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Grænseløs Tro. 

Salme 24 
 

Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren, for han har grundlagt 
den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg, hvem kan 

stå på hans hellige sted? 
Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte, den som ikke farer med løgn og ikke sværger 
falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed  hos sin frelses Gud. Sådan er den 

slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud.  Sela. Løft jeres hoveder, I porte, løft 
jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren, stærk 
og vældig, Herren, vældig i krig. Løft jeres hoveder, I porte, løft jer I ældgamle døre, så ærens 
konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Hærskarers Herre, han er ærens konge.  Sela.  

 

 
‘Et sådant håb har vi og går derfor åbent til værks’ (2 Korintherbrev 3:12). 

Gud kaldte Moses til at lede Israel ud af Egypten, ikke til at forsvarer dem i Egypten; til at 
angribe og slå fjendtlige nationer, ikke til at forsvarer Israel fra dem. Gud sendte Josva til at 
invader og erobre, ikke at forhandle afspænding. Den Hellige Ånd blev givet Pinsedag, ikke til at 
bevare kirken velsignet og komfortable, men for at gøre kirken uovervindelig. Våbene til din 
Åndelige krigsførelse, siger Paulus, er ikke forsvarsvåben, men våben til at angribe.  

Wesley Duewel, Touch the World through Prayer, Zondervan, Grand Rapids, 1986. 
 

 
 

Vi er her ikke for at “holde skansen” indtil Jesus kommer og reder os; vi er her for at storme 
helveds porte. 
 
Beder vi i afhængig tillid til Gud om disse nuværende kriser i verden , hvor kristne dør på grund 
af deres tro? Hvor det ser ud som om at verdens umenneskelighed mod mennesker ingen ende 
har? Hvor i religionens navn, militante ekstremister uden at blinke, slukker livet? 
 
Refleksion: 

‘Jorden er Herrens!’...selvom mennesker prøver at tilintetgøre hinanden, og at ødelægge planeten 
på utallige måder. Som terror der hærger landsbyer og mennesker, som krige raser og 
grådigheden tager indpas. 
 
Med  salmisten erklærer jeg: ‘Herren er mit lys og mn frelse, hvem skal jeg da frygte? ’ (Salme 
27). Gud tilbyder sin hjælp  i dag og håb for fremtiden. Urokkelig tillid til Gud er vor modgift 
mod frygt! 



 
Bøn: 

Herre, jeg bliver i din tilstedeværelse og søger din vejledning, mens jeg græder for min verden: 
 
‘Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved 
ham har vi i troen fået afgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds 
herlighed.’ (Romerbrevet 5:1, 2). 
 
Herre, jeg beder for mine forfulgte brødre og søstre som lever med grusomheder jeg hverken kan 
forstå eller acceptere.  Herre, lær mig at bede… (en tid i stilhed, gør det muligt for Herre, at lede 
dine tanker mens du kommunikere med ham i bøn). 
Herre, jeg beder for verdens ledere som reagere på krige og krigstrusler. Giv dem visdom og 
forbøn  hvor menneskelig mangel vil skabe  nye eller forværrede situationer … (en tid i stilhed 
etc). 
 
Herre, jeg beder for kristne at de vil leve for som retfærdige, positive eksempler af deres tro og 
ikke bruge religion som et mærkat for ekstremistisk og hadefuld opførsel… (en tid i stilhed etc). 
 
 
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan 
holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod 
myndigheder og magter, mod verdensherskere  i dette mørke, mod ondskabens  åndemagter i 
himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, 
overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer 
retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. 
Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle Den Ondes brændende pile. Grib 
frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid 
bede i Ånden og hold jer vågne til det og altid være udholdende i bøn for alle de hellige. 
(Efeserbrevet 6:10-18). 

 

 
‘Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.’ 

(Romerbrevet 5:1). 


