
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 5 –  DEN LYDIGE LIVSSTIL OG BØN  
 
"Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. 
Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om.” 
– 1 Joh 5,14.15 

Vi er magtesløse, men han er almægtig 

De tre engles budskaber kalder os til et liv i lydighed. Den første engels budskab erklærer, ”Frygt Gud og giv ham 
ære, for timen er kommet, da han dømmer” (Åb 14,7). Det Nye Testamente blev skrevet på det græske sprog, og 
ordet for frygt brugt i denne tekst kan også oversættes respekter, vis ærbødighed eller ær. Det er en holdning af 
loyalitet over for Gud, en mental handling at være lydig mod hans vilje. Den vise man siger det på denne måde: 
”Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! For 
Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt” (Præd 12,13.14). 

Når vi tænker på at holde Guds bud, er det meget let at reflektere over vores svagheder, vores skrøbelighed og 
vores mangel på evne til at gøre, hvad vi inderst inde ønsker. Alt for ofte ønsker vi at gøre det rette, men finder 
ikke styrke til at gennemføre det. Med apostlen Paulus må vi erkende, ”For jeg forstår ikke mine handlinger. Det 
jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg” (Rom 7,15). Hvad var apostlens løsning på dette dilemma?  
Ved kapitlets slutning stiller hans spørgsmålet, ”Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?” Og han svarer med 
denne positive og bekræftende udtalelse: ”Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre!” (Rom 7,24.25). Der er 
en løsning på problemet med at falde, angre og falde igen. Paulus siger, at det er Jesus Kristus, vor Herre. Vi er 
svage, men han er stæk. Vi er skrøbelige, men han er almægtig. Vi er kraftesløse, men han har magt. Ellen White 
siger det så smukt i en artikel, hun skrev i 1897: 

”Kristi eksempel viser os, at vores eneste håb om sejr er en vedvarende modstand mod Satans angreb. Han, som 
triumferede over sjælenes modstander i fristelsens kamp, forstår Satans magt over den menneskelige race og har 
vundet sejr på vores vegne. Som en, der har overvundet, har han givet os fordelen af hans sejr, således at vi i 
vores anstrengelser for at modstå Satans fristelser, kan forene vores svaghed med hans styrke, vores værdiløshed 
med hans fortjenester. Og, holdt oppe af hans blivende magt under stærke fristelser, kan vi i hans almægtige 
navn modstå og overvinde, som han overvandt” (Signs of the Times, 27. maj, 1897). 

At gøre krav på hans sejr 

Vi bliver sejrvindere i det kristne liv, når vi fokuserer på Kristi magt, ikke vores svaghed. Idet vi beder, lad os 
gøre krav på løftet i 1 Joh 5,14.15: ”Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, 
som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi 
allerede har fået det, vi har bedt ham om.” Idet vi gør krav på dette løfte i tro, vil Jesus gøre forunderlige ting, og 
styrke os til at leve gudfrygtige liv, mens vi forbereder os på hans genkomst. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tid til bøn (30-45 minutter) 

Bede Guds ord – Præ 12,13.14 

”Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! For 
Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.” 
 
”Frygt Gud” 
Herre, vi erkender, at du er Skaberguden, almægtig, stor og alvidende. Du er uden for vores begrænsede 
menneskelige fatteevne, og dog er du tættere på end selv vores nærmeste kære. Vi beundrer din majestæt, og vi 
tilbeder dig og ønsker at ære dig med vores liv.  
 
”Hold hans bud” 
Gud, vi har ikke evne i os selv til at holde dine bud, så vi kan være i harmoni med din vilje. Kun Jesus kan hjælpe os. 
Vi ønsker at gøre din vilje, at være trofaste, men så ofte er det mislykkedes for os.  Tak, at Jesus har magt til at 
bringe sejr i vores liv. Vi ser hen til ham og overgiver os i hans trofaste hænder. Jesus, vi beder, at du vil leve dit liv i 
os. 
 
”Alt det skjulte, godt eller ondt” 
Fader, jeg er klar over, at intet er skjult for dig. Du kender mit hjerte, du kender mine op- og nedture. Du er også 
fuldstændig opmærksom på alt, der sker i verden omkring os. Tak, at på trods af, hvordan jeg måtte føle, er dine 
tanker mod mig fulde af kærlighed og nåde, og jeg behøver ikke frygte dommen, når jeg hviler i Jesus. 
 
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 sang 

Salmebogen: Glade forvisning (237); Jesus – det eneste (243) 
Vi har et håb: O, gør min sjæl hvid som nyfalden sne (115); Der er magt i de foldede hænder (10); I himlen er der 
mange ting (62) 
 


