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Drygt 40 dagar av bön och fasta har vi framför oss. Det är underbart härligt och fantastiskt fint att 

kunna gå in i en bön- och fasteperiod som församling! Och att göra det som församling innebär att vi 

gör det här tillsammans. Alla! Som vill. Men vi står enade, sammanbundna, tillsammans. Som 

församling står vi inför en del utmaningar bland annat gällande Secondhand, nya församlingar i 

Bohuslän, när det gäller vårt missionsuppdrag. Och vi behöver söka Guds ansikte i bön och fasta, för 

oss och för de människor som genom vår gemenskap skall få möta och ta emot Jesus. Vår önskan 

under denna period är också att vi som församling kommer närmare Gud och närmare varandra.  

Det finns stor kraft i en persons bön, men Bibeln antyder att det är något speciellt med gemensam 

förenad bön. Jesus säger: ”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det 

än är, så ska de få det av min Fader i himmelen” (Matt 18:19). Apostlagärningarna kapitel 4 vittnar 

om förenad bön. Det står ”att de ropade endräktigt till Gud och bad…” Det är så, att det behagar Gud 

när vi som Guds församling, som syskon i Guds familj, kommer samman med hängivna hjärtan för att 

ära och upphöja Honom, när vi gör Jesus till Kung och låter honom bli Herre i våra liv, när vi låter våra 

egna individuella intressen läggas åt sidan och tillåter våra hjärtan att förenas med endräktigt rop till 

Herren. Då vill och kan Gud manifestera sin närvaro. 

 

Så varför fastar vi? I bibeln är avsikten med fasta alltid andlig, man fastar för att nå något andligt mål. 

Inte för att rena kroppen och gå ner i vikt, det är en annan slags fasta). En definition av fasta enligt 

Ronald Dunn: ”Fasta är att av andliga skäl, frivilligt avhålla sig från den tillfredsställelse som 

uppfyllandet av vissa fysiska begär ger.” Fasta är alltså inte bara att avsäga sig mat och vatten utan 

kan handla om en mängd saker. Många ställen i bibeln lyfter fasta i samband med ödmjukhet. Som 

om Guds ursprungliga syfte med fasta var att människan skulle ödmjuka sig. Gud vill att vi ska 

ödmjuka oss själva, det ligger på oss, det är VÅRT ansvar, inte Guds. Men att vi ödmjukar oss är något 

som tilltalar Gud och gör det möjligt för honom att välsigna oss. Man kan säga att fasta är en andlig 

fostran som hjälper oss att tvinga kroppen att bemästra vår ”aptit”… eller våra begär.   

Fastan har en kanske förvånansvärd framträdande ställning i Bibeln. Efter att Elia konfronterats med 

Isebel gick han, i desperat behov av att möta Gud, till berget Horeb där han fastade i 40 dagar (1 kung 

19:8). Esters fasta spelade en viktig roll då hon räddade sitt folk (Est 4:16). David fastade då Gud hade 

låtit sjukdom komma över hans son (2 Sam 12:16). Det var genom bön och fasta som Daniel tog emot 

en uppenbarelse från Gud. Både Esra och Nehemja utlyste fasta när landet var i kris (Esr 8:1, Neh 

1:4). Det står om Hanna att ”hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt 

och dag” (Luk 2.37). I femte Mosebok berättar Mose att han mottog budorden medan han fastade 

och väntade.  Johannes döparen fastade och uppmanade sina lärjungar att göra detsamma. Det var 

medan kyrkan i Antiokia höll gudstjänst och fastade som Gud uppenbarade sin plan för Paulus och 

Barnabas. Apostlagärningarna visar att fasta var ett centralt avgörande inslag i församlingen. I Esra 

kan vi läsa om hur folket fastar för att få andligt beskydd och bli räddade… Bibeln talar också om 

omvändelse från synd och befrielse för ANDRA människor, genom bön och fasta. Ta Mose som 

exempel. Genom fasta och förbön betalar en man priset för en hel nation, som blir räddad från dom. 

Vi har också JESU 40 dagars fasta i vildmarken som förberedde honom inför djävulens kommande 

angrepp. Jesus klargjorde också att han förväntade sig att hans efterföljare skulle göra detsamma (läs 

gärna Matt 6). Jesus säger inte OM du fastar, utan NÄR du fastar…  

”Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, 

utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig,” 

säger Jesus (Matt 6:17). 

Jesus talar här också om fastans belöning! Fasta är den perfekta förutsättningen för att be och söka 

och tjäna Gud. Genom fastan avskiljer vi oss från världen och genom bönen närmar vi oss himlen. Så  
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när vi där hemma i vår egen kammare har dessa stunder av riktade intensiva ”andakter” och 

bönestunder, hjälper fastan oss att mer fullständigt hänge oss till Gud. Det är många som vittnar om 

att man under fasteperioder upplevt större frihet i bönen, mer insikt i bibelläsandet och en djupare 

känsla av Guds närvaro. Och att fasta under Guds Andes ledning ökar vår andliga insikt och gör oss 

mer känsliga för det gudomliga. En sak som händer med oss när vi ber, är att den helige Ande 

kommer med nya sätt att se. Gud vill rätta oss, leda oss, använda oss. Gud vill öppna våra ögon och 

öron.  

Det ligger en enorm makt i bönen och fastan! En önskan inför den här bönefasteperioden vore om vi, 

Guds församling, öppnade upp ögonen och insåg vår rättighet och skyldighet att utöva denna makt 

som finns i bönen och fastan! Vågar vi tänka oss vad som skulle kunna hända i våra hem, våra skolor, 

våra kyrkor, i vår stad, i vår värld… vågar vi?!  

Vi tror att vi ska be om frimodighet och vara frimodiga! Att vi ska vara djärva och be i en framåtanda 

av positiv kraft som går emot fruktan och bryter igenom i kamp, för att nå målet med fastan och göra 

det goda och det rätta. Låt oss tro Gud om mäktiga saker!  

 

1-2 mars – bön för mig 

Rom 12:1-3, Ords 3:3-6, Joh 7:37-39 

-Jag ber om en djupare längtan efter att Din vilja ska bli min vilja. 

-Jag tackar för Guds nåd och godhet som tar emot mig som jag är. Jag ber om kraft att kunna möta andra med 

godhet och sanning.  

-Jag ber att jag ska törsta och längta efter mer av Kristus och hans närvaro i och genom mig framöver. 

-Jag ber för Guds kallelse över mitt liv. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3-4 mars – bön för Sverige 

1 Tim 2:1-4, Jer 29:7 

-Tacka Gud för att vi har det så gott i Sverige.  

-Be om förlåtelse för vårt lands synd, för omoral och att vi vänt vårt ansikte bort från Gud.  

-Be att Gud ska beskydda och välsigna vårt land. 

-Be att Sverige som är ett kristet land skall förbli ett kristet land. 

-Be för korset i vårt lands flagga, en påminnelse och proklamation om Jesu seger på Golgata kors.  

-Be om en sansad och sanningsenlig nyhetsrapportering. 

-Be för politiker och de som styr vårt land, be om vishet att leda rätt och fatta rätt beslut enligt Guds lagar. 

-Be för de människor som kommer hit från andra länder, att de ska inkluderas, integreras och älskas. Vi ber om 

nya initiativ som bryter segregationen i vårt land. 

-Be för utsatta områden där det råder våld, rasism och hat, att Guds kärlek ska överskölja dessa områden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

5-6 mars – bön för Israel 

Psaltaren 122:6-7 

-Bed om slut på krigen. 

-Bed om verklig Shalom för Israels folk. Be om beskydd för Israel från alla fiender. 

-Be att Guds perfekta vilja ska bli fullbordad genom allt som pågår i Israel och Mellanöstern, politiskt, 

diplomatiskt och i alla andra områden.  

-Bed att Guds fredsrike ska utbredas i våra liv och i vår värld.  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

7-9 mars – bön för vår församling 

Ps 127:1, Ef 2:20-22, Joh 13:34-35, Ef 2:19  

-Vi ber om Guds ledning i hela församlingslivet. Att vi ska göra rätt saker och av rätt syfte.  

-Vi ber om Guds beskydd över församlingen, från angrepp inifrån och utifrån. 

-Vi ber om enhet och kärlek i församlingen.  
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-Be att det som hamnat mellan oss som syskon i Herren får tvättas bort genom Jesu blod.  

-Be att den helige Ande ska föra oss tätt samman som Guds folk. 

-Tacka Gud för alla nationaliteter i vår församling. 

-Tacka Gud för det han i förtroende gett oss som församling att förvalta, av stort och av smått, i fråga om 

ekonomi och av andliga gåvor. 

-Be för församlingens pastorer, äldste, styrelse och ledare i församlingen.  

-Be för framtida ledare.  

-Vi ber för individers och för församlingens böneliv, vi ber om sann tillbedjan. 

-Vi ber för undervisningen i vår församling, att Guds ord förkunnas rätt och blir levande i församlingen. 

-Vi ber för hemgrupperna och församlingens inre liv. 

-Vi ber för lovsången och för musiklivet och de kreativa uttrycken i församlingen. 

-Vi ber att gåvorna ska fungera i församlingen. 

-Vi ber för livsstil och hälsa, om välbefinnande för vår församling. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

10-12 mars  – bön för församlingens mission 

Matt 9:36-38, Matt 28:18-20 

-Be att vi ska förvalta de missionsuppdrag vi som församling har idag. Be för våra missionärer: Therese i Turkiet, 

Jump church i Thailand, evangelister i Etiopien.  

-Be för framtida nya områden, om ledning och dörrar som öppnas. Be för onådda folk på Afrikas horn (Etiopien 

och Somalia). 

-Be att vi inte blundar för den nöd som finns i vår värld. 

-Be att Gud ska använda dig i ditt sammanhang.   

--------------------------------------------------------------------------------------------  

13-15 mars – bön för äktenskap 

Ef 5:21, Ef 4:2-3, Matt 19:5-6, Ef 5:25-28, 1 Petr 3:7, Ef 5:22-24, Ef 4:26-27, 2 Mos 20:14, 17, Ords 5:18-19, Joh 

8:3-11 

-Herre, jag ber för mitt eget äktenskap. Om beskydd i Jesu namn. Låt kärleken i vårt äktenskap hållas levande. 

-Be för äktenskap som svajar, par som befinner sig i kris och som slutat kommunicera med varandra. Låt dem få 

uppleva dig Herre som ger hjälp, kraft och som förenar. 

-Hjälp oss Herre att vara ett stöd för varandra i församlingen när någon har det svårt. 

-Be för samliv i äktenskap. 

-Be om förnyad kärlek och förnyad tillit i äktenskapen. 

-Be att makar söker Gud tillsammans i bön. 

-Vi ber för dem vars partner gått bort, drabbats av sjukdom.  

-Vi ber om försoning för och förlåtelse över dem som gått skilda vägar, som bär på sår eller bitterhet. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

16-17 mars - bön för ljuset i världen 

Romarbrevet 8:35-39 

-Be för styrka mitt i svagheten och att du kan få lysa Jesus genom ditt sätt att tala och leva.  

-Be för de kristna runtom i världen som torteras och förföljs för sin tro. Att de ska vara starka i Herren och inte 

ge upp.  

-Be att kristna står upp och är salt och ljus i världen. Salt i förruttnelsen, och ljus i mörkret.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

18-19 mars – bön om generositet 

Ords 11:25, Matt 25:35-40 

-Be att den helige Ande formar våra hjärtan efter Guds generositet.  

-Be att Gud rör vid Uddevallas, Sveriges och världens ledarskap och leder dem till rätt beslut i de skriande 

behovsfrågorna.  

-Jag ber att jag idag inte väjer för den som behöver hjälp, utan gör det lilla jag kan för att lindra nöden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20-22 mars – bön för barnen 

Mark 10:13 

-Be om beskydd över alla barn på vår jord som far illa, som är offer för människors grymhet. 

-Vi ber att vår församling får vara god jord för barnen och de unga att växa i. 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

23-25 mars – bön för ungdomar 

1 Tim 4:12, Ords 2:1-6 

-Be för våra ungdomar i landet. Att de ska känna sig älskade och värdefulla, att de ska få självförtroende och 

söka Guds bekräftelse för sina liv.  

- Be att det ska göra rätta vägval och att de ska känna framtidshopp och tro.  

-Be om en ung generation som reser sig för Guds rike och bär fanan vidare. 

-Be om unga Gudsmän och Gudskvinnor som står upp för sanningen i Jesus.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

26-28 mars  - bön för äldre 

Joel 2:29, Ps 71, Ords 16:31, Heb 6:10, 1 Petr 5:5-6, Jes 46:4 

-Vi ber att de äldre i vår församling, vår stad, vårt land ska bli omhändertagna, respekterade och älskade. 

-Vi ber om kärlek mellan generationerna i vår församling, att få tjäna Gud tillsammans. 

-Vi ber om andliga fäder och mödrar som banar väg och fortsätter att inspirera och föda andliga drömmar och 

visioner. 

-Vi ber att de yngre får möjlighet att tjäna och välsigna de äldre.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

29-31 mars – bön för familjer 

2 Mos 20:12, Ps 127:3, 1 Mos 18:19, 5 Mos 6:6-7, 1 Tim 3:4-5  

-Vi ber att familjer får leva i kraften med Jesus som frälsare, läkare, upprättare, beskyddare, tröstare, vägvisare 

och Herre.   

-Vi ber om goda relationer mellan föräldrar och barn. 

-Be om rätt prioriteringar som gynnar föräldrar och barn, om kärlek och gemenskap in i varje familj.  

-Be att splittrade familjer ska enas.  

-Be om kraft och styrka för varje ensamstående förälder. 

-Be att våld får ge vika, att män inte ska lyfta handen mot kvinnor och barn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-3 april – bön för Uddevalla och Bohuslän 

Jer 18:1-6, Matt 21:6-11, Apg 4:23-31 

-Herre, vi ber om ditt verk i våra liv.  

-Vi ber för Saronhuset, bussmissionen, ekumeniken och ekumeniska initiativ och för våra utposter och deras 

ledare och verksamheter. 

-Vi ber för att Gud ska röra vid vår stad, att det ska bli rörelse när vi förkunnar Jesu evangelium för staden. 

-Vi ber för de som är socialt utstötta och önskar att de ska hitta en kristen gemenskap och tillhörighet där de 

får blomma ut och finna sin plats. Vi ber för de sociala behoven som finns i och runt församlingen. 

-Vi ber för politik och förvaltning, för skola och omsorg, för samhällsfunktioner, föreningar och näringsliv, för 

invånare – ung som gammal. 

-Vi ber för nya församlingsplanteringar i vår region.  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

4-6 april – bön för Secondhand 

Matt 25:35-40 

-Be att vi tillsammans ska skapa förändring, att SH får fortsätta och göra skillnad för människor. 

-Be att SH får jobba långsiktigt och för hållbara resultat. 

-Be att SH får vara på plats när nöden är akut. 

-Be om och välsigna människor som vill hjälpa till/stötta verksamheten genom att bli volontärer och skänka 

gåvor.  

-Be om ledning för framtiden, om vägval och inriktning.  

-Be för för butiksledningen, personalen, verksamheten, ekonomin och för de dagliga andakterna och det 
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andliga  klimatet.  

-Be att Guds ord och Guds andes verkan just i dag ska tala och beröra människor. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7-8 april – bön för skolor 

Luk 18:16, Ps 103:13, Ords 22:6, Ords 24:3 

-Tacka för att alla barn i Sverige har möjlighet att gå i skola. 

-Be för de barn i världen som inte får det. 

-Vi ber för den svenska skolan och om ett positivt och hållbart utbildningssystem som rustar upp och utbildar 

goda och ansvarsfulla samhällsmedborgare.   

-Be om hjälp för eleverna att utnyttja tiden väl och inte slösa bort den. 

-Vi ber att du ska vara med eleverna i skolan, på proven, i sina relationer med klasskompisar och lärare.  

-Vi ber om respekt mellan elever och lärare. 

-Vi ber om en mobbningsfri skola där du Herre är med var och en och ger kärlek och mod in i specifika 

situationer.  

-Vi ber för de elever och lärare som är kristna, att de vågar stå upp för ditt ord.  

-Vi ber för alla konfessionella kristna skolor. Att kraften i bönen på dessa skolor ska skapa frid och lugn. Att 

dessa skolor får vara en frison och mötesplats för elever och familjer som så behöver, där din kärlek och 

sanning får gro och växa till liv.  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

9-10 april – bön om hjälp i nöd 

Psaltaren 121:1-2 

-Vi ber om förnyade hjärtan och sinnen. 

-Hjälp oss Herre att fästa blicken på dig snarare än på våra problem (bergen). 

-Be om Guds ingripande, be om frid i människors inre. 

-Be om tröst för den som gråter. 

-Be om läkedom och helande för den som är sargad, sjuk och plågad. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-12 april – bön om frihet 

Luk 4;18, Jes 61:1-2, 2 Kor 3:17, Ps 18:20, Gal 5:13-14 

-Be för den som sitter fast och är fängslad fysiskt och mentalt. 

-Be för den som är slav under olika missbruk (alkohol, droger, sex, spel, pengar). 

-Be om en väg från slaveri till frihet, att människor ska bli fria och upprättade i namnet Jesus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

13-14 april – bön om kärlek 

Fil 2:1-5, Ef 4:15-16 

-Be att Jesu sinnelag ska få prägla ditt liv.  

-Be att Kristi kärlek ska bli ditt främsta motiv i allt du gör. 

-Be att Kristi kärlek ska hjälpa oss att förlåta de vi har svårt att förlåta. 

-Be om en chockvåg av kärlek som skakar vårt land. 

-Be att kärleken ska fördriva hatet. 

-Be för alla länder med krig och konflikter att Jesu försonande kraft ska bli synlig och göra skillnad.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 april – bön om väckelse 

Matt 28:18-20, 2 Krön 16:9, Joh 3:16, Rom 5:8, Apg 2:38, Jes 59:2, Rom 10:9-10, Ef 2:8-9, Ef 2:19 

-Be om syndanöd och frälsning. Be om väckelse i vår stad, i vårt land.   

-Be för de du känner som ännu inte känner Jesus, att människor ska få möta Jesus. 

-Be om ett förverkligande av Jesu frälsningsplan för varje människa. 

-Tacka Gud för det offerlamm han sände till världen – Jesus Kristus, mänsklighetens enda eviga hopp. 

-Be och tacka för Jesu död och uppståndelse på Golgata, till försoning för var och en. 

-Be att idag få betyda något för någon annan. Be om frimodighet. 

 

mailto:bonochfasta@uddevalla.pingst.se

