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Tanke: Resultater er ikke nødvendigvis afslutningen på rejsen. 

 

Når vi forstår undertrykkelse, bør det lede til strategier for handling. Disse strategier er ikke 

svar men begyndelse på rejsen imod løsninger. Ofte sker det først, når vi tager det første 

skridt imod en løsning, at den store strategi viser sig. Just imagine :”The World for God” 

(Campbell Roberts & Danielle Strickland) 

 

Refleksion 

I bogen ”Authentic Holiness (Autentisk helliggørelse), skriver John Wesley til William 

Wilberforce – teologen til aktivisten: 

 

”Jeg kan ikke se hvordan du kan gennemføre din fantastiske opgave med modstand imod 
den afskyelige forbrydelse (slaveri) som skandaliserer religionen i England og den 
menneskelige natur. Medmindre Gud har kaldet dig til denne specielle tig, vil du blive udkørt 
af oppositionen af mennesker og det onde. Men hvis Gud er for dig, hvem kan da være imod 
dig? Er de alle stærkere end Gud? Bliv ikke træt af at gøre det gode. Gå i Guds navn og hans 
kraft indtil selv det amerikanske slaveri (den værste, der nogensinde har set solen) 
forsvinder.” 
 
Er Gud for os…? Da vil vores indre liv, Kristus værk i os, være bevis på den måde, at vi udadtil 

og aktivt engagere os med Gud i verden. Vores arbejde med de fattige og marginaliserede, 

forvaltning vil lave en respons på global uretfærdighed, leve som et helligt folk i samfundet, 

vil reflektere den Gud vi tjener og elsker. 

 

”Et sådant håb har vi og går derfor åbent til værks og gør ikke som Moses, der lagde et slør 
over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se at det der forsvandt, hørte op. Dog forhærdes 
deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over 
oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja lige til i 
dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op.” Men hver gang én vender om 
til Herre, tages sløret bort”. ”Herren er Ånden og hvor Herrens Ånd er, der er der frihed. Og 
alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det 
billede vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre som Ånden er”. 
2 Kor.3:12-18. 
 

Bøn 

”Derfor, siden vi har sådan et håb, kan vi være frimodige”.  2. Kor.3:12. 

Herre, vores verden har brug for dit folk til at være aktivister – folk som ikke er bange for at 

se hvad der skal forandres og til at være en del af forandringen. Hjælp os til at holde fast i 

håbet der er i dig og være frimodige til at se forandringerne i vores verden, vores samfund 

og i vores familie. Der er så meget uretfærdighed, men det er en etiket defineret af 

menneskelig lidelse. Hjælp os til at se ansigterne på de mennesker som lider og vide at vi er 

en del af en respons. Hjælp os til at være modige. 

 



Bøn  

”Herren er Ånden og hvor Ånden er, der er der frihed”. 2 Kor.3:17. 

Himmelske Far, at have din ånd i mig til at give frihed er en overvældende ide! Frihed fra…? 

Frihed til….? Frihed til at gøre…….? Ofte virker det som om mit liv bliver levet med 

begrænsninger og jeg forstår ikke altid din frihed. Herre, vis mig hvordan jeg bliver fri og 

hvad jeg skal blive fri fra. 

Der er mange i denne verden, hvis frihed ligger i andres hænder. De lever med virkelige 

begrænsninger af slaveri pålagt dem. Hvor systemer behøver forandring, må vi bruge vores 

frihed til at udfordre uretfærdige love eller praksis. Hvor dit folk – kirken – lever med 

begrænsninger pga af falsk lære, magtmisbrug og konflikter mellem menneskers tro, må din 

frihed komme til hver enkel og gruppe med frigørende kraft og må dit rige komme. 

Bøn 

”Og vi – er blevet forvandlet efter hans billede”. 2 Kor.3:18. 

Forvandlet til at ligne dig Herre, fuldfør dit værk som du har begyndt i mig. Rejsen er skridt 

for skridt og dit bekræftende arbejde fortsætter i mig. Tak for din tilgivelse og nåde som er i 

stand til at sikre og lede mig til bevidsthed, lydighed og at vokse så jeg bliver som dig. Hvad 

du gør i mig, sker med dine børn rundt omkring mig – jeg vil være følsom, kærlig og 

engageret i samfundet på en måde som er dig værdig og erkender at vi, dine børn alle 

”passende” 

Må der i mig være noget blidt ,noget styrke, nogle svar på menneskets kampe,der vil være 

en udfordring, en tillidserklæring, en opmuntring til de som jeg lever med i samfundet. 

Herre, jeg vil afspejle dig ærligt og smukt uden forvrængninger. 

 

Bøn 

”Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste som vi har fået af barmhjertighed”. 2 Kor.4:1. 

 

O Gud! 

 

Tænk over følgende – og hvad du kan gøre: 

Tro.             Forstand.     Strategisk brug af energi.         Tillid i partnerskab.     Visionære 

finansielle planer.        Manglende gavmildhed.         Utrættelig ligeberettigelse.    Vejledning 

af Helligånden.         Klog forvaltning af jorden.     Sundhed.      Anerkendende  relationer, der 

støtter livsforandrende uddannelser.       Integritet.   

Håb! 

 

Amen!                                         

 


