himmelen, 

som nu hersker paa Jorden, er saa smitsom og saa dødelig en Sjæle-Sygdom, at vi maae 

tage os vel i Agt, om vi skal undgaae den. Tænker vi nemlig, det er dertil Nok at have 

en god Vane fra Barndommen og blive i den, da kommer vi snart dertil at hvad vi kal-

der Bøn, kalder Herren slet ingen Ting, eller det som er værre, thi den Herre, som for-

dum vendte sig bort fra det Folk, der nærmede sig ham med deres Mund og ærede 

Ham med deres Læber, men var langt borte med deres Hjerter, Han tænker eens til alle 

Tider. Vil vi derfor ikke blive dem lige, der er som Dyr for Herrens Ansigt eller værre 

endnu, da maae vi gaae til Roden og see, hvad det er, som giør Hjerterne stumme til 

Bøn, see at det er Tvivlen om den levende Gud, som seer og hører os, og vor Egenkiær-

lighed, som umuelig kan søge Guds Ære men misunder Ham den. 
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 Ja, disse er de forgiftige Rødder til den Spot med Bønnen eller Ligegyldighed ved 

den, som er rædsom herskende i vore Dage, saa rædsom herskende, at vi kan høre 

Mange uden Sky vedkiende sig dem, ja vel endog rose sig deraf, som om det var Beviis 

paa høi Oplysning og paa ædel Følelse af Menneskets Værdighed. Vist nok behøve vi 

kun et Glimt af det sande Lys og en Gnist af den ægte Menneskelighed for at see og 

føle, det er grueligt, det er en gruelig Blindhed paa Sjælens Øie, ei at kunne see Ham, 

som aabenbarer sig for os Alle i sine mageløse Gierninger, ja, Ham, som har skabt os i 

sit Billede og efter sin Lignelse, saa vi umuelig kan betragte vor menneskelige Herlighed 

i det Høie eller i det Dybe uden at vor Skabers Herlighed speiler sig deri, og det er 

endnu en langt grueligere Forhærdelse mod dette Syn at forblive stiv og stum for Guds 

Ansigt, som om Mennesket, hvis Herlighed med Rette lignes ved Markens Blomst, dog 

kunde kalde det sin Ære for nær at knæle i Støvet for den Gud, som er fra Evighed til 

Evighed, eller som om vi, der har slet Intet uden hvad os er givet herovenfra, dog var 

rige nok til at kunne undvære Ham, af Hvis Fylde, vi har alle faaet; vist nok er det saa, 

men vi maae være meget ubekiendte med det faldne Menneske og fremfor Alt med os 

selv, om vi ikke veed, at trods dette Syn og denne Følelse fristes vi dog til at glemme 

eller undlade Bønnen, den sande, virkelige Bøn, som om det var tvivlsomt, enten Gud 

saae og hørde os  

 

3 
 

 

5te Søndag efter Paaske 1846 

 

eller ikke, og som om det var en stor Ydmygelse at bøie sig for Ham, der med Rette 

kalder Himlen sin Stol og Jorden sin Fodskammel, eller en stor Ubehagelighed for Al-

vor at skulle bede Ham om Noget, som dog ikke blot er rig til alle dem, der kalde paa 

Ham, men oplader gierne sin milde Haand til at mætte alt det Levende med Velsignel-

se, ja, kalder det saligere at give end at tage. 

 Derfor, Christne! lad os vogte os vel for den Fiende ad vor Tro, vort Haab og vor 

Salighed, der ikke gaaer omkring som en brølende Løve, men findes overalt, som Slan-

gen i Barmen, lad os vaage for at vi kan bede og ei dysse eller lade os dysse i Søvn ved 

de Tanker, at vi som troe paa Ham, der er baade Gud og Mand, kan umuelig fristes til 



at tvivle om den Levende, som seer os, vi som trøste os ved Ham i Guds Skikkelse, der 

fornedrede sig selv, vi kan umuelig falde paa at ophøie os selv, vi som bøie Knæ i det 

Navn, der har uindskrænket Løfte om Bønhørelse, vi kan umuelig undlade at tye til 

den Himmelske Fader om den Naade, Hjelp og Velsignelse, vi daglig behøve; nei lad os 

indsee og huske, at alt Dette hjelper ligesaalidt som alle Bedehuse, Bededage og Bede-

timer, dersom vi ikke staae paa Vagt mod den Ligegyldighed for Bønnen og den Lun-

kenhed i Bønnen, som fremfor Alt i vore Dage er Pestilensen for Tro og Gudsfrygt, 

staae paa Vagt derimod, saa at naar vi ikke ret kan bede om noget Andet, vi dog for 

Alvor bede Gud helbrede os for denne Sygdom og med Rod oprykke hvad Han ingen-

lunde har plantet, men hvad der truer med at kvæle al Hans Sæd og Plantning hos os! 

 

4 
 

 

5te Søndag efter Paaske 1846 

 

 Da m. V. men ogsaa først da, naar Bønnens Nødvendighed og Bønnens Hindringer 

staaer os levende for Øie, saa vi alvorlig bekymres over, at det sædvanlig har ingen Art 

med vore Bønner, da først bliver det os til Oplysning, til Trøst og Opbyggelse at høre 

Herrens Ord til Disiplerne: Hidindtil har I [ikke] bedt om Noget i mit Navn, beder! og 

I skal faae saa eders Glæde maa være fuldkommen; thi sandelig, sandelig, siger jeg eder, 

hvadsomhelst I bede Faderen om i mit Navn, det giver Han eder. Ja, da falder det os 

paa Sinde, baade hvorfor det er i Jesu Navn, der maa bedes, naar Glæden skal blive 

fuldkommen, og hvorfor Disiplerne ikke endnu havde bedt i Jesu Navn, skiøndt de 

længe havde fulgt ham trolig og følt Bønnens Nødvendighed og lært dens rette Ord af 

hans egen Mund, at det er i Jesu, Guds elskelige Søns Navn der maa bedes, naar 

Bønnen skal stige barnlig op til den Himmelske Fader med fuld Fortrøstning paa Hans 

mageløse Godhed og grændseløse Kiærlighed og med fuld Hengivenhed i Hans 

velbehagelige Villie, men at denne Bøn i Jesu Navn kan intet syndigt Menneske bede af 

sig selv, det er den Helligaands Gierning, som skrevet staaer: Ingen kan kalde Jesus Herre 

uden i den Helligaand, saa det kunde hans Apostler ikke heller, førend han var død og 

opstanden og havde fra Himlen sendt dem sin og sin Faders Aand. Først da begynder 

vi ogsaa at fatte Meningen af Herrens Ord i Dagens Evangelium: dette har jeg talet til  
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eder i Lignelse, thi, ikke sandt m. V. naar vi først høre Herren sige: hvadsomhelst I be-

de Faderen om i mit Navn, det giver Han eder, da tager vi det ikke for en Lignelse, 

men tager det bogstavelig, som om det var Nok at føie Jesu Navn til vore Bønner for at 

være Bønhørelsen vis, og skiøndt vi snart lærer, det holder ikke Stik, varer det dog 

længe, før vi seer, at Feilen ligger ikke i Herrens Ord men hos os, som ikke vil vide af, 

at han taler i Lignelse, uagtet han selv udtrykkelig siger det, saa det at bede i Jesu Navn 

er at bede som han bad, hvem Faderen altid hørde, at bede, som intet andet Menneske 

kan uden at have annammet den sønlige Udkaarelses Aand hvori vi raabe Abba Fader! 

bliver mægtige til af Hjertet at kalde Gud vor Fader, som naturligviis kun Hans Børn 

kan. 

 Og see m. V. naar vi saaledes seer Lys i Herrens Lys, seer, at uden Barnligheden paa 

Jorden kan Faderligheden i Himlen umuelig høre ægte Bønner fra os, eller fylde vore 

Hjerter med den fuldkomne Glæde, naar vi seer det, men har den Tro at til at skaffe og 

skiænke os denne Barnlighed saae den Himmelske Fader Udvei ved at hengive sin 

eenbaarne Søn, til at kiøbe os den med sit hellige og dyrebare Blod, dertil følde Vor-

herre Jesus Christus Kald og Kiærlighed, til at virke, opelske og modne den i os, dertil 

sendte den himmelfarne Frelser os sin egen Aand som udgaaer fra Faderen og giør 

hans Ord og Indstiftelser til ægte Saligheds-Midler for os, see, da er vi trøstede over al 

Jordens Møie og over al vor egen Usselhed og Nøgenhed for Guds Ansigt. 
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 Naar vi da tilegne os Dagens Evangelium og overveie det i vort Hjerte, da takker vi 

først og sidst vor guddommelige Frelser for den herlige Forjættelse, at hvadsomhelst vi 



bede Faderen om i hans Navn, det vil han give os, og sige for Resten frimodig til ham: 

om vi hidindtil har bedt om Noget i dit Navn, som det sig bør, det veed kun Du, din 

Fader og din Aand, men saa vist, som din Fader er ogsaa vor Fader og din Aand er og-

saa vor Aand, saavist skal jo den Dag oprinde, da vi bede i dit Navn, og veed at Faderen 

elsker os fordi vi troer paa dig, og Faderen bønhører os, som Han bønhører sin elskeli-

ge Søn, i hvem Han har Velbehag! 

 Og naar vi med denne Tro og Forsikkring daglig vende os til den Himmelske Fader 

med den Bøn, Sønnen har lært os, og bede den Helligaand oplive og forklare den for 

os, saa vi kan lære med barnlige Læber at kalde Himlens og Jordens Skaber vor egen 

Fader, Hvis Fader-Navn er det Helligste, Hvis Kiærligheds-Rige er det Ønskeligste, Hvis 

velbehagelige Villie er det Bedste vi kan nævne, da skeer det daglig mere, og jo bedre vi 

som Guds smaa Børn lære vort Fadervor af den Helligaand, desbedre lære vi naturlig-

viis at forstaae hvad det er at bede i Jesu, Guds Søns Navn, des klarere see vi, det følger 

af sig selv, at Alt hvad vi bede Faderen om i det velsignede Navn, det giver Han os, og 

at Summen paa alle Hans Gaver, det er den fuldkomne Glæde, som aldrig borttages. 
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 Ja m. V. Verden faaer have Lov til at spotte dermed, siden den ikke vil noget bedre, 

men det er dog lige sandt, lige trøsteligt i Liv og Død, lige glædeligt i Tid og Evighed, at 

Bønhørelsen er os saa vis, som Guds Sandhed og evige Liv, naar vi kun af Hjertens-

grund bede vort Fadervor i Jesu Christi Navn, som baade kan og vil lære os det ved den 

Sandhedens og Kiærlighedens Aand, som er udsendt til det Samme og bliver hos Her-

rens Menighed evindelig. 

 Derfor som Psalmisten synger: mens Hine stole paa Heste og Vogne, vil vi alene 

komme Herrens vor Guds Navn ihu og søge den Ære, som er af den levende Gud. 

 Det overgaaer vist nok langt vores saavelsom al Verdens Forstand, hvordan vi derved 

i Sandhed blive Guds Børn, men for Menneskehjertet er det indlysende, at naar vi 

faaer barnlig Kiærlighed og Tillid til Gud, da er Hans Faderlige Kiærlighed og Godhed 

os saa vis, som vort eget Liv, og at Vorherres Jesu Christi Tro ved den Helligaands 



Naade kan giøre os til saadanne Guds Børn, derom tale Dage med Dage, det erfare vi 

hvert Øieblik naar vi borte fra Tvivl og opløftede over Egenkiærligheden give os Gud i 

Vold, i Jesu Navn Amen! 
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