Aftenbøn fredag.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde
hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«
Matt 11,25-30
»Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder - - - «
Hvorfor lægges der byrder på mennesker? At ethvert menneske får byrder at bære står
ikke til diskussion. Byrderne kan være mange slags: det kan være sygdom, det kan være
sorg. Det kan være smerten ved at se en, man holder af, lide, uden at man kan hjælpe.
Det kan være ensomhed - eller nedtrykthed eller angst. Det kan være nederlag i forhold
til andre mennesker eller i forhold til ens arbejde. Slidende konflikter, uretfærdig
behandling osv. osv. - enhver af jer kan ud fra egne erfaringer forlænge kataloget. Nogle
byrder er ikke så tunge som andre. Nogle mennesker har også en evne til ikke at lade sig
tynge så meget.
Bøn:
Jesus Kristus, lær os din Far at kende,
Han, som gav dig kraft og styrke til at bære dine byrder.
Vis os, at din Far ser os og vore sorger.
Vi beder dig, vær udholdenheden i os, når vi har byrder at bære, byrder, som gør, at vi
er ved at segne og ikke kan forstå, hvad det skal gavne eller gøre godt for.
Kom og giv os hvile, midt i det hårde, og hjælp os at bære det hårde.
Vor Gud og Far, kom med dit rige, trøst os i vores forvildethed, støt os, når vi vakler,
værn os med kærligheden fra dig.
Lad vores smerte være et forvarsel om den glæde, som vi skal leve i i din evighed.
Amen
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