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Refleksion – Vores Forløser. 
 

 
Herre, straf mig ikke I din vrede, og tugt mig ikke I din harme! 

Vær mig nådig, Herre, for jeg er svag, helbred mig Herre, for min krop sygner hen, 
  og min sjæl er grebet af rædsel. Herre, hvor længe endnu? 

Vend tilbage, Herre, red mit liv, frels mig i din godhed! 
ingen påkalder dig I døden, hvem takker dig I dødsriget?  

Mine suk udmatter mig, hver nat væder gråden mit leje, min seng er våd af mine tårer. 
Mit øje er sløret af sorg, det er udslukt, for mine fjender er mange. 

Bort fra mig, alle I, der volder ondt! Herren har hørt min gråd, Herren hørte, da jeg bønfaldt 
ham, Herren tager imod min bøn. Alle mine fjender beskæmmes og  

gribes af rædsel, i et nu drives de tilbage med skam. 
Salme 6. 

 
 

 
 
Refleksion. 
Lad os ikke blive trætte af at gøre godt. Vores fjender vil prøve at ødelægge Herrens arbejde, 
men han har lovet at høre vores råb. Vores Gud er en fredens og retfærdig Gud. Hvis vi bliver 
ved med at arbejde I Herrens navn, hvem kan da være imod os? Vi har brug for Herren I vores 
verden mere end nogensinde før. Det onde gennembore vores liv løbende, men det vil ikke 
sejre. Det knuser vores hjerter at se rædsler så som fattigdom, krig og menneskehandel foregå i 
verden. Herren har lovet os godt, og vi må holde fast I det løfte. Vi må kæmpe mod 
uretfærdighed I denne verden. Herren er vores forløser! 
 
 
Bøn. 
Herre, vi takker dig for at være vores forløser i en tid med vanskeligheder. Vi ved at vores 
verden har brug for dig nu, mere end nogensinde. Giv os en passion til at kæmpe for dit folk. Vi 
må aldrig glemme at vi alle er dit folk, Herre. Må vi løse dit folk fra uretfærdighed i denne 
verden. Må vi være modige til at afsløre de uretfærdigheder som forfølger dit folk. Vi beder om 
vejledning, visdom og styrke. Beskyt os fra de som vil forsøge at skade os for at gøre dit arbejde. 
Amen. 
 
 
 
 
 



Øvelse: 
Personliggør og gentag følgende bibelsteder i løbet af maj måned. 
 

Jeg takker Herren for hans retfærdighed, 
jeg lovsynger Herren den Højestes navn. 

Salme 7:18. 
 

Herren er min hyrde jeg lider ingen nød, 
han lader mig ligge i grønne enge, 

han leder mig til det stille vand. 
Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. 

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, 
for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. 
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. 

Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. 
Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, 

og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. 
salme 23. 

 
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! 

Vejled mig i din sandhed og belær mig, 
for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb. 

Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, 
som har været til fra evighed. 

Glem min ungdoms synder og overtrædelser, 
husk mig i din trofasthed, fordi du er god, Herre. 

Salme 25:4-7. 


