Stå upp! Ropa ut!
En världsvid dag med speciell fokuserad bön för skolbarn och skolor
Stig upp, ropa högt i natten när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens
ansikte. Lyft upp dina händer till honom för dina barns liv, ty de tynar bort av hunger i alla
gathörn. Klagovisorna 2:19

De fyra bönestegen
Lovprisning --- Prisa Gud för den Han är, Hans egenskaper, Hans namn eller Hans karaktär.
Obs, inga bönesvar eller förbön här.
Egenskap: GUD ÄR KÄRLEK.
Definition: Uttrycka tillgivenhet; ha sin glädje i; visa ömsint kärlek; uttrycka Hans godhet mot
syndare.
Oändlig kärlek
Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Jeremia 31:3
-

Guds kärlek är evig, oföränderlig och ej baserad på våra gärningar.
Gud älskar oss oavsett vad vi gör eller inte gör.

Bevisad kärlek
Så uppenbarades Guds kärlek till oss: Han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle
leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss
och sänt sin son till försoning för våra synder. 1 Johannes 4:9-10
-

Vårt värde baseras på Guds ojämförligt stora kärlek till oss.
Gud betalade det högsta priset, hans enfödde sons liv. Gud uppväckte Jesus från de
döda för att även vi skulle få evigt liv.

Kärlek utan fruktan
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. 1 Johannes 4:18.
-

Guds barn behöver inte frukta.
Genom att älska Gud bygger man upp förtröstan och fördriver fruktan.

Syndabekännelse --- Bekänna våra synder för Gud
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder
och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes 1:9.
-

Personlig tyst bekännelse.

Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket
mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Jakob 5:16.
- Gemensam syndabekännelse.

Tacksägelse --- Tacka Gud för bönesvar
Obs, inga förböner här.
Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
1 Tessalonikebrevet 5:18.
-

Tacka Gud för Hans trofasthet mot MITI under 25 år.
Tacka Gud för ett speciellt bönesvar.

Men 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. 2 Krönikeboken 7:14.
Förbön --- Förbön för våra barn och skolor
Frälsning
- Vi ber att _ _ _ _ vill omvända sig, tro på Herren Jesus Kristus och bli frälst.
Markus 1:15; Apostlagärningarna 16:31.
- Rädda _ _ _ _ från mörkrets välde och för _ _ _ _ in i Guds rike. Kolossebrevet 1:13.
Följ Jesus
- Vi ber att _ _ _ _ ska vandra i trofasthet och med hängivet hjärta och göra det som är gott i
dina ögon. Jesaja 38:3.
- Vi ber att _ _ _ _ ska följa Jesus för att _ _ _ _ känner igen hans röst. Johannes 10:4.
Beskydd
-

Vi ber att Du skall beskydda _ _ _ _ från den Onde. Johannes 17:15.
Vi ber att du ska befalla dina änglar när det gäller _ _ _ _ att vaka över _ _ _ _ på alla
vägar. Psalm 91:11.

Guds Ord och bönen
-

Vi ber att Kristi Ord rikligt bor hos _ _ _ _ . Kolossebrevet 3:16.
Vi ber att _ _ _ _ är uthållig i bön, vaksam och tacksam. Kollossebrevet 4:2.

Fysiska, mentala, emotionella och andliga behov
-

Vi ber att _ _ _ _ ska tacka dig för att han/ hon är så underbart skapad. Psaltaren
139:14.
Vi ber att Du ska hjälpa _ _ _ _ att förstå att Dina planer för honom/ henne är fridens
och hoppets tankar för framtiden. Jeremia 29:11.

Livets väg
-

Vi ber att _ _ _ _ ska känna Sanningen som sätter honom/ henne fri. Johannes 8:32.
Lyft upp _ _ _ _ ur fördärvets grop och ställ hans/ hennes fötter på en klippa. Lägg en
ny sång i hans/ hennes mun, en lovsång till vår Gud. Psaltaren 40: 3-4.
( Riv ner fästen, snedvridna tankar, sexuell omoral, pornografi, felaktiga relationer,
depression, självmordstankar, självskador, ätstörningar, upproriskhet, gängbildning, apati,
falska religioner, lögner, fusk, stolthet )

Skolor
-

Gud vår Förlossare, vi ber, fräls våra barn, lärare, personal och beslutsfattare.
Romarbrevet 2:4b

-

Mäktige Gud, vi ber att våld och ondska ska avslöjas och tillintetgöras. Sätt en mur
av beskydd runt våra skolor. Jesaja 14:27, Job 1:10.

-

Nådefulle Fader, vi ber att de som älskar Jesus i våra skolor ska vara salt och ljus och
vittna med frimodighet och respekt. Matteus 5:13a, 14a, Kolossebrevet 4:6.

-

Rättvise Gud, vi ber att var och en som skadar våra barn – fysiskt, mentalt,
emotionellt eller andligt – skall avslöjas och rättvisa ska skipas. 4 Mosebok 32:23.

-

Abba Fader, vi ber för varje familj representerad i våra skolor; hela äktenskapen, hela
hemmen, upprätta relationer mellan föräldrar och barn, Malaki 4:6.

-

Allsmäktige Gud, befria och skydda våra skolor från uttalade och skrivna falska läror.
Låt Guds ord få ingång i klassrummen. Kolossebrevet 2:8.

-

Gode Herde, välsigna och vägled våra ungdomspastorer och ungdomsledare.
Psalm 23.

-

Skördens Herre, vi ber, sänd ut arbetare till skördefälten. Matteus 9:37,38.

