
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 8  – BABYLONS FALD OG BØN
 
"Derefter så jeg en anen engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med 
kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul 
for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr” – Åb 18,1.2 

Den anden engels budskab 

De tre engles budskaber i Åbenbaringen 14 er specielt konstrueret til at forberede et folk for Jesu komme. De 
åbenbarer Guds planer og afslører djævelens idéer. Den anden engels budskab giver denne højtidelige advarsel: 
”Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin” (Åb 14,8). 
Ligesom det gamle Babylon kæmpede imod Gud i oprør mod hans bud, befinder det åndelige Babylon sig også i 
oprør mod Gud. Hun lader sit ”vinbæger” med falske læresætninger gå rundt for at bedrage millioner. Ellen 
White beskriver Babylon på denne måde: ”Den store synd, som Babylon beskyldes for, er, at hun ’skænkede op 
for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.’ Det berusende bæger, hun rækker verden, symboliserer de falske 
læresætninger, hun har antaget som et resultat af sin uretmæssige forbindelse med denne verdens store. 
Venskab med verden fordærver hendes tro – og selv øver hun en ødelæggende indflydelse på verden ved at 
forkynde læresætninger, der er i strid med den hellige Skrifts utvetydige udtalelser” (Mod en bedre fremtid, 
s.312). Utugt er en utilladelig forbindelse. Det åndelige Babylon vender sig fra sin sande elskede, Jesus, og forener 
sig med staten eller de politiske kræfter. 

Foreningen mellem kirke og stat, som beskrevet i Åbenbaringen 17, fører til gennemtvingelsen af dyrets mærke. 
Babylon repræsenterer et religiøst system, der forvrænger Skriften og er centreret i menneskelige 
læresætninger. Den anden engels budskab, kombineret med profetierne i Åbenbaringen 17 og Åbenbaringen 18, 
åbenbarer hvad der vil komme over denne jord som en overvældende overraskelse. De frafaldne religiøse 
magter vil forene sig med politiske og økonomiske kræfter for at skabe enhed i en tid med 
verdensomspændende krise og katastrofe. 

Den anden engels budskab lyder som en presserende appel til bøn på mindst tre områder. Først, kalder det til 
trofasthed mod Kristus og hans ord. Kompromis i vores personlige liv vil kun føre os til, i denne jords histories 
sidste øjeblikke, at forene os med Babylon og føre krig imod Guds folk.  

For det andet kalder dette budskab os til at have en tro, som kan bestå i prøvelsestiden. Guds profet appellerer 
alvorligt til os, ”En storm er på vej, ubarmhjertig i sit raseri. Er vi parat til at møde den? Vi behøver ikke sige, at 
de sidste dages farer vil snart komme over os. De er allerede kommet. Vi behøver Herrens sværd nu til at skære 
ind til benet af kødelig lyster, begær og lidenskaber. Sind, der har givet efter for løsagtige tanker, må ændre sig... 
Tanker må centreres på Gud” (With God at Dawn, s. 113). 

For det tredje, kalder dette budskab os til at indbyde vores venner til en dyb relation med Jesus og at forstå 
Åbenbaringens sandheder for disse sidste tider. Idet vi knæler i bøn, lad os bede for disse specifikke ting: 

1. En klarere forståelse af Guds ord, en større kærlighed til Jesus og en ånd, der ikke går på kompromis. 

2. En tro der kan bestå i prøvelsestiden. 

3. Modet til at vidne for dem omkring os. 

  



 

Tid til bøn (30-45 minutter) 

Bede Guds ord – Åb 14,8 

”Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.” 
 
”Faldet, ja, faldet er det store Babylon” 
Evige Fader, bortset fra dit Hellige Ord, er der intet i denne verden, vi kan have tillid til som en fast og pålidelig 
grundvold for vores liv. Hjælp os at bygge vores liv på din nåde, ved din Ånd og på dit Ord alene. 
 
”Skænkede op for alle folkeslagene” 
Gud, det vores forret at kende dig og at have en forståelse af sandheden gennem dit Ord. Vi erkender også vores 
ansvar på grund af dette. I dag beder vi for de milliarder af mennesker, som er sidder fanget i falske religioner. 
Hjælp os at vise dem sandheden om dig og hvor meget du elsker dem og ønsker at de må komme til en fuld 
forståelse af sandheden. 
 
”Af sin utugts harmes vin” 
Jesus, vi erkender, at vi somme tider bliver distraheret af utallige af Satans illusioner og fristelser. Somme tider 
holder vi op med at se hen til dig og fokuserer i stedet på selvet og selviske erfaringer. Tilgiv os. Befri os fra at give 
efter for vores kødelige natur, og tilvejebring for os den sejr, som alene kommer fra 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 sang 

Salmebogen:  Lær mig at kende dine veje (467); Tro på din Gud (411); Han leder mig (56); Du som vejen er og livet 
(439). 
Gl. Salmebog (1960 udgave): Når vi vandrer med Gud (347) 
 


