
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 4 — GUDS MISSION OG BØN (2)  
 
”Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder for jer; for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og 
om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens 
ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den 
dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed” – Kol 1,3-6 

Hurtig vækst 

Den nytestamentlige kirke eksploderede med vækst. Som svar på alvorlig, inderlig bøn blev Helligånden udgydt 
med mægtig kraft. Tre tusind blev døbt på et sted på en enkelt dag. I ApG 4 fortælles der, at ”mange af dem, som 
havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring fem tusind” (ApG 4,4). Hvis vi inkluderer 
kvinder og børn, ville antallet af troende nogle få korte måneder efter pinse uden tvivl have nået 15.000-20.000. 
Gennem hele bogen Apostlenes Gerninger fortsætter kirken med at vokse hurtigt. ApG 6 erklærer, at mange 
præster og religiøse ledere var lydige mod troen (vers 7). Beretningen fortæller historien om Filip, der prædiker i 
Samaria, Paulus’ missionsrejser gennem Middelhavsområdet, Peter, der studerer Skriften med Kornelius, og 
troende, der fyldt af Helligånden deler Kristi budskab overalt. Indflydelsen fra evangeliet var så stor, at apostlen 
Paulus erklærer, at evangeliet blev prædiket for al skabningen under himlen (Kol 1,23). 

Erfaringen i den nytestamentlige kirke er lærerig for menigheden i dag, mens vi venter på Herrens komme. 
Hvad var nøglen til deres succes? Hvorfor voksede menigheden i det Nye Testamente så hurtigt? Lad os blot 
undersøge nogle få grunde. Den nytestamentlige kirke gennemvædede alt de gjorde med bøn. De levede livet 
fuldstændig helliget til og afhængig af Gud. De var klar over, at de var magtesløse til at udføre Jesu mission uden 
Jesu kraft. Ellen White forklarer det tydeligt: 

”Vi må konstant have Jesus for øje og gøre os klart, at det er hans kraft, som gør arbejdet. Selvom vi skal arbejde 
alvorligt for de fortabtes frelse, skal vi også tage os tid til overvejelse og bøn og til at studere Guds ord. Kun det 
arbejde, der er udført med megen bøn og helliget til Kristus, vil til slut vise sig at have virket til det gode.” (Jesu 
liv, s. 258-259). 

Guds mission – Guds fremgangsmåde 

Læg omhyggeligt mærke til denne undervisning. Det er Kristi kraft, som udretter hans arbejde gennem os. Det er 
ikke vores visdom, vores intellektuelle evner, vores begejstring eller vores viden. Visdommen, når det gælder at 
vinde sjæle, kommer fra Jesus. Kraften til at ændre liv er Kristi kraft og hans alene. Når alt er sagt, er det kun det 
arbejde, som er udført med megen bøn og helliget ved Jesu fortjenester, der vil vise sig at have været virksomt 
for det gode. Guds mission må udføres ved Guds fremgangsmåde.  

Er der en af dine kære, du ønsker at se i Guds rige? Er der en ven eller medarbejder, som behøver Jesus? Er der 
en eller anden, du kender, som engang vandrede med Guds folk, men er drevet bort? Skriv deres navne på et 
blankt stykke papir og læg dette papir i din Bibel ved 1 Joh 5,14-17. Gør krav på Guds løfte hver dag på vegne af 
dine kære. Lige nu, lad os bruge nogle få øjeblikke til at bede Gud bringe mennesker til vores tanker, som han vil 
have os til at vidne for, og så lad os knæle sammen og bede for dem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tid til bøn (30-45 minutter) 

Bede Guds ord – Kol 1,3-6 

”Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder for jer; for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus 
og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i 
sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også 
hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed.” 
 
”Vi beder for jer” 
Herre, vi bekender, at vi ikke har tilbragt tid nok i bøn. Så ofte stoler vi på vores egen visdom og vores egne planer i 
alt, hvad vi gør. Og når det gælder at udføre din mission, søger vi ikke din vejledning nok. Tilgiv os. Hjælp os at være 
en bedende menighed og en menighed, der stoler på dig for succes og ikke på menneskelige idéer og planer. 
Omvend vort bønneliv, og bring en vækkelse iblandt os. 
 
”Jeres tro på Kristus Jesus” 
Herre, vi erkender, at kun det arbejde, der gennemføres ved megen bøn og er helliget ved Kristi fortjenester, vil vise 
sig til sidst at være virksomt for det gode. Hjælp os at prioritere alvorlig og hjertelig bøn højere i alt missionsarbejde 
i vores menighed såvel som i vores personlige liv og familier. Forøg vores tro på din evne til at opfylde dine løfter til 
os.  
 
”Jeres kærlighed til alle de hellige” 
Kærlighedens Gud, du skabte os med en evig kapacitet til at vokse i din kærlighed. Tak, for at have udgydt din 
kærlighed i vores hjerter, så vi kan være i stand til at elske dem omkring os. 

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 om 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); Kender du den livsens kilde (354); Jeg behøver dig, o Jesus (356); 
Kom, som du er, til din frelser (359). 

Vi har et håb: Jeg har besluttet at følge Jesus (68).  



 

 


