
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 3 –  GUDS MISSION OG BØN (1)  
 
”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa 
og Samaria og lige til jordens ende.” – ApG 1,8. 

Løftet, der gælder en umulig mission 

De tre engles budskaber er en vigtig appel til mission. Den tilsyneladende umulige opgave at nå verden med 
evangeliet er kun mulig ved Helligåndens kraft. Missionens udfordring i endens tid svarer til den udfordring, 
som den nytestamentlige kirke stod overfor i Apostlenes Gerninger. Løftet om Ånden er givet til os, ligesom den 
var givet til dem af Jesus i ApG 1,8: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine 
vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” Ved helligåndens kraft øvede den 
nytestamentlige kirke indflydelse på verden. Ti tusinder accepterede Kristus som Messias og blev døbt. 

Bogen Apostlenes Gerninger viser et intimt forhold mellem en bedende menighed og en Ånds-fyldt vidnende 
kirke. ApG 1,14 siger, ”De holdt alle i enighed fast ved bønnen.” I ApG 2,42 holdt de ”fast ved apostlenes lære og 
fællesskabet, ved brødsbrydelsen og ved bønnerne.” Og ApG 4,312 tilføjer at, ”da de havde bedt, rystedes stedet, 
hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed.” Læg 
mærke til tre ting i denne sidste tekst. De troende bad, de blev fyldt med Helligånden, og som et resultat talte de 
Guds ord med frimodighed or – bedre oversat – med tillid. Bøn, Helligånden og mission er en forenet helhed. 

Vi må have det 

Idet Ellen White kommenterer på disciplenes erfaring, bemærker hun, ”Vi skulle bede lige så alvorligt om 
Helligåndens nedkomst, som disciplene bad om den på pinsedag. Hvis de havde behov for det på den tid, så 
behøver vi det mere i dag” (Testimonies for the Church, bind 5, s. 158). Hvilken guddommelig indsigt! Hvis 
disciplene behøvede Helligåndens udgydelse for at nå deres verden med evangeliet, har meget mere brug for 
Helligåndens kraft. Verden er større, mere kompleks og mere gudløs i dag. 

Dette er tiden til at søge Gud i bøn for Åndens ubegrænsede kraft til at udføre det, der ellers er umuligt. Ellen 
White skriver, ”Helligåndens nedkomst over menigheden bliver set frem til, som noget der sal ske i fremtiden, 
men det er menighedens privilegium at modtage det nu. Søg det, bed om det, tro på det. Vi må have det, og 
himlen venter på at give det” (Evangelism, s. 701). 

Må vi alle søge Helligåndens kraft til at udføre forkyndelsen af de tre engles budskaber i denne generation. Lad 
os søge Gud sammen i bøn om denne mægtige udgydelse af hans Ånd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tid til bøn (30-45 minutter) 

Vidnesbyrd fra Ti dage med bøn i 2021 

”Jeg tilbragte en stor del af mit voksne liv med at prøve at finde glæde i denne verdens ting. Jeg blev ved med at 
fortælle mig selv, at hvis jeg kunne finde den rette mand, det rigtige job, tabe mig i vægt, så ville jeg til sidst finde 
min lykke. Hvor lidt var jeg klar over, at jo mere jeg ofrede mig selv på denne verdens alter, jo mere følte jeg mig 
reduceret og tom. Jeg havde altid modtaget ’Ti dage med bøn’ materialet på e-mail, men helt ærligt, så 
gennemførte jeg aldrig alle ti dage. Jeg havde for travlt med at udhugge mig mine egne revnede cisterner, 
medens Kilden med Levende Vand var nær ved! Denne gang besluttede jeg at prøve Jesus og tage ham på sit ord. 
Hvilke utrolige ti dage dette har været! Ligesom Marie ved Josef fra Arimatæas grav så jeg Jesus, og jeg kan 
fortælle dig, at han lever! Kristus har givet mig et nyt perspektiv på bøn, lydighed og tro. Jeg gav mit hjerte til 
Herren på ny efter at have bekendt mine synder bedt ham blive hos mig. Nu ved har jeg så meget at leve for!” 
(Thutu) 

Bede Guds ord – ApG 1,8 

”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og hele 
Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” 
 
”I skal få kraft” 
Gud, jeg ved, at jeg er ude af stand til og magtesløs, når det gælder at opfylde de tre engle mission, som du har givet 
os. Det er for stort og menneskeligt umuligt. Jeg takker dig for løftet om Helligåndens kraft. Jeg erkender mit store 
behov for en daglig dåb af Ånden og stoler på dit løfte om at give kraft til dem, som sætter deres tillid til dig. 
 
”I skal være mine vidner” 
Jesus, jeg takker dig for at gøre mig til et vidne om din kærlighed, sandhed og forvandlende kraft. Giv mig mod til at 
dele, hvad du har gjort for mig til dem omkring mig i disse sidste dage af jordens historie. Giv mig flere og flere 
muligheder til at vidne for dig og fortælle andre, hvor storartet du er.  
 
”Til jordens ende” 
Fader, jeg er klar over, at min missionsmark begynder hjemme og udvider sig til mit nabolag, min omgangskreds, 
min landsby og by, og til hele verden. Vis mig, hvordan jeg kan deltage i din mission hvor jeg er i dag, og hvordan jeg 
kan støtte det evangeliske arbejde over hele verden. 

Flere bønneforslag 

Tak og Lovprisning: Giv tak for specifikke velsignelser og prise 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: Nu bede vi den Helligånd (250); Kom til mig, du Guds Ånd (272); Du Ånd fra kirkens første tider 
(254); O, send os ikke ud alene (469); Herre, jeg vil gerne tjene (462). 
Ungdomssangbogen: Alt jeg give vil til Jesus (70). 
 


