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Noget af det, der siges allermest i kirken er, ”Gud svarer på bøn!” Men det er kun den halve sandhed. Hele
sandheden er, at ”Gud over-svarer på bøn!”
Tag nu Israels børn som eksempel. Hoseas profeterede til Israel ”I er frafaldne, men I er stadig Guds folk. Vend
tilbage til Herren og bed.
”Tag ord med jer, og vend om til Herren; sig til ham: »Du, som tilgiver al skyld.” (Hoseas 14:3). Deres bøn var
enkel: Alt had Israel skulle gøre, var at bede Gud om at have barmhjertighed med dem. Gud svarede, ”Jeg vil
helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Min vrede vender sig fra dem. Jeg er som duggen for Israel, der
skal blomstre som liljen og slå rødder som Libanons træer. Dets grene skal brede sig, så det bliver prægtigt som
oliventræet, dufter som Libanons træer.” (Hoseas 14:5-7).
Himlens dug er Herrens tilstedeværelse. Indtil da, havde der været tørke; alt var døende fordi Herren havde fjernet
sin gunst fra dem. Men nu, på grund af anger og helhjertet bøn, sagde Gud, at han ville lade liv spire frem alle
steder. Israel blev ikke kun tilgivet, men fornyet. De ville gro, få gode rødder, vokse og trives. Alt hvad de bad om,
var nåde, tilgivelse og accept. Men Gud åbnede himlens sluser og udøste en velsignelse over dem, som de aldrig
havde drømt om, eller turdet håbe på. Gud over-besvarede deres bønner!
Min kære ven, Gud har gjort det samme for dig. Da du angrede, bad du Gud om et rent hjerte, om tilgivelse og fred.
Men se hvordan han har svaret dig. Han gav dig en længsel og et tørstigt hjerte efter mere af Jesus. Han gav dig
øjne at se med, ører at høre med og kærlighed til ham og hans folk.
Jesus er blevet din morgendug og han vander din sjæl dagligt ved hans Ord. Du vokser – du er ikke død eller
døende – du er i allerhøjeste grad i liv i ham. Halleluja!
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