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Grænseløs frigørelse fra ting der begrænser. 
 

‘Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg´. 
Galaterbrevet 5:1. 
 
En af mine første opgaver som leder af Det International Sociale Retfærdigheds komité (ISJC), er at 
skrive denne refleksion. Det er en glæde at hilse bønnekrigerne for Social Retfærdighed. Bøn er en 
vigtig del af Frelsens Hærs sociale Retfærdigheds tjeneste rundt om i verden. Tak for din deltagelse og 
for din vedholdende støtte i bøn for ISJC s arbejde. 
 
Vi begynder vores bønne refleksion med et vers af George Matheson: 

Gør mig til din fange, Herre, 
For så vil jeg være fri. 
Tving mig til at lægge mit sværd ned, 
For så vil jeg være sejrherre.  
(Fordanskning af en sang fra Frelsens Hærs engelske sangbog 508)  
 

For mange mennesker er frihed den ultimative ambition – fri til at være hvad end jeg ønsker, 
uafhængig af nogen, leve livet på min måde. Sådan en frihed prioriterer individuelle valg og 
selvstændighed.  
 

Refleksion: Kan vi være frie og bundet samtidig?  

 
George Matheson – som tusinder af Kristus efterfølgere før og efter ham – glæder sig over en 
anderledes frihed. En frihed fundet i overgivelse og bundethed til Kristus. Jo mere vi overgiver til Gud, 
jo mere erfarer vi grænseløs frigørelse fra de ting der begrænser os. Vi finder frihed, liv, styrke og 
fylde af liv ved at være Jesus disciple. Vi erfarer ægte frihed når vi er bundet til Kristus og hans mission 
til at frelse verden. 
 
Mange mennesker forstår ikke denne vidunderlige sandhed. De ser kristendommen som en byrde – 
fyldt med regler, restriktioner og begrænsninger. De tror, at vejen til at leve livet, er at flygte fra 
religion, fordi vi alene bestemmer vores skæbne. De siger: tænk på dig selv, følg dit hjerte og stol ikke 
på nogen. 
 

Refleksion: Hvordan påvirker individualismen vores bønner? 

 
Et grænseløst liv i frihed er muligt, men ikke gennem individuel styrke. Paulus, som skriver til kirken i 
Galatien, afviser slaveriet og byrden fra det Gamle Testamente lovtrældom (Galaterbrevet 5:1-6) til 
fordel for Guds nåde. Han giver en barsk besked i vers 4: ‘I er faldet ud af nåden’. De var mere 
afhængige af deres handlinger end at acceptere Kristi rigdomme. 
 

Refleksion: Hvilke er de ‘ting’ i vores liv og de omkring os som begrænser ‘grænseløs frigørelse?  

 
Lad os bede for alle de mennesker som er tynget af ‘de ting som begrænser’. Lad os bede for 
mennesker som arbejder på at nedbryde de systemer og strukturer der forhindrer mennesker i at 
opleve livets overflod (Johs 10:10).  
 



Vi slutter med et vers bygget over en bøn af St Augustine: 
Herre Jesus Kristus, 
åben vore blinde øjne, 
blødgør vores hårde hjerter og 
bøj vores viljer; 
Så når vi ser dig, så elsker vi dig, 
og når vi elsker dig, så tjener vi dig, 
for at tjene dig, er den perfekte frihed. 
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