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14. DAG - 3. marts 
Meditation: Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. 
Bøn: Jesus, led mig ad dine veje, så jeg ikke går 
vild. 
 

15. DAG - 4. marts 
Meditation: Mennesket lever ikke af brød alene. 
Bøn: Herre, vær mit brød og hjælp mig at dele.   
 

16. DAG - 5. marts 
Meditation: Kast din byrde på mig, siger Herren! 
Bøn: Herre, nu kaster jeg dem – bær dem for mig. 
 

17. DAG - 6. marts 
Meditation: Jesus gav sit liv som et sonoffer for dig! 
Bøn: Herre, det er svært at fatte, at der skulle så 
meget til for at sone min synd – men Herre, tak! 
 

18. DAG - 7. marts 
Meditation: Jesus gav sit liv som en løsesum for dig! 
Bøn: Jesus – tak for din løsesum og at den rækker!     
 

19. DAG - 8. marts 
Meditation. Et ord fra Jesu kors: Det er fuldbragt!  
Bøn: Tak Herre Jesus, at du ikke sagde, det blot var 
”halvbragt” og at resten af frelsen er op til mig!  
 

20. DAG - 9. marts 
Meditation: Guds trofasthed er ny hver morgen. 
Bøn: Tak, Herre for din trofasthed. 
 

21. DAG - 10. marts 
Meditation: Vand giver liv. Hos Gud er livets kilde. 
Bøn: Herre, vær du både min tørst og mit liv. 
 

22. DAG - 11. marts 
Meditation: Frelsens kilder vander troens liv! 
Bøn: Herre, hjælp mig at vande min sjæl hos dig. 
 

23. DAG - 12. marts 
Meditation: Mine får hører min røst og følger den. 
Bøn: Led mig med din røst og giv mig at følge den. 
 

24. DAG - 13. marts 
Meditation: Brød giver liv. Jesus er livets brød! 
Bøn: Herre, mæt mig med livets brød. 
 

25. DAG - 14. marts 
Meditation: Den, der sår sparsomt, høster sparsomt. 
Bøn: Herre, hjælp mig at vove og gør mig generøs. 

 

26. DAG - 15. marts 
Meditation: At bygge sit hus på guld er at bygge på 
sand. At bygge på Guds ord er at bygge på klippen. 
Bøn: Herre, min Gud, vær du mit guld, min klippe. 
 

27. DAG - 16. marts 
Meditation: Den, der påkalder Guds navn, skal 
frelses.  
Bøn: Herre, min Gud, Jesu Kristi far: Frels mig! 
 

28. DAG - 17. marts 
Meditation: Jeg vil aldrig svigte dig og forlade dig. 
Bøn: Herre, det vil jeg stole på i alle forhold. 
 

29. DAG - 18. marts 
Meditation: Viden er vandret. Visdom er mest 
lodret. At frygte Gud er visdoms begyndelse. 
Bøn: Herre, giv mig både jordisk og himmelsk visdom! 
 

30. DAG - 19. marts 
Meditation: Et menneske uden bøn er som et træ 
uden rødder.  
Bøn: Herre, rodfæst mig i dig! 
 

31. DAG - 20. marts 
Meditation: Det evige liv begynder i troen på Jesus. 
Bøn: Jeg tror, hjælp mig Herre i min vantro! 
 

32. DAG - 21. marts 
Meditation: For Gud er intet umuligt. 
Bøn: Herre, hold mig fast i denne tro og dette håb! 
 

33. DAG - 22. marts 
Meditation: Kærlighed er tålmodig og mild, den 
misunder og praler ikke, den søger ikke sit eget. 
Bøn: Herre, af den kærlighed er jeg selv afhængig – 
og hjælp mig at kunne ’leve den’ overfor andre. 
 

34. DAG - 23. marts 
Meditation: Kærligheden bærer ikke nag, den finder 
ingen glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden 
Bøn: Herre, bevar mig i kærligheden og sandheden. 
 

35. DAG - 24. marts 
Meditation: Kærligheden tror alt, håber alt, udholder 
alt. Og den ophører aldrig.  
Bøn: Herre Jesus, du som alene har sådan en kærlig-
hed. Udhold mig og bevar mig i den. 
 

36. DAG - 25. marts 
Meditation: Han blev gennemboret for vore over-
trædelser – knust for vore synders skyld. 
Bøn: Herre Jesus - TAK!  
 

37. DAG - 26. marts 
Meditation: Herren lod al vor skyld ramme ham – 
han tråde i vort sted! (Esajas 53) 
Bøn: Evige Gud – Tak for korsets gåde og nåde!  
 

38. DAG - 27. marts 
Meditation: Se din konge kommer til dig sagtmodigt 
ridende på et æsel og hængende på et kors. 
Bøn: Treenige Gud: Tak, at du er så almægtig, at du 
kan ydmyge dig så meget – uden at miste magten. 
 

39. DAG - 28. marts 
Meditation: Se din konge kommer til dig – i dåbens 
vand. 
Bøn: Herre, tak at du i dåben døbte mig med din 
nådes tilgivende vand og gav mig det evige livs håb!  
 

40. DAG - 29. marts 
Meditation: Se din konge kommer til dig i nadverens 
brød og vin og i sit levende ord! 
Bøn: O Jesus, gid jeg kunne, som jeg så gerne vil, 
dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv dertil!  

Glædelig påske! 


