Bönebrev 2 Filadelfia Bohus
Förbered dig i bot och bön, den kristnes bön bör alltid börja med en
rannsakan inåt. Bed att Herren skall uppenbara dina synder och eventuella
hinder för bönesvar.
Tacka Herren för syndernas förlåtelse och lova hans underbara namn.
Tag så på rustningen och be om blodets beskydd.
Efesierbrevet 6:10-18
”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning,
så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan
mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i
himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda
dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen
som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era
fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den
kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens
svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden.
Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.
• Bed att Herren drar oss närmare i en tid som vill splittra, enhet i anden och

kärlek från Herren.”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är
mina lärjungar”.
• Bed om öppnade öron att höra på lärjungavis, så att vi kan höra vad Anden
säger till församlingen.
• Bed att vi alla kommer närmare Jesus och kommer djupare in i efterföljelse
och lärjungaskap.
• Bed för ledarskapet, om vishet, enhet och andlig urskiljning.
• Bed för bygden, att bereda väg för Jesus genom bön och åkallan så att det
finns en god jordmån för evangeliet.
• Be så som Anden leder dig
Vid tilltal eller bibelord som berör församlingen tala med någon i ledarskapet.
Må Herren välsigna och bevara dig, Gud är god.

