
 

 

De tre engles kald til bøn 
 

DAG 10 — GUDS FOLK, RESTEN, OG BØN
 
”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus” (Åb 14,12). 

Endemålet 

De tre engles budskaber har ét primært formål, ét enestående fokus: at forberede et folk til at møde Jesus. Disse 
guddommeligt inspirerede budskaber kommer til et klimaks i Åb 14,12, når Johannes forklarer det ultimative 
resultat af at forstå og acceptere himlens budskaber for ende-tiden. Apostlen fastslår, at disse budskaber vil 
fremkalde et folk, om hvem det kan skrives, ”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast 
ved Guds bud og troen på Jesus” (Åb 14,12). 

Ordet tålmodighed i den engelske oversættelse er passende oversat med udholdenhed i den danske. Ved Guds 
nåde, vil hans folk vise udholdenhed i prøvelser i de sidste dage og blive sejrvindere. De vil stå over for dyrets 
raseri og ikke give efter på deres samvittighedsfulde overbevisninger. Skønt de ikke kan købe og sælge og møder 
forfølgelse, fængsling og selv død for Kristi skyld, forbliver de lydige mod hans bud. De kan ikke blive tvunget til 
at opgive deres loyalitet mod Kristus. De lever nådesfyldte, lydige liv, hvor de ophøjer Kristus midt i en syndig, 
oprørsk og ulydig verden i jordens sidste time. 

Troen på Jesus og Jesu tro 

Der er noget andet fascinerende vedrørende Åb 14,12. Disse ende-tids troende har ikke blot tro på Jesus, de har 
Jesu tro. Hvad er Jesu tro? Jesu tro er den samme kvalitet af tro på Gud, som Jesus havde på korset. Da Jesus hang 
på korset og bar skylden, skammen og fordømmelsen af menneskehedens synd, følte han sig forladt af Gud. 
Syndens vældige omfang var så stor, at Jesus følte sig fuldstændig afskåret fra Gud. Dette er hvorfor han råbte i 
sin dødskamp: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” (Matt 27,46). Havde Gud forladt ham? Slet ikke! 
Hans Faders øjne var på korset hele tiden. Hans hjerte var brudt på grund af den smerte, hans Søn gik igennem. 
Jesus stolede på ham, selvom han ikke kunne se ham. Hans tro rakte ud over det omkring ham. Det var derfor 
hans sidste ord var, ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd” (Luk 23,46). 

Lige før Jesu genkomst vil Guds folk ifølge Åbenbaringsbogens profetier igen have tillid, når alt omkring dem 
synes at være imod dem. Hvad er det, der vil tage dem igennem denne prøvelsestid? Det er ”Jesu tro”. Hvordan 
udvikler vi Jesu tro? For det første, ligesom frelsen er en gave, er troen også en gave, som Gud giver i vores 
hjerter og som vokser, når vi bruger den (Rom 12,3-8). Når vi oplever vanskelige forhold og desperat klynger os 
til Guds løfter, vokser vores tro. Når vi fylder vores sind med Guds Ord, vokser vores tro (Rom 10,17). Når vi 
erkender vores mangel på tro og inderligt beder Gud om at forøge vores tro, vokser den (Luk 17,5). 

I vores tid til bøn i dag, lad os bede Gud give os udholdenhed, når vi står over for prøvelser. Lad os bede, at han 
vil give os styrke til at være lydige mod hans vilje i alle områder af vores liv, og lad os bønfalde himlen om at 
give os en forøget tro, så ”Jesu tro” fylder vores liv og bereder os for jordens sidste krise. Så vil vi en dag leve med 
Jesus gennem al evighed! 

  



 

Tid til bøn (30-35 minutter) 

Bede Guds ord – Åb 14,12 

”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” 
 
”Her kræves der udholdenhed af de hellige” 
Herre, vi har ventet længe på din genkomst.  Vi ved også, at din afpasning af tiden aldrig er blevet afbrudt, men at 
du ved, hvad der er bedst for os. Tak at Helligånden, som bor i os, vil fremelske tålmodighed og udholdenhed i vores 
liv. Vis os, hvordan vi bedst kan bruge tiden, som vi stadigvæk har, til at ære dig. Når vi står over for trængsler og 
prøvelser, vil vi finde trøst i at vide, at du giver styrke og guddommelig udholdenhed.  
 
”Dem, som holder fast ved Guds bud” 
Din vilje, Gud, er kærlighed. Kærlighed til dig og kærlighed til andre. Kærlighed som er åbenbaret i Ordet og i Jesu 
liv. Jeg fryder mig i det faktum, at du er mægtig og villig til at forvandle vores oprørske hjerter til hjerter, der 
stemmer overens med din kærligheds lov. 
 
”Jesu tro” 
Jeg er forundret, Gud, over den tro og trofasthed, som Jesus udviste her på jorden, især da han døde på korset. 
Eftersom hans tillid til Faderen var et eksempel for os, lader han det ikke forblive der, men tilvejebringer for alle, 
som tror, muligheder for at udvikle den samme kvalitet af tro. Jesus, lad vores tro modnes hver dag, blot en lille 
smule mere. Vi overgiver os til dig vores dyrebare, trofaste Frelser. 

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 for 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: Den tro, som Jesus favner (347); Har hånd du lagt på Herrens plov (440); Herre, lær mig at bede 
(424); Tusindfrydsland (338); 
 Vi har et håb:  Det stunder mod natte (17); Fortæl det gamle budskab (33). 
 


