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Jesus säger: Håll fast vid
det du har så att ingen
kommer och tar din krona
(Upp. 3:11)

Högmässa
Bönsöndagen 17 maj
kl 10.30 Himlabacken 1
Bergshamra/Solna
kh Jakob Fjellander
Bönen
O Gud, vår tillflykt och
starkhet, hör din kyrkas
böner, du som själv har lärt
henne att bedja! Ge oss
enligt din vilja vad vi i tro
ber om. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Bönen är Guds gåva till
alla kristna. Den är både en
befallning att vi skall bedja
flitigt och den har med sig
stora och underbara löften.
Det finns också en allmän,
Kyrkoblad för S:t Martins och S:t
Petri församlingar, Evangelisk-Lutherska
Kyrkan i Sverige. Red. Sten Rydh.
Nr 9, 15 maj 2020.

Ordet om korset är en
dårskap för dem som går
förlorade, men för oss som
blir frälsta är det en Guds
kraft (1 Kor. 1:18)

icke-kristen bön, som
används av människor i
olika religioner. Även sekulariserade människor ber
ibland, särskilt i nödsituationer. Men de ropar då till
en för dem okänd Gud.
Först när en människa
genom Guds ord blir överbevisad om sin synd och
sedan får höra evangelium
om Jesus Kristus och kommer till tro på honom tänds
bönen i hennes hjärta.
Bönen sker då i Jesu namn.
Aposteln Paulus bad
under sina svåra lidanden:
Därför böjer jag mina knän inför
Fadern, han från vilken allt som
kallas far i himlen och på jorden
har sitt namn. Jag ber att han i
sin härlighets rikedom ska ge
kraft och styrka åt er inre
människa genom sin Ande, att
Kristus genom tron ska bo i era
hjärtan och att ni ska bli rotade
och grundade i kärleken. Då ska

Den gode herden
leder sina får (Joh. 10)

ni tillsammans med alla de
heliga kunna fatta bredden och
längden och höjden och djupet
och lära känna Kristi kärlek,
som går långt bortom all
kunskap. Så ska ni bli helt
uppfyllda av all Guds fullhet.
Han som kan göra långt
mycket mer än allt vi ber om
eller tänker oss genom den kraft
som verkar i oss, hans är äran i
församlingen och i Kristus Jesus,
genom alla generationer i
evigheters evighet. Amen. (Ef.
3:14-21)
Äktenskapsbön
Allsmäktige, evige Gud,
Du som instiftat, välsignat
och skyddat äktenskapet,
Du har också låtit mig
komma till den mognad
och det förstånd att jag
genom Din gudomliga
hjälp borde kunna få gifta
mig. Så utvisa också för mig
en gudfruktig, from och
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ordentlig person som
kunde bli en ljuvlig och
trogen make, som jag skulle
kunna leva i gudsfruktan
och en rätt äktenskapskärlek med. Giv att jag
rättsinnigt och kyskt både
talar och tänker om äktenskapet och så bereder mig
på att gifta mig, så att jag
framför allt måtte vara och
leva Min Himmelska
Brudgum till behag. Måtte
Han med Fadern och Den
helige Ande höra min bön
och suckan, som jag nu
lägger fram inför Dig om
detta och allt annat lovligt.
AMEN

låter Guds sörja för hur det
ska lyckas.
2. Gud, den käre Fadern,
må hos oss uppehålla sitt
heliga Ord och inte ta ifrån
oss det på grund av vår
synd, otacksamhet och
tröghet. Må han bevara oss
från villoandar och falska
lärare och istället sända oss
trogna och rätta arbetare i
sin skörd, det är trogna och
fromma kyrkoherdar och
predikanter. Han give oss
också alla nåd att vi må
höra hans Ord i ödmjukhet, ta emot det och ära
det, varför vi också tackar
Honom av hjärtat.

Bönen är hämtad från
1695 års svenska psalmbok
3. O, allsmäktige Gud!
och inskickad av Kajsa
Vem är såsom du? Du förEnoksson, som också har
låter synden och utplånar
bearbetat språket. Tack!
missgärningarna från dem
som är kvar i din arvedel.
Du behåller inte för evigt
din vrede utan vill vara
Om bönen av Luther
barmhärtig. Du har åter
1. Jag har börjat att
vänt dig till oss och förbarpredika och undervisa
mat dig över oss, och du
folket, men det går inte så har dämpat våra missgärbra utan tar emot här och ningar och kastat alla våra
där. Men det skadar inte, ty synder i havets djup. Behåll
Gud har befallt mig att
denna barmhärtighet mot
predika hans Ord, så därför oss alla dagar så att vi får
vill jag inte upphöra med
vandra i ditt ords ljus och
det. Misslyckas det, så
kan fly undan alla faror
misslyckas det för vår
från djävulen och världen.
Herre Gud, och om det
Genom Jesus Kristus, din
lyckas, så lyckas det för
Son och vår Frälsare.
både mig och honom. Här Amen.
är Guds ord och befallning
(Lutherorden är hämtade ur
och på detta går jag åstad tyska St. Louisutgåvan 1987,
och kastar ut mitt nät och Band 10: 1496, 1504, övers. SR)

Om bönhörelse
Gud har verkligen lovat
att höra alla våra böner när
vi ber i Jesu namn, i tron på
honom. Jesus säger ju:
Vad ni än ber om i mitt namn
ska jag göra, för att Fadern ska
bli förhärligad i Sonen (Joh.
14:13).
Vad ni ber Fadern om i mitt
namn, det ska han ge er. Hittills
har ni inte bett om något i mitt
namn. Be och ni ska få, så att er
glädje blir fullkomlig (Joh.
16:23f).
Och när ni ber ska ni inte
rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli
bönhörda för sina många ords
skull. Var inte som de, för er Far
vet vad ni behöver innan ni ber
honom om det (Matt. 6:7f).
Sådant som Gud har
lovat skall vi be om utan
villkor, t.ex. att vi skall bli
frälsta och bevarade i tron.
Men om andra saker skall
bedja så som Jesus själv bad
till Fadern: Inte som jag vill,
utan som du vill! (Matt. 26:39)
Paulus skriver: Jag fått en
tagg i köttet, en ängel från Satan
som ska slå mig så att jag inte
förhäver mig. Tre gånger har jag
bett Herren att den ska lämna
mig, men han svarade mig:
"Min nåd är nog för dig, för
min kraft fullkomnas i svaghet.”
(2 Kor. 12:7ff).
Så hjälper också Anden oss i
vår svaghet. Vi vet inte vad vi
borde be om, men Anden själv
vädjar för oss med suckar utan
ord. Och han som utforskar
hjärtan vet vad Anden menar
(Rom. 8:26f).
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Lösningar till uppgifter kvar och skall läggas till. Hela
i Korset och kronan, nr 8-9

Problem 1
Bibelord som kommit i
oordning.
1. Herren känner de
rättfärdigas väg, men de
gudlösas väg leder till fördärvet
(Ps. 1:6).
2. Saliga är de som vandrar i
fullkomlighet, som lever efter
Herrens undervisning (Ps
119:1).
3. Men det blev svält i landet
och Abram flyttade ner till
Egypten för att bo där som
främling, eftersom svälten var
svår i landet (1 Mos. 12:10).
4. Sedan bodde Abraham
som främling i filisteernas land
en lång tid (1 Mos. 21:34).
5. Därför är ni inte längre
gäster och främlingar, utan
medborgare med de heliga och
medlemmar i Guds familj (Ef.
2:19).
6. Inget gläder mig mer än att
höra att mina barn lever i
sanningen (3 Joh. v. 4).
Rätt lösning insänd av
Ingrid Heller. Tack!
Problem 2
Lägg ihop alla heltal från 1
till 19, alltså
1+2+3+4+5+6+7+8+9+
+10+11+12+13+14+15+
+16+17+18+19.
Svar: Summan är 190.
En enkel lösning för
huvudräkning är att man parar
ihop talen 1+19 =20, 2+18 =
20, 3+17 =20
Man får då 9 par med
summan 20, 9x20 =180. Men
talet 10 i mitten blir ensamt

summan blir då 180 + 10 = 190

Problem 3
Svårare: Addera alla heltal
från 327 till 674, alltså 327+328
+ 329 + … + 674, helst utan
hjälpmedel!
Svar: Summan är 174174
Man gör som i problem nr 2,
parar ihop talen två och två.
327+674 = 1001, 328+673 =
1001 o.s.v. Eftersom antalet tal
är 674-326 = 348 blir antalet
par 348/2 = 174. Summan är
då 174· 1001 = 174174

Gåtor
A. Vilket ord betyder ungefär
4 gånger så mycket när man tar
bort en tredjedel? Svar: VÅR. Ta
bort V så blir det ÅR.
B. Vad blir större och större
ju mer man tar bort?
Svar: Ett hål.
C. Varför kan en man som
letar efter en hustru aldrig vara
en slav? Svar: Därför att han är
friare.
D. När kommer augusti före
juli och december före
november? Svar: I en alfabetisk
ordbok.
E. Vem är det som alla
människor, även kungar och
kejsare måste ta av sig hatten
för? Svar: Frisören.
F. Vilken månad är längst?
Svar: September, den skrivs med 9
bokstäver.

Bibelkryss 1
Lösning:
Vågrätt uppifrån:
Salomo. Sot.
Ark. Gamar.
Ro. Ärta. Boa.
An. Rät. Bak.
Fel. Sebaot.
Titus. Tre.
Rö. Gester.
Kalk. Esem.
Onda. Ensam.
Lodrätt från vänster:
Sara. Farao.
Aron.
Ärliga.
Ogräs. Stela.
Matteus.
Omar. Sten.
Sabbat. Ess.
Oroa. Orre.
Trakten. Mm.
Rätt lösning inskickad av
Meta Holmberg. Tack!

Ordet ”sabbat” skulle vara
lösningen på nyckelordet
”söndag”, vilket nog är mindre
lämpligt, då ju sabbaten är
lördagen. Men i äldre tider
kallade man ofta söndagen för
”sabbat”.
Bibeln och vår lutherska
bekännelse lär att firandet av
söndagen inte ersätter sabbaten.
Söndagens firande är en fri sak,
men en god tradition, som vi vill
(Gåtorna är hämtade från ”888
hålla fast vid. De första kristna
gåtor”, ICA bokförlag, 1994)
firade söndagen, första veckodagen, då Kristus uppstod.
Paulus skriver: Låt därför ingen
Be, och ni ska få.
döma er för vad ni äter och dricker
Sök, och ni ska finna.
eller när det gäller högtid eller
Bulta, och dörren ska
nymånad eller sabbat. Allt detta är
öppnas för er
en skugga av det som skulle komma,
men själva verkligheten är Kristus
(Matt. 7:7).
(Kol. 3:16f).

