Bøn og eftertanke

Fra Bibelen:
Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe
Es 26,4
Herrens ord er en lygte for min for, et lys på min sti.
Sl 119,105
Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys, lyset skinner for
dem, der sidder i mørkets land.
Es 9,1
Bed, så skal der gives jer; søg så skal I finde; bank på, så skal der
lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger,
finder; og den som banker på, lukkes der op for.
Matt 7,7-8
Jesus siger: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig
vandre i mørket men have livets lys.”
Joh 8,12
Jesus siger: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og
jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet
gøre.”
Joh 15,5
Paulus skriver: ”Engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev
som lysets børn”
Ef 5,8
Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og
Gud bliver i ham.
1.Joh 4,16

Her i kirken er du velkommen til at bede en bøn og tænde et lys
 for et menneske, du har mistet
 for en du holder af
 for en syg eller døende
 for et menneske, du ikke bryder dig om
 for glæden ved livet
 for freden i verden
 for …

Om at bede
Måske er vi uvante med at bede. Ingen har lært os det, og det er
svært at få begyndt. Vi synes det er svært at finde ord.
At tænde lys kan være vor tavse bøn.
Vi kan også låne
ord fra andre: Fra
Før ordet bliver til på min tunge,
Bibelen,
kender du det fuldt ud, Herre;
Salmebogen eller
bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
andres menneskers
Det er for underfuldt til at jeg forstår det,
bønner og
det er så ophøjet at jeg ikke fatter det.
efterhånden kan vi
Sl 139,4-6
måske forsøge selv.
Eller vi kan sidde i stilhed, for Gud kender vor bøn og vor tanke,
før den får ord.
Han er os nær.
Når vi beder, kan vi lægge alt, hvad vi bærer i vore hjerter, frem
for Gud – vor sorg, savn, glæde og bekymring.
”Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig”

Augustin

Bønner ved lystænding
Gud,
i dig er der intet mørke.
Lad dit lys falde på mig,
så jeg får mod til
at være den, jeg er.
Lad mig gå med håb om,
at din kærlighed
skjuler alle mine fejl.
og send mig herfra
med troen på,
at jeg aldrig går alene.
Amen

Om jeg kan bede ved
jeg ikke.
Heller ikke om jeg kan
synge lovsang.
Om jeg kan tro…
Tro?
Men jeg kan tænde et
lys.
Det bliver min bøn.
Min tavse bøn.

Lars Åke Lundberg

Gud, jeg kalder på dig.
Hjælp mig at bede
og samle mine tanker til dig.
Jeg kan det ikke selv.
I mig er der mørkt, men hos dig er lys.
Jeg er ensom, men du forlader mig ikke.
Jeg er modløs, men hos dig er hjælp.
Jeg er urolig, men hos dig er fred.
I mig er bitterhed, men i dig er tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje,
men du ved vej for mig.
Fader i himlen!

Uddrag af bøn af Dietrich Bonhoeffer
Tysk præst og modstands mand, henrettet i
1945, bønnen er skrevet i fængslet til hans
medfanger i julen 1943

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sove i tryghed ro.

Johannes Johansen

