
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 2 –  DET EVIGE EVANGELIUM OG BØN
 
"Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, 
der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk” – Åb 14,6 

Et budskab af yderste vigtighed 
Gud har i de tre englebudskaber i Åbenbaringen 14,6-12 givet denne planet et budskab af yderste 
vigtighed, som er bestemt specielt for vores tid. Udvist til øen Patmost introducerer apostlen Johannes 
os til disse budskaber. Vi må omhyggeligt betragte tre punkter, før vi ser på selve budskabet. Først, det 
er af guddommelig oprindelse. Det kommer direkte fra Guds trone. Det fremstilles i billeder som givet 
til menneskeheden af en engel, som flyver midt oppe under himlen. Det andet punkt, vi skal lægge 
mærke til i forbindelse med dette budskab, er at englen ’flyver’. Dette budskab er presserende. Det 
må forkyndes uden forsinkelse. Og for det tredje, det er et evigt budskab, der henvender sig til enhver 
generation. Det er ikke kulturelt betinget til at nå én etnisk eller sproggruppe. Det må forkyndes for 
”alle folkeslag og stammer, tungemål og folk.” 
 
Hjertet i dette budskab er ”det evige evangelium,” eller de gode nyheder om Kristi selvopofrende liv, 
hans kærlige tjeneste, hans forsonende død, hans dramatiske opstandelse, hans forbøns-tjeneste som 
ypperstepræst and hans herlige genkomst. Synet om det evige evangelium i Åbenbaringen 14 
stadfæster Jesus’ ord i Mattæus 24: ”Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som et 
vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme” (Matt 24,14). Kristi ord er et løfte, at evangeliet 
”skal prædikes i hele verden” før hans genkomst. Der vil være en mægtig vækkelse blandt Guds folk. 
De vil gribe udfordringen, forstå tidens alvor, og fyldt med Helligånden åbenbare Jesus’ kærlighed, 
nåde and sandhed i en syndefuld verden, der er ved at dø i synden. 
 
Ellen White beskriver det på denne måde, ”Før Guds straffedomme rammer jorden, vil der ske en 
genoplivelse af sand kristendom, som man ikke har set siden apostlenes dage. Gud vil udgyde sin ånd 
og kraft over sine børn. Da vil mange forlade de menigheder, hvor kærlighed til verden har fortrængt 
kærlighed til Gud og hans ord. Både blandt præster og lægfolk vil mange med glæde tage imod de 
store sandheder, som Gud har ladet forkynde i vor tid for at berede et folk på Herrens genkomst” 
(Mod en bedre fremtid, s. 374). 
 
Før budskabet i Åbenbaringen 14 bliver forkyndt til hele verden, vil en åndelig vækkelse blandt Guds 
folk gøre dem i stand til at samarbejde med Gud i at afslutte hans værk. Lad os ammen bede om at 
denne åndelige vækkelse må finde sted i vores egne liv og derved forberede os på de sidste 
afsluttende begivenheder i Jordens historie. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

”De Ti dage med bøn førte til et helbredelsesmirakel for mig. Jeg blev indlagt på hospitalet på grund af 
pludselig sygdom før begyndelsen på de Ti dage med bøn. Jeg følte mig håbløs, ligesom mine bønner 
ikke var tilstrækkelige eftersom min tilstand forværredes fra dag til dag. Jeg blev inviteret til at 
deltage i Ti dage med bøn fra min hospitalsseng. Det var første gang jeg deltog. Ved aftenmøderne 
over Zoom mange bad for min helbredelse. Jeg priser Gud for de vidunderlige sjæle, som inderligt 
bad for vores bedeønsker hver aften.... Gud har været så nådefuld, fordi jeg blev udskrevet selv 
førend de Ti dage med bøn sluttede. Det var hans helbredelseskraft, der gjorde mig rask. Jeg var syg 
og han rørte ved mig. Det var i sandhed et svar på bøn!” (Harley). 

Bede Guds ord – Åb 14,6 

”Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for 
dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk.” 
 
”Det evige evangelium” 
Gud giv mig en stadig voksende taknemmelighed for det evangeliske budskab. Giv mig frelsens glæde og 
transformer mit liv, så at når andre ser mig, kan de se evangeliets kraft virke i mig og blive draget til 
Jesus.  
 
”Forkynde for dem, der bor på jorden” 
Fader, jeg ønsker en evangelisk erfaring med dig, så jeg må kunne dele disse gode nyheder med andre i 
ord og handling. Brug mig til at vidne for min familie, venner, medarbejdere, naboer og folk i min 
omgangskreds.  
 
”For alle folkeslag” 
Denne verden kommer til en afslutning og milliarder lever i mørket. Jesus, giv mig anledning til denne 
uge at dele de gode nyheder om dit tilbud om frelse til en anden person. Giv mig takt og visdom til at 
vidne til folk fra andre folkeslag, kulturelle baggrunde og etniciteter. Tak at du kalder ethvert 
menneskeligt væsen til at tro på 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: Den tro, som Jesus favner (347); Hvor dyb vor Faders kærlighed (188); O, lad mig høre 
om Jesus (239); Glade forvisning (237). 
Vi har et håb: Jesus, led mig dag for dag (50); Guds kærlighed (43).  
 


