
Känn ingen oro! 
 

Uppmaningen kan nästan kännas lite väl klämkäck.    
Det är sannerligen inte så lätt att släppa all oro bara 
sådär. Ändå är det precis det Gud vill att vi ska göra.                   
Vi får ge vår oro till honom. 

 

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.       
Jag ger er inte det som världen ger.                              
Känn ingen oro och tappa inte modet! 

 Johannes 14:27 

 

Mitt i 

CORONA 
finns oron 

Mitt i 

ORON 
finns ro 

 

Jesus sa: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. 
Johannes 14:1 

 
 



Ro eller oro? 

 
I tider av svårigheter är det lätt att låta oron ta över. 
Frid och ro känns som avlägsna gäster. Kanske kan du 
bestämma dig för en liten stund varje dag då oron kan få 
ta plats på ett särskilt sätt. Om du vill så kan du den 
stunden få lämna din oro till Gud. Detta kan hjälpa dig 
att tänka på andra saker resten av dagen. 

 

Vi stannar vid oron en stund. 

 

Vad är du orolig för? 

Finns det något som känns 
extra tungt att bära? 

 
 

Det finns många beskrivningar av oro i bibeln.                    
Kanske kan du göra orden till dina. 

 

Hör mig och ge mig svar, jag våndas i min oro och får 
ingen ro.                                                                                                                 Psalm 55:3 
 

Jag greps av oro och sa: jag är bortstött från dig.                     
Psalm 31:23 

 

Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel,  
de är ju uppskrivna i din bok.                                    Psalm 56:9 
 

Kvällen kommer och jag är full av oro till gryningen.                                      
Job 7:4 



Tacka! 
 

Det är gott att tacka Herren.                                                             Psalm 55:3 
 

…och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i 
Kristus Jesus.                                                    1 Tessalonikerbrevet 5:18 
 

Tacka himlens Gud, evigt varar hans nåd.                    Psalm 136:26 

 

Låt Kristi frid råda i era hjärtan… 
visa er tacksamhet.                                       Kolosserbrevet 3:15 
 

 

När vi påminner oss om allt vi har att vara tacksamma 
för får inte oron lika stort utrymme. Kanske finns det en 
nyckel i texten.  

Kan det vara så att friden i hjärtat lättare kan ta plats 
när vi visar vår tacksamhet på olika sätt? 

 

Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber,    
tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.                          
Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge 
era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.  

 Filipperbrevet 4:6-7 

 

Vad är du tacksam för i ditt liv? 

Har du någon att rikta din tacksamhet till? 

Vem? 



Kontroll! 

 

När vi upplever att vi har kontroll känns livet något 
lättare att hantera. Vid brist på kontroll tappar vi lätt 
fotfästet och oron får ta över. När sjukdom och död 
kommer nära inser vi det omöjliga i att själva försöka   
ha kontroll över våra liv. 

 

Vad i ditt liv kan du ha kontroll över? 

Vad kan du omöjligt ha kontroll över? 

Finns det någon annan som du kan lita på och släppa 
kontrollen till? 

Vem? 

Pröva tanken att släppa lite på ditt behov av kontroll. 

Hur känns det? 

Vågar du? 

 

Han har alla varelsers liv i sin hand,                                                     
varje människas ande.                                                                                  Job 12:10 

Du såg mig när jag ännu knappast var formad.               
Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok de var 
bestämda innan någon av dem hade kommit.          Psalm 139:16 

Bara hos Gud finner jag ro,                                                                   
från honom kommer mitt hopp.                                               
Han är klippan som räddar mig,                                          
min borg där jag står trygg.                                       Psalm 62:6,7 



Tillit! 

 

Ordet tro i Bibelns grundtext har betydelsen trofasthet, 
tillit och förtröstan. Orden ligger nära varandra.  

Tillit är att lita på någon, att tro på någon, att luta sig 
mot något som är större än en själv. 

Jag har skapat er, jag ska lyfta, bära och rädda er.                  
Ännu när ni blir gamla är jag densamme,                                           
ännu när ni grånat ska jag bära på er.                                   Jesaja 46:4 

Genom tillit och förtröstan blir ni starka, säger Herren.  
    Jesaja 30:15 

 

Vem litar du på? 

 

Varför är det ibland svårt att känna tillit? 

 

Är tro och tillit samma sak? 

 

Har du någon eller något att luta dig emot? 

 

Vem eller vad? 

 

 
 



Förtröstan! 

 

Att förtrösta på något eller någon som är större än oss 
själva kan hjälpa oss i livet. Förtröstan kan betyda 
tilltro, förtroende och ett hopp om att någon bär mig. 

Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa.                         
Jesaja 26:4 

 
 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till 
ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går så ska 
han jämna vägen för dig.                                                       Ordspråksboken 3:5 

 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, än 
mer: min kropp ska få vila med förtröstan.                          Apg. 2:26 

 

Hur skulle du beskriva ordet förtröstan? 

 

Vad/Vem förtröstar du på?  

                                                                                                 



Hjälp mig! 

 

I Psaltarpsalm 107 återkommer orden  
”de ropade till Herren i sin nöd”.  
Det kan vi också få göra. Gud älskar att hjälpa. 
Verserna nedan är från denna psalm. Läs och begrunda. 
 

…de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur 
deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen… 

…ty han stillade själens törst och mättade själens hunger 
med sitt goda. 

Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från 
undergång. 

Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. 

Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara 
gärningar mot människors barn. 

 

Vad är ditt djupaste behov just nu? 

 

Vilken nöd bär du på? 

 

Ropa ut din nöd till Gud. Herre, hjälp mig! 

 



Släck din törst! 
 

…jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som 
törstig jord.                                                                                                          Psalm 143:6 

 
Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar 
efter dig och min kropp längtar efter dig i ett torrt land 
som försmäktar utan vatten.                                             Psalm 63:2 
 
 

När var du riktigt törstig? 
 

Hur kändes det när du äntligen fick dricka? 
 

Vad törstar du efter i ditt liv? 
 
 
Människors barn har sin tillflykt under dina vingars 
skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din 
ljuvlighets ström ger du dem att dricka, Ty hos dig är 
livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.                                Psalm 36:8-10 

 
 
Jesus sa till henne: Den som dricker av det här vattnet blir 
törstig igen men den som dricker av det vatten jag ger 
honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en 
källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. 
 
Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet! 
.                                  

Joh. 4:13-14 



Tröst! 

 
Barmhärtighetens fader och all trösts Gud… 
Han tröstar oss i alla våra svårigheter…       2 Korintierbrevet 1:3-4 
 
 

Ibland saknar vi någon som kan ge tröst. 
 

 
När har du saknat någon som tröstat? 

 
 
Låt minnena göra ont en stund och smaka sedan på 
orden:  

…all trösts Gud… 
 
 

I vilka av ditt livs erfarenheter behöver du 
få tröst och omsorg? 

 
 
Herren är min herde, mig skall inget fattas,  
han låter mig vila på gröna ängar,  
han för mig till vatten där jag finner ro,  
han vederkvicker min själ,  
han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.  
 
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, 
fruktar jag inget ont, ty du är med mig,  
din käpp och stav, de tröstar mig. 

Psaltaren 23:1-4 

 



Vila! 

 
Det jag fruktade har drabbat mig,  
det jag bävade för har nått mig.  
Jag finner ingen frid, ingen ro, ingen vila…  

Job 3:25-26 

 

 
När saknar du vilan i ditt liv? 

 
Minns du när vilan fanns som en självklar del? 

 
 
 

Du hjälpte mig ut ur min moders liv.  
Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. 

 Psaltaren 22:10 
 
 
  
 
Jesus säger: Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, 
jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig 
som har ett milt och ödmjukt hjärta  
så ska ni finna vila för er själ.  

Matteus 11:28-29  
 

 
 

Var finner du vila? 

 



Sedd, känd och älskad! 

Herre, du utrannsakar mig och känner mig.  
Vare sig jag sitter eller står, vet du det.  
Du förstår mina tankar fjärran ifrån.  
Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det och med alla 
mina vägar är du förtrogen.  
 
Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, 
det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig 
i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar,  
den är mig för hög, jag kan inte begripa den.  
 
Vart ska jag gå för din Ande, och vart ska jag fly  
för ditt ansikte? For jag upp till himmelen, så är du där 
och bäddade jag åt mig i dödsriket se, så är du också där.  
 
Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en 
boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda 
mig och din högra hand fatta mig.  
 
Och om jag sa: Mörker må övertäcka mig och ljuset bli 
natt omkring mig, så skulle själva mörkret inte vara 
mörkt för dig, natten skulle lysa som dagen: ja, mörkret 
skulle vara som ljuset. 
 
Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud, hur 
stor är inte deras mångfald!  
Räknade jag dem, så skulle de vara flera än sanden. 
När jag vaknade, skulle jag ännu vara hos dig.                        

 
Psaltaren 139:1-12,  17-18 

 



En växtprocess! 

 

…välsignad är den…som förtröstar på Herren, den som 
har Herren till sin förtröstan.  
Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker 
ut sina rötter till bäcken.  
Det fruktar inte om hetta kommer,  
dess löv är alltid gröna.  
Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer  
och det upphör aldrig att bära frukt.                      Jeremia 17:7-8 
 
 

Förtröstan är en livsstil. Likt ett träd som sakta växer 
vid vatten kan vi få växa i förtröstan på Guds godhet.  
Vi vårdas av Herren och växer mycket långsamt.  
Det är en vacker motbild till hela vår tidsanda, då allt 
ska gå snabbt. Ibland försöker vi ta genvägar och på så 
sätt undvika smärta och växtprocesser i våra liv. 

 

Vilka växtprocesser har du gått igenom? 

Vilken växtprocess befinner du dig i just nu? 

Hur försöker du undvika smärtan i livet? 

 

Förtröstan är en stilla, fast och orubblig tillit på Guds 
godhet, visdom och trofasthet.  
 

Vad betyder detta för dig? 

 



Det finns hopp! 
 
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den 
som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.  

  Filipperbrevet 3:20–4:1 
 

Ty så älskade Gud världen (dig och mig) att han gav den 
(oss) sin ende son för att var och en som tror på honom 
inte ska gå under utan ha evigt liv.  

 Johannes 3:16 

 

 

Finns det något att hoppas på                                                         
när tillvaron skakar? 

 

Vad hoppas du på? 

 

Bibeln säger att Jesus Kristus är vår enda räddning och 
ger oss löftet att var och en som tror på Jesus inte ska gå 
under utan ha evigt liv.  

 

Tror du på detta? 

 

Kan detta löfte ge dig hopp? 

 



Vägen vidare! 
 
 

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. Jakobs brev. 1:17 

 
 

En del saker i livet är omöjliga att förändra,                         
dessa behöver vi lära oss att acceptera.                                           

Annat kan förändras.                                                                            
Mitt i allt finns Gud, som en fast, orubblig klippa. 

 
 
 

Vad i ditt liv behöver du acceptera? 
 
 
 

Vad skulle du kunna förändra? 
 

 
 
 
 

Sinnesrobönen: 
 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera                                                      
det jag inte kan förändra,                                                                    

mod att förändra det jag kan                                                                 
och vishet att inse skillnaden. 

Amen 

 
 


