
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 timmes bön kan man använda de bärande tankarna i förslaget nedan.  

Den kan upplevas statiskt. 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.  

1 En timmes bön – ett förslag 

 Lovprisning och tillbedjan  

o Tacka Gud för Hans kärlek, omsorg och frälsning. 

o Tillbed Gud som Herre över skapelsen och ditt eget liv. 

o Uttryck din tacksamhet för vad Gud gör för dig. 
 

 Förbön för vår värld  

o Be för rättvisa och fred i vår värld.  

o Be för fattiga och lidande i världen. 

o Sök Guds vilja till aktivt handlande för att lindra nöd. 

 Tacksägelse för gemenskapen i bönen  

o Tacka Gud för din möjlighet att be med och för andra. 

o Tacka Gud för den världsvida bönen. 

o Tacka Gud för den kraft som finns i bönen 
 

 Förbön för vårt land  

o Be för politiker, makthavare och de som kan påverka vårt samhälle. 

o Be att Guds vilja får prägla beslut, lagar och människors livsvillkor.         

o Be för vårt lands frälsning och människors överlåtelse till Gud. 
 

 Förbön för alla som berörs av Coronapandemin  

o Be för de som är sjuka 

o Be för dem som sörjer 

o Be för personal i sjukvården som jobbar oavbrutet och osjälviskt 

o Be att vi utrustas med förstånd och vilja att hålla ut. 

o Be för nya möjligheter och nytänkande  
 

 Förbön för Skövde  

o Be för dina grannar, vänner och arbetskamrater 

o Be för skolor med elever och lärare, den sociala omsorgen och situationen på 

arbetsmarknaden 

o Be för lokala politiker och andra som påverkar Skövde. 

o Nämn namn inför Gud på människor som du ber för. 
 

 



 Förbön för kyrkan  

o Tacka Gud för den gemenskap som du tillhör. 

o Be för anställda, det lokala ledarskapet, volontärer och övriga i kyrkan 

o Be om öppenhet att leva i Guds vilja och överlåtelsen hos varje enskild. 

o Be om Guds ledning att fokusera på rätt saker i verksamheten. 

o Be att villighet, glädje och helig Ande ska prägla kyrkans liv. 
 

 Tacksägelse  

o Tacka Herrens för vad Han personligt gjort för dig. 

o Tacka Herren för vad Han gör genom kyrkan. 
 

 Förbön för de närmaste  

o Nämn vid namn de som är dina närmaste i familj, släkt och bland vänner. 

o Be att ditt liv ska få vara ett vittnesbörd och dina förböner till styrka. 

o Tacka Gud för att Han hör våra böner, bönesvar och Guds omsorg. 
 

 Personlig förbön och överlåtelse  

o Tacka Gud för frälsning och Hans ledning i ditt liv. 

o Bekänn synd och skuld inför Gud, låt Hans rening få beröra ditt liv. 

o Nämn dina personliga böneämnen. 

o Överlåt dig på nytt och sök Andens ledning och kraft i ditt liv. 

 Lyssnande  

o Ta emot vägledning och instruktioner från Herren och be Honom att uppenbara Hans 

vilja 

o Lyssna när den Helige Ande talar. Låt Bibelns ord tala Guds vilja. 

o Skriv gärna ner de ord och tilltal du får. 
 

 Tacksägelse  

o Tacka Gud för bönens möjlighet och gemenskap. 

o Uttryck din tacksamhet för att dina böner skall bli hörda och verka på dem du bett 

för. 
 

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 viktigt att vi kan samla in det vi tillsammans upplevt Gud förmedlat 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 till att be eller förmedla budskap. Gud kan tala till alla.  

Därför är det viktigt att du förmedlar vidare till din pastor/kårledare om du fått något särskilt i bönen 

så att vi tillsammans kan sammanställa vad vi upplevt Gud förmedlat till oss.  

Eller varför inte dela det på vårt böneplank? 

https://padlet.com/waldemarsjogren/gemensamboniskovde 
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