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Böneguide

VÄRLDEN

BE FÖR

Lägg den gärna i din Bibel eller sätt upp
kartan på väggen som en påminnelse att
be regelbundet.
Använd den här foldern för att lära dig hur
och varför du ska be för världen.
Du kan, var du än är i världen eller livet, vara
med och förändra världen genom att be.
Gud lyssnar på dig och tar dina ord på allvar.
Bibeln är tydlig med att:
”Den rättfärdiges bön har stor verkan”
och ”bed så ska ni få”
Jak 5:16, Matt 7:7

EVANGELIET *

ALDRIG FÅTT HÖRA

BEFOLKNING HAR

Ibland kanske du undrar varför man ska be
och tycker att det är svårt. Kanske undrar du
om dina böner verkligen gör någon nytta?

AV VÄRLDENS

ÖVER 40%

Gud älskar världen som han har skapat och
vill att varje människa ska bli hans barn.
Men hur ska detta ske om han eller hon
inte får höra om Jesus?
VARFÖR SKA VI BE FÖR VÄRLDEN?

omsverige.se

HUR SKA JAG BE?
Nu när du har insett hur viktigt det är att
be för världen kanske du undrar hur du kan
be. Vad säger Bibeln egentligen om bön och
hur ska vi tillämpa det?

TIPS PÅ HUR DU KAN BE

Be helhjärtat
När du ber till Gud; var hängiven
honom och det som ligger på hans
hjärta. Be gärna högt även när du ber
ensam. 5 Mos 4:29

•

Basera dina böner på bibelord
Låt Gud tala till dig genom sitt ord och
inspirera dig när du ber. Om Herren
har gett löften i Bibeln så kan vi utgå
ifrån att det är sant. Jes 55:11

•

Be att Anden ska fylla dig
Låt Gud fylla dig med sin närhet så
kommer han ge dig orden att be med.
Rom 8:26

•

Lägg ditt fokus på Gud
Bön för världen behövs för att tillbedjan
saknas på många platser. Lägg också du
ditt fokus på Gud och tillbe honom för
den han är. Läs Psaltaren/sjung lovsång

•

Be med ett rent hjärta
Det är viktigt att börja bönen med att
komma rätt inför Gud. Erkänn din synd
och dina felsteg och omvänd dig från
dem. Be Gud att han ger dig ett rent
hjärta (vilket han gör med glädje).
Jes 59:2

•

“

Om mitt folk,
som är uppkallat
efter mitt namn,
ödmjukar sig och
ber och söker
mitt ansikte och
omvänder sig från
sina onda vägar,
då vill jag höra det
från himlen och
förlåta deras synd
och skaffa läkedom åt deras land.

Att be till Gud behöver inte alltid se ut på
samma sätt. Om du tycker det är tråkigt att
be kan du testa att be på nya sätt.

Ju mer vi förstår den nöd som finns i
världen, desto tydligare blir det vad vi kan
be för. Sök därför gärna aktuell information
om vad som händer.

BE KREATIVT

VAD SKA JAG BE FÖR?

Det finns många olika verktyg, bland annat:

Skriv upp dig på bönebrev från
utsända missionärer eller en
missionsorganisation du följer

Kolla in webbsidor och appar som
operationworld.org, prayercast.com
och joshuaproject.com

Det finns många olika sätt att liva upp
ditt böneliv, vare sig du ber själv eller i en
grupp.

Varva ledd bön med bön i smågrupper
och enskild bön

•

Gå eller arrangera en bönepromenad
med olika bönestationer

•

Be när du läser nyheterna

•

Lägg dina händer på en karta

•

Använd bilder och video som stöd

•

•
Följ nyhetsuppdateringar, både
i kristen och sekulär media

Skriv upp dig på en böneplan under
en månad eller längre

Den här foldern är ett bra verktyg att
använda vid bönemöten i din församling,
cellgrupp eller med dina vänner. Beställ
gärna fler från OM eller ladda ner den på
omsverige.se/be och skriv ut den själv.

Andra Krönikeboken 7:14

NÖDEN
ÄR STOR
VECKLA UT FÖR EN
VÄRLDSKARTA!

1
Välj ut ett land
Baserat på vad du läser om i nyheterna
eller någotsom Gud har lagt på ditt hjärta

2
Läs på om landet
Använd gärna bönebrev, nyhetsmedia,
operationworld.org, prayercast.com, joshuaproject.com

3

Börja be
Be helhjärtat för det folk/land du har valt.
Utgå gärna från bibelverser

Jag ska bygga min församling, och
helvetets portar ska inte få makt över
den. (Matt 16:18)

“
Skörden är stor men arbetarna är få.
Be därför skördens Herre att han skickar
ut arbetare till sin skörd. (Matt 9:37-38)

Låt oss be: Herre, välsigna de troende och bygg din församling i _________________

“

Låt oss be: Gud, utrusta och sänd arbetare till _________________________________

“

Låt oss be: Vår fader, du som är i himmelen, låt ditt rike komma och din vilja ske i ________

Jorden ska fyllas av kunskap om
Herrens härlighet, så som vattnet täcker
havets djup. (Hab 2:14)

