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Refleksion – Søger sandheden, ret og retfærdighed. 
‘Hvis den mest grundlæggende årsag til fattigdom er synd, så må det være en del af den 
kristnes forandringsproces at arbejde med synden. Medens vi må arbejde med syndens 
individuelle  natur, så må vi også se på dens konsekvenser, som de kommer til udtryk i 
relationer, der er baseret på et spind af løgne og som fremmer umyndiggørelse af de fattige og 
dominans af de ikke-fattige. Dette betyde, at en kristen forandringsproces må være centreret i 
at fortælle sandheden og at fremme ret og retfærdighed. 
 
”sandheden må afsløre den måde, hvorpå de fattige bidrager til deres egen fattigdom og 
sandheden må afsløre hvordan fattigdom bliver skabt af de ikke-fattiges gudskompleks, 
mangelfuld verdens syn og magter og myndigheders vildledning. Kun ved at omvende sig til 
sandheden foran Guds ansigt kan relationer blive genopbygget så liv, retfærdighed og fred kan 
blive genopbygget.” – Walking with the Poor: Principles and Practices of Transformational 
Development, Bryant L. Myers. 
  
 

 
”Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham:” Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig 
mine disciple, og sandheden skal gøre jer frie.” Johs. 8:31-32.  
 

 
 
Refleksion. 
 
Vi lever i en verden, hvor folk søger efter svar i deres liv, selvom vi i virkeligheden allerede har 
dem, skrevet ned i en bog kaldet Bibelen. Den fortæller os om den sandhed, som vi har brug for 
at vide, viser os, hvordan vi skal behandle andre og fortæller os, hvordan vi skal leve et 
retfærdigt liv, men alligevel søger folk efter svar andre steder. Vi kunne spørge os selv, om vi 
virkelig tror på, hvad Bibelen lærer os.  Og hvis vi gør, hvorfor så ikke følge den og tro på, at den 
giver os de svar, som vi søger efter i livet? Der er et kor som siger: 
 

Jeg tror på Guds ord. 
Jeg tror på Guds ord. 
Hvert et løfte er sandt, det tror jeg på, gør du?   
Jeg tror på Guds ord. 

 
 
 
 
 



Bøn. 
 
Herre, vi takker dig for at give os denne dag til at ære, lovsynge og tilbede dig. Vi takker dig for 
at være en Gud med visdom, som ved lige præcis, hvad vi har brug for. Vi takker dig, Herre, 
fordi du ser til hver enkelt af os og ser os som ligeværdige i din skabelse og kærlighed og forstår 
os. Vi takker dig for din kærlige hånd, der leder os fremad – selvom vi vælger at være ulydige, 
elsker du os stadig og du sørger for os. Hjælp os til at være over for andre, som du er over for 
os. Hjælp os til at være omsorgsfulde og forstående. Herre, hjælp os til at leve den slags Guds –
centreret liv, der gennem vores gerninger og handlinger  flyder over til dem, som er omkring os. 
Udrust os i dag, så vi må blive brugt til at ære dig. Amen.  


