Strategisk förbön
Vi vill börja med att ta avstamp i bönen Vår Fader för att nämna något om vad strategisk bön kan vara.
Låt ditt namn bli helgat: I bönen så får vi be att Guds namn ska bli helgat att Gud ska få vara i centrum
under hela konferensen i allt som sker. Vi får be att allt ska vara till Hans ära. Åsa Molin har skrivit ”att
be ”låt ditt namn bli helgat” är att ge Gud frihet att vara Gud. Vi säger nej till allt som försöker få oss
att förminska Gud genom att göra Gud användbar. Gud är helig och det är orsaken till allt Gud gör.
Guds godhet mot oss beror inte på vad vi gör eller inte gör. Gud handlar i enlighet med sig själv för Han
är såsom han är och kan inte styras, manipuleras eller tämjas.”
Låt din vilja ske: För att Guds rike ska bli synligt behöver det vara Hans vilja som sker. I den strategiska
bönen så försöker vi lyssna in Gud, höra Hans tilltal till oss genom bibelord, sånger, bilder, eller på det
sätt som du brukar förnimma Guds röst. Utifrån det kan vi sedan be ut att det ska få vara Guds vilja
som sker. Kanske är det något speciellt som Gud vill uppenbara för oss. Det innebär att vi får be för
skeendet. I det strategiska bönearbetet ber vi även för olika områden samt finns tillgängliga som
förbönsstöd för medverkande i de olika delarna. En förebild för detta kan vi läsa om i Jesaja 62:6-7 där
väktarna på Jerusalems murar ropar till Gud dag och natt.
Rädda oss ifrån det onda: Vi får be om beskydd för de som på olika sätt arbetar och engagerar sig
under veckan men även alla besökare, eller som kommer se gudstjänsten på webben. Det är många
som finns i utsatta ledarpositioner och många som lever nära inpå varandra under en sådan här
satsning. Be om beskydd. Gud har omsorg även om detaljerna.
Lite fler praktiska tips:
Erfarenheten har visat att det blir bäst om alla kommer i tid och stannar hela passet ut, ni bestämmer
själva vad som fungerar för er under er satsning. Kanske kan ni ha ett entimmes pass, under Torpveckan
brukar vi be i tre timmar per pass men det är bättre att ni blir sugna på mer än känner att det blev för
mycket. Det är viktigt att alla i teamet försöker vara med hela passet, ha hellre kortare pass om det
inte är möjligt för alla att vara med i längre.
Ledaren är ansvarig för att leda bönen under passet. Börja och avsluta bönepasset med en stund av
lovprisning och tillbedjan till Gud. Tacka Herren för Hans trofasthet och godhet.
Försök vara lyhörd för de olika böneämnen som kommer upp. Ibland kan det vara bra att stanna upp
lite extra. Lyssna hela tiden till vad Anden säger. Det går bra att variera bönen. T ex gemensam bön,
bön i tystnad, i ensamhet, spontan bön i grupp och mycket mer. På alla sätt skall vi be och åkalla med
förväntan på Gud. Använd gärna Bibeln när ni ber. Dela Guds ord frimodigt med varandra. Tänk dock
på att vi är där för att bära i bön, undvik långa utläggningar eller undervisning.
Lämna över till nästa grupp med en kort rapport om vad som hänt i bönepasset. Be om välsignelse
över de som tar över, och gruppen som kommer ber om Jesu blods beskydd över de som lämnar
bönepasset.

