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Et Hjerte for Retfærdighed 

 

REFLEKSION 

 “Det menneske, som går med åbne øjne og blødende hjerte gennem vores civilisations virvar, behøver 

ingen sådanne fantastiske billeder. Tit og ofte når jeg har set de unge og de fattige og hjælpeløse bukke 

under, ned i moradset, trampet ned af rovdyr i menneskelig form, der hjemsøger disse regioner…” 

 

General William Booth, ”I Mørkest England Og Vejen Ud” 

 
Matthæus 25:35-36 

”For jeg var sulten og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig og I gav mig noget at drikke, jeg var 

fremmed og I tog imod mig, jeg var nøgen og I gav mig tøj, jeg var syg og I tog jer af mig, jeg var i fængsel 

og I besøgte mig”. 

 

 
AT OVERVEJE 

Vi siger måske uden at tvivle at enhver kristen stræber på at gøre noget godt i deres liv,, for at hjælpe 

andre. Det er en god følelse og det behøver at blive gjort. I USA har Frelsens Hær et slogan, der beskriver 

denne følelse og nødvendighed i verden – Doing The Most Good (gør mest godt). Det er en ægte 

længsel, ikke bare for kristne rundt om i verden, men også for mange som længes efter at gøre det 

rigtige. Jesus og hans forbløffende kærlighed til andre giver os eksemplet. Han lærte os ikke at blive som 

TANKE 

Et brudt hjerte er en sørgelig og negativ erfaring; men når det kommer til uretfærdighed, vil vi aldrig 

blive sande repræsentanter for retfærdighed, hvis vores hjerter er hårde. At have dit hjerte nedbrudt 

for uretfærdighed er ingen rar erfaring/oplevelse. Det kræver, at vi lader os selv være åbne, sårbare 

og modtager Nåde. Noget vi mennesker ikke altid er gode til. Vi er nødt til at føle den smerte som de, 

der oplever uretfærdighed føler, og vores øjne vil blive åbnet og vores hjerter blive fyldt med sorg, 

når vi begynder at forstå hvad vores medmennesker dagligt må gå igennem. 

 

Campbell Roberts, 50 Ways to do Justice Volume 1 

 



hyklerne, at gøre som de gjorde – at give sig ud for at være medfølende og dog fejlede i praksis med at 

vise medfølelse for de, som oplevede sorg, prøvelser og misbrug og al slags uretfærdighed. Han lærte os 

en værdifuld lektie, der viser, at den rigtige attitude går hånd i hånd med en praktisk respons. 

For at gøre godt, må vi have et sørgende hjerte, der vil tillade os at blive sårbare og tvinge os til at 

engagere os i at gøre noget praktisk for de som er udsatte; de som er forskellige fra vores opvækst, 

tanker, synsvinkler, værdier, etnicitet, nationalitet eller social status. Vi går forbi en person, som roder i 

en skraldespand for at finde noget at spise, og det vil være det eneste måltid denne dag. Måske ser vi en 

ung fyr, som bærer arrene af hans misbrug på kroppen, og vi kan vise den samme medfølelse, som Jesus 

viste til de, som var urørlige og udsatte. Jesus havde et blødende hjerte for dem og på samme tid var 

han tilskyndet til at omsætte sin medfølelse til handling. De blev helbredt, berørt, omfavnet og mest af 

alt, han gav dem værdighed. 

Vi er nødt til at være forsigtige, når vi ser forskelligt på andre. Vi må tillade vores hjerte at blive berørt 

med medfølelse og vende denne medfølelse ind til noget konkret og praktisk. Ægte medfølelse giver os 

mulighed for at tage ansvarlige skridt til at opfylde behovene for vores medmenneske. 

 
BØN 

PERSONLIG BØN 

Herre, du har givet mig et hjerte af kød. Jeg takker dig for det. Hjælp mig til at blive berørt med 

medfølelse for de, som er udsatte. Jeg står i svælget for at slå til lyd og løfte min stemme på vegne af 

dem. Åben mine åndelige øjne på en måde, så jeg kan føle deres smerte og hjælpeløshed og blive nødt 

til at hjælpe dem. Jeg går på den anden side af stien og der er en kløft mellem dem og mig. Det er min 

bøn, at jeg må kunne lukke denne kløft og blive villig til at række ud til dem. Jeg kan ikke gøre det ved 

egen kraft. Jeg har brug for, at du er med mig. Jeg regner med dig Herre. 

FÆLLES BØN 

Herre, vores hjerte hamrer konstant for at opretholde livet. Det  er et godt tegn, der holder den fysiske 

krop i live. Udover den fysikske krop, har vi brug for et hjerte som konstant banker for andre, specielt 

de, som har brug for kærlighed og medfølelse. O Herre, lad os ikke blive udbrændte af ligegyldighed og 

egoisme. Lad os være forkæmpere for din nåde og din medfølelse for andre. Amen. 

KIRKEN 

Gud skabte ikke mennesket til at blive isoleret og adskilt fra resten af hans skabelse. Ethvert menneske 

er vigtigt i trosfællesskabet. Vi er ikke blot observatører, vi må gøre noget praktisk som en del af Jesus 

legeme. Vores hjerte har brug for at øve medfølelse for retfærdighed. Vi er kaldet til at hjælpe dem, som 

lider. O Herre, vi har brug for styrken og villigheden til at gøre en forskel i verden. For at efterlade 

fodspor af vores medfølelse har vi brug for et hengivent og engageret hjerte for retfærdighed. 

 



BØN 

Vi beder for de, som lider uretfærdighed. Vi beder, at de må finde trøst, i vished om at Herren 

identificere sig selv med de udsatte i denne verden. Herren er med dem på måder, de måske ikke helt 

forstår. Han bryder sig om og elsker dem. Lad os bede for en ændring af attitude, et medfølende hjerte 

og en hjælpende hånd til en positiv indflydelse i andres liv. Amen. 


