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Början på året är en form av nystart. I Smyrna är det 
viktigt för oss att inleda året med bön. Det är vår djupa 
önskan att tillsammans följa vår Herres vilja i allt det vi 
gör. Då behöver man med jämna mellanrum kalibrera 
kompassen och ställa in riktningen. Därför är en tid av att 
söka Gud i bön den bästa möjliga starten, både för oss 
som enskilda och tillsammans som församling. Vi vill i 
detta häfte ge stöd till din dagliga andakt under bönepe-
rioden. Vi utmanar dig att under denna tid varje dag ta 
en extra stund för bön. Vi vill även uppmuntra att delta i 
någon av våra gemensamma böner (mån-fre kl 12 o 18, 
sönd 10, 14, 18). 

Ett annat redskap som ger fokus till bönen är fasta. Fasta 
är att för en tid avstå från något som egentligen är bra 
(dåliga saker skall man alltid försöka avstå ifrån). En fasta 
är matfasta. Det kan handla om alltifrån att avstå från all 
mat till att avstå vissa måltider eller viss typ av mat. Vi 
har de senaste åren rekommenderat Daniels fasta som är 
att äta vegetariskt eller veganskt beroende på hur strikt 
man tolkar det. På Smyrnas hemsida kommer vi att lägga 
upp några tips och recept kring detta. En annan typ av 
fasta är att avstå något som annars är en naturlig del av 
ens liv. Det kan t ex handla om sociala medier, TV eller 
något särskilt intresse. Oavsett vilket sätt man väljer så 
handlar fasta om att under en period ha ett särskilt fo-
kus. Det är en påminnelse för en själv och ett sätt att visa 
för Gud att man går in i en avskild tid av bön. Att avstå 
från vardagliga saker ger även mer tid för bön. 

Årets tema är i Faderns och Sonens och den helige Andes 
namn. Att göra något i någons namn handlar om att göra 
något utifrån den personens vilja, anda och auktoritet.  
Vår bön är just det, att 2019 blir Faderns och Sonens och 
den helige Andes vilja, anda och auktoritet!
/Johannes Magnusson

Bibeltexterna är hämtade ur Bibel 2000





Falla på knä för Fadern

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt 
vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt 
er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom 
tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var 
stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de 
heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och 
djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all 
kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 
Ef 3:15-19

För många år sedan hörde jag en man i min egen ålder 
berätta att han slet så med sitt liv att han måste börja 
sina dagar med att böja knä inför Gud. ”Om jag inte får 
böja mig orkar jag inte resa mig”. Ungefär så sa han. 
Be kan man göra på tusen sätt, men i just knäböjandet 
– om det är fysiskt möjligt – berättar vi något viktigt för 
oss själva: att Gud är upphöjd och helig och vi är hans 
tjänare. Det handlar om att varje dag ta kroppen till hjälp 
med att behålla perspektivet i sitt liv. Man böjer sig inte 
i rädsla eller undergivenhet, utan i vördnad, respekt och 
förtroende för Fadern. Och tydligen har denna inställ-
ning, att böja sig inför Fadern, något att göra med den 
andliga utsikten. När Paulus skrivit att han vill knäböja 
inför Fadern så flödar det underbara ord ur hans penna; 
om den härliga rikedomen, om kraft och styrka åt vår 
inre människa, om höjd och bredd och djup i andens 
värld. Jag tror att det finns ett samband här. Knäböjandet 
är urgammalt och inte konstigare än att göra armhäv-
ningar. Det är själens situps.
/Tomas Sjödin

Bön
Vi ber om Guds perspektiv på våra liv, vår församling och 
vår stad.
Vi ber om en fasthet i vårt böneliv som gör att vi förstår 
mer om mer av hur stor Gud är.
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BEFRIAREN 

Du är ju vår fader, Abraham vill inte veta av oss, 
Israel erkänner oss inte. 
Du, Herre, är vår fader, alltid har du hetat vår befriare.
Jesaja 63:16

Det är inte ofta vi möter Gud som Fadern i gamla testa-
mentet. Många strävar med den gudsbild som kom-
mer fram. Den gammaltestamentliga Guden kan verka 
dömande och grym. Avlägsen från den Gudsbild som 
kommer oss så nära i evangelierna. 
Dagens bibelord befinner sig mitt i ett svårt sammanhang 
av dom. Det är som om Jesaja förstår att svårbegripliga 
krig, straff och domsord kan bygga en ensidig Gudsbild 
som skymmer Fadern. 
Kanske är det oss han ser framför sig när han avbryter sig 
själv och börjar prata om det stora perspektivet. 
Vem tog Mose upp ur vattnet? 
Vem delade Röda havet i två? 
Vem gick med dig genom djupa dalen? 
Vem har lett dig fram till i dag? 
Du, Herre, är ju vår fader... 

Guds kärlek är evig och beständig. 
Genom klagovisor och lovsång, krig och fred, Jesu an-
komst, kyrkans födelse och helt fram till Jesu återkomst 
har den ett grundtema: Frälsning pågår. 
När våra politiska system, ekonomiska strukturer, förvalt-
ning av jordens resurser och samhällen kollapsar, När 
hoppet känns förlorat, 
När världshistorien når sin mörkaste punkt, 
Då sätter Jesus sina fötter på Olivberget, rycker jorden ur 
syndens grepp och lägger den i Faderns händer. 
Alltid har du hetat vår befriare...
/Anne-Jorid Ahgnell

BÖN 
Tack för din påtagliga ledning i allt som ligger framför oss 
i det nya året.  
Vi ber att många som strävar med sina liv ska få säga som 
Job;  Jag vet att min befriare lever
Låt hoppet från framtiden sjunga högt och klart i våra 
hjärtan så vi delar frimodigt i en orolig och svår tid.
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HIMLALJUSENS FADER

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från 
ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring 
sker och ingen växling mellan ljus och mörker.
Jakobsbrev 1:17

Hur många beslut fattar du varje dag? ”Inte så många” 
kanske du tänker. En halv sekund senare beslutar du att 
läsa vidare i den här texten.

Fattar beslut gör vi hela tiden. Små och stora. Ibland 
ställs vi inför hisnande och potentiellt livsförvandlande 
beslut. Studier, arbete och relationer. Vägval som rör 
tron och moral. Vi är ett beslutsfattande folk. Det är inte 
så konstigt, vi har mycket att välja mellan och genom 
våra beslut formas mycket av våra liv. Vår tids välsignelse 
av valmöjlighet är också en förbannelse. Hur vet man 
egentligen vad som är rätt beslut? -Tänk om jag väljer 
fel? Valmöjligheternas storm kastar sig över med vågor 
av stress och beslutsångest.

Jakobsbrevets första kapitel ger hopp. Gud, som är oför-
änderlig likt stjärnorna på himlen, står fast och skänker 
dig det som gör ditt liv fullkomligt. Det allra värdefullaste 
i livet är inte en produkt av beslutsfattande, det är en 
gåva från Gud.
Det mesta i den här världen förändras. Det som verkade 
glasklart ena dagen är grumligare andra. Livet rör sig och 
mitt i det står du ibland och undrar vad som händer. Hos 
Gud finns ingen förändring! Guds löften står fast i alla 
tider.

Det finns ett beslut som fäster ditt liv i Guds trofasthet. 
Beslutet att bedja i Jesu namn. I bönen flyttas fokus från 
din förmåga till Guds löften. 
/Christofer Öhrvall

BÖN
Tack för att mitt liv vilar i dina händer och inte i mina. 
Hjälp mig att fatta goda beslut efter din vilja.
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DEN ÖMME FADERN

Så som en far visar ömhet mot barnen,
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom
Psaltaren 103:13

Tänk att varje morgon få vakna och veta att om jag tror 
på Honom då vill Han vara min Far och han älskar mig 
om jag har respekt för Honom.

Jag tänker ofta i sångstrofer, och när jag läser denna text 
kom jag direkt att tänka på sången: 
”Du är min Far, en god Far, med stora armar som sträcker 
sig runt hela vår jord. Du är min Far, och jag är glad att 
jag får tillhöra dig som ett barn”
Detta är en barnsång från början som vi, och kanske du, 
sjungit i många år, men den är att ta till sig för alla: att 
Gud är min Far, att jag är älskad, att jag får vila i hans 
famn, att jag är bra som den jag är, att han alltid är 
nådefull

Precis som man ibland bara vill vara med sin pappa för 
sig själv, så vill också Gud att vi ibland bara ska vara i rela-
tion med honom, Gud vår Far. Han vill ”promenera” med 
oss, vi får berätta om allt, han vill lyssna. Ibland vill han 
tala med oss, visa på den oerhörda kärlek han har för dig 
och mig, och precis som en far älskar sina barn, älskar 
Gud dem som har respekt för honom.

Herre till dig får jag komma
Komma precis som jag är
Inför dig kan jag ingenting dölja
Du vet varje tanke jag bär
Men trots att du ser
All min svaghet och vet
Att jag är ett av dina minsta barn
Får jag komma ändå och jag vet det är så
Under allt är jag älskad av dig. 
/Rosalie Zakrison

Bön
Tack för att vi får kallas dina barn. 
Jesus låt mig inte bli så stor att jag inte får plats i din 
famn. Jesus öppna mitt inre öga så att jag kan se dig. 
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FADERNS HJÄRTA

Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen 
och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. 
Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er! Ta fram den 
finaste dräkten och klä honom, och sätt en ring på hans 
finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och 
slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död 
men har fått liv igen, han var förlorad men är återfun-
nen. Och festen började.
Lukas 15:21-22

Detta är faderns hjärta. Att förlåta alla som kommer till 
honom i omvändelse. Omvändelsens bön och motta-
gandet av förlåtelse är den bönen som Gud vår Far alltid 
kommer att omgående besvara. Vi läser i texten att när 
sonen återvände och bad sin far om förlåtelse så sa han 
till sina tjänare ”skynda er…”. Omgående förde han sin 
son tillbaka till full ära.

Gud förlåter alla som kommer till honom i uppriktig 
omvändelse. Du kanske är i ett läge där du behöver för-
låtelse från Gud idag; Gud, Fadern är redo att förlåta dig. 
Varför? Gud vill inte att någon skall förgås utan komma 
till den frälsande insikten om Jesus Kristus.
Vissa människor tror det är bäst att fly från Gud när vi 
syndar. Nej, det är en lögn från djävulen. Vi flyr inte från 
Gud, vi flyr till Gud!
Det värsta som kan hända dig är inte att du syndar. Det 
värsta som kan hända dig är att du inte omvänder dig och 
ber om Guds förlåtelse. Gud har sina armar vidöppna 
för att ta emot oss när vi vänder tillbaka till honom. Han 
väntar på att du och jag skall återvända till honom som 
den förlorade sonen.
/Belton Mubiru

Bön
Gud, jag ber att du förlåter mig. Jag kommer tillbaka till 
dig idag. Hjälp mig att följa dig på din väg. Hjälp mig att 
förlåta andra som har gjort mig illa. I Jesus namn. Amen.
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TILLBE FADERN

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna 
gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty 
så vill Fadern att man skall tillbe honom.
Joh 4:23

Jesus möter en samarisk kvinna vid en brunn utanför 
staden Sykar. Lärjungarna är och ordnar mat så Jesus och 
kvinnan är själva på platsen. Dom har ett långt, spännan-
de samtal med varandra och när kvinnan förstår att Jesus 
är profet ställer hon en kan tyckas märklig fråga. ”Våra 
fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att 
platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.” 
Jesus svar chockerade nog när han säger att det kommer 
en tid när det varken är på det samariska berget eller på 
berget i Jerusalem som Fadern ska tillbes. 

När Jesus dör på korset så står det att förlåten i templet 
brister mitt itu vilket är en bild på att vi nu kan närma 
oss Gud. Men det också en bil på att Guds närvaro här 
på jorden, Guds Ande flyttar ut från templet. Gud låter 
sig inte längre begränsas till en viss plats, ett visst berg. 
Paulus förklarar det senare som att Anden flyttar ut ur 
templet och att våra kroppar istället blir ett tempel för 
den helige Ande.   

Att tillbe i ande och sanning är därför att ta emot Jesus i 
sitt liv och att med det liv man lever, där man finns och 
verkar, tillbe honom. För Gud låter sig inte begränsas 
till en viss plats, han finns inte bara i kyrkan på sönda-
gar mellan 11-13. Han bor i dig och mig och han verkar i 
och genom dig och mig. På din skola, på din arbetsplats, 
bland dina grannar. Så kan ditt och mitt liv få bli till en 
lovsång, en tillbedjan till vår himmelske Fader. Det ska 
vara vår andliga gudstjänst. 
/Amadeus Ringbäck

Bön
Be att vi som församling ännu mer ska leva ut vår kristna 
tro i vårt vardagsliv.
Be att evangeliet sprider sig till nya platser och bland nya 
grupper i samhället. 
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ABBA FADER!

Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste 
leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i 
honom ropar vi: ”Abba! Far!” Anden själv vittnar med vår 
ande att vi är Guds barn. 
Romarbrevet 8:15,16

Herren älskar dig med en otrolig kärlek. En kärlek som 
fördriver all fruktan. Många gånger tror vi att vi måste 
rena oss för att vara god nog för Herren. Vi ser på vårt 
tillstånd och tror inte att Gud kan älska oss eller accepte-
ra oss. Men Gud älskade dig från begynnelsen och sände 
Jesus till världen för att dö för dig. Gud valde dig att bli 
Hans älskade barn. Han vill inte att du skall leva i fruktan, 
utan förstå vem du är i Kristus. Det är därför Han sände 
den helige Ande för att vittna om Sin kärlek för dig.
Det har inget att göra med vad du har gjort, men allt att 
göra med vem Han är och vad Han har gjort. Han gav dig 
Sin rättfärdighet och gjorde dig till del i Sin familj. Det 
enda du behöver göra är att besvara Hans kärlek. 
Många av oss är bundna i det vi fruktar, men Gud vill inte 
att du skall leva i fruktan eller skam. Han vill att du skall 
få en uppenbarelse och låta den helige Ande dagligen 
påminna dig om Sin kärlek. Då kommer vi att uppleva 
frimodigheten som Hans barnaskap medför. Han längtar 
efter att du skall närma dig Honom med frimodighet. 
Han bekräftar att våra synder är glömda. Om Han inte 
kommer ihåg dem, så skall inte vi göra det heller. Idag 
ber jag att du skall förstå denna kärlek och ta bort varje 
rädsla som håller dig från att uppleva Hans kärlek och 
nåd. Må du komma inför Gud med full frimodighet och 
finna vila vid Hans fötter.
/Mark Beckenham

Bön 
Låt mig förstå att Gud är med mig och är mäktig att 
rädda. Även om jag inte kan glömma, hjälp mig att lägga 
alla mina minnen vid Dina fötter Herre Jesus
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VÅR NYA IDENTITET I JESUS

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vatt-
net. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma 
ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst 
från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min 
utvalde.”
Matt 3:16-17

Den här korta texten är mycket grundläggande i evang-
eliernas berättelse och har flera bottnar. Jag ser att 
den självklart beskriver något helt unikt för Jesus, en 
invigning till hans speciella frälsningsgärning. Men jag 
ser samtidigt en underbar bild på det liv han kom för att 
bjuda oss alla in i. 
När vi, liksom Jesus, inviger oss att gå Guds väg och låter 
döpa oss så öppnas himlen över våra liv. 
Den heliga Anden sänker sig ner över oss och Guds Ord 
börjar tala in i våra liv. 
Anden och Ordet säger samma sak.  Att vi är Guds äls-
kade barn och att vi är utvalda att tjäna honom.
Detta beskriver vår nya identitet i Kristus. Vi ska växa i 
den men aldrig ur den. 
Vi är först och främst barn åt Gud och näst efter det hans 
tjänare. 

Som om detta inte var nog så säger rösten från himlen 
att vi är hans älskade barn. Observera att detta äger rum 
innan Jesus ännu börjat sitt uppdrag. Faderns kärlek inte 
inte villkorad och kopplad till att vi först måste förtjäna 
den. Glöm aldrig detta.
/Urban Ringbäck

BÖN
Låt oss tacka Gud varje dag att vi får vara hans älskade 
barn.
Låt oss be om en större intimitet i vår relation till Gud 
både som enskilda och församling.
Låt oss be att många fler ska hitta sin nya identitet i 
Jesus.
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TRO PÅ SONEN

- Tro på dig själv, på dina förmågor och det du kan!
- Upptäck din potential, den styrka som finns gömd djupt 
inom dig!
- Hitta strategier som ger dig ett ökat självförtroende och 
tilltro till din kapacitet!
Känner du igen tankegångarna? Tips som ges med syfte 
att lotsa människor fram till självförverkligande och 
trygghet. Den gemensamma nämnaren är: Tro på dig 
själv! Du har den styrka som behövs för livets utmaning-
ar. Inom dig hittar du den riktning och de
mål du behöver för ditt liv. För många människor rullar 
livet på i dessa tankebanor och mönster. Vad befriande 
det är att då mer och mer få upptäcka vad livet med 
Kristus innebär. 

Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus 
som lever i mig. Så långt jag ännu
lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har 
älskat mig och offrat sig för mig.”
Gal. 2:20

Att få påminna sig om att det inte handlar om min för-
måga, min styrka, min potential, mina möjligheter utan 
om Jesus. Det Han gjort för mig och det liv Han gett mig 
att få leva. Att jag får tro på och har tillgång till Hans för-
måga, Hans styrka, Hans potential, Hans trygghet, Hans 
strategier, Hans kapacitet och Hans kärlek.

Din och min tro på Jesus, vår kapitulation inför Honom 
som centrum och Herre i våra liv visar människor att det 
finns ett liv att leva bortom prestation och självfixering.
Ett liv i tro på Jesus, ett liv med ett verkligt mål som hål-
ler ända in i evigheten.
Ett liv där våra liv får ha betydelse för andra människor 
när vi utifrån rätt motiv och kraftkälla
går i och gör det Gud kallat oss till.
/Maria Larsson Tibell

BÖN 
Hjälp oss Herre att tro på allt du deponerat i våra liv och 
att våga använda oss av det.
Hjälp oss och påminn oss om att alltid förtrösta på din 
kraft och styrka.
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SONEN GER SANN FRÄLSNING

Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma värl-
den, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 
Johannes 3:17 (SFB)

Allt som skall berättas behöver ett språk. Ord har bety-
delser som vår tid ibland har en tendens att urvattna -el-
ler i värsta fall, kidnappa - innebörden av. Jag som är en 
inbiten idrottsnörd vet att en spelare kan rädda sitt lag 
från en förlust och av vissa även benämnas frälsare. Det 
senare ordet ger oss direkt associationer till kristen tro. 
Det tror jag de flesta, även den som inte lever i en kristen 
gemenskap, kan hålla med om. Däremot kan en räddare 
kopplas till många olika typer av hjältedåd. 

När vi moderniserar betydelsen av frälsare riskerar vi 
också att tappa lite av dess skärpa. Orden betyder ju 
samma sak. Att frälsa är att rädda. Men ändå så mycket 
djupare. 

Det finns bara en sann frälsare. Betydelsen av att Guds 
son har kommit till jorden för att frälsa världen talar om 
djupet i Guds ingripande. Att tala om Jesus som frälsare 
är det starkaste uttrycket för att Guds kärlek inte är tomt 
prat utan handling. Det kräver sitt exklusiva språk. 

Jakob skriver i sitt brev att ”tungan är en eld”. Det gäller 
även för ord av fördömelse i digital form. Den elden kan 
vara ännu svårare att släcka. Idag kan en dom spridas 
snabbt och enkelt med hjälp av några snabba fingrar på 
en mobilskärm. Hårda ord blir till en dom vi sällan förstår 
kraften av fördömelsen den skapar. 

Gud, som är domaren, är också den som har kommit 
med den fullkomliga frälsningen. 
Världen älskar att döma. Gud älskar att frälsa. Världen 
behöver en frälsare. Som kan frikänna den som är dömd. 
Namnet Jesus kan frälsa. På riktigt.
/Anders Svedstam

BÖN
Att vi kan visa på att Jesu frälsning är en verklighet. 
Att 2019 blir ett år då många i Göteborg får möta Jesus 
till frälsning.
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SONEN KÄNNER MED OSS

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp 
genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast 
vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är
oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en 
som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan 
synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron 
för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver 
hjälp.
Hebr 4:14-16

I denna bibeltext läser vi om en Gud, som känner med 
oss i våra svagheter. En Gud som finns här nere på jorden 
hos  dig och mig. En Gud som är verklig i våra vardagsliv, 
känner med oss, ser oss, hör oss där vi är, i livets alla 
olika situationer.
Det är en förlåtande Gud vi har, men samtidigt säger 
texten, att vi skall gå fram till nådens tron, för att vi skall 
få förbarmande och nåd och den hjälp vi behöver. 
Bibeltexten säger också varför Gud är förmögen att förstå 
oss. För han har prövats i allt, men är utan synd. Detta 
gör Gud ännu större, kärleksfullare och förstående. Han 
vet att vi har våra svagheter.
Vi kan därför utan minsta rädsla komma till Gud när vi rå-
kar i svårigheter, och lita på att han i sin godhet och nåd 
förlåter oss och ger oss den hjälp vi behöver i rätt tid.
Det är ju inte bara en gång i livet som vi får be om 
förlåtelse, utan detta sker ju dagligen. Vi får dagligen 
leva i Fader Vår bön: Förlåt oss våra skulder liksom vi har 
förlåtit dem som står i skuld till oss.
/Sture Kuhlin

BÖN
Att vi är ärliga inför Gud och oss själva.
Tack Gud, att du förstår mig och för din förlåtelse.
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BEKÄNN DIG TILL SONEN

Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son 
att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds 
son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt 
känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
1 Joh 4:14-15

Gud är gemenskap och vi är skapta att leva i Hans gemen-
skap. Gud gav oss sin kärlek genom Jesus, sin älskade son. 
Jag är fri att välja Honom som Herre i mitt liv. Att erkänna 
Jesus som Herre gör all skillnad i världen för att inte tala 
om i hela evigheten. Det Gud önskar av mig är att jag 
erkänner Honom som min Herre. Att jag gör Honom till 
Herre i mitt sätt att leva livet. Att jag inte ser mig själv som 
viktigare än Gud. Jesus säger Jag är vägen sanningen och 
livet, ingen kommer till Fadern utan genom mig. 

Det är I gemenskapen med HONOM som jag förstår mig 
själv och meningen med mitt liv. Jesus är min räddning i 
denna världen för att inte gå vilse. Det är när jag bekän-
ner Jesus som min Herre och Guds egen son, som det 
sluts frid mellan mig och Gud. Han tar plats i mitt liv och 
jag i Hans. Jag fylls av Kärlek till Gud till mig själv till min 
medmänniska. Så uppmuntran idag är att du bekänner 
dig till Jesus som Herre i ditt liv. Säg det högt och rakt ut: 
Jesus jag bekänner dig som Herre i mitt liv! Du är Herre i 
mitt liv! Jag behöver dig för att andra ska se dig! Tack att 
du bor i mig!
/Annelee Thorstensson

BÖN
Tacka för att Gud bor i dig.
Be att Guds kärlek får bryta ny mark i ditt liv.
Be att du får vara med och leda människor till Jesus.
Be att Guds enorma kärlek får vara förvandlande i
församlingen.
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DEN TJÄNANDE SONEN

”Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, 
utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”
Markus 10:45

Om någon bad dig beskriva din tro på Jesus i en mening 
vad skulle du säga? 
Det finns så mycket att berätta om vår tro på Honom, 
varför Han kom och vad Han gjorde. Det är jättesvårt att 
sammanfatta det i en mening!
Vår vers beskriver vad vi tror om Evangeliet, de goda 
nyheterna om Jesus, i en enda mening. Lägg märke till 
de två delar: Först så ger Jesus exemplet om att vara en 
tjänare. Han var Guds Tjänare, som gjorde Hans vilja i 
allt. Men så var Han också Tjänare för många människor 
(tvättade deras fötter; helade dem; undervisade dem; 
var tålig mot dem). Nyckeln till att vara en god tjänare är 
ÖDMJUKHET. Ett ord som vi har svårt att finna i vår kultur 
idag, men som är nyckeln.
Det är nyckeln till att komma inför Gud och nyckeln till 
att älska sin nästa. För det andra så betalade Jesus det 
fulla priset för dig på korset. Vi kan inte fatta allt, men 
Guds perfekta rättvisa kräver någon typ av betalning för 
synden. För alla synder. Jesus kom och betalade det fulla 
priset. Ordet för ”lösen” användes ofta när en person 
köpte loss sin slav. Slaven var nu en fri person för att 
någon annan betalade priset för att befria från syndens 
makt. Det betyder inte att vi är perfekta, men det inne-
bär att synden inte längre har sitt grepp och bestämmer 
över oss. Genom Jesus blod på korset för vår skull så är 
vi fria.
/Mark Beckenham

BÖN
Tacka Gud för din frihet i Kristus idag.
Be att Guds kärlek flödar genom dig till andra.
Be att du kommer kunna förlåta andra och förlåta dig 
själv.
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Det måste vara Guds son

När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge 
upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste 
ha varit Guds son.”
Mark 15:39

När Markus skriver sitt evangelium så tar han med 
många tillfällen då Jesus kallas för Guds son. Redan i för-
sta versen i första kapitlet vittnar han själv; ”Här börjar 
glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.” Sedan följer en 
rad episoder om hur Jesus bekänns som Guds son, men 
det är alltid den andliga dimensionen som gör det. Det 
är de onda andarna som bekänner honom i mötet med 
de besatta eller Fadern själv som talar om Jesus som sin 
älskade son på härlighetens berg i det sjätte kapitlet. 
Men det är först där på Golgata som någon människa för 
andra gången sedan Markus själv gjort det kallar honom 
för Guds son. Och orden kommer från mannen som är 
platsansvarig för hans avrättning när han ser Jesus ta 
sitt sista andetag. Då denna officer hade det yrke som 
han hade så är det med största sannolikhet så att han 
sett många människor ge upp andan. Och dom som han 
korsfäst tidigare hade hängt där och tagit sitt sista ande-
tag under förnedring och förödmjukelse. Detta som en 
påminnelse för allt och alla om att den yttersta makten 
fanns hos den herre han tjänade; kejsaren i Rom. Men 
när Jesus ger upp andan under förnedring, när Jesus ger 
sitt liv under förödmjukelse, så kan inte denna kejsarens 
representant göra något annat att bekänna sanningen: 
”Den mannen måste ha varit Guds son.” Det sista ande-
taget är ett andetag av liv för hela mänskligheten, för 
officeren, för dig och för mig. Vill du ta emot av det idag 
genom att stämma in i bekännelsen: ”Jesus, du måste 
vara Guds son.”
/Lars Svensson

BÖN
”Jesus, låt ditt livgivande andetag få fylla mig. Jag
bekänner dig som Guds son”.
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TA EMOT HELIG ANDE

Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har 
sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och 
sade: ”Ta emot helig ande.
Johannesevangeliet 20:21-22

Lärjungarna går precis igenom sitt livs kris. Jesus som de 
följt, trott på och hoppats på har dödats. Ganska mycket 
av förhoppningar och illusioner krossades där vid korset 
på Golgata. Men nu står han där mitt ibland dem! En helt 
ny dimension öppnas. Döden har inte vunnit! Det finns 
ett hopp som är större än vad de först kunde ana! 
Han ger dem tre saker. Frid. Vilken fantastisk gåva i det 
kaos de befinner sig i. Han ger dem ett uppdrag. Ett upp-
drag som betyder att de är behövda – det kan få göra en 
skillnad! Och sedan den Helige Ande. Kanske är det sam-
ma sak frid och ett uppdrag verkar vara precis det som 
Anden står för. Människor vi läser om Bibeln och som blir 
fyllda av Anden förändras inifrån och ut. De får en djup 
frid och glädje på insidan och de får kraft och driv att föra 
det goda budskapet om Jesus vidare i ord och handling. 
Detsamma gäller för oss! Låt oss be om det!
/Johannes Magnusson

BÖN
Be om att få ta emot Helig Ande för första gången eller 
på nytt igen. 
Be om Guds frid för dig själv, de runtomkring dig och för 
hela vår värld. Be om att få vara sänd till någon.
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ANDEN GER GÅVOR

Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kom-
mer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har 
gett oss.
1 Kor 2:12

Paulus inleder det här sammanhanget med att vår tro 
inte ska vila på världslig vishet utan Guds kraft, att det 
inte ska handla om vältalighet utan vad Gud gör. Här 
finns en utmaning, att göra oss mer beroende av Gud. 
Våga släppa kontrollen.
Efter den inledningen uppmanar han sina läsare till and-
lig medvetenhet för det hjälper dem att förstå vad Gud 
vill. ”…det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 
Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden…”. 
12:9-10
Under en längre tid har svenskarnas nyfikenhet på 
andlighet vuxit. Men kyrkan har snarare haft en tid där 
det andliga har fått stå tillbaka. Bland annat detta, har 
öppnat för alla möjliga andliga företeelser i vårt land. 
På samma gång har det givit kyrkan låg tro på  att vi har 
något andligt att komma med.
1 Kor 12:2 är en stark vers som hjälper vår tro och vårt 
självförtroende. Vi har inte fått världens ande utan Guds 
Helige Ande! Wow!
Det finns inget bättre och en av hans uppgifter är att låta 
oss veta vilka gåvor vi har fått. Av Gud! Tänk att Gud vill 
ge oss gåvor. Gåvor i plural, jag tror Paulus innefattar allt 
från frälsning som ger en trosvisshet om evigt liv men 
också alla de andliga välsignelser han vill ge i detta livet. 
Som lärjunge till Jesus är vi unika och har det som alla 
människor behöver, det är anden som uppenbarar detta.
/Daniel Ånskog

BÖN
Jesus fyll mig med din Helige Ande så jag djupare och 
tydligare kan förstå och uppskatta det du gett oss.
Lär mig urskilja vad som är sant och äkta och kommer 
från dig.  Fyll oss med din Kraft och ge oss frimodighet att 
så att vi mitt i vardagen vågar dela med oss av det goda 
du har gett.
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SAMMA ANDE

I en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och 
samma kropp, vare sig vi är judar eller greker slavar eller 
fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka.
I Kor 12:13

Gud tycker om mångfald. Det visar sig inte minst i hans 
skapelse och den variation som finns av växter, djur och 
människor. Men trots att mångfalden har högsta prioritet 
hos Gud vill han ändå skapa enhet mellan dem som har 
valt att älska honom och ta emot hans son, Jesus Kristus, 
till befrielse och förlåtelse för synd. Församlingen är 
Jesu kropp på jorden och tillsammans ska vi återspegla 
Gudsrikets härlighet. 

För att inte skapa splittring inom kroppen valde Gud att 
sända Hjälparen, den tredje personen i gudomen, att ena 
hans kropp på jorden. Han förutsåg att splittring kunde 
uppstå mellan judar och icke judar, slavar och fria, eller 
andra grupper. Det ville han förhindra. Han valde att 
låta samma Helige Ande bo i oss alla som har tagit emot 
Kristus som vår frälsare, så att vi har möjlighet att känna 
igen den Helige Ande i varandra. 

Gud har sagt i sitt ord att frälsningen är till för alla män-
niskor oavsett  nuvarande religion, bakgrund, kultur, 
status i samhället etc. Hans plan är att alla människor 
som vill och har accepterat Jesus som sin personlige 
frälsare ska ingå i Gudsriket, hans församling. Därför är 
det vår uppgift att bejaka och välkomna varandra även 
om vi är olika och tycker olika i en del frågor. Vi måste 
träna oss i att känna igen Guds Ande som bor i alla som 
har accepterat Jesus. 
/Agenta Kuhlin

BÖN
Hjälp mig att känna igen den Helige Ande och bejaka 
min medvandrare, även om våra åsikter skiljer på flera 
områden. Gör mig lyhörd så jag kan höra Andens röst 
och ledas av din Helige Ande varje dag.
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BLÅS LIV I DIN NÅDEGÅVA

Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nå-
degåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina 
händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens 
ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.
2 Tim 1:6-7

Har du varit med om en sådan där situation när du känt 
att just nu, i denna stund, så står jag precis på den plats 
som Gud har tänkt mig till. Där blir allting självklart och 
det som annars känts osäkert känns helt plötsligt väldigt 
tryggt.
För mig har det varit när jag fått se hur Gud, genom en 
vanlig människa som mig, berört en annan människa 
med sin kraft. Den helige Ande i mig och över mig.

Paulus skriver till Timoteus för att påminna om att blåsa 
liv i den nådegåva som han fick när Pauls la sina händer 
på honom. Varför skriver han det? – Jag tror att det 
handlar bland annat om det jag precis skrev. Du och jag 
är kallad till relation med Jesus, till att leva nära hans 
hjärta men vi är också sända till att tjäna Gud genom att 
älska och möta människorna vi har runt oss. Jag vet att li-
vet har sina uppgångar och nedgångar vilket påverkar oss 
i olika riktningar. Det kanske har blivit så att det där du 
en gång var så passionerad för har hamnat uppe på den 
där hyllan som dammvippan inte når till och nu är täckt 
med ett lager av damm. Kanske är det så att du blivit så-
rad längs vägen vilket lett till att du ifrågasatt eller släppt 
taget om det där gudomliga som Gud själv lagt i dig. 
Idag är det dags att ta ett beslut att sträcka sig upp på 
den där hyllan, skaka av och börja använda den gåva som 
Gud lagt i dig och som du fått av Den Helige Ande. Gud 
vill utrusta och använda dig.
/Jonathan Boström

BÖN
Be att Gud ska väcka en ny passion i ditt liv för Jesus. 
Be att Gud ska blåsa på våra liv så att nådegåvorna blos-
sar upp och blir verksamma igen.
Be att vi som Guds församlingen ska våga på nytt kliva in 
i tjänst för honom. 
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SANNINGENS ANDE

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från 
Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall 
han vittna om mig.
Joh 15:26

Vad händer när Anden kommer? När vingslagen från 
sanningens ande far över den här världen? 
Vad händer när Guds heliga, sanna, ande möter din och 
min ofullkomliga mänsklighet?

Anden är en person i treenigheten med tydliga personlig-
hetsdrag och en återkommande funktion. Anden vittnar 
om Jesus. Ja så står det.  ”När hjälparen kommer… då 
skall han vittna om mig.” På pingstdagen manifesteras 
det, Anden rör sig och frukten blir att församlingen växer 
explosionsartat när tusentals börjar följa Jesus. Det går 
inte att dra isär Anden och Jesus, när anden är i rörelse 
blir Jesus tydlig.

Det här med sanning är svårt. För vad händer när hela 
sanningen om dig möter Guds helighet? Visst finns det 
mycket i våra liv som är gott men alla med god själv-
kännedom vet att det finns sådant som inte klarar en 
närmare granskning av en helig och fullkomligt ren Gud. 
När sanningens ande möter dig så gör Anden det den 
alltid gör. Anden vittnar om Jesus! När sanningen om din 
ofullkomlighet möter Jesus helighet vinner kärleken. Du 
kan vara sann och ärlig mot Gud. Både Gud och du tål 
det. Gud tål din ärlighet eftersom han är Gud och du kan 
möta Guds helighet eftersom Jesus bär din trasighet.
Anden är ostoppbar. Guds svar till en värld som ropade 
efter räddning var en församlingsrörelse driven av An-
den. Sanningens ande som vittnar om Jesus. Den rörel-
sen gick från att vara en liten lokal händelse i Mellanös-
tern på 00-talet till en världsförvandlande kraft 2019.
/Christofer Öhrvall

BÖN
Tack Gud för din nåd. Tack för att sanningen om mig 
förvandlas i mötet med Jesus.
Tack för församlingen och kallelsen att vittna om dig. I 
andens kraft och sällskap.
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BE I DEN HELIGE ANDE

Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste 
tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och 
se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig 
och ge er evigt liv.
Judas 20-21

Judas brev är skrivet till ett sammanhang där det blåser 
rejält, kyrkan hotas inifrån och utifrån. Förföljelserna 
utifrån är hårda och grupper innanför kyrkans väggar 
vill splittra och dela upp församlingen. De första kristna 
fick verkligen lida för sin tros skull, de utsattes för många 
svåra prövningar. Mitt i denna svåra tid får de detta 
budskapet från Judas, Jakobs bror där hans uppmaning 
är att bygga sitt liv på tron på Jesus och leva under bön i 
helig ande.  
Prepositionen i är ganska intressant. Det nytestamentliga 
mönstret för bön är att vi ber till Fadern, genom Sonen 
och i den helige Ande. Vi ber alltså till Gud men vi ber 
samtidigt i Gud.
I svåra stunder, när prövningar och utmaningar avlöser 
varandra så känns ofta Jesus långt borta. Vi ropar till Gud 
som om vi tror att han inte ska höra annars! Judas säger 
att vi ska be i den helige ande, i! Som kristna är vi redan 
omslutna, inbäddade av Guds närvaro. Gud finns redan 
med oss och i oss genom den helige ande. I vår kamp, 
mitt i vår strid är Gud redan närvarande. 
Judas nästa uppmaning är att vi ska hålla oss kvar i Guds 
kärlek. Jesus uttrycker sig liknande när han i johanne-
sevangeliets 15 kapitel säger: ”Bli kvar i mig så blir jag 
kvar i er”. Vilka fantastiska ord! Vi får leva våra liv i Jesus 
samtidigt som han säger att han finns i oss. Med andra 
ord, han omsluter oss både inifrån och utifrån. Närmare 
Gud kan man väl knappast vara.
/Amadeus Ringbäck

BÖN
Be för de som blir förföljda för sin tros skull. 
Be för dem som upplever att Gud känns långt borta. 

- DAG 20 -



EN NY TID

Det skall komma en tid
då jag utgjuter min ande över alla.
Era söner och döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar,
era unga män se syner.<
Joel 2:28

Vi säger att tiden kommer, tiden går. Ibland går den fort 
ibland går den sakta. Den lunkar liksom på och går sin 
gilla gång.” Allt har sin tid” säger predikaren i sin vackra 
men något vemodiga beskrivning av livet. 
Men plötsligt händer det något. En händelse som bryter 
in i tillvaron som en stormvind av liv ifrån himlen. 
Det finns speciell en dag i historiens kalender, en dag 
som markerar början på en ny tid. 
Nya testamentets egen historiker Lukas skriver:
”När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes 
plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, ”
Himlen öppnar sig över män och kvinnor, unga och 
gamla och Guds Ande uppfyller dem. Nu är det som om 
tiden inte blir en livslinje med en början, en stegring, en 
höjdpunkt och sedan en sluttning mot ett slut. De gamla 
börjar drömma framtidsdrömmar, de unga se framtids-
bilder och kvinnor i alla åldrar tala profetiska ord. Det 
laddade den nära framtiden med nytt innehåll när en ny 
gemenskap tog form som skulle förändra både männis-
kors liv och samhället omkring dem.
Inget var som förut. En ny tid hade kommit. En tid av 
hopp och framtidstro, ibland mitt i lidande och kamp. 
Sedan dess lever vi i den tiden. I Andens tidsålder. Guds 
Ande finns utgjuten, nära tillgänglig för att fylla oss 
med kraft att möta samtid och framtid med hopp och 
förväntan. 
/Urban Ringbäck

BÖN
Låt oss be om att få vara en gemenskap som föder hopp 
och framtidstro
Låt oss be om att vi får leva i ett ständigt beroende av 
den Helige Ande
Låt oss be om att många fler ska få bli uppfyllda av
Anden och få ta emot Andens gåvor
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