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‘Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. 

På dig hoppas jag alltid.’ (Psalm 25:5 Svenska folkbibeln). 
 

 
Reflektion 
 
Det finns tider då vi blir uppslukade av våra vardagsaktiviteter. 
Vi har våra rutiner och om någon ruckar på dem så känns det som att hela vår värld skulle 
kollapsa. Vi blir så fokuserade på dessa aktiviteter att vi glömmer Gud. I alla våra beslut som vi 
gör så måste vi fråga oss vad Gud säger oss. 
 
Gud finns alltid där oavsett om det är tider av problem eller tider av glädje. När vi är fyllda av 
glädje så vill Gud glädja sig med oss och leda våra kommande steg. Vi måste följa det exempel 
som Psalm 25 ger oss och dagligen be Gud om vägledning i sanning och invänta svar från 
Honom oavsett hur lång tid det kan ta innan Han ger oss svar. 
Det kan behövas en del tålamod från din sida men det finns ett spanskt ordspråk som säger 
‘Dios tarda pero no olvida’ vilket betyder ’Gud dröjer men glömmer inte’. Gud vill leda dig om 
du låter honom göra det i Hans egen takt. 
 
’Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina 
vägar, så skall han göra dina stigar jämna’ (Ordspråksboken 3:5-6 SFB)  
 
Bön inspirerard av Psalm 25 
Läs igenom dessa böner och gör de personliga. 
 
Gud, jag förtröstar på dig. Låt mig inte klä mig i skam så att mina fiender tar ifrån mig mina goda 
sidor. Jag vet att de som litar på dig ska kunna resa sig medan de som går emot dig ska ikläda 
sig skam. Gud, ge mig styrka till att kämpa mot mina andliga fiender! 
 
Gud, jag litar på dig. ’Herre visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär 
mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid.’ (Psalm 25:4-5 SFB). Herre, du är min 
frälsare! Hjälp mig att vänta på dig så länge som det behövs tills du ger mig svar.  
 
Jag litar på dig Gud. Glöm aldrig din nåd och din trofasta kärlek till mig. Förlåt mina förflutna 
synder och visa mig din trofasta kärlek för du är fylld med godhet och trofasthet till de som 
följer dig. Lär mig att vara ödmjuk och led mig på rätta vägar. 
 
Herre, jag litar på dig. Hjälp mig i tider av oro. Du vet vad jag oroar mig över och hur det tynger 
mig. Ge mig styrka att härda ut i denna kamp och lär mig mer om dig under tider av strid. 



Gör mig till en starkare människa på vägen. 
 
Jag förströstar på dig Gud. ’Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han 
skall välja. Hans själ skall bo i det goda, och hans efterkommande skall ärva landet.’ (Psalm 
25:12-13). Herre, jag vill i fruktan tillbe dig varje dag! Led mig med din hand så att jag kan 
utvecklas i dig. 
 
Jag litar på dig. ’Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt 
för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren ty han drar mina fötter ur nätet’ (Psalm 25:14-15).  
Jag fruktar dig Herre, och därför är jag angelägen om att vår vänskap ska utvecklas. Gud, lär mig 
dina löften! Hjälp mig att hålla mina ögon på dig så att jag inte vacklar. 
 
Gud, jag litar på dig. ’Se, hur många mina fiender har blivit, hur de hatar mig med våldsamt hat. 
Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig.’ (Psalm 25:19-20). 
Du vet hur många fiender jag har! Vaka över mig och skydda mig från problem. Gud, jag litar på 
dig. 


