
Betraktelse

Vi är många med mig som med glädje minns 
hösten 2015. Frivilliga krafter, kommuner, 
kyrkor och föreningar gick samman för att 
möta upp och hjälpa de många flyktingar 
som kom till vårt land. 
Mat delades ut, kläder samlades in, sovplatser 
ordnades, leksaker och barnvagnar dök upp 
som från ingenstans. 
Vi var där och sade: 
"Välkomen, du är nu i trygghet, ta nåt att äta, 
vila, tvätta av dig, ta rena kläder så att du orkar 
ett litet tag till…" 
Visst var det en tröttande tid, visst tänkte vi 
nog alla ibland att vi inte skulle orka, men det 
gjorde vi, för att vi gjorde det tillsammans. 
För den som välkomnades var detta ett minne 
för livet som satte prägel på deras fortsatta 
vandring, för oss som välkomnade var det 
på samma vis. 

forts. nästa sida

"Bli kvar i min kärlek"

Böneveckan för kristen enhet
Dag 6 - Att välkomna andra

”Bär frukt som består ”
Johannesevangeliet 15:16

1 Mosebok 18:1-5  Abraham tar emot änglarna vid Mamres lund 
Markusevangeliet 6:30-44  Jesu medlidande med folkmassorna

Förslag till psalmer:

91   Din kärlek Jesus, gräns ej vet 
97 Jag behövde en nästa
444(Svk)/384(PoS)   Mycket folk kring Jesus var

Bön:
Gud, vi tackar dig för gästfrihetens gåva, 
för den medmänsklighet vi möter,
för omtanken som visas,
och för kärleken som delas.
Amen

Böneämnen för Lomma-Bjärred:
för att vår medmänsklighet ska få vara starkare 
än kulturella, språkliga och religiösa barriärer
- för att våra språkcaféer ska snart ska kunna få
komma igång igen
- för projektet "Hej Mötesplats!" i Lomma och
Bjärred
- för Daglig verksamhet i Lomma kommun

Dagens bibeltexter:



Bön

Gud, hjälp mig att se
när min nästa behöver mig, 

så att jag kan finnas där, 
för att ge näring

till den som hungrar och törstar,
värma den som är frusen och kall.

Vi ber för alla medmänniskor i världen
som är på flykt,

de som lider av krig,
hungersnöd och sjukdomar.

Vi ber för dem som saknar känslan
av att vara välkommen någonstans,

må någon i deras närhet
se deras lidande och agera.

Vi ber för alla dem som vi saknar, 
någon att dela gemenskap med, 

för alla som kom till våra församlingar
på träffar, luncher,

gudstjänster och aktiviteter,
och för alla dem som hade tänkt komma 

men inte kunde.
Gud, ge oss kraft till dess vi återigen 

kan välkomna varandra.
I din Sons namn

Amen 

Att hälsa sin medmänniska med ett leende, 
en värmande måltid, ett lyssnade öra är en del 
av att leva som kristen. Att bereda plats, värme 
och trygghet för den som just då behöver det är 
en del av vårt uppdrag. Men hur gör vi nu, nu 
när vi inte skall ses på grund av smittorisken, 
hur är vi välkomnande i en tid av social 
distansering….

Jag längtar tillbaka till en tid när vi kunde 
bjuda på mat, kramas, sitta nära och lyssna. 
Visst kan vi hålla kontakt via telefon och olika 
sociala medier, men det är ju inte riktigt det-
samma. Men vi får försöka hålla i och hålla ut. 
Kanske kan det kännas något lättare om vi 
tänker på hur det faktiskt var för inte alls så 
längesedan och försöka tänka att så kan det 
också bli igen – snart. För vi människor 
behöver varandra, vi behöver se in i en annans 
ögon, lyssna till den andres berättelse, dela 
måltid och vardagsbekymmer. Sitta i ett hem-
trevligt vardagsrum och fika, bereda plats i ett 
stökigt kök för ett samtal som avbryts av 
lekande barn, hälsa på i rum på seniorboendet 
eller sjukhuset, dela bänk på ett stimmigt torg. 

Må vi be för att den tiden snart kommer 
tillbaka då vi återigen kan välkomna varandra 
att dela måltid, glädje och bekymmer. 
För det finns få saker i livet som är härligare 
än att få möta nya medmänniskor och åter-
uppta kontakten med tidigare bekantskaper, 
se dem i ögonen sträcka ut armarna och säga: 
Välkommen!

Lena Hansen, diakon i Lomma församling

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/

”be och arbeta så att Guds rike må regera”

är de första orden i sammanfattningen av 
den livsregel som systrarna i Grandchamps 
läser tillsammans varje morgon. 
Bönen och vardagens liv är inte två separata 
verkligheter, utan är menade att förenas. 
Allt det som vi möter är avsett att utgöra ett 
samspel med Gud.

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