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‘Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär 
av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min 

börda är lätt." (Matteus 11:28-29). 
 

 
Reflektion  
Vi blir Guds barn då vi accepterar Jesus som vår frålsare och inbjuder honom till att bo i våra 
hjärtan. Gud vill att hans barn ska vara en del av hans arbete. Det är därför som vi även kallas 
för Jesu efterföljare – vi är arbetare i hans värld. Vi är en del av Guds familj och vi kallas kristna. 
Gud gör så mycket gott för oss: han välsignar oss, han leder oss och han är alltid med oss. Som 
kristna tänker vi ganska ofta att livet kommer att bli enkelt för att vi är Guds barn, bara för att vi 
är en del av hans familj så kommer alla problem och all smärta försvinna. Ja, vi är en del av hans 
familj men vi blir fortsatt utsatta för livets prövningar. 
 
Matteus 10:22 säger: Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut 
intill slutet skall bli frälst. (SFB). När vi blir räddade av Guds nåd så blir vi hans följare; vi ska 
försöka att göra det som är rätt och undervisa hans ord men eftersom vi gör motsatsen till det 
som världen tycker och tänker så vill världen bedra oss. Vi kommer att uppleva toppar och 
dalar. Faran som vi utsätter oss för genom att vara Jesu efterföljare är oundviklig. 
 
Som kristna så får vi aldrig tröttna på att göra det som är rätt. Det är en utmaning att leva som 
kristen i dagens värld och vi behöver visa på tålamod, mod och styrka för att upprätthålla vår 
tro och fortsätta göra Guds verk. Jesus försäkrade oss om att vi kan ha frid i honom för att han 
har övervunnit världen (Joh 16:33). Vi kan be om en förnyad tro på honom: ’Kom till mig, alla ni 
som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty 
jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar’ (Matt 11:28-29), och ’låt mitt 
hjärta få ro i Kristus’ (Filemon 1:20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bönesång 

Förnya mitt hjärta, Gud. Förnya min kärlek. 
Fyll mig med din Ande. Förnya mitt hjärta. 

Du gör mig ny. 
Lyft mig till nya höjder genom din Ande. Förnya mitt hjärta. 

 
Jag vill lovsjunga dig av hela mitt hjärta. 
Jag vill följa dig Gud. Förnya mitt hjärta. 
Jag vill lovsjunga dig av hela mitt hjärta. 
Jag vill följa dig Gud. Förnya mitt hjärta. 

 

 
 
Dikt – Guds källa 
Vi kan verkligen vila i frid 
i dina vingars skugga. 
Där finner vi frigörelse för våra själar 
under livets, många stressande tider. 
Han ger oss ny styrka när vi känner oss svaga 
och leder oss till den källan som porlar ända från himlen ner till dalen. 
Där kan vi svalka oss i hans välsignelser. 
Fördjupad i Hans gudomliga ande 
Finner vi sann förnyelse från Gud 
för våra kroppar, själar och sinnen. 
© of M.S. Lowndes 

 
Bön om förlåtelse 
Himmelske Far, jag kommer ödmjukt inför dig och böjer mig ner i vetskap om att jag är en 
syndare. Jag har gjort saker som inte är rätt i dina ögon. Nådefulle Far, jag ber om din förlåtelse 
för alla mina överträdelser, genom Jesu blod. Herre, hjälp mig att lära mig att förlåta och 
glömma de felsteg som jag och andra har gjort och att förstå att din oändliga kärlek är nog för 
mig. Håll mig i din kärleksfulla hand. Amen 
 
Tacksägelsebön 
Gud, du som är källan till allt liv och nådens Herre, vi vill tacka för gåvan att få leva. 
Tack för andetagen som ger oss liv, för maten som jorden frambringar och för den kärlek som 
familjen och vännerna ger. Utan dem så vore det inget liv. 
 
Vi tackar för mysteriet av skapelsen: Skönheten som ögat kan se, glädjen som örat kan höra och 
för de okända ting som vi inte kan se men som fyller hela universum med förundran. 
Vi vill tacka dig för att du har satt oss i en familj som vårdar oss, för vänner som villigt visar oss 
sin kärlek, för kollegor på jobbet som delar med sig av sina svårigheter och sin vardag, för 
främlingar som välkomnar oss in i sin privata sfär, för människor från andra länder som 



uppmuntrar oss att växa i förståelse, för barn som lyser upp vår vardag och för den ofödde som 
skänker oss hopp om en framtid. Vi tackar dig för den här dagen, för ännu en dag som vi kan 
sprida kärlek på, för tillfällen att vittna om dig, ännu en dag att arbeta för rättvisa och fred.  
Tack för våra nästa, för människor som vi kan älska och bli älskad av. 
Tack för din nåd och erfarenheten av din närhet, för löftet om att du är med oss och tack för du 
är vår Gud som erbjuder frälsning. 
Vi är dig evigt tacksam, älskade Gud. 
Vi ber i Jesus namn. Amen. 
 
Bön om förnyelse och upprättelse 
Jesus, jag lyfter mitt hjärta och mina händer mot himlen i vetskap om att ingen annan än du kan 
ge liv åt ett oroligt hjärta. Jag är trött och svag och därför kommer jag till dig. Din nåd är ny 
varje morgon och din trofasta kärlek lämnar mig aldrig. Jag finner min styrka i dig, Jesus! 
Tillsammans med mina bröder och systrar kommer jag till dig med ett öppet hjärta. 
Jag ödmjukar mig inför dig och ber om att bli uppbyggd av din mäktiga kraft och bli fylld av Den 
Helige Anden. Du kan fylla alla mina behov och jag skäms inte för att be dig om att göra det. 
Du älskar att ge och jag älskar att få från dig. 
Stor är din trofasthet, Gud. 
I dig är vi förnyade. 
Amen. 
 
Bön för världens alla kyrkor. 
Nådefulle Far, tack för denna  underbara dag. Tack för de oräkneliga välsignelser som vi får av 
dig varje dag. Vi ber för varje person som talar ditt ord och försöker att utvidga ditt rike här på 
jorden. Styrk deras hjärtan och sinnen så att de kan fortsätta vara en budbärare av ditt ord. 
Vi vill även be att, genom din ande, ditt ord ska beröra dem som får höra om dig så att de kan ta 
emot dig som sin personliga frälsare. 
Herre, i Matteus 28 gav du oss befallningen: ’Gå och gör alla folk till lärjungar, döp dem i 
Faderns, Sonens och Den Helsige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett 
dem’. Må denna befallning vidröra hela jorden. Fortsätt att stärka våra hjärtan och sinnen och 
besydda oss från den onde. Vi ber i ditt namn. Amen. 


