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Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna."I en stad 
fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad 
fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till 
en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har 
respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. 
Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök." 

Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt 
sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: 
Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en 
sådan tro på jorden?" (Lukas 18:1-8 SFB). 

 
Reflektion 
Om orättfärdiga domare faller för det konstata trycket, hur mycket mer ska då inte en god och 
kärleksfull Gud svara oss? Om vi vet att han älskar oss så kan vi också tro att han hör våra rop 
på hjälp. 
 
Tror vi att Gud svarar, inte bara på våra personliga böner, utan också på de böner som vi ber på 
den tredje världens vägnar som bär på tunga bördor av världens orättvisor? 
 
Bön* 
 
Evige Far, du som är navet i hela universum, andas in din Ande in i våra hjärtan så att vi kan 
bygga upp en gemenskap som är byggd på tillförlit, rättfärdighet, frid och fred. Lys upp våra 
mörka tankar så att vi kan se ditt ljus, tänka dina tankar och betjäna dig genom att betjäna alla 
människor. Allt genom Jesus vår Herre. Amen. 
*Hämtad från Book of Common Prayer. 

 
Reflektion 
 
Gud regerar i alla evigheter. När vi ser bedrövelse, lidande, smärta, kaos och strid, känner vi oss 
uppgivna eller känner vi en vilja att reagera och agera? Är vi en del av svaret? 
 

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak 
och skaffa den fattige rätt. De rättfärdiga skall prisa ditt namn, 

de rättrådiga skall bo inför ditt ansikte. 
(Psalm 140:13-14) 

 



Bön* 
 
Nådefulle Gud, vi bär fram vår bön inför dig, för alla trasiga människor som vi så ofta och lätt 
glömmer bort. Den hemlöse och utblottade, den gamle och sjuke och alla dem som har blivit 
slagna av ensamhet. Hjälp oss att ge upprättelse till dem som är trasiga både på insidan och 
utsidan och vända deras sorg till glädje. Genom kraften i Jesus Kristus som för vår skull blev 
fattig och utblottad så att vi skulle få ta del av en himmelsk rikedom. Amen. 
*Hämtad från Book of Common Prayer. 

 
Reflektion 
 
Har jag någon roll att spela när det gäller att söka rättfärdighet, rättvisa, fred, hälsosamma 
relationer bland mina nära och kära i mitt hem, kyrka och närområde. 
 

 
Psalm 146 

 

 
Bön* 
 
Gud, se på de människor som lever under orättvisa omständigheter, under terror och hot och 
rädslan för dö i smittsamma sjukdomar med medlidande och förbarmande. Visa din nåd mot 
oss. Hjälp oss att eliminera elakhet och grymhet mot varandra. Vi ber om att alla ska få erfara 
en riklig dos av den rikedom som jorden har att ge. Amen. 
*Hämtad från Book of Common Prayer. 

 
Reflektion 
Och att agera...! 
 

 
Psalm 139 

 

 
Bön*  
 
Himmelske Far, vi ber om välsignelse över alla de människor som tjänar andra och som offrar 
sig själva för att andra ska må bra, precis som Jesus gjorde. När de tjänar de behövande, de 
utstötta och främlingar, må dem göra det med vishet, tålamod och mod och må deras agerande 
visa på den kärlek som dem har till han som gav sitt liv på ett kors för alla människors skull. 
I Jesu namn, amen! 
*Hämtad från Book of Common Prayer. 


