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Herre, lär oss att be! 
                                (Luk. 11:1)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Be för fred! 

Pray for peace! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 

 Gud har blivit viktig för hennes liv. Hon letade efter människor som hon kunde diskutera 

och utbyta idéer med. En ung kvinna – som var protestant – blev en äkta väninna för henne. 

Själv var hon katolsk. En kväll träffades de hemma hos henne. De började att be tillsammans – 

först för sina vänner, sedan för alla som dök upp i sina hjärtan. Hon skrev: ”Det var så underbart. 

Vi kände att Jesus var där! I detta ögonblick var vi två troende som var på väg tillsammans och 

lät sina hjärtan tala framför Gud. Jag är så glad över det!” 

 

 Att be betyder att helt vara där framför Gud och att låta sitt hjärta tala. I dessa ögonblick 

är det mycket som händer med oss. Ofta märker vi det knappast. Men vi känner att det är skönt. 

Vi förvandlas! Vi dras med i ett djupt, levande möte. Jesu vänner fick uppleva detta ofta när de 

var med honom. En gång ber de honom: ”Herre, lär oss att be!” De har sett Jesus be. Det rörde 

vid dem. De vill också hitta en väg in i det här livets djup. Jesus lär dem att tilltala Gud så som 

ett barn tilltalar sina föräldrar, att säga ”Abba” – ”fader”! Gud är för oss som en älskande pappa 

eller en älskande mamma. 

 

 Alltså, låt oss gå till HONOM! Låt oss helt enkelt vara med honom – så som ett barn 

leker vid sin moders fötter. Låt oss låta vårt hjärta tala. Det ger oss fred. Så blir vi till fredens 

apostlar. Vårt liv blir fredens budskap. Be för fred! – Pray for peace! 
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