
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 1 – BØNNENS NØDVENDIGHED  
 
”Hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!” (Luk 11,13). 

En skræmmende opgave 

Verdens befolkning eksploderer. De sidste befolkningstal afslører at vores verden har 7.8 milliarder indbyggere 
tæt pakket på denne roterende klode, som vi kalder Jorden, mens den farer gennem rummet med en hastighed 
af 108.000 km i timen. Med ca. 385.000 spædbørn født hver dag, eller 140 millioner hvert år, undres vi over, 
hvordan vi overhovedet kan nå denne verden med evangeliets gode nyheder om Kristi snare genkomst. Hvert 
år fødes der næsten syv gange flere mennesker end det nuværende medelmestal i syvendedags 
adventistmenigheden.  

Eller, se på udfordringen på en anden måde. Verdens byer vokser hurtigt. Der er mindst 548 byer med en 
befolkning på én million eller mere. Mange af disse byer er i lande, hvor syvendedags adventistmenighedens 
tilstedeværelse er meget lille. Den skræmmende opgave med at nå denne verden med de tre engles budskaber 
tårner sig op foran os. Millioner dør uden Kristus og et kendskab til frelsens gode nyheder og håbet om hans 
andet komme. Opgaven foran os synes til tider umulig – og dette skulle få os ned på vores knæ i inderlig bøn.  

Ved Helligåndens kraft 

Ingen mængde af menneskelig anstrengelse er tilstrækkelig til at nå verden for Kristus. Menneskelige planer er 
uden kraft, medmindre de styrkes af Helligånden. Kun ved Helligåndens magt vil denne verden blive nået med 
himmelens budskab for de sidste tider. Kun ved Helligåndens magt kan millioner i denne verdens storbyer blive 
nået. Kun ved Helligåndens magt kan lukkede lande, som modsætter sig evangeliet, blive nået.  Kun ved 
Helligåndens magt kan vores egne befolkningsgrupper blive nået. Og de utrolig gode nyheder er, at Gud allerede 
arbejder på disse ”vanskeligt tilgængelige” steder.  Han inviterer os til at søge ham om kraft til at udføre opgaven 
foran os.  

Hvor meget snarere 

Jesus sagde, ”Når da I, som er onde, kan giv e jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i 
himlen give Helligånden til dem, der beder ham!” (Luk 11,13). Læg mærke til udtrykket ”hvor meget snarere” i 
denne tekst. Jesus ønsker at gøre meget mere for os personligt og meget mere for hans menighed, end vi kan 
forestille os. Han tilskynder os til at bede om Helligånden, bønfalde om Ånden, søge Åndens velsignelser af hele 
vores hjerte – ikke fordi han er uvillig til at give os, men fordi vi er uforedte til at modtage den. Idet vi begynder 
disse ti dage med bøn i år, så lad os gøre krav på dette løfte sammen.  

”Løftet om Helligånden er ikke begrænset til nogen bestemt tidsalder eller til nogen race. Kristus erklærede, at 
hans Ånds guddommelige kraft skulle følge hans disciple indtil enden. Lige fra pinsedag til vor egen tid har 
Talsmanden været udsendt til alle, som helt og fuldt har overgivet sig til Herren og hans tjeneste.” (Mesterens 
Efterfølgere, s. 31). 

Lad os bede sammen!



 

Tid til bøn (30-45 minutter) 
Vidnesbyrd fra Ti dage med bøn i 2021 

"Jeg er taknemmelig for de Ti dage med bøn. Jeg føler ligesom en ild er blevet genantændt i mig. Jeg bruger mere 
tid i Bibelen og med Herren.... Jeg takker og priser Gud for at have åbnet mine øjne, mit hjerte og mit sind til helt 
at modtage Jesus og Helligånden i mit liv.” 

Et mægtigt løfte 

”’Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal I få af min himmelske fader. For hvor to eller 
tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg iblandt dem” (Matt 18,19.20). ’Bed mig, og jeg vil svare på jeres anmodning.’ 
Løftet er givet på betingelse af, at menighedens forenede bønner bliver fremsat, og i svar til de bønner kan 
forventes en større kraft end den, der kommer ved privat bøn. Kraften, der gives, vil stå i forhold til 
menighedens enhed og deres kærlighed til Gud og hinanden.” (Ellen G. White, Manuscript Releases, bind 9, s. 
303). 

Bede Guds ord – Luk 11,13 

”Hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!” 
 
”Hvor meget snarere” 
Gud, du er god. Du ønsker mit gode, meget mere end selv den mest elskelige forælder nogen sinde kunne. Du kender 
mit inderste væsen og hjerte, og du alene forstår, hvordan du kan genoprette, helbrede og transformere mig. 
 
”Helligånden”  
Jesus, tak for løftet om Helligånden. Han bringer Guds velsignelser ind i vores liv. Han herliggør dig i vores hjerter. 
Han tilføjer frelsens fordele, som du udvirkede på Golgata, til vores liv. Tak for denne gave!  
 
”Dem, der beder ham” 
Fader, jeg gør krav på løftet i Luk 11,13 i dag. Dagligt vil jeg med glæde bede dig om at fylde mig med den 
nuværende, den nærværende og mægtige Hellige Ånd. Fjern alle de ting i mit liv, som står i vejen for en fuldstændig 
overgivelse til dig. Døb mig og min menighed med Helligånden, så vi kan herliggøre Jesus i en verden, som behøver 
dig.  

Flere bønneforslag 

Tak og lovprisning: Giv tak for specifikke velsignelser og pris Gud for hans godhed. 
Bekendelse: Tag et par minutter til privat bekendelse og tak Gud for hans tilgivelse. 
Vejledning: Bed Gud om at give visdom til aktuelle udfordringer og beslutninger. 
Vores menighed: Bed Gud om at velsigne indsatsen fra vores lokale, regionale og internationale kirke. 
Lokale anmodninger: Bed for medlemmers, familiemedlemmers og naboers aktuelle behov. 
Lyt og svar: Tag dig tid til at lytte til Guds stemme og svar med lovprisning eller sang. 

Forslag til sange 

Salmebogen: Ånd fra himlen, kom med nåde (264); Herre, lær mig at bede (424); Du fylder mig med glæde (403).  
 

  


