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Under Coronapandemin när vi inte får träffas i kyrkan tänker jag skriva en kort betraktelse varje 

vecka över de texter som kyrkoåret föreslår. Du får gärna höra av dig med kommentarer och tankar. 

Du får gärna dela med dig av veckans ord till andra. 

 Veckans ord, 5 
 

 

 

 

 

Du är älskad! Gud älskar dig! 
Även om du känner dig isolerad, bortglömd eller sjuk, Jesus är nära dig. Jesus led, dog och uppstod 

från det döda för att du och jag ska få leva i gemenskap med Gud och varandra. En gemenskap som 

bygger på Guds nåd och förlåtelse som vi får ta emot och sedan ska ge vidare till andra. 

Bön 
Läs kyrkoårets texter för söndagen 17 maj, (Norges nationaldag), med temat ”bönen”: 1 Kung 3:5–14, 

Rom 8:24-27, Matt 6:5–8 och Ps 13. 

När ber du?  

Hur tänker du att bön är? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När har du dina bästa samtal med Gud? 
Jag har mina bästa samtal, (bön), med Gud när jag vaknar vid två, tre tiden på natten. Då kan jag vara 

avslappnad inför Gud och höra de tankar jag får och fundera inför Gud, Jesus och den heliga anden.  

Alla texterna för 17 maj handlar om bön. Salomo, (ber), talar med Gud i en dröm (1 Kung 3:5–14). 

Anden vädjar, (ber), för oss (Rom 8:26). Bed i din kammare till Gud som vet vad du behöver (Matt 

6:5–8). Ps 13 är ett stort nödrop, (bön): hur länge ska jag leva i ångest, kommer Du Gud att svara mig 

och ändå visar den som skrev nödropet på sitt hopp till Guds nåd och hjälp (Ps 13:6). 

Gud älskar dig Bön 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Bön är andning. 
Bön är andningen i ditt kristna liv, om du slutar andas dör du. Det är i bönen din vilja och Guds vilja 

möts, dina känslor och Guds närvaro förenas. Bönen är inför Gud som vet allt om dig och alla andra 

och där får du säga allt precis som det är och berätta om dina behov och tankar. I bönen, samtalet 

med Gud, får du också möta Guds tankar och vilja. David skriver i Ps 139:23–24: ”Rannsaka mig, Gud, 

och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på 

den eviga vägen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet i gemenskap med Gud.  
Jesus säger i bergspredikan Matt 5–7: ”älska era fiender och bed för dem som förföljer er” (Matt 

5:44). Bergspredikan innehåller bönen ”Vår Fader” (Matt 6:9–13) och bönen avslutas med att vi 

måste förlåta som vår himmelske fader förlåter oss (Matt 6:14-15). Relationen med Gud ger oss en 

helt ny förståelse för verkligheten och visar oss på Guds nåd som vi får och som vi som Guds barn ska 

ge vidare.  

Törs jag lita på det Jesus lär mig? 
Vad tänker du om det Jesus lär oss i bergspredikan Matt 5–7? Det var min brottning med 

bergspredikan, törs jag lita på det Jesus lär oss, som till slut formade mig till att bli en nyutbildad 

pastor vid 62 års ålder. Vi behöver lita på det Jesus lär oss.  

 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 

Be och du ska få,  

sök och du ska finna,  

knacka på och det ska öppnas för dig. 

(Matt 7:7). 
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