Bönefokus: December 2013

Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla och
barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma
kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och
sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus
Jesus var.
Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron
som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt
då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa
ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset.
Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu
namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud,
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.
Filipperbrevet 2:1-11 (SFB)
För att I Jesu namn alla knän ska böja sig
Reflektion
Nu när vi börjar närma oss julfirandet, till minnet av Jesus, så är det bra att påminna oss själva att vi firar
början på en otrolig upplevelse. Julfirandet som vi bara firar en gång om året är inte hela upplevelsen
men det visar på en möjlighet att få uppleva något livsförvandlande – möjligheten att få lära känna Jesus
som Frälsaren. Tack vare hans sätt att visa på hur vi ska leva och att han sedan dog på ett kors för att
befria oss så kan vi leva ett liv i förlåtelse, ett liv i hopp och ett liv med mening.

‘Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder’
(Matteus 1:21).

Det finns ingen annat namn än detta namn,
Och inget anat namn räcker till.
Det finns inget annat namn än Jesus
Fär folk som du och jag.
För inget annat namn ger försoning och sätter oss fria.
Inget annat namn än Jesus!
Det finns inget annat namn än Jesus
För dig och för mig.
(John Gowans, The Song Book of The Salvation Army 71, chorus)

Finns det ett namn att leva efter?
Bön
Jesus, vi kämpar ofta med att leva våra liv på ett meningsfullt och positivt sätt.
Vi bekymrar oss för de utmaningarna som vi möter, vi ifrågasätter de fruktansvärda saker som vi ser i
världen och är rädda för våra barn, vi söker glädje, helande, frid. Vi vill bli fria från det som förslavar oss
men Gud, ditt ord säger att alla svar på dessa frågor finns i dig. Jesus, i ditt heliga namn, hjälp oss att
leva i dig och genom dig. Amen.
Finns det ett namn som för med sig mening?
Bön
Jesus, nu när vi vi närmar oss kulmen till firandet av din födelse, hjälp oss att förstå meningen som du
ger våra liv så att vi söker dig och de planer som du har för oss. Ge oss vishet när vi vägleder dem som
vänder sig till oss för att få hjälp. Hjälp oss att leva på ett sätt som visar på ditt inflytande i vår attityd
mot andra människor, beslut som vi tar och i vår kapacitet till att älska.
När vi ber för en lidande värld, hjälp oss att aldrig förlora hoppet. Hjälp oss att aldrig förlora hoppet
under tiden som vi aktivt hjälper dem i nöd. Amen.
Finns det ett namn som ger förlåtelse?
Bön
Jesus, när vi tittar ut över världen så ser vi hur världens skönhet blir härdat av den motbjudande synd
som människan visar upp. Vi ber om att din skönhet ska bli uppenbarad för andra genom det sätt som vi
lever våra liv. Hjälp oss att leva ut en förlåtande livsstil då vi alltid är redo att förlåta, precis som du har
förlåtit oss. Vi är medvetna om att utan din förlåtelse skulle vi vara så oerhört begränsade på så många
plan. Jesus, du kom till vår jord som ett barn för att ge oss frid och självförtroende att stå starka i vår tro,
du kom för att ingjuta din kärlek. När vi ser att det är så mycket som inte står rätt till i vår värld så ber vi
om hjälp att förstå att svaret ligger i hur vår personliga-, vår nationella- och vår internationella relation
med dig är. Jesus, må din kärlek, frid, och förlåtelse slå rot ännu djupare i våra liv och må ditt folk, var än
de befinner sig, uttrycka kärlek och frid genom sin tro på grund av din översvallande nåd. Amen.
Det finns inget annat namn än JESUS för dig och för mig.
Bön
Jesus, hjälp oss att reflektera, under tiden som vi firar jul, över hur din närvaro gör intryck i våra liv.
Förnya oss genom din närvaro så att vi kan sjunga tillsammans med änglarna:
Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag

