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‘Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte Han sagde: “I en by 
var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der 

en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, ‘Hjælp mig til min ret over for min 
modpart.’ Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, ‘selv om jeg ikke frygter Gud 
og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder 

mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet!’” og Herren sagde:, 
“Hør hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når 
de råber til ham dag og nat?  Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det 

snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?”  
 (Lukas 18:1-8). 

 

 
Refleksion. 
Hvis uretfærdige dommere reagere på konstant pres, hvor meget mere vil en stor og kærlig Gud 
så ikke reagere på os.? Hvis vi ved at han elsker os, kan vi tro på at han hører vores råb. 
 
Tror vi på at Gud ikke bare svare personlige bønner, men også dem vi beder på vegne af hans 
verden der stønner under vægten af uretfærdighed? 
 
Bøn* 
Evige Gud, i hvem hele jordens familie er ét, gyd din Ånd ind i vores hjerter så vi kan etablere et 
globalt samfund af tillid, fællesskab, retfærdighed og fred. Illuminer mørket af vores sind, så vi 
kan se dit lys, kende dine tanker, og tjene dig ved at fremme det bedste i alle mennesker. 
Gennem Jesus Kristus vor Herre. Amen. 
*tilpasset fra bogen “the Book of Common Prayer”. 

 
Refleksion. 
Herren regerer for evig. Når vi ser lidelse, smerte, uro og ufred, bliver vi nedslået eller bliver vi 
berørt til at reagerer? Er vi en del af løsningen? 
 

 

Jeg ved, at Herren vil føre de hjælpeløses sag og skaffe de fattige ret. 
Retfærdige skal takke dit navn, retskafne skal bo for dit ansigt.  

Salme 140:13, 14. 
 

 
 
 
 



Bøn.* 
Barmhjertige Gud, vi nævner for dig alle de fattige og oversete mennesker som det er lette for 
os at glemme; hjemløse og subsistensløse, de gamle og syge, og alle de som ikke har nogen til 
at tage sig af dem. Hjælp os til at bringe lægedom til de som er nedbrudt i krop og ånd, vende 
deres sorg til glæde. Gennem Jesus Kristi kraft, han, som for vores skyld, blev fattig så vi kunne 
blive rige. Amen. 
*tilpasset fra bogen “ the Book of Common Prayer”. 

 
Refleksion. 
Har jeg en rolle at spille i at søge fred, retfærdighed og sunde relationer i mit hjem, kirke og 
samfund? 
 

 
Salme 146 

 

 
Bøn* 
Herre Gud, se med medfølelse på alle mennesker som lever med uretfærdighed, terror, sygdom 
og dødstrussel som deres konstante følgesvende. Vær os nådige. Hjælp os med at eliminere 
grusomhed mod hinanden. Styrk de som søger at etablere lighed gennem loven og lige 
muligheder for alle. Giv så alle  kan nyde en rimelig del af jordens rigdomme. Gennem Jesus 
Kristus vor Herre. Amen. 
*tilpasset fra bogen “ Book of Common Prayer”. 

 
Refleksion. 
Og så… at tjene! 
 

 
Salme 139 

 

 
Bøn*  
Himmelske Far, da Jesus kom, ikke for at blive betjent, men for at tjene, beder vi dig om at 
velsigne alle de som følger i hans fodspor og giver sig selv i tjeneste for andre. I tjenesten for 
deres fjender, de trængende, de udstødte og fremmed, må de gøre det med visdom, 
tålmodighed og mod, som et tegn på kærlighed til ham, som gav sit liv for alle mennesker. I Jesu 
Kristus vor Herres navn. Amen. 
*tilpasset fra bogen “ the Book of Common Prayer”. 


