
  Tankar i februari 2021

Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var 
inte oroliga, jag har besegrat världen. Joh. 16:33

Hur är det med Er? Lider ni, är ni oroliga eller bara uttråkade? Ovanstående 
bibelvers är Jesu egna ord och i min Bibel står de under överskriften ”Stunden 
då lärjungarna ska skingras”. För mig känns det lite som att det är precis så det 
är nu, vi har skingrats. Vi får inte längre ha möten och samlingar i kyrkorna som 
vi brukar och jag känner missmodet växa. Men det står; var inte oroliga, jag har
besegrat världen. Ett litet frö av hopp, det ska bli bättre.

Gör er inga bekymmer , utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom
få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi 
tänker, ge era hjärtan och tankar skydd i Jesus Kristus.

Fil. 4:6-7

Bönboken (finns i psalmboken) inleds med några ord om bönen: ”Bönen kan 
vara ett rop i förtvivlan eller en lovsång i tacksamhet. Bönen kan vara ett sätt 
att gråta eller att förundras. Ofta är bönen ett sätt att bevara och stärka sitt 
hopp. Bönen har inga gränser, bestämda former, utvalda platser eller speciella 
språk. Alla kan be när som helst, var som helst och om vad som helst.” Så låt 
oss fortsätta att be, lovsjunga och tacka Gud. Om vi har svårt att hitta ord för 
vår bön, finns det många skrivna böner, lovsånger och psalmer vi kan be med i. 
”Tack för livets hemligheter! Tack för hjälp i nödens stund! Tack för nåd som 
ingen mäter! Tack för blodets fridsförbund!” nr 261:2 i psalmboken.

Låt oss därför frimodigt träda fram inför nådens tron för att få förbarmande 
och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hebr. 4:16

”I Din närhet. Där vill jag va’ Gud. Vid ditt hjärta, i Din närhet varje dag. I Din 
närhet. Där förvandlas jag. Vid ditt hjärta, i Din närhet varje dag. Du Herre är 
stor och väldig i kraft. Allt vilar tryggt i Din hand. Du härlige starke Gud, varje 
dag vill jag tacka Dig. I Din närhet. Där jublar jag. Vid Ditt hjärta, i Din närhet 
varje dag.” nr 757 i psalmboken.
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