
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG   7 – DE TRE ENGLES BUDSKABER, SABBATTEN OG BØN
 
”For dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre; jeg giver dem et evigt 
navn, der aldrig slettes ud. Og de fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og 
være hans tjenere, alle, der holder sabbatten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt, dem fører jeg til 
mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus; deres brændofre og slagtofre tager jeg imod på mit alter. For 
mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene” - Es 56,5-7 

Skabt med en hensigt 

De tre engles budskaber er en fanfare til at tilbede vores Skaber. Vi var ikke et produkt af en udvikling. Vi er ikke 
en genetisk tilfældighed. Gud skabte os, og livet er en dyrebar gave, som kommer fra Jesus. Apostlen Johannes 
konstaterer, ”Værdig er du, vor Herre og Gud til at få pris ære og magt; for du har skabt alle ting, og af din vilje 
blev de til og blev skabt” (Åb 4,11). Det er en ærefrygtindgydende tanke at erkende, at vi eksisterer som følge af 
Guds vilje. Sabbatten minder os om, at vi er skabt med en hensigt. Det bringer os tilbage til vores hjem i Edens 
Have og minder os om en kærlig Skaber, som kun ønsker det gode for vores liv. I en verden med lidelse, sygdom 
og dårligdomme har Gud lovet, ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke” (Hebr 13,5). Dette faktum alene 
skulle bringe os ned på vores knæ og prise Gud for livets gave og for at opdage hans specifikke planer for vores 
liv. 

Sabbatten – et kald til bøn, lovprisning og forkyndelse 

Sabbatten minder os også om frelsens gave. Når vi hviler om sabbatten, hviler vi i Kristi fuldbragte arbejde på 
vores vegne (Hebr 4,9.10). Vi hviler i hans nåde. Sabbatten er ikke et lovmæssigt krav til nationen Israel. Det er 
en nåderig dag for hele menneskeheden, som leder os til helt og fuldt at være afhængig af Kristus for vores 
forløsning (Es 56,6.7). Jesus afsluttede skabelsen med ordene, ”Således blev himlen og jorden og hele himlens 
hær fuldendt.  Og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført” (1 Mos 2,1.2). Hans 
arbejde på korset kulminerede også med ordene, ”Det er fuldbragt.” Vi havde intet at gøre med Kristi skabende 
arbejde i begyndelsen. Han begyndte arbejdet, og han fuldendte det. Ligeledes havde vi intet at gøre med Kristi 
forløsende arbejde på korset. Han begyndte frelsens arbejde og han fuldbragte det. Sabbatten minder os om at 
glæde os i hans kærlighed, hvile i hans omsorg og fryde os i Kristus, som betalte så høj en pris for vores frelse. 
Sabbatten er et kald til bøn, et kald til lovprisning, et kald til at forkynde hans godhed. 

Sabbatten minder os også om, at vi ikke er alene i en trøstesløs verden fyldt med sorg. Naturens skønhed taler 
stadigvæk om vores Skabergud midt i denne verdens lidelser. Sabbatten viser os tilbage til skabelsen, but den 
peger også fremad til de nye himle og den nye jord, hvor Gud vil genskabe denne verden til dens stråleglans i 
Eden. 

Sabbatten er en dag med taksigelse. Vi er taknemmelige for, at Gud skabte os og havde planer for vores liv. Vi er 
taknemmelige for, at han forløste os og betalte så uendelig stor en pris for os. Vi er taknemmelige for, at han 
kommer igen for os og vil skabe en ny himmel og en ny jord. Lad os søge ham i bøn med taknemmelige hjerter 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tid til bøn (30-35 minutter) 

Bede Guds ord – Es 56,5-7 

”For dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre; jeg giver dem et evigt 
navn, der aldrig slettes ud. Og de fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og 
være hans tjenere, alle, der holder sabbatten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt, dem fører 
jeg til mit hellige bjerg, og giver dem glæde i mit bedehus; deres brændofre og slagtofre tager jeg imod på mit 
alter. For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene.” 
 
”For dem” 
Gud, du skabte os alle. Du ville, at vi skulle eksistere og ønsker evigt fællesskab med os. Ja, du længes efter hele 
menneskehedens frelse. Hver nation og stamme og folkeslag. Vi priser dig! Tak for den ugentlige sabbat, som 
minder os om denne virkelighed. 
 
”Alle, der holder sabbatten og ikke vanhelliger den” 
Herre, alt for ofte har vi overtrådt din sabbat og ikke holdt den hellig. Tilgiv os. Hjælp os at værne om sabbattens 
hellige timer og specielt anerkende dig og ære dig gennem sabbattens timer. Åbn vores øjne og øre for at kende og 
gøre din vilje hver dag, så at vi på sabbatsdagen kan fejre og vidne om din trofasthed gennem ugen.   
 
”Holder fast ved min pagt” 
Jesus, tak at sabbatten ikke blot er et tegn og en anledning til at huske på dig som vores Skaber, men også et tegn på 
frelsen. Tak, at vi kan hvile i forsikringen om din retfærdighed, som dækker og fylder os, idet vi holder fast ved dine 
pagtløfter. Må vores sabbatshelligholdelse være en refleksion af en daglig erfaring af din trofasthed mod 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: Hellige bibel, klare ledestjerne (281); Stor er din trofasthed (97).; Den tro, som Jesus favner (347). 

 Vi har et håb:  Løfterne kan ikke svigte (101); Der er magt i de foldede hænder (10). 

 


