
Bön inför det nya året 
Allsmäktige Herre, din är äran i dag och 

i evighet. Av dig har allting sitt upphov. Du 
ger människan vad hon behöver för sitt 
uppehälle. Också markens djur föder du. 
Men inget, som du skänker, kan jämföras 
med ditt eget milda och stora fadersnamn, 
som du har inskrivit i våra hjärtan. Fader, 
genom din tjänare Jesus har du gett oss 
kunskap om sanningen och tron och livet 
hos dig som aldrig dör. Allt annat dör. 
Tiden tar slut. Men din tillvaro, du 
Allrahögste, är inte underkastad någon 
förändring. Halleluja. Gud, vår Gud, din 
är äran i dag och i evighet. Amen. 

Didachä. 
Önskningar inför det nya året 2022 

Aposteln Paulus skriver:  
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i 

allt få veta era önskningar genom åkallan och bön 
med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår 
allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i 
Kristus Jesus (Fil. 4:6). 

Här har vi en biblisk och apostolisk 
önskan som vi kan göra till vår egen inför 
det nya året. Men vad skall vi önska, vad 
skall vi bedja? Det säger aposteln inte här. 
Men vi vet att Guds ord lovar oss att vi får 
be om allt vi önskar. Gud vet ju innan vi 
ber vad vi behöver, och han vet vad vi 
önskar. Men Gud vill lära oss att bedja 
genom att vi vänder oss till honom med 
alla våra böner och önskningar. Antingen 

ger han oss då precis vad vi önskar eller 
någonting som är bättre för oss. Då skall vi 
komma ihåg att be på två olika sätt. Om 
sådant som Gud redan har lovat att ge oss 
skall vi be utan några förbehåll. Jesus har 
t.ex. befallt oss att bedja till vår Fader med 
följande ord: 

Låt ditt namn bli helgat! 
Låt ditt rike komma! 
Låt din vilja ske, på jorden som i himlen! 
Då skall vi också konkret be om att 

Guds namn skall bli helgat hos oss. Då 
skall vi inte tveka om att Gud verkligen vill 
och kommer att höra vår bön. 

Hur sker det? Luther säger: Genom att Guds 
ord lärs rent och klart och vi lever heligt efter det 
som Guds barn. Hjälp oss att tro och leva så, käre 
Far i himlen! Men den som lär och lever i strid mot 
Guds ord, han vanärar Guds namn bland oss. 
Bevara oss för detta, himmelske Far! 

Men när vi ber om något som Gud inte 
har befallt skall vi alltid lägga till: Låt detta 
ske om det är din vilja, käre Gud! Så får vi 
till exempel be att Gud skall ta bort något 
som plågar oss. Det kanske är en sjukdom 
eller något annat svårt. Men när vi ber om 
detta skall vi lägga det i Guds hand och 
säga: Gör detta, Herre, om det är din vilja! 
Så bad Jesus själv i Getsemane att Gud 
skulle ta bort hans lidandes bägare. Men 
han bad: Ske inte min vilja utan din!    

                       *   *   *                     
Till nästa nummer ber jag er skicka in 

frågor! Det kan vara bibelfrågor eller vad 
som helst, så ska jag 
försöka svara. 

   Gott nytt år  
   i Jesu namn!

Livets väg 
Evangeliskt-lutherskt kyrkoblad 

Nr 6, den 31 dec 2021 
Red. kyrkoherde Sten Rydh

Jesus sade: Jag är vägen, 
sanningen och livet. Ingen 
kommer till Fadern utom 
genom mig (Joh. 14:6).
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