
5 Mosebok 30:11-20   Guds ord är mycket nära dig 
Matteusevangeliet 5:1-12  Saliga är ni

Betraktelse

Det finns många ord som tävlar om vår uppmärk-
samhet. Guds ord är oftast inte det som hörs högst. 
Snarast tvärtom. Det kan bara höras av den som vill 
stanna upp och lyssna. Och det vill vi nog ganska 
ogärna göra. I dag gäller snabbhet, effektivitet, att 
leverera resultat. De ”ord” som utlovar snabbast 
framgång, status, pengar, hälsa och lycka vinner. Inte 
har vi tid att stanna upp när det finns så mycket vi 
vill ha, göra, uppleva och uppnå!

Vi dras till än det ena, än det andra, rädda att missa 
något, rädda att missa det optimala. Risken är att det 
leder till ytlighet och vilsenhet. Den frihet vi menar 
oss ha, blir kanske i själva verket ofri anpassning till 
tidens trender och andras tyckanden. 

Kanske ”smittas” även vår tro av detta. Lite andliga 
kickar /upplevelser då och då, ja tack! Men inte det 
där harvandet med att gå till gudstjänst, be och läsa 
Bibeln. Nej, det har jag bara inte tid till! 

forts. nästa sida

"Bli kvar i min kärlek"

Böneveckan för kristen enhet
Dag 5 - Att låta sig förvandlas av Ordet

”Ni är redan ansade genom ordet... ”
Johannesevangeliet 15:3

Dagens bibeltexter:

Förslag till psalmer:
72                 Du sanna vinträd Jesu kär
246                      Här en källa rinner
688(Svk)/778(PoS)     Saliga är det som hör Guds ord

Bön:
Möt mig nu som den jag är.
Håll mitt hjärta nära dig.
Gör mig till den jag ska bli och lev i mig.
Amen. 

 (PoS 842 - Svk  767)

Böneämnen för Lomma-Bjärred:
- att längtan efter Guds ord får växa sig ännu 
starkare i våra församlingar
- att bönen får vara en naturlig del i vardagslivet i 
våra hem, i smått som stort
- att det mitt i mörka pandemitider ska få födas nya 
tankar och en ny längtan efter det som vi kanske  
annars inte har tid att reflektera över
- att helst inte blir prövade över vår förmåga



Det är genom bön och bibelläsning som vi ”blir 
kvar” hos Jesus. Det är så han kan forma våra liv, 
så vi allt bättre kan urskilja vad som är Guds vilja 
för oss, vad som drar oss till eller från Gud. 
Andra redskap för vårt växande är att fira gudstjänst 
regelbundet, träffa och samtala med andra kristna, 
läsa andlig litteratur. Att då och då avsätta en eller 
ett par dagar för att vara inför Gud i tystnad 
(till exempel delta i en stilla dag, en retreat eller en 
pilgrimsvandring), är också något som fördjupar vår 
Gudsrelation. Det tillhör den ”andliga friskvården.”

Om vi inte ansar våra fruktträd, blir de vildvuxna 
och frukten blir mindre och sämre. På samma sätt 
behöver vi ibland ansas, säger Jesus. Att tro innebär 
inte att slippa allt svårt i livet. Förr eller senare 
upptäcker vi, när vi läser Guds Ord, att det ibland 
kan skava och utmana oss på ett sätt vi inte vill. 
Vår tro och vår vilja att bli kvar hos Jesus utmanas 
också under livets smärtsamma dagar och tider. 
Det kan innebära att vi vänder ryggen åt Jesus. 
Men det kan också driva oss rakt in i Jesu famn. 
Att prövas är en inbjudan till fördjupning av vår 
Gudsrelation. Själavård och andlig vägledning, att 
inte bara reflektera ensam utan också tillsammans 
med någon annan, är viktiga inslag i ett växande liv. 
I  ”ansningstider” är det oumbärligt.

Gud inbjuder oss att låta oss förvandlas av Ordet, 
att bli alltmer dem vi är ämnade att vara, och så 
vara bärare av Guds rike för vår egen, för andras 
och för världens skull. 

Hillevi Jönsson
pastor i Strandkyrkans församling/Equmeniakyrkan 
i Lomma

Reflektion och fördjupning får stryka på foten, 
liksom det goda som kan komma av att troget hålla 
fast vid något över tid, också när det utmanar mig 
och liksom kostar på. Frågan är vad detta gör med 
min förmåga att höra och ta till mig Guds ord.

Det hör till saken att Bibeln gör anspråk på att inte 
bara innehålla Guds ord, utan att Guds ord egent-
ligen ska stavas med stort ”o”, eftersom detta Ord 
har ett namn och ett ansikte: Jesus Kristus.  

Bibeln handlar om att människan inbjuds till ingen-
ting mindre än Gudsgemenskap. Att låta sig förvand-
las av Ordet är att lära känna Ordet, det vill säga 
Jesus, och låta den relationen fördjupas. 

Tänk om det faktiskt är som Bibeln också säger, 
att vi människor är skapade och älskade av Gud och 
menade att leva i gemenskap med, ha en relation till 
denne Gud – och att utan en sådan lever vi på något 
sätt inte ett fullödigt liv? Då borde vi göra allt vi kan 
för att lära känna Gud! Jesus vill förvandla våra liv. 
Inte för att slå ner vår egen vilja totalt och sätta stopp 
för allt som vi tycker är roligt och vill, utan för att vi 
alltmer ska bli de vi är ämnade att vara. 

Att lära känna någon, vare sig det gäller en människa 
eller Gud, är ingen quick-fix. Relationer tar tid. 
I kapitel femton i Johannesevangeliet talar Jesus 
om sig själv som vinstocken och om oss människor 
som grenar på den. Han uppmanar oss att bli kvar 
i honom, så att vi kan ”bära frukt”. Frukt kommer 
inte över en natt. Det är en lång process.
Om vi ska kunna bära frukt för Guds rike kräver 
det att vi blir kvar på trädet, hos Jesus. Gud har inte 
bråttom, även om vi ibland skulle önska det … 
Att bära frukt för Guds rike handlar om att bli 
alltmer lik Jesus i ord och handling, att vi får vara 
bärare av Guds kärlek och på olika sätt försöka göra 
den konkret för de människor vi möter.  
 

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/
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