
    

 

 

 

 

INSJÖNS FRIKYRKOFÖRSAMLINGS 
FASTEVECKOR  

 

 

 

Välkommen med på en spännande resa. I tre veckor ska vi tillsammans söka Gud lite extra för 

Insjön, vår församling och våra nära och kära. Var och en är med på egna villkor.  

Fasta kan man göra på många sätt. Vi har olika möjligheter och det är helt upp till var och en 

vad man vill fasta ifrån. Några ex: 

• All fast mat 

• TV och övrig media 

• Internet 

• Filmer 

• Socker 

• Kött 

• Smörgås 

• etc 

Man kan ta en Danielfasta och bara äta frukt och grönsaker. När man fastar från något ger man 

Gud en chans att göra sig hörd i allt vardagsbrus. Det handlar alltså inte om att prestera 

någonting för att få Guds gillande, utan helt och hållet om att frigöra plats för Gud i våra liv. 

Varje dag finns det förslag på böneämnen. I slutet på varje dag finns några rader du kan 

anteckna och föra andlig dagbok på om du vill. 

För de som vill, föreslår jag att vi tar och läser ett kapitel ur Apostlagärningarna varje dag. Be 

DHA öppna ordet för dig. 

VAR VÄLSIGNAD 

 Mita 



DAG 1 
En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till 

honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." Då sade han till dem: 

"När ni ber, ska ni säga: 

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn.  

Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så och på jorden.  

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder,  

såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse  

utan fräls oss ifrån ondo.  

Ty riket är ditt och makten och härligheten  

i evighet.” 

Vi startar vår bön där Jesu lärjungar fick börja, med den bön som vi benämner Fader Vår. Den 

inleder med att vi riktar in oss på vem det är vi vänder oss till: Vår Fader, vår fantastiska 

himmelska pappa som samtidigt är universums skapare. Vi får stanna till inför det otroliga att 

när vi närmar oss Honom, närmar Han sig oss. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber att Guds rike ska komma i funktion i vår församling enligt ”tillkomme ditt rike ske din 

vilja”. Vi ber att Jesus verkligen ska få vara den som bestämmer, vara den regerande 

auktoriteten så att hans vilja vad gäller församlingen får ske. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Vår önskan och längtan är att Jesus ska få fullt inflytande över Insjön. Så vi ber även här 

”tillkomme ditt rike, ske din vilja” över Insjön. Låt oss verkligen gemensamt välkomna in 

Jesus i vårt lilla samhälle och be om Den Helige Andes inflytande över bygden.   

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Självklart vill vi också be bönen Fader vår över våra egna liv och över våra nära och kära. 

Bönen är heltäckande och visar på Guds vilja till omsorg och ledning. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



DAG 2 
 

Salig är den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt 

vid mina dörrposter. Ordsp 8:34 

Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till 

försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Hes 22:30 

Vi har fått en uppmaning ifrån Gud att med våra böner be för vårt land och på så sätt få 

beskydd. Idag utvidgar vi de bönerna till att innefatta även Insjön och våra nära och kära. 

Våra böner kan ändra omständigheter och förutsättningar och bli till ett beskydd, en mur och 

till försvar. 

Jesus programförklaring var bl. a att sätta den fångne fri. Våra böner kan dels hjälpa den som 

sitter fast att bli fri men också hindra att nya blir infångade. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber att församlingen ska komma i funktion som ”murmyggare” kring Insjön. Vi ber att vi 

ska bli lyhörda och höra in och be specifikt mot de angrepp som är aktuella. 

 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Missbruk av olika slag slår sönder familjer, förstör ungdomars liv och skapar förtvivlan och 

hopplöshet och i värsta fall död. Idag ber vi frihet för dem som redan sitter i missbruk och så 

bygger vi en bönemur för att på allt sätt hindra nya att falla dit. 

 

BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

”Herrens namn är ett starkt torn, dit den rättfärdige skyndar sig och blir beskyddad.” 

 Idag talar vi ut Jesus namn över våra nära och kära. Ber att han ska sätta sitt sigill på var och 

en. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 DAG 3 
Vi har som grundvision i församlingen orden HÖRA-GÖRA-FÖRA, vi ska bli allt bättre på 

att höra vad Gud säger, göra det Han ber oss om och på så sätt föra oss själva och andra till 

Gud. Gud talar främst genom sitt ord men också genom sina profeter. ”Där profetia saknas 

blir folket tygellöst” läser vi i ordspråksboken. 

I uppenbarelseboken uppmanas gång på gång: ”Den som har öron, må höra vad Anden säger 

till församlingen.” Om vi lär oss lyssna, kan Gud lotsa oss vidare till fullheten av hans rike här 

på jorden och till det fullkomliga gudsriket i himlen. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber att profetians Ande ska komma i funktion i församlingen. Samtidigt ber vi om beskydd 

mot falska profetior och profetröster. Vi ber om en förmåga att urskilja vad som är rent och 

vad som inte är det i den profetiska framställningen. Vi ber också för de som är särskilt 

kallade till att vara en profetröst i församlingen. Att dessa ska växa till i sin tjänst att på ett 

speciellt sätt tala ut Herrens tilltal till församlingen. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Vi ber för alla som har sett påskmusikalen och ber att DHA ska lyfta fram och ge växtkraft till 

det som blivit sått. Samtidigt ber vi för att det ska pratas positivt om den ute i stugorna så att 

ännu fler nya kommer och ser den i vår. Vi ber att det ska bli en god jordmån hos publiken 

under årets föreställningar och vi ber om en skörd av många nyinskrivna namn i Livets bok. 

Vi ber också för alla inblandade i påskmusikalen, för den inre evangelisationen i det projektet 

och att Gud ska sända medarbetare av alla olika slag som behövs för att ro musikalen i land. 

BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Be idag att Du och de dina får en hunger efter att höra Guds röst. Vi ber om att Ordet ska bli 

attraktivt och att biblar dammas av. Vi ber att vi ska bli duktiga på att urskilja Guds röst i 

vardagen. Ber samtidigt om beskydd mot andra röster som gärna infiltrerar och leder oss till 

förvirring. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



DAG 4 
Se, Herrens hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han 

ej kan höra. 2 Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era 

synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Jes 59:1 

Det finns saker som kan komma i vägen för bön och bönesvar och det är synd av olika slag. 

Vi kan vara helt trygga i att Jesus har dött för våras synder, att vi är rättfärdiggjorda osv men 

faktum är att oförlåtna synder kan hindra oss från att få bönesvar. Vi måste titta in i oss då och 

då och rensa undan sådant som kan hamnat i vägen. 

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra 

synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi 

honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. 1 Joh 1 

 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och 

föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. 

Helig och fläckfri skulle den vara. Ef 5:27 

Vi ber för församlingens renhet. Att det som inte behagar Gud inte får inflytande i 

församlingen, att vi inom församlingen får en hög standard av ärlighet och moral. Att vi lever 

i förlåtelse både inför Gud, varandra och oss själva. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Vi lever i turbulenta tider med främlingsfientlighet och egocentricitet. Vi ber att Insjön ska 

vara ett ställe där Guds kärlek mer och mer får genomsyra samhället. Vi ber för politiker och 

beslutsfattare och vi ber att samtalen kring köksborden ska fyllas av empati för de som är 

utsatta på olika sätt.  

BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Vi ber för vår personliga helgelse. Ber att Gud ska visa på vad vi behöver göra upp med och 

vi ber om mod att göra det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 5 
 

Om vi ska höra Guds röst, måste vi vara väl grundade i bibelordet. Genom att vi läser bibeln, 

skalas egna föreställningar bort, åsikter tvättas och förmågan att urskilja Guds tilltal i det 

vardagliga skärps. 

Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, hundrafalt och 

sextiofalt och trettiofalt." Matt 13:23 

Det är alltid svårt att få tid till bibelläsning. Så fort man har ambitionen att ta en stunds 

bibelläsning kommer många andra roligare eller till synes viktigare alternativ fram. Därför ska 

vi i dagens bön be för att Ordet ska få en allt större plats i våra liv. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber för all undervisning i församlingen, att den ska vara väl grundad i Ordet, att den ska 

vara inspirerad och levandegjord av DHA. Vi ber också om att rätt tillresande predikanter ska 

kallas och att det finns en lyhördhet för vad DHA specifikt vill undervisa sin församling om. 

Vi ber för alla avslutningar och husgruppsstudier. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Alpha är ett jättebra koncept för att presentera för Insjöbor vad bibeln egentligen handlar om. 

Så idag ber vi för Alpha. Dels för dem som någon gång gått Alpha men också framåt. Vi ber 

för många deltagare, fler ledare och välsignade kurser som ger rik frukt. Vi ber om specifika 

namn som vi ska be för och sedan inbjuda till nästa kurs. 

BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Vi ber efter en ny hunger vad gäller bibelordet. Att vi hungrar och törstar på ett helt nytt sätt 

så att Gud kan fylla på. Vi ber att han ska hjälpa oss komma igång med en regelbunden 

läsning tillsammans med DHA. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



DAG 6 
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är 

dina. 10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. 11 Jag är inte längre 

kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt 

namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. Joh 17:9 

 

Dagens tema är gemenskap. Fadern, Sonen och DHA är prototypen för sann och innerlig 

gemenskap och som Kristi kropp är vi tänkta att ha en fantastisk övernaturlig gemenskap och 

kärlek till varandra trots våra olikheter. Nu är det här inte alltid enkelt och vi ska be om hjälp 

så att kärleken växer. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 1Joh 4:12 

Vi ber att vi ska översköljas av Guds kärlek och att vi ska längta efter att visa varandra kärlek 

och engagemang. Bibeln lär: 

Vi älskar därför att han först har älskat oss.1 Joh 4:19 

Vi tackar Gud för den kärlek han har för oss, ber honom fylla på allt mer och att han ska 

hjälpa oss älska varandra. Vi ber att kärleken till ”vår nästa” ska öka. Att vår församling blir 

en oas fylld av Guds kärlek. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Vi är kallade till att älska människor till Jesus. Vi ber att Insjön ska bli allt mer mottaglig för 

Guds villkorslösa kärlek. Vi ber mot ensamhet och isolering. 

BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken.1 Joh 1:2 

Vi ber om hjälp att aktivt sträva efter ett liv i Guds kärlek så att den får genomsyra allt i våra 

liv. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



DAG 7 
Vi har fått sakramenten till välsignelse och uppbyggelse. Dit räknas dopet och nattvarden. Det 

är tillfällen då Gud sträcker sig ner till oss på ett särskilt sätt. Han gensvarar på en, för oss 

liten handling, på ett fantastiskt sätt. Vi kan inte förstå men vi kan ta emot… 

Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han 

kommer. 1 Kor 11:26 

När vi tar nattvarden kommer påminns vi om det Jesus gjort för oss och genom dopet en 

påminnelse om den uppståndelse som en dag väntar på oss. Vi får också mat till vår ande: 

Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck.  Joh 6:25 

Vi ska idag stanna inför det stora att Jesus dog och uppstod för oss personligt och att han 

lovar oss att döden därmed förlorat sin makt över oss. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber för sakramenten. Att nattvarden och dopet ska få det utrymme och den helighet de har 

tänkta att ha. Vi ber att vi alla ska få en längtan att delta i nattvarden så ofta det går och att det 

ska bli starka gudsmöten när vi firar nattvard. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Vi har många i Insjön som på olika sätt varit involverad i vårt arbete. Det är scouter, 

tonåringar, 16+:are och många andra. Idag ber vi speciellt för alla dessa. Att DHA ska 

påminna om det evangelium de en gång fick presenterat för sig. Att han ska blåsa liv i gamla 

överlåtelser och ge en längtan till Gud. Vi ber om växtkraft i allt som blivit sått. 

BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den 

Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Joh 1:14 

Vi ber att Ordet ska komma till liv inne i oss och gå från att vara teori till praktik. Vi ber att 

Gud ska visa oss specifika bibelord att be ut över våra nära och kära. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



DAG 8 
Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem 

och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Mark 16:20 

Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.     

Luk 6:19 

När Jesus gick på jorden, men också under de första 2-300 hundra åren av den kristna 

församlingens historia, var under och tecken mycket vanliga. Efter det har det kommit 

perioder då Guds Ande gjort nedslag på platser och fantastiska under och helanden skett. 

Uppdraget att be för sjuka, fungera i nådegåvorna och utföra kraftgärningar är givet till oss.  

Våra böner idag handlar om att den sidan av kristen tro ska växa.   

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber att vi ska bli mottagliga för Den Helige Ande och att vi ska börja sträcka oss efter 

under och tecken. Vi ber om frimodighet att börja be om övernaturliga ingripanden från Gud. 

Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya 

tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte 

skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska."  Mark 16:17 

Vi ber att ovanstående bibelord ska bli till verklighet i vår församling. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Vi ska betjäna Insjön och dit hör att be för de som är sjuka. Vi ber om specifika tillfällen där 

vi får möjlighet att be för sjuka och vi ber om frimodighet att göra det. Vi ber om att få se 

helanden och under. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Vi ber om beskydd mot sjukdomar. Vi ber också också om övernaturliga Gudsingripande i 

våra liv. Under, tecken och mirakler av olika slag… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



DAG 9 
 När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa 

som får utan herde.  Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna är 

få. 38 Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd." Matt 9:36  

Jesus var full av medlidande och ”ombry” och eftersom vi är hans kropp, ska vi fortsätta att 

engagera oss på samma sätt som han gjorde. Dagens bön handlar om att vi som Kristi kropp i 

Insjön kommer i funktion på bästa sätt. Att vi får en sann kärlek till våra medmänniskor och 

sätter dem högre än oss själva. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber att vi ska bli duktiga på att ”se” varandra, uppmuntra varandra och finnas till för 

varandra. Vi ber om att våra hjärtan ska öppnas för empati och till att stötta varandra på alla 

tänkbara sätt. Att församlingen får vara en plats där man får hjälp, stöd och nytt mod. 

 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Jesus ”ömkade” sig över människorna han mötte. Med andra ord: Han brydde sig om. Vi 

behöver lyfta vår blick och se behoven i Insjön och göra det vi kan för att fylla dem. Vi ber att 

Gud ska vara vår vägvisare i det här. Att han leder oss in i situationer där vi kan vara till hjälp 

och uppmuntran. Vi ber om en ny kärlek till de vi möter i vårt samhälle.  

 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Jesus tog sig tid för de han mötte. Idag ber vi för tillfällen att se våra närmaste med Guds 

ögon. Vi ber att DHA ska visa oss vad vi ska be specifikt för var och en. Vi ger dem gåvan av 

personlig förbön idag. 

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor”  

1 Tim 2:1 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 10 
För även om jag inte är hos er kroppsligen, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag 

ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Kol 2:5 

För jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag skulle önska när jag kommer, och att 

ni inte ska finna mig sådan som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid, avund, 

vredesutbrott, själviskhet, förtal, skvaller, högmod och oordning. 2 Kor 12:20 

Det finns en gudomlig ordning som vi ska sträva efter att ha i vår församling. Det gäller i 

relation med varandra och med de vi kommer i kontakt med.  

Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Ef 4:2 

Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Fil 2:3 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Idag ber vi för de olika ledare vi har. Vi ber om ett sunt ledarklimat och Guds ordningar i hur 

styrelsen och olika grupper leds. Vi ber för pastorerna, ordföranden och andra i 

ledarpositioner. Vi ber om vishet och beskydd. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för 

kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt 

gudfruktigt och värdigt. 3 Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla 

människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1 

Vi ber för de som bestämmer, kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige och alla vi kan komma 

på som har någon typ av inflytande över Insjön. Vi ber om att Guds ordningar mer och mer 

ska få gälla även ute i samhället. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Vi behöver be för oss själva att hamna rätt i våra attityder till andra. Idag ber vi om att DHA 

ska hjälpa oss att vara ”ödmjuka och milda, vara tålmodiga och ha överseende med varandra 

i kärlek.” 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



DAG 11 
Gud längtar efter att möta oss. Han vill verkligen ha en gemenskap på djupet med oss alla. 

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. 1 Petr 3:12 

I gudstjänsterna får vi tillfälle att komma inför hans ansikte tillsammans med varandra. 

Genom dem får vi hjälp att växa i tron och draghjälp att komma inför Gud i bön och 

tillbedjan. 

Idag ska vi be att vi får inspirerande gudstjänster och starka gudsmöten.  

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber för våra möten. Vi ber om samlingar med Gud i centrum. Vi ber för mötesledare och 

musiker. Vi ber att våra gudstjänster ska öppna våra hjärtan till att söka Gud på ett djupare 

plan och att vi i vår tillbedjan och tacksamhet blir allt innerligare. Vi ber om idéer på ”färg 

och form” på våra samlingar och hur och när vi ska ha mer sökarvänliga gudstjänster. 

 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Ps 62:2 

Det är bara hos Gud verklig frid finns, så vi ber om personliga gudsmöten ute på byn. Vi ber 

att DHA på olika sätt ska dra människor till sig. Bibeln pratar om tider då Gud söker oss lite 

extra. Vi ber att han ska söka upp många människor i Insjön just nu. 

 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Vi vill att alla våra nära ska ha en varm och innerlig relation med Gud. Idag ber vi för att det 

ska bli verklighet. Vi ber att Gud lite extra ska ropa på dem var och en. Vi ber om tillfällen att 

tala tro och vi ber om vishet att göra det på rätt sätt. Vi ber att Gud ska ge oss en hunger efter 

mer av honom: 

Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den 

som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.” Upp21:6 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 12 
Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er Matt 7:7 

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, 

och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14 Ty jag skall låta er finna 

mig, säger Herren Jer 29:11 

”Bön” är ett ord som lätt hamnar på listan av ord som per automatik ger oss dåligt samvete. 

Det är konstigt eftersom om bönen får fungera ger den bara har positiva effekter i vårt liv. 

Idag ska vi uppdatera oss i bönens möjligheter. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber att bönen ska få en utökad plats i församlingens, läs ditt och mitt, liv. Vi ber att Gud 

ska resa upp förebedjare. Vi ber att bönesamlingarna ska vara oaser att besöka för att tjäna 

och bli betjänade i. Vi ber att vi ska bli en bedjande församling. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

"Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? Jer 32:27 

Dag ett pratade vi om att stå i gapet för vårt samhälle. Genom våra böner kan vi ändra 

omständigheter och skapa bra förutsättningar för våra medmänniskor. Låt oss be om att Jesus 

ska få allt större inflytande över Insjön och att vi blir påminda om att be för Insjön.  

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på 

Guds högra sida och ber för oss. Rom 8:34 

Vi har bönehjälp av Jesus själv. Vi ber om bönens Ande över våra liv och ber att DHA ska 

komma vår svaghet till hjälp och hjälpa oss att be ut precis det var och en av våra närmaste 

behöver. Vi ber med Pauli ord: Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska 

ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



DAG 13 
 

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till 

lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla 

allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt 28 

Innan Jesus lämnade jorden efter sin uppståndelse, gav han Missionsbefallningen. Den 

handlar om att göra hans namn känt ut över jorden men självklart innebär uppdraget också att 

dela med oss av allt vi har: 

För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var 

främling och ni tog emot mig. Matt 25:35 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber för församlingens missionsåtaganden och att vi ska få klarhet i hur vi bäst kan hjälpa.  

 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Vi vill betjäna Insjön på bästa sätt och finnas till för de som behöver det. Vi ber om öppnade 

ögon över behov men också förmåga att hjälpa och stötta på bästa sätt. Vi ber för 

ensamstående föräldrar och dysfunktionella familjer. Vi ber för de som är arbetslösa. 

Vi ber om tydliga instruktioner om vad vi som församling ska göra för Insjöborna. 

 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Missionsbefallningen handlar om att sträcka sig ut till andra med evangeliet borde i ord och 

gärning. Vi ber att vi ska få ordning på våra prioriteringar särskilt när det gäller tid och 

pengar. Vi ber om tillfällen och mod att prata evangelium med våra nära och kära, grannar 

och arbetskamrater. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 14  
12 Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de 

en kropp. Så är det också med Kristus. 13 I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra 

till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått 

en och samme Ande utgjuten över oss.  1 Kor 12 

Vi är Kristi kropp i Insjön och på samma sätt som våra egna kroppsdelar har olika funktioner, 

har vi olika funktioner i Kristi kropp.  

Dagens bön handlar om att var och en av oss ska hamna på rätt plats. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

 Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. 21 Ögat kan inte säga till handen: 

"Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte." 22 Nej, tvärtom 

är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de delar av 

kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och dem 

som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som våra anständigare 

delar inte behöver.  Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större 

heder, 25 för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna i stället ska ha samma 

omsorg om varandra.26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och 

om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.   
27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.1 Kor 12 

Vi ber att alla i församlingen ska hitta sin plats och bli som ”fisken i vattnet”, d.v.s. i sitt rätta 

element. Vi ber att vi ska bli bättre på gåvoupptäckande och på att uppmuntra varandra att 

utvecklas i våra olika uppgifter och tjänster. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för alla äktenskap och relationer i Insjön.  

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.  Rom 12:18 

Vi ber för våra relationer. Ber Gud visa oss om vi har någon relation som vi behöver ”laga”, 

någon vi borde be om förlåt osv. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



DAG 15  
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, 

inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, 

varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. 3 Det ska komma en tid då 

människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter 

sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till 

sanningen och vänder sig till myter. 1 Tim 4 

Paulus uppmanar Timoteus att ta sitt uppdrag på största allvar och vara nitisk i sitt arbete för 

att sprida evangeliet. Samma uppmaning gäller oss. Då gäller det att vi själva lever i gudrikets 

verklighet. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och 

besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne 

och kämpar för tron på evangeliet. Fil 1:27 

Vi ber att vi ska förstå att vi är kallade till att vara världens ljus som lyser upp i en mörk värld, 

men också att vara världens salt. Saltet hindrar förruttnelse. Vi ber Gud hjälpa oss att se vad 

som ligger på Guds dagordning för församlingen. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för alla skolor. Vi ber mot mobbing och utanförskap. Vi ber att skolan ska få vara 

en fredad zon. Vi ber för rektorer och lärare. Vi ber för dem som har svårt att ta till sig 

undervisningen och vi ber för de barn som har extra behov. Vi ber att vi ska bli allt bättre på 

att möta dessa barn i våra olika verksamheter. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

För några i din omgivning är du Guds enda representant. Du är hans reklampelare så dagens 

bön är att du ska vara bra reklam där du är och rör dig i din vardag. Att det ska vara en doft av 

Kristus där du går fram och att du genom ditt sätt att vara drar människor till Jesus. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 16 
Jesus hade många lyssnare och var han rörde sig samlades stora skaror, men hade också 

tillfällen när han bara var tillsammans med sina lärjungar. I den lilla gruppen kunde han 

förklara liknelser och hjälpa dem förstå himmelska sanningar.  

Han sade till dem: "Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite." 

Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Matt 6:31 

Livet snurrar snabbt och det är många ”måsten” som ska hinnas med. Det är viktigt att vi tar 

oss tid att hoppa ur ekorrhjulet så att Jesus får en chans att umgås med oss.  

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber idag för att fler husgrupper i församlingen ska komma igång. Vi ber att samlingarna 

ska få vara oaser för alla stressade, växtplats och övningsplats för de andliga nådegåvorna och 

hjälp att komma in i en fungerande vardagsrelation med Jesus. Vi ber för gemenskapen och 

ber att den ska fördjupas. Vi ber att de som inte är med i någon grupp, ska hitta någon att 

trivas i. 

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med 

psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.  

Kol 3:16 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för Holsåkern. Be för dem du känner specifikt men också för området i stort. Be 

att Guds rike ska ha framgång, att en hunger efter Jesus ska födas och att församlingen på 

olika sätt kommer i kontakt med de som bor i området och får tillfälle att presentera 

evangeliet. Be om en god jordmån. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Den Helige Ande vill mer med våra liv. Be att du och de dina får en längtan efter att komma i 

funktion vad gäller de andliga nådegåvorna. Fråga Den Helige Ande och be specifikt över var 

och en i enlighet med de tankar du får. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 17 
 

Överlåtelse är ett lite jobbigt ord men Jesus var tydlig: 

Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt 

kors och följa mig. Matt 16:24 

Jesus ska ha första prioritet i våra liv, på alla områden! Vi vet det i teorin men har lite svårt 

med det i praktiken. Idag ska vi se över våra prioriteringar.  

Han svarade: " Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av 

hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv ."Luk 10:27 

Här ser vi tydligt vad som kommer först. Älskar vi Gud mer än allt annat? Dagens bön ska 

hjälpa oss skala bort annat som blivit viktigare för oss. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi ber över församlingens prioriteringar. Vad ska vi hålla på med och vad tar bara energi av 

oss och hindrar oss att göra det vi verkligen ska? Vi ber att DHA ska hjälpa oss ta bort det 

som distraherar oss från Honom. Vi ber att han ska hjälpa oss att börja älska Honom. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för Tunsta. Be för dem du känner specifikt men också för området i stort. Be att 

Guds rike ska ha framgång, att en hunger efter Jesus ska födas och att församlingen på olika 

sätt kommer i kontakt med de som bor i området och får tillfälle att presentera evangeliet. Be 

om en god jordmån. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DINA 

Vi ber idag för rätt prioriteringar. Vi ber att DHA ska visa oss och våra nära och kära om det 

är annat vi prioriterar framför Honom och vi ber om hjälp att komma rätt. Vi ber att han ska 

visa om vi har ”avgudar” i vårt liv, sådant som vi ger större uppmärksamhet och tilltro än vi 

har till Jesus. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 18 
 

Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 

 Rom 14:17 

Är det något som alla längtar efter så är det glädje och frid. Närapå alla tidningar har olika 

förslag på hur man ska finna glädje och lycka. Det är allt ifrån det perfekta hemmet till olika 

meditationsformer. Vi vet att den sanna glädjen och friden finns i Gud. Vi kan behöva lite 

hjälp att ta emot den. Dagens bön handlar om att komma in i den friden. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Vi tackar för den frid som finns i Jesus och ber om hjälp att hantera våra tankar i enlighet med 

Guds ord så att hans frid får ersätta oro och rastlöshet. 

För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och 

uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Fil 4:8  

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Kol 3:8 

Vi ber att vi som församling ska bli duktiga på att leva i och kommunicera den frid och glädje 

Jesus erbjuder. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för Holen och Vattberget. Be för dem du känner specifikt men också för området i 

stort. Be att Guds rike ska ha framgång, att en hunger efter Jesus ska födas och att 

församlingen på olika sätt kommer i kontakt med de som bor i området och får tillfälle att 

presentera evangeliet. Be om en god jordmån. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DIN 

Idag ber vi om hjälp att dricka ur rätt källor. Vi ber att DHA ska visa oss när vi fyller oss med 

det som inte är bra för oss. Vi ber om kraft att låta bli det som DHA varnar oss för på insidan 

och välja med större omsorg det som får påverka våra liv. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



DAG 19 
 

Skörden är stor men arbetarna få. Be skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd. 

Jesus påtalar att det finns en stor skörd som väntar på att bli bärgad och idag ber vi om 

arbetare till skörden.  

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

För att församlingen ska fungera som Kristi kropp, behöver varje del komma på plats. Vi ber 

om det och vi ber om fler arbetare. I församlingen behöver vi smorda ledare till de olika 

ungdomsgrupperna och vi behöver ledare till söndagsskolan. Idag ber vi särskilt för scout, 

tonår, 16+, ungdomsmötena och söndagsskolan. Vi ber att det ska bli samlingar där barnen 

och ungdomarna får Jesus presenterat för sig så tydligt att de väljer att gå med honom när de 

blir äldre.  

”Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av därifrån när han blir äldre.” 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för Sätra och Sunknäs. Be för dem du känner specifikt men också för området i 

stort. Be att Guds rike ska ha framgång, att en hunger efter Jesus ska födas och att 

församlingen på olika sätt kommer i kontakt med de som bor i området och får tillfälle att 

presentera evangeliet. Be om en god jordmån. 

 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DIN 

Vi ber att vi var och en ska hitta vår plats i Kristi kropp, församlingen. Vi ber att Gud ska 

använda oss som han vill och att han ska hjälpa oss att bli användbara verktyg i hans hand. Vi 

ber för våra nära och kära att de ska komma in i Guds plan för sina liv. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



DAG 20 
 

”Fröjd i Herren är vår styrka” 

Här får vi ett redskap som vi allt för ofta glömmer att använda, möjligheten i att hämta vår 

styrka genom att glädja oss i Herren. I livets olika skeden kan det ibland vara svårt att hitta 

något att vara glad för, men vi har alltid, alltid det stora i att Jesus frälst oss, att glädja oss åt. 

Ur den glädjen växer en styrka som gör att vi klarar av vad livet ger oss. Paulus uppmanar: 

Gläd er i Herren alltid, åter vill jag säga er, Gläd er! Fil 4:4 

Idag får vi söka Guds ansikte, inte bara för det han gjort utan för det han är.  

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

”Inför hans ansikte finns glädje till fyllest” 

Vi behöver som församling lära oss att komma inför Guds ansikte tillsammans. Vi ber att 

lovsång och tillbedjan ska nå nya djup i vår församling. Vi ber att DHA leder oss in i en allt 

innerligare relation med den Högste. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för Brenäs, Helgnäs och Helgbo. Be för dem du känner specifikt men också för 

området i stort. Be att Guds rike ska ha framgång, att en hunger efter Jesus ska födas och att 

församlingen på olika sätt kommer i kontakt med de som bor i området och får tillfälle att 

presentera evangeliet. Be om en god jordmån. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DIN 

Vi ber att vi ska bli ivriga att friställa tid för att bara umgås med Gud. Sitta inför honom, 

umgås med honom och växa i vår personliga relation med Jesus. Vi ber för våra nära och kära 

och deras personliga liv med Jesus. Att de var och en ska få växa sig starka i relationen med 

Jesus. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



DAG 21 
 

Så har vi nått slutet på den här fasteperioden. Vi ska knyta ihop säcken genom att tacka Gud 

för allt han gjort och kommer att göra.  

Tacksamhet är ett annat verktyg vi fått av Gud som hjälper oss hantera livet. Vi uppmanas till 

ständig tacksägelse. 

Så den här sista dagen får TACK vara grunden till allt vi ber. 

Han som har all makt i himmelen och på jorden lyssnar på oss. 

Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er.          

                       2Krön 15:2 

DAGENS BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN:  

Idag räknar vi upp allt vi kan komma på att tacka för. Tacka för församlingen i stort och be 

Gud påminna dig efterhand om vad du faktiskt har att tacka för. Vi har mycket att vara 

tacksamma till Gud för. Låt oss idag bombardera himlen med tacksamhetsböner. 

DAGENS BÖN FÖR INSJÖN 

Idag ber vi för Gräv och Ål Kilen. Be för dem du känner specifikt men också för området i 

stort. Be att Guds rike ska ha framgång, att en hunger efter Jesus ska födas och att 

församlingen på olika sätt kommer i kontakt med de som bor i området och får tillfälle att 

presentera evangeliet. Be om en god jordmån. 

DAGENS BÖN FÖR DIG OCH DE DIN 

Tacka för var och en av dina nära och kära. Tacka för vad som händer och som kommer att 

ske på grund av dina böner de här veckorna. Ta till sist och be ut Ps 91 över dig och de dina. 

”Att sitta under den Högstes beskärm och vila i den Allsmäktiges skugga” när man avslutar en 

fasteperiod är perfekt. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


