
Efesierbrevet 3:14-21 Må Kristus genom tron bo i våra hjärtan 
Lukasevangeliet 2:41-52 Maria bevarade allt detta i sitt hjärta

Betraktelse

Men seriöst, vad kan man egentligen säga om att 
mogna invärtes när man inte är mer än 24 år? 
När man är mitt uppe i studentlivets sus och dus, 
och man bara har börjat med att undersöka livets 
alla nycker och skiftningar. Det är framför allt 
två ord som kommer upp i huvudet, osäkerhet 
och förväntan. För vad är det egentligen att 
mogna invärtes? Är det en fråga om att ta sig 
från punkt A till punkt B på en planerad sträcka? 
Eller är det mer att sicksacka sig fram genom 
tillvaron? Ja, det är väl här osäkerheten kommer 
in, jag vet faktiskt inte. Ska jag vara helt ärlig så 
känns det mer som en vild ringdans, först ett steg 
till vänster, sedan ett till höger, och sedan runt, 
runt i en väldig fart. Livets alla händelser slår 
emot en, gott och ont, sorg och glädje, människa 
och Gud. Allt kastar sig emot en, och i stormen 
klamrar man sig hårt fast vid livsskutans reling 
och bara hoppas på att stormen så småningom 
ska avta. forts. nästa sida

"Bli kvar i min kärlek"

Böneveckan för kristen enhet
Dag 2 - Att mogna invärtes

”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. ”
Johannesevangeliet 15:4

Dagens bibeltexter:

Förslag till psalmer:
286         Kom, helige Ande från höjden 
481(Svk) 530(PoS) Alla källor springer fram i glädje 
397 (PoS)   Guds andes kraft ger liv åt allt

Bön:
Jesus Kristus, 
låt oss få växa och mogna i  lagom takt.
Hjälp oss till bättre insikt i vem du är
och vilka vi själva är.
Tack för att din kärlek håller oss kvar i dig,
och dig i oss.
Låt oss aldrig glömma vilka vi ytterst är; 
Guds älskade barn.
Tack för din närvaro i våra liv.
Amen

Böneämnen för Lomma-Bjärred:
- för alla barn och unga som söker sin väg i livet
- för alla ungdomar som brottas med sig själva
- för alla som har tappat riktning och mål
- för alla som letar efter en mening i tillvaron



Något som Jesus faktiskt sade var: 
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.” 
Kanske räcker detta enda. Jesus är kvar i mig 
och min mognadsbana ligger i hans händer. 
Djupt inom mig finns fröet Jesus Kristus 
och det enda jag behöver göra är att släppa 
kontrollen och låta kärleken skjuta skott. 
Och kanske innebär denna kärlek till Jesus 
att det kommer storma runt omkring mig, 
men låt det då storma så grenen gungar. 
En dag vet jag att jag tillsammans med päronet 
faller till marken, och då kommer den allra 
sista mognadsprocessen, uppståndelsen. 
Päronets slutmål är att bli föda åt människor 
och djur, mitt är att förenas med Honom som 
jag alltid redan varit en del av.

"Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er."
Joh 15:4

Samuel Körner Lilja, teol.kand.

Men mognar jag verkligen i denna kollision 
av livsintryck? Vad var det nu den danske 
filosofen Sören Kirkegaard sade? 
”Livet levs framlänges, men förstås baklänges.”

Men hur sjutton ska man då förstå hur man 
ska mogna om alla svaren alltid kommer efter 
det att man behöver dem?! Ibland väldigt långt 
efter. Någonstans här, i alla fall hos mig, 
så blandar sig osäkerheten med förväntan. 
Om jag nu inte vet vart jag ska, tänk så många 
håll jag kan gå åt. Jag vet inte hur jag borde 
mogna, hur jag borde vara och bli, så jag får 
pröva mig fram. Jag kan gå till vänster eller 
höger, men vet egentligen inte vilket håll som 
är bäst, jag kan ana, men aldrig veta säkert.
Så ofantligt osäker jag känner mig, men 
samtidigt så oerhört nyfiket förväntansfull! 

Kanske är människohjärtats mognad inte så 
mycket mer annorlunda än ett pärons. 
Ett pärons mognadsbana är ju till synes 
spikrak; blomma, knopp, frukt. Och om jag får 
ta mig friheten att parafrasera Jesus och säga: 
”Se på päronet som mognar, inte väljer det eller 
oroar sig. Och hur mycket mer värda är inte ni 
än päronen?” Just det, vem har sett ett oroligt 
päron som hela tiden oroar sig någon gång?

Vad är "Böneveckan för kristen enhet"?
Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt 
i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp. Det tema 
som har valts ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” kommer från Johannes 15:1–17 och 
uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga 
familjen.
Läs mer här: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/temat-for-boneveckan-2020/

Psalmboken eller psalmböckerna?
Varje kyrkosamfund har sin egen psalmbok eller sångbok. Svenska kyrkan har sin variant och 
Equmeniakyrkan har sin. Vissa psalmer har vi gemensamt, de finns i båda varianterna. Den 
gemensamma delen kallas för den ekumeniska delen av psalmboken. Under vår ekumeniska 
bönevecka lyfter vi fram psalmer ur bådas våra psalmböcker. Vi använder förkortningar för de 
olika psalmböckerna när psalmerna inte finns i den ekumeniska delen.
Psalm 1-325 finns i den ekumeniska psalmboksdelen. 
Svk = Svenska kyrkans psalmbok med tillägg
PoS = Psalmer och Sånger (Equmeniakyrkans pslambok)

https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/temat-for-boneveckan-2020/
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