
Kolosserbrevet 3:12-17 Kläd er i innerlig medkänsla 
Johannesevangeliet 13:1-15, 34-35 Älska varandra 

Betraktelse

”Älska varandra så som jag har älskat er” 

Johannesevangeliet 15:12b

Är det ens möjligt att följa aposteln Johannes 
uppmaning? Kärlek är ju ändå en gåva. Något som 
plötsligt bara finns där och sällan kan tvingas fram. 
Kanske luras vi ibland av talet om stormande 
tillfälliga eller varaktiga känslor av ett annat slag. 
Något annat än den kärlek Jesus under-visar oss om. 
En kärlek som inte söker sitt utan är vänd mot Gud 
och den andre. Jesus undervisar inte främst med 
visdomsord utan genom hela sitt liv. 
Den praktiska omsorgen om dem som verkligen 
behövde kärleksfulla möten.

På ett annat ställe skriver aposteln Johannes om hur 
Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Mörka moln vilar 
över samlingen, denna sista kväll de skulle dela 
gemenskapen. Förvånade och kanske förskräckta ser 
lärjungarna hur Jesus häller upp vatten i ett fat, knyter 
en handduk om livet och lägger sig på knä för att 
tvätta sina vänners fötter. Och Petrus protesterar 
högljutt! "Så kan du bara inte göra. Varför gör du så 
här, du som är vår Mästare?"

forts. nästa sida

"Bli kvar i min kärlek"

Böneveckan för kristen enhet
Dag 3 - Att forma en enda kropp

”Älska varandra så som jag har älskat er ”
Johannesevangeliet 15:12

Dagens bibeltexter:

Förslag till psalmer:

62:4-5   Att leva av tro
291   Sänd av himlens sol en strimma
406 (PoS)  Med starka kärleksband

Bön:
Gud, vår Fader, du uppenbarar din kärlek till oss 
genom Kristus och genom våra bröder och systrar. 
Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot varandra 
med våra olikheter och leva i förlåtelse. 
Ge oss nåden att leva förenade i en enda kropp 
så att varje människas gåva får komma fram i ljuset. 
Ge oss nåden och viljan att tillsammans bli ett återsken 
av den levande Kristus. 
Gud, vår Fader, vi ber att du ska ge oss öppna ögon, 
lyssnande öron och varsamma, kärleksfulla händer 
i möten med människor i vår del av världen. 
Ge oss nåden och viljan att vara dina tjänare i vårt 
område – särskilt för dem som plågas av ensamhet 
och övergivenhet, sjukdom och trasiga relationer. 
Så ber vi i din Son Jesu Kristi namn. 
Amen

Böneämnen för Lomma-Bjärred:
- för alla som längtar efter kärlek
- för alla som sörjer förlorad kärlek
- för alla som arbetar inom vård och omsorg
- för alla som arbetar inom skola och barnomsorg
- för alla frivilligorganisationer i Lomma-Bjärred



Lyssna också med eftertanke till de fortfarande lika 
aktuella orden som Paulus en gång skrev till 
församlingen i Kolosse:

"Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså 
klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, 
mildhet och tålamod. 

Ha fördrag med varandra och var överseende om ni 
har något att förebrå någon. Liksom Herren har 
förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta 
skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.

Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni 
kallades till som lemmar i en och samma kropp. 
Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela 
sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled 
varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i 
kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 
Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren 
Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom."
(Kol 3:12–17) 

Sjung eller läs och stanna till inför i psalmens ord 
(Ps 62:4–5) 

4. Att leva av tro är grenarnas liv från olivträdets rot,
att bära ett ok i sitt jordiska kall men själv vara 
buren av den som bär allt och svara på åklagar-
makternas dom försoningens ord.

5. Guds offrade Lamm ges ut för oss alla som Herren 
har sagt, att världen må leva och syndare tro
och förbönen omsluta himmel och jord.
Av änglars och människors bön i Hans namn står 
jordkretsen fast.

Rune Larsson, Strandkyrkan Lomma

På något sätt hade Jesus uppnått det han ville med 
sin överraskande handling. I stället för att hålla en 
lång predikan om kärlek, valde han praktikens 
övertydliga språk. Jo, visst kunde han undervisa om 
kärleken till Gud och medmänniskan – och hela 
skapelsen. Men vad innebar detta i praktiken, 
till vardags?

”Jag har gett er ett exempel”, är hans korta svar. 
Det exemplet öppnar på något sätt hjärtats ögon 
så att de kan ana och förstå utan att först söka svaret 
i hjärnans tankar. Minns detta på samma sätt som 
jag bad er komma ihåg, när jag bröt brödet och 
delade vinet! Ja, jag är er ”herre och mästare” men 
jag har visat att jag också är er och allas tjänare och 
att detta är något ni skall vara mot varandra – 
om ni fortfarande vill vara mina efterföljare. 
Och även om ni inte förstår det nu kommer jag att 
vara det ända in i döden. (Joh 13:1-5, 34f)

Det jag ville visa er är den nya världsordning ni ska 
vara med om att införa. På samma sätt som jag är er 
tjänare ska de som vill följa mig vara varandras 
tjänare – och också sådana som praktiserar kärlekens 
tjänst mot alla dem som tyst eller högt ropar ut sitt 
rop om förbarmande.

Om ni vill vara mina efterföljare, ber jag er bli mina 
medarbetare i det uppdrag jag bara har börjat och 
som profeten skrev om. Ta emot det uppdraget och 
ge er hela själ åt det: 

”att frambära ett glädjebud till de fattiga. … 
att förkunna befrielse för de fångna och syn för 
de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna 
ett nådens år från Herren.” 
(Luk 4:18f) 

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/

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