
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 6 –  TILLID I DOMMEN OG BØN  
 
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For 
før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin 
gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus” – Ef 1,3-5.  

Timen er kommet, da han dømmer 

Åbenbaringsbogens første engel forkynder, ”Timen er kommet, da han [Gud] dømmer” (Åb 14,7). I evighedens 
klare lys leder himmelens guddommelige dom os til at søge en dybere relation med Gud i bøn. Dommen i den 
himmelske helligdom var bebudet gennem Den Store Forsoningsdag i det gamle Israel. På Forsoningsdagen i det 
Gamle Testamentes helligdomssystem samledes hele Israel rundt om helligdommen, idet de bekendte deres 
synder og søgte Guds tilgivelse. 3 Mos 23,29 stadfæster eftertrykkeligt, at ”enhver, der undlader at spæge sit 
legeme den dag, skal udryddes fra sit folk.” At spæge sit legeme [el. faste] var at søge Gud i anger og bekendelse 
og bede ham om kraft til at leve et gudfrygtigt liv. 

Guds ære og ry er på spil i himlens afsluttende dom. Spørgsmål om hans karakter er blevet rejst foran universet. 
Er Gud fair? Er hans bud umulige at holde? Er han både kærlig og retfærdig? I dommen vil Gud vise, at han har 
gjort alt, hvad der er muligt for at frelse hele menneskeheden. Der er ikke mere, han kunne have gjort. Hans 
nåde er tilstrækkelig for alle. Det er en nåde, der frelser os både fra syndens straf og magt. Det er en nåde, som 
tilgiver os vores fortid og giver os kraft til vores fremtid.  

Alvoren i budskabet om dommens time leder os til en dybere relation med Kristus. Vi længes efter at ære hans 
navn og ikke gøre noget, der vil tilsmudse hans ry. Vi behøver ikke frygte dommen, for Kristus er vores 
forsvarer, vores advokat og vores dommer. (Joh 5,22). I Kristus er vi sønner og døtre af Universets Konge, en del 
af himlens kongelige familie. Profeten Daniel viser i billeder Jesus, i den himmelske helligdom, træde frem for 
Faderen på vores vegne i himlens sidste domshandling. Ti tusinder af himmelske væsener tager plads i 
retslokalet. Den store strid mellem godt og ondt vil snart være slut. Guds navn – hans karakter – vil blive ophøjet 
foran universet (Dan 7,9-14). Det vil ses, at han både er barmhjertig og retfærdig, at han har givet himmelens 
dyrebareste gave i Jesus. 

Gennem evighedens uendelige tidsaldre vil vi udbryde, ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i 
Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham 
udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til 
barnekår hos sig ved Jesus Kristus” (Ef 1,3-6). 

I vores bønnestund i dag, lad os ransage vores egne hjerte og bede Gud afsløre det, der ikke er i harmoni med 
hans vilje. Lad os bede ham rense os fra disse dybe og skjulte synder, og så takke ham for hans nåde, hans 
tilgivelse og hans kraft til at overvinde synd. Mest af alt, lad os takke ham for Jesus. 

  



 

Tid til bøn (30-45 minutter) 

Bede Guds ord – Åb 14,7 

”Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer.” 
 
”Frygt Gud” 
Gud, vi tilbeder dig. Du er al ære og herlighed værdig. Du, Himlens Majestæt, Skaberguden, Du den Evige – vi 
nærmer os dig med ærefrygt. Intet kan rumme dig. 
 
”Giv ham ære” 
Gud, det er vidunderligt at tænke, at du ønsker at åbenbare dig selv, din kærlige karakter, gennem mig. Fyld mig 
med din Hellige Ånd og frembring den herlighed, du fortjener. Lev i og gennem mig og giv mig din sejr over synd. 
Giv mig kraft til at leve i harmoni med din vilje.  
 
”Timen er kommet, da han dømmer” 
Jesus, tak for dommen. Tak, at dommen er for os og at du vil genoprette retfærdighed i dette univers. Tak at du er 
vores forsvarer og ypperstepræst og at din retfærdighed giver den forsikring, vi behøver, til at stå med løftede 
hoveder i glædelig tak til dig. Mind os om alvoren i den tid, vi lever i, og hjælp os at vise så mange mennesker som 
muligt til at finde deres evige forløsning i 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 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: O, lad mig vandre, Gud, med dig (388); Jeg må have Jesus med mig (393); Vend dit blik imod Jesus 
(394); Hver en stund (368).  

Vi har et håb: Lad os vandre i lyset (91); Som en herlig guddomskilde (82) 

 


