


Inledning 

Pandemiåren 2020 och 2021 förändrar vår värld. Vi vet ännu inte riktigt hur det kommer 

att påverka våra liv, samhällen och kyrkor, men vi anar att mycket kommer att förändras. 

Som kyrkor behöver vi vara beredda på att våga gå nya vägar som öppnas för oss. Därför är 

det nu angeläget att ta tid för att söka Gud tillsammans. Vilken möjligheter ger Jesus oss 

att verka i? Vad är vår roll i Guds rike i Skövde?  

Vill vi vara ledda av Gud, så behöver vi också ta tid för att lyssna, fundera, be och söka. Vad 

kan då vara ett bättre sätt att starta 2021 än tre dygn av bön tillsammans för våra kyrkor. 

Med stor glädje välkomnar vi dig att vara med i bönedygnen 1-4 januari 2021.  

 

Anton Omnell - Immanuelskyrkan 

Birgitta Ekman - Frälsningsarmén 

Erik Hallåsen – Elimkyrkan 



Tema 

Vi går in i våra bönedygn med två frågor som får bli vårt sammanhållande tema. 

Vad vill Gud nu?  Nu är tid att ta ut riktning och söka ledning för hur våra respektive kyr-

kor ska forma arbetet när restriktionerna lyfts. Men det gäller också för oss som indi-

vider. Vad vill Gud med mig framöver. Hur kan jag få vara en pusselbit i hans goda 

plan. Vi vill också söka Guds ledning för vår stad och vår roll i den. 

Håller Guds löften?  Det är lätt att fastna i ett trosvisst ”ja”, utan att det bottnat i oss. 

Den isolering och nedmontering av verksamhet som präglat det senaste året väcker 

frågor. Att be utifrån Guds oerhörda löften som vi finner i Bibeln, både utmanar, 

tröstar och vägleder. Därför vill vi inför tider som kommer ta ut vår riktning med 

Guds löften i ryggen. 

 

 

Praktisk info 

Varje kyrka har ansvar för ett dygn av bön och ordnar ett eget schema för att fördela böne-

tider. Från kl. 12 till kl. 12 efterföljande dag. Frälsningsarmén har den 1-2 jan, Elimkyrkan 2-

3 jan och Immanuelskyrkan 3-4 jan.  

Kl. 12 varje dag (då överlämningen mellan kyrkorna sker) kommer vi ha en enkel samling 

som du kan ansluta till digitalt. Det är samlingspunkten, tiden då det blir tydligt att vi gör 

detta tillsammans. Det är också då vi kan få lyfta fram det vi upplevt och skicka vidare till 

nästa kyrka i vår bönestafett.  

 

 

Upplever du att Gud visat på något särskilt? 

Vi tror att Gud kommer att leda oss. Det är med en sådan förväntan vi tillsammans går in i 

bön. Därför är det också viktigt att vi kan samla in det vi tillsammans upplevt Gud förmed-

lat till oss, så att vi tillsammans kan pröva, reflektera och be vidare. Vi tror på en Gud som 

vill kommunicera, som är relation, som inte väljer ut några få ur en elit till att be eller för-

medla budskap. Han talar till dig som ber.  

Därför är det viktigt att du förmedlar vidare till din pastor/kårledare om du fått till dig nå-

got särskilt i bönen så att vi sen tillsammans kan sammanställa vad vi upplevt Gud för-

medla till oss. 



Hur ber man en timma?  

Du är givetvis fri att be som du vill eller så som du upplever att Anden leder dig. Men varför 

inte börja din bönetimma så här: Tack Far för din stora kärlek till oss. Tack Jesus för allt du 

gjort. Helige Ande led min bön och tala till mig.  

Till hjälp för att strukturera en timmas bön har vi förberett två olika hjälpmedel. Det första 

hjälpmedlet är en lista med böneämnen som din bön kan utgå ifrån. Den kan av någon 

kanske upplevas som statisk. Det är inte syftet. Upplever du att du ska stanna upp vid en 

särskild punkt eller tema—gör det! Det viktiga är inte att be igenom den här listan. Se den 

istället som ett förslag att utgå ifrån. Ber du i ungefär fem minuter över varje punkt kom-

mer timman ha gått när du är klar. Glöm inte att stanna upp då och då (och inte bara vid 

näst sista punkten) för att lyssna efter vad Gud vill säga till dig.  

 

1 En timmes bön – ett förslag 

Lovprisning och tillbedjan 

Tacka Gud för Hans kärlek, omsorg och frälsning. 
Tillbed Gud som Herre över skapelsen och ditt eget liv. 
Uttryck din tacksamhet för vad Gud gör för dig. 

 

Förbön för vår värld  
Be för rättvisa och fred i vår värld.  
Be för fattiga och lidande i världen. 
Sök Guds vilja till aktivt handlande för att lindra nöd. 

 

Tacksägelse för gemenskapen i bönen  
Tacka Gud för din möjlighet att bedja med och för andra. 
Tacka Gud för den världsvida bönen. 
Tacka Gud för den kraft som finns i Bönen 

 

Förbön för vårt land 
Be för politiker, makthavare och de som kan påverka vårt samhälle. 
Be att Guds vilja får prägla beslut, lagar och människors livsvillkor.         
Be för vårt lands frälsning och människors överlåtelse till Gud. 

 

Förbön för alla som berörs av Coronapandemin 
Be för de som är sjuka 
Be för dem som sörjer 
Be för personal i sjukvården som jobbar oavbrutet o osjälviskt 
Be att vi utrustas med förstånd, vilja att hålla ut, hålla avstånd. 
Be för nya möjligheter, nytänkande  



Förbön för Skövde 
Be för dina grannar, vänner och arbetskamrater 
Be för skolor med elever och lärare, den sociala omsorgen och situationen på ar-

betsmarknaden- 
Be för lokala politiker och andra som påverkar Skövde. 
Nämn namn inför Gud på människor som du ber för. 

 

Förbön för min kyrka 
Tacka Gud för den gemenskap som du tillhör. 
Be för din/dina pastorer, det lokala ledarskapet och övriga i kyrkan 
Be om öppenhet att leva i Guds vilja och överlåtelsen hos varje enskild. 
Be om Guds ledning att fokusera på rätt saker i verksamheten. 
e att villighet, glädje och helig Ande ska prägla kyrkans liv. 
 

Tacksägelse 
Tacka Herrens för vad Han personligt gjort för dig. 
Tacka Herren för vad gör genom kyrkan. 

 

Förbön för de närmaste 
Nämn vid namn de som är dina närmaste i familj, släkt och bland vänner. 
Be att ditt liv ska få vara ett vittnesbörd och dina förböner till styrka. 
Tacka Gud för Bönhörelse och Hans omsorg. 

 

Personlig förbön och överlåtelse 
Tacka Gud för frälsning och Hans ledning i ditt liv. 
Bekänn synd och skild inför Gud, där Hans rening får beröra ditt liv. 
Nämn dina personliga böneämnen. 
Överlåt dig på nytt och sök Andens ledning och kraft i ditt liv. 

 

Lyssnande 
Ta emot vägledning och instruktioner från Herren och be Honom att uppenbara 

det Han vill. 
Lyssna när den Helige Ande talar. Låt Bibelns ord tala Guds vilja. 
Skriv gärna ner de ord och tilltal du får. 

 

Tacksägelse 
Tacka Gud för bönens möjlighet och gemenskap. 
Uttryck din tacksamhet för att dina böner skall bli hörda och verka på dem du 

bett för. 



2. Bön utifrån Guds löften 

Det andra hjälpmedlet är en lista över Guds löften. I en prövande tid såsom en pandemi 

kan det vara bra att påminna sig om vad Gud lovat i sitt ord. Som förslag kan du under ditt/

dina bönepass be utifrån dessa löften. Hur talar dom in i -ditt liv? -din kyrka? -vår stad? 

Guds löften sviker aldrig. Bibeln säger i 

Josua 23:14   Själv går jag nu den väg 

allt levande måste vandra. Av hela ert 

hjärta och med hela er själ har ni erfa-

rit att ingenting har uteblivit av allt det 

goda som Herren, er Gud, lovat er. Allt 

har gått i uppfyllelse, ingenting har 

uteblivit. 

 

Gud har lovat oss ett nytt hjärta och en 

ny ande. Bibeln säger i Hesekiel 

36:26   Jag skall ge er ett nytt hjärta 

och fylla er med en ny ande. Jag skall 

ta bort stenhjärtat ur kroppen på er 

och ge er ett hjärta av kött. 

 

Gud har lovat att förlåta oss våra syn-

der. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 

1:9  Om vi bekänner våra synder är 

han trofast och rättfärdig, så att han 

förlåter oss synderna och renar oss 

från all orättfärdighet. 

 

Gud gör oss fria från fruktan. Bibeln sä-

ger i Psalm 34:5   Jag sökte mig till 

Herren och han svarade mig, han be-

friade mig från all fruktan. 

 

Kristus har lovat att ge oss allt vad vi be-

höver. Bibeln säger i Filipperbrevet 

4:19   Min Gud skall med sin härliga 

rikedom i Kristus Jesus fylla alla era 

behov. 

Gud undanhåller inget gott. Bibeln säger 

i Psalm 84:12   Herren Gud är sol och 

sköld. Herren ger nåd och ära, dem 

som lever ostraffligt vägrar han ingen-

ting gott. 

 

Gud lovar trygghet. Bibeln säger i Jesaja 

26:3-4   Den som är ståndaktig skänker 

du trygghet, på dig förtröstar han. För-

trösta alltid på Herren, ty Herren är en 

evig klippa. 

 

Herren lovar sitt beskydd. Bibeln säger i 

Psalm 91:11   Han skall befalla sina 

änglar att skydda dig var du än går. 

 

Gud lovar oss hälsa och tillfrisk-

nande. Bibeln säger i Jeremia 

30:17   Jag skall skänka dig läkedom 

och hela dina sår, säger Herren, … 

 

Jesus har lovat att komma till-

baka. Bibeln säger i Johannesevange-

liet 14:2-3   I min faders hus finns 

många rum. Skulle jag annars säga att 

jag går bort för att bereda plats för er? 

Och om jag nu går bort och bereder 

plats för er, så skall jag komma tillbaka 

och hämta er till mig, för att också ni 

skall vara där jag är 






