
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 9 –  DYRETS MÆRKE OG BØN
 
"Derefter hørte jeg en vældig lyd som af en talrig skare i himlen, som sagde: Halleluja! Frelsen og æren og magten 
er vor Guds, sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin 
utugt, han har hævnet sine tjeneres blod på hende. Og atter sagde de: ”Halleluja! Røgen fra hende stiger op i 
evighedernes evigheder.” Og de fireogtyve ældste og de fire levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på 
tronen, og de sagde: ”Amen, halleluja!” Og der kom en røst fra tronen: Lovpris vor Gud, alle hans tjenere, I som 
frygter ham, både små og store” – Åb 19,1-5 

En højtidelig advarsel 

Den tredje og sidste af de tre engles budskaber er en af de mest højtidelige advarsler i Bibelen. Det er en, som 
mange mennesker gerne vil ignorere, og dog åbenbarer den livsforandrende åndelige sandheder, som taler til 
vores dybeste behov og drager os nærmere Jesus. Apostlen Johannes skriver, ”Og en tredje engel fulgte efter dem 
og sagde med høj røst: ’Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, 
skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl 
for øjnene af de hellige engle og Lammet’” (Åb 14,9.10). 

Det første livsforandrende princip i denne advarsel er, at den kommer fra hjertet af en elskende Gud, som 
ønsker mere end noget andet at frelse os i sit rige. Dette er en guddommelig advarsel til Guds folk om ikke at 
blive taget på sengen af de bedrag, som vil komme.  

For det andet har det at gøre med tilbedelse. Englen siger, ”Hvis nogen tilbeder dyret.” Dette er i direkte kontrast 
til den første engels budskab i vers 7 om at tilbede Skaberen. At tilbede Skaberen leder trofaste efterfølgere af 
Kristus til at besvare hans kærlighed, stole på hans frelsende nåde, være lydige mod hans Ord og holde hans 
bud. At tilbede dyret leder mennesker til at leve selvoptagne liv i uafhængighed af Gud og i ulydighed mod hans 
bud. Det fokuserer på selvet i stedet for på Jesus. 

Dyret inden i os 

Dette budskab fra den tredje engel taler om en tid, der vil komme, hvor kirke og stat vil forenes under 
pavedømmets autoritet for at påtvinge tilbedelse på den første dag i ugen. Det sidste af de tre englebudskaber er 
et kald til alvorlig, hjerteransagende bøn. De antikristelige principper – med stolthed i stedet for ydmyghed, 
selvophøjelse i stedet for ofring af sig selv til andres bedste, og tillid til menneskelig visdom i stedet for til den 
guddommelige inspiration, som findes i Skriften – er dybt rodfæstet i vores faldne natur. Hvad er løsningen på 
dyret inden i os? Der er kun én løsning, og det er Jesus – hans nåde, hans kraft, hans kærlighed i hjerte og liv. 
Medmindre vores overgivelse til ham er stærkere end verdens dragende magt, vil domineres af dyrets 
principper i dag og en dag acceptere dyrets mærke.  Advarslen mod dyrets mærke i den tredje engels budskab 
skulle få os til at falde på vores knæ i ydmyg undergivelse til Kristus og bede om hans Ånd til at rense os grundigt 
indefra og gøre et nådens mirakel i vores hjerter. Det skulle også lede os til at bede for vores familie, venner og 
naboer, at de også må have åbne hjerte for Kristi frelsende budskab i de sidste dage. Dette budskab skulle 
motivere os til at se fremad til den dag, da vi vil fryde os sammen med Kristus rundt om hans trone i al evighed 
(Åb 19,1-5). 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid til bøn (30-45 minutter) 

Bede Guds ord – Åb 14,9.10 

”Og den tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: ’Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter 
dets mærke på sin pande eller hånd, skal han drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet in hans vredes 
bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.’” 
 
”Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede” 
Gud, du er en Gud som drager omsorg, en Gud, som ønsker for alle at blive frelst og ikke gå fortabt. Så mange 
mennesker ser hen til falske religioner, forskruede filosofier og nutidens afguder som deres kilde til styrke og 
opfyldelse for deres nedbrudte liv. Vi takker dig, at du bekymrer dig nok til at advare dem, og at vi kan spille en rolle 
i at lede dem til Jesus som den eneste sande Frelser, der er værd at tilbede 
 
”Guds vrede” 
Gud, det giver os stor trøst, at du har en hellig vrede mod synd, ondskab og ondskabsfuldhed.  Tak, at du ønsker at 
ødelægge synd for altid og vil genoprette fuldkommen kærlighed, fred og harmoni i universet en dag. Tak, at du 
klart har vist os gennem Jesus, at du ikke ønsker at fordømme mennesker, men frelse dem. Tak, at du giver hvert 
menneskeligt væsen et valg og en anledning til at modtage frelsen i Kristus. Frels og beskyt os fra at følge 
antikristelige principper med selvophøjelse og stolthed. Led os i stedet til at følge Lammet, hvor han går. 
 
”For øjnene af Lammet” 
Jesus, det giver os stor trøst at vide, at i den sidste dom bliver det tydeligt, at dit tilbud om nåde og frelse ikke var adskilt 
fra retfærdighed. Tak, at du tager straffen på dig for alle, som overgiver sig til dig. Tak, at selvom det bliver hårdt at være 
vidne til ødelæggelsen af dem, som holder fast ved synd, så vil alle bekende, at du har været fair, retfærdig og nådig i alt, 
hvad du har gjort. 

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 i lovprisning eller sang. 

Forslag til sange 

Salmebogen: Tag tid til at bede (420); Jesus har du brug for mig (625); Jeg må have Jesus med mig (393); Kom til 
mig, du Guds Ånd (272). 



 

 Ungdomssangbogen: Alt jeg give vil til Jesus (70); Vis mig et glimt, o Herre (72). 


