
 

 

Lomek 

 

Lomek er styrken, lysets og de godes gud. Han er guden, Hvis gejst aldrig vaner og Hvis 

styrke ingen ligemand kender. Han velsigner de retfærdige og brænder de slette. Det siges, 

at ingen kan se Ham i øjnene uden at blikket flakker, for Hans åsyn er som solen. 

 

Titler: Den Barmhjertige Dommer, Hævneren, Retfærdighedens Gud, De Godes 

Forkæmper, Den Evige Flamme, Lysets Fyrste, Solens Konge 

 

Domæner: Ild, Kamp, Lys, Næstekærlighed, Retfærdighed, Styrke 

 

Farver: Rød, Orange, Hvid 

 

Tilbedere: Forkæmpere for det gode, Omsorgsfulde sygeplejersker, Passionerede læger, 

Idealistiske jurister, Stolte gladiatorer, Landevejsrøvere (stjæler fra de rige, giver til de 

fattige), Gavmilde handelsmænd, Selvtægtsmænd, Retfærdige regenter, Ihærdige sjæle, 

Selvretfærdige dæmonologer, Pyromaner, Patriotiske soldater, Gode hjerter 

 

Ritualer: Dueller, styrkeprøver, prøver på mod. Hjælp til dem der er i nød. 

 

Om religionen: 

Religionen kræver af sine følgere, at de holder deres hjerter rene, og at de benytter deres liv 

på at værne om det gode og bekæmpe det onde. Lomek skænker sine følgere modet til at 

vende sig mod mørket og styrken til at bekæmpe det. Denne tro stræber efter en bedre 

verden og fortæller, at alle bør være taknemmelig for ildens både livgivende og 

ødelæggende kraft. Lomek giver syndforladelse til dem, som oprigtig angrer, og derfor 

opfordrer religionen syndere til at søge tilgivelse - men ve den som er falsk! Lomeks lys 

gennemborer løgne og brænder de uværdige... 

 

  



Solkongens Bud: 

 

1. Hold dig til lysets sti, og lad dig ikke blænde af 

mørket! 

2. Hjælp dem, som ikke kan hjælpe sig selv. 

3. Vær stærk. Gennem styrke vil du opnå sejr. 

4. Lad dine ord og handlinger være sandfærdige. 

Løgn tilhører mørket. 

5. Vær blid mod de uskyldige og hård mod de 

uretfærdige! 

 

Præsteskabet 

  

De ihærdigste og mest idealistiske i et samfund finder man hos Lomeks præsteskab. Som 

gejstlig er det forventet, at man ikke blot efterlever Hans bud, men at man sætter et 

eksempel for andre. Præsteskabet er de første til handle, når ondskaben truer, og de 

forsvinder ikke før mørket er manet bort. Lomeks gejstlige er altid klar til at støtte dem, som 

står svækket og til at indgyde mod hos de frygtsomme. 

 

Præsteskabet pryder sig i hvide, røde og orange farver, som repræsenterer deres guddom. 

De gejstlige ses ofte også med gyldne smykker og symboler af solen og ild. 

 

Dyder:  

Præsteskabet ser på med stolthed, når dets følge udviser egenskaber, som Lomek står for. 

Det forventes at præsterne selv efterlever disse dyder: 

 

- Næstekærlighed 

- Retfærdighed 

- Styrke 

- Tapperhed 

- Tilgivelse 

- Ærlighed 

 

 

  



 

Den Pastorale Gren: 

Lomeks præster er søjlerne i et godt samfund. Det er dem, som stråler stærkest med Hans 

lys, og de er kendt for at tage imod dem, som søger hjælp, husly eller anden støtte. De er de 

troendes vejledere i gode og dårlige tider. Det er ikke usædvanligt, at en trofast følger af 

Lomek bliver ramt at tvivl og sorg efter mange prøvelser i kampen mod det onde - og i denne 

situation er præsten uvurderlig. 

 

Præsten sørger for at minde de troende om, hvad der er værd at kæmpe for og lytter til dem, 

som søger trøst. De rådgiver, støtter, viser omsorg og formidler Hans ord. Den pastorale 

gren er kendt for at kunne fremmane lys og betvinge ild. 

 

Den Klerikale Gren: 

Klerkene er lederne bag religionens militante styrke. De er fysisk stærke og er trænet i til 

direkte kamp. De går forrest i et slag og inspirerer deres kampbrødre ved at udvise større 

dyd i handling end i ord. Den klerikale gren går klædt i tunge rustninger og bærer oftest 

skjolde og har et hårdt blik i ansigtet - hvis præsterne er Lomeks vejledende lys, så er 

klerkene Hans ild, der renser mørket for ondskab! Den klerikale gren er velsignet af Lomek 

med helbred og kan udvise mirakler, der skal hjælpe klerke i kampen mod det onde. 

 

Det er sket før, at klerke, i deres fanatiske iver efter at bekæmpe ondskaben, er trådt ved 

siden af lysets sti - men dette er ikke acceptabelt. En sand klerk kan kun være et forbillede 

for det gode, ellers må klerken i værste fald forlade præsteskabet. 

 

Menigheden 

Det er ikke forventet af almindelige troende, at 

de løber hovedkulds ind i fare for at vise sig 

værdig for guden. Men de fleste har det tilfælles, 

at de vil helheden det godt. Menigheden udviser 

generelt oprigtig medfølelse og støtte overfor 

dem, som har det hårdt, og de stræber efter at 

gøre det bedste for at være gode sjæle. 

 

Religionens mest vigtigste element er kampen 

for det gode. Mange vælger at tolke det i en 

forstand, hvor man hjælper, hvor man kan. 

Mødre opdrager deres børn til at være gode folk, 

læger helbreder alle uanset race eller 

nationalitet, og handelsmænd uddeler brød til de 

sultne og fattige osv. 

 

Nogle få individer praktiserer i højere grad 

idealet om at være stærk, end at være from, og 

selvom det er en dyd at være stærk, så er dét at 

være godhjertet vigtigere end dét at være stærk inden for religionen. 

 

Styrke er meget bredt fortolket i religionen. Den mest naturlige og tilgængelige fortolkning er 

den fysiske styrke, som har indlysende fordele. Men styrke er dog også at kunne kende godt 



fra ondt. Det er en styrke at kunne kontrollere kraftfuldt magi, og det er bestemt også en 

styrke at kunne udvise mod i fare, eller kommandere respekt fra sine ligemænd. Alt dette er 

anerkendt former for styrke - det vigtigste er, at man kan vise, at man er stærk. Ifølge 

menigheden, så mestrer Lomek alle former for styrke. 

 

Det er meget almindeligt for menigheden at udvise en smule ærefrygt for solen, som efter 

sagnet er skænket direkte fra Lomek og derfor er helligt.  

Menigheden støtter op om loven, men hvis valget står mellem at skulle udføre en god 

gerning og loven forhindrer det, så prioriterer menigheden generelt den gode gerning over 

loven. 

 

Den bøn som menigheden oftest bruger til at hylde Lomek ved messerne lyder som følger: 

 

“Vi beder dig, Lomek, 

Du, Vor Frelser og Herre, 

Hellig er Dit navn, og prægtig er Dit væsen, 

Skænk os Dit lys, og varm os med Din arneflamme 

Rens vores sind og beskyt os mod det onde 

Giv os, Din menighed, styrke og vision 

Fri os fra mørkets falskhed 

Og velsign vores liv med værdighed 

Ære være Lomek” 

 

  



 

Prominente personer i Lomeks kirke 

 

Ypperstepræsten - Sankt Amarin 

Sankt Amarin er ypperstepræsten for Solens Konge. Hans varme, venlighed og godhed er 

legendarisk og kendt overalt i verden. 

 

Han er et menneske i starten af 70’erne. Men på trods af sin alder er han kendt for sin 

beslutsomhed og styrke. Sankt Amarin er kendt som en fantastisk karismatisk leder, og han 

formår at få det bedste frem i folk og har en evne til at få folk til at stå sammen - rygterne 

siger at hvor han går, blomstrer venskaber, og fordærv forsvinder. 

 

Ligesom Lysets Fyrste står for retfærdighed og hævn, har Sant Amarin også grebet til 

handling gennem den tid, hvor han har været ypperstepræst. Og lige så god og varm, som 

han kan være, lige så ubarmhjertig viser han sig over for ægte ondskab. Korruption og 

slethed kan ikke gemme sig for Lomeks højeste stemme på jorden! 

 

I de seneste år har Sankt Amarin dog været tilbagetrukket til sit spir i Lurms hovedstad. Han 

har holdt sig for sig selv og ikke vist sig for offentligheden. Dette er meget unormalt og 

mystisk 

 

 

 

 

Højforkynderen -  Admiral Tjord 

Den ærede højforkynder af Lomek, er tydeligvis en af verdens mægtigste kæmpere. Han er 

en af troldfolket, bred som to mænd, og med sin gigantiske hammer “Solens Hævn” er han 

et navn alle i den kriminelle underverden frygter! 

 

Tjord er admiral for verdens mægtigste flåde. Han sejler i et gigantisk skib, kaldet “Havets 

Lys” et skib, som efter sigende skulle være verdens største våben - rygter taler om en lille ø 

uden for Lurms kyst, som for 21 år siden begav sig ud i åndemaneri. Lomeks flåde drog ud, 

ledet af “Havets Lys” og Admiral Tjord.  

 

Øen eksisterer ikke længere... Der er intet spor af den tilbage, efter den blev udraderet af 

flåden. Den dag skinnede solen så kraftigt over verden, at selv gletcherne i Osheim 

begyndte at dryppe. Retfærdigheden var sket, og verden var frelst for en forfærdelig 

ondskab. 

 

Tjord er kendt for sin frembrusende tilgang til problemer. Og kendt for aldrig at efterlade 

nogen folk på en slagmark - det siges, at han engang kæmpede sig igennem en fæstning af 

fjender (helt alene!) kun for at hente én af sine dæksdrenge. Sammenhold er styrke. Og 

således styrer Tjord Lomeks klerikale gren med en stærk, men varm hånd. 

 

 

  



 

Ritualer til messer 

I Lomeks kirke er der en del forskellige ritualer, som kan udføres ved de lokale messer. Her 

følger et par af de mest udbredte ritualer, som oftest indgår som en del af en messe. De 

fleste almen troende under Lomek har set disse ritualer ofte, som en del af den normale 

gudstjeneste. 

 

Den udstrakte hånd 

Dette ritual er brugt af de gejstlige til at hjælpe deres menighed med at mindes at de svage 

skal hjælpes. Det er et ritual der understreger næstekærligheden og at man skal huske at 

behandle de der er ringere stillet end en selv, godt! 

 

Forløb: 

1. Den der skal mindes om svaghed sætter sig på sine knæ foran den gejstlige. 

2. Den gejstlige anråber Lomek og beder ham hjælpe menigheden med ikke at lade sig 

forblænde af sin egen styrke 

3. Den gejstlige leder menigheden i bøn (Se Bønnen til menigheden) 

4. Den gejstlige beder den deltagende at tage hænderne om på ryggen. 

5. Den gejstlige tager et par håndjern og lænker den deltagernes hænder på ryggen. 

Herefter sig den gejstlige 

 

“Lomek! Du Lysets Fyrste! Lad din flamme og din ild holde os varme. 

Lad din ild brænde i vores muskler, men også i vor hjerter! 

Mind os om svaghed, mind os om svigt. Giv os din styrke så vi kan hjælpe de, der trænger 

mest!” 

 

6. Den gejstlige rækker en bog frem til den deltagende og beder ham slå op på en bestemt 

side og læse højt. - Den deltagende kan ikke åbne bogen alene! 

7. Den gejstlige leder menigheden i bøn (Se Bønnen til menigheden) 

8. Den gejstlige spørger menigheden, hvem der vil hjælpe, og en udvalgt går frem og åbner 

bogen. den knælende læser nu passagen højt. - og den gejstlige fjerner deltagernes lænker 

 

“Lad alle under Lomeks lys vide, at ved at hjælpe de der er i nød, kan vi give dem styrke til 

at hjælpe andre.” 

 

9. Ritualet er hermed afsluttet. 

 

 

  



Lomeks Flammer 

Dette ritualt er kendt for et ritual der skal styrke menigheden og gejstligheden. Dette ritual 

kan udføres på flere samtidig og er lavet for at minde menigheden om Lomeks styrke 

 

Forløb: 

1. Alle deltagende trækker deres våben og har dem ned langs siden og står i sikker afstand 

fra den gejstlige 

2. Den gejstlige anråber Lomek og beder Ham at høre den gejstliges ord! 

3. Den gejstlige leder menigheden i bøn (Se Bønnen til menigheden) 

4. Den gejstlige anråber Lomeks navn og råber til menigheden 

“Peg jeres våben imod himlen! 

Lad jeres våben ramme af dagens lys, og drive nattens mørke bort!” 

 

5. Den gejstlige ser på de troende og opildner dem med sine egne ord!, og menigheden 

svarer!* 

 

Hvem holder os på lysets vej! (Lomek!) 

Hvem hjælper de, der ikke kan hjælpe sig selv! (Lomek!) 

Hvem er styrken i min arm! (Lomek!) 

Hvem er den retfærdige ild! (Lomek!) 

Og hvem er Lomeks stærkeste våben! (Os!) 

 

7. Den gejstlige beder dem sænke sværene og leder menigheden i bøn (Se Bønnen til 

menigheden) 

8. De deltagende sætter deres sværd i skederne og træder tilbage 

9. Den gejstlige beder Lomek om at skænke styrke, varme og retfærdighed ved de 

deltagende 

10. Ritualet afsluttes 

 

Indvielse hos Solens Konge 

Dette ritual bruges normalt til at indvie nye medlemmer i troen, men det kan også bruges 

som en trosbekendelse, eller en måde at genopfriske ens løfter på. Ritualet involverer en 

form for kamp, som oftest er fysisk, men der findes også versioner, for dem som kæmper 

Lomeks sag uden vold. 

 

Forløb: 

1. Den der skal indvies træder frem foran den gejstlige 

2. Den gejstlige anråber Lomek og beder ham se personen foran sig an! 

3. Den gejstlige leder menigheden i bøn (Se Bønnen til menigheden) 

4. Den gejstlige fortæller den der skal indvies, at han nu skal vælge en fra menigheden at 

kæmpe imod. 

 

5. Den der skal indvies vælger en, og således gør den gejstlige. Den der skal indvies skal 

altså kæmpe imod to personer. Uanset udfaldet, så beder den gejstlige den, der skal 

indvies, om at knæle og lægger hånden på hans hoved! 

 

 

  



“Sværger du at kæmpe for retfærdighed  (ja) 

Sværger du at kæmpe for godhed (ja) 

Sværger du at kæmpe for de der ikke selv kan(ja) 

Sværger du at kæmpe med ilden i dit hjerte (ja) 

Sværger du at kæmpe for ærlighed (ja) 

Sværger du at kæmpe for Solens konge, lysets fyrste (ja) 

Sværger du at kæmpe for Lomek, den evige flamme (ja) 

 

Rejs dig, og hæv din arm imod Lomeks himmel” 

 

10. Den gejstlige beder den indviede at tage plads hos resten af menigheden 

11. Den gejstlige leder menigheden i bøn (Se Bønnen til menigheden) 

12. Den gejstlige takker Lomek og afslutter ritualet 

 

Religionens syn på de andre religioner: 

 

Amun’Soth: 

De vægter autoriteter og regler højere, end hvad der gør gavn, og bruger frygt frem for håb 

mod deres menighed. Præsteskabet træder i mørket, der er ingen tvivl om det, men de 

beskytter alle mod de udøde i livet, og vogter over enhver i deres død. Vær varsom overfor 

deres kløgtige løgne! Amun’Soth er en grum herre... 

 

Zana: 

Mange nyttige ting er skabt af Zanas præsteskab og de støtter os som regel, og derfor er de 

gode nok. De bekymrer sig dog mere om deres værk og virke, end folkets velfærd. Zana har 

gjort verden et smukt og mangfoldigt sted, men hvis Hun havde delt Lomeks vision, så 

havde verden også været et godt sted! 

 

Gudløse: 

Hvis vi viser dem, hvad der er værd at leve for, så vil de tjene de godes sag ligesom os. 

Lomek viser nåde til enhver som søger den, og i sidste ende, så vil vi alle det samme. Det er 

aldrig for sent at træde lysets sti. 


