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‘Vejled mig I din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit 

håb.’ (Salme 25:5). 
 

 
Refleksion. 
 
Der er tider hvor vi bliver helt opslugt af vores daglige aktiviteter. Vi har en fast rutine og hvis 
alt forandres, kan vi føle det som om verden falder sammen rundt om os. Vi bliver så fokuseret 
på disse aktiviteter at vi helt glemmer Gud. I enhver beslutning vi tager, må vi overveje hvad 
Gud siger til – eller lærer os. 
 
Gud er der altid – uanset om det er i tider med problemer eller glæde. Når vi har tunge byrder, 
vil Gud vejlede og give os styrke, hvis vi rækker ud til ham. Når vi er glade, vil Gud glæde sig 
med os og vejlede os i vores næste skridt. Vi må følge det eksempel der er givet os i Salme  25:5 
og daglig bede Gud om at lede os in i sandheden og vente på hans svar, lige meget hvor lang tid 
det måske varer inden det kommer. Det vil måske kræve tålmodighed af os, men der er et 
spansk ordsprog som siger, ‘Dios tarda pero no olvida’, hvilket betyder ‘Gud forsinker men 
glemmer ikke´. Gud vil vejlede dig hvis du lader ham arbejde i hans tempo. 
 
‘Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på 
alle dine veje, så vil han jævne dine stier.’ (Ordsp. 3:5, 6). 
 
Bønner inspireret af Salme 25. 
Læs disse bønner og personliggør dem. 
 
Herre, jeg stoler på dig. Lad mig ikke blive til skamme, og lad ikke mine fjender frydes over mig. 
Jeg ved at de som stoler på dig ,skal rejse sig op, mens de som går imod dig vil blive gjort til 
skamme. Here, giv mig styrke til at bekæmpe mine åndelige fjender. 
 
Herre, jeg stoler på dig. ‘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 mit håb (v 4, 5). Herre, du er min Frelser! 
Hjælp mig til at vente på dig, lige så længe det tager dig at svare. 
 
Herre, jeg stoler på dig. Husk på din nåde og urokkelige kærlighed til mig. Tilgiv mig mine fortids 
synder og vis mig din urokkelige kærlighed, fordi du er fyldt med godhed og er trofast mod dine 
disciple. Lær mig at være lydig og vejled mig i, hvad der er rigtigt. 
 



Herre, jeg stoler på dig. Hjælp mig I mine vanskelige tider. Du kender mine problemer og ved 
hvordan de tynger mig. Giv mig styrke til at udholde disse kampe og at lære mere om dig 
samtidig. Gør mig til en stærkere person gennem denne rejse. 
 
Herre, jeg stoler på dig. ”Den mand der frygter Herren, ham belærer han om den vej han skal 
vælge. Han selv skal leve i lykke, og hans afkom skal få landet i arv og eje.’ (v 12, 13). Herre, jeg 
vil gerne frygtsomt tilbede dig hver dag! Vejled mig med din hånd, så jeg kan trives i dine veje. 
 
Herre jeg stoler på dig. ‘De, der frygter Herren, har fællesskab med ham gennem sin pagt 
vejleder han dem. Mine øjne er altid rettet mod Herren, for han befrier min fod fra nettet.’ (v 
14, 15 ). Jeg frygter dig Herre, så jeg er ivrig efter at vores venskab skal blomstre. Lær mig dine 
løfter, Herre! Hjælp mig til at holde mine øjne på dig, så jeg ikke falder. 
 
Herre, jeg stoler på dig. ‘Se, hvor mange fjender jeg har, de nærer et voldsomt had til mig. 
Bevar mit liv og red mig, lad mig ikke blive til skamme, for jeg søger tilflugt hos dig’. (v 19, 20). 
Du ved hvor mange fjender jeg har! Våg over mig og hold mig væk fra problemer. Herre, jeg 
stoler på dig.  


