Bibeln uppmanar oss att be
”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan,
till förbön och tacksägelse för alla människor, för
kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett
lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att
be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som
vill att alla människor skall räddas och komma till
insikt om sanningen.” 1Tim 2:1-4, Bibel 2000

Vår bön bör vara mångsidig
och innehållsrik
Paulus skriver om ”bön och åkallan” och om ”förbön
och tacksägelse”. Bönen bör omfamna ”kungar och
alla som har makt”, ja ”alla människor”. När vi ber
ska pas utrymme för kyrkan och evangeliet ”så att
vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt
och värdigt.” I våra böner säger vi ja till Guds vilja
”att alla människor skall räddas och komma till insikt
om sanningen.”
I den babylonska exilen uppmanades judarna att be
för de städer de bodde i: ”Sök den stads bästa dit
jag har fört er i fångenskap och be för den till
HERREN. När det går väl för den, går det också väl
för er.” Jer 29:7, Svenska Folkbibeln

Vår bön ska dessutom vara uthållig
”Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när
de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta
dem vänta?” Luk 18:7, Bibel 2000
Under många år har kristna från olika kyrkor i Borås
samlats för att be för vår stad. Under
sommarmånaderna gör vi ett uppehåll när det gäller
dessa samlingar. Dock är behovet av förbön lika
stort då som under alla andra månader. Därför vill vi
uppmuntra dig att fortsätta att be för vår stad även
under sommartiden.
Hur ska man då be? Man får be som man vill. Man
får tala med Gud om det som hjärtat är fullt av. Vi
tror då att Guds Ande kan, vill och kommer att leda
bedjaren.
Men Bibeln talar också om överenskommelsens bön,
Matt 18:19: ”Vidare säger jag er: allt vad två av er
kommer överens om att be om här på jorden, det
skall de få av min himmelske fader.” Alltså ger vi dig
här ett förslag på ett antal böneområden som du
kan vara med om att be för dagligen om du vill.
Planeringsgruppen för ”Bön för Borås”
Under projektet ”Älska Borås”.

- Lär oss att be! Det var lärjungarnas önskan. Och
Jesus lärde dem den bön vi kallar för ”Herrens bön”.
Låt oss använda oss av den bönen när vi ber.

MÅNDAG
”Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.”
Kommentar: Herrens bön inleds med att vi vänder
oss till Gud.
Bed om ett andligt uppvaknande i vår stad.
Bed att människor ska vända sig till Gud.
Bed att både frågor och längtan väcks, som pekar
på och leder fram till Kristus.
Bed att Guds Ande ska få beröra många idag.

TISDAG
”Låt ditt rike komma.”
Kommentar: ”Guds rike är… rättfärdighet och frid
och glädje i den heliga anden”, skriver Paulus i Rom
14:17. Låt oss därför be om rättfärdighet, frid och
glädje för människor i vår stad.
Bed om rättfärdighet. Bed mot orättfärdighet,
Bed om frid. Bed mot våld och kriminalitet. Bed för
polis och ordningsmakt, att de ska göra ett bra och
effektivt arbete. Bed att Gud avslöjar onda planer
innan de verkställts.
Och bed om glädje. Bed för de som sörjer. Bed för
den som vaknar upp till en dag full av kamp och
depression.

ONSDAG
”Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.”
Kommentar: När Guds rike kommer sker Guds vilja.
Som kristna vet vi att Guds vilja är god. Alltså ber vi
att Guds vilja ska ske.
Bed för våra politiker. Bed om beskydd över dem
och över deras familjer.
Bed om vishet och rättfärdighetspatos. Bed att de
beslut som fattas ska vara till vår stads bästa och
att de ska överensstämma med Guds vilja.
Bed för integrationen. Bed för nyanlända
invandrande människor i vår stad. Bed att de ska
mötas av generositet och värme och få den hjälp de
behöver.
Bed om en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar
i Borås. Bed också för människor som kämpar med
livet på olika sätt.

TORSDAG
”Ge oss idag det bröd vi behöver.”
Kommentar: När Guds vilja sker får vi det vi
behöver. Idag vill vi be om ”bröd”, d.v.s. om god
ekonomi, välstånd, hus och hem och mat på bordet.
Bed för näringslivet och för arbetsplatser. Bed om
arbete för den som är arbetslös.
Bed om rättfärdighet i företagsvärlden. Bed om ett
god företagsklimat där nya goda initiativ frigörs. Bed
om en sund ekonomi för vår stad.
Bed också för dem som har det ekonomiskt svårt.

FREDAG
”Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.”
Kommentar: Människan behöver inte bara bröd. Hon
behöver också nåd. Idag, fredag, ber vi att vår stad
ska vara en plats där människor både söker och ger
nåd.
Bed om nåd för människor i vår stad. Bed om
försoning där ovänskap och fiendskap råder.
Bed om att människor ska söka och finna Guds nåd
och förlåtelse.
Bed att Guds kyrka i Borås ska vara ett ”nådens
hus”, öppen för alla, och en plats där många får
finna djup försoning med Gud, människor och livet.
Bed att Borås ska få bli en plats där Guds frid
segrar.

LÖRDAG
”Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.”
Kommentar: Bibeln talar om den andliga kampen
som en verklighet som påverkar både enskilda
individer och samhällen. Därför ber vi idag om Guds
beskydd över Borås.
Bed om beskydd över staden, över äktenskap och
familjer, över hem och arbetsplatser.
Bed att onda planer tillintetgörs och att goda och
livgivande initiativ frigörs.
Bed att sanning får segra över lögn och hopp över
hopplöshet.
Bed om beskydd över kyrkan och hennes enhet.
(Om Guds Ande påminner dig om någonting annat
när du ber så nämner du också detta i din bön.)

SÖNDAG
”Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.”
Kommentar: Detta är kyrkans tillägg till Jesu bön.
Detta är kyrkans gensvar. Idag är det söndag; en
dag då många kyrkor firar gudstjänst. Därför ber vi
idag för kyrkans liv, förkunnelse och utveckling.
Bed för alla kyrkor i Borås.
Bed att Guds Ande får falla över alla som kommer
samman för att tillbe Gud denna gudstjänstdag.
Bed om enhet i Kristi kropp och om kärlek mellan
alla troende i vår stad.
Bed att kyrkan ska vara trogen Jesus, så att Guds
ord hålls högt och förkunnas med tydlighet och
glädje.
Bed för ledare, präster och pastorer.
Bed om tro hopp och kärlek. Bed att vi ska lära
känna Kristus och kraften från hans uppståndelse.
Och bed att kyrkan ska vara en öppen famn för nya
människor.

