BÖNEMANUAL FÖR DIN STAD I 100 STÄDER VISIONEN 12 MAJ-20 AUG 2021 - BOKA ERA BÖNETIMMAR FÖR ER STAD ELLER ANDRA
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Flera av dessa böneämnen kommer från manifestet och boken ”Hopp för Sverige” teser (Sjöberg media) i denna bönemanual.

Tips när du ber från denna manual 18 sidor. Ta en bönepunkt och be ut från den, läs den gärna högt om du ber med
flera och sedan låt några olika personer be ut och låt den helige Ande leda er. Skriv gärna ner det Herren visar er och
fortsätt att be. Ta nästa böneområde och be ut. Be gärna ut bibelord i dessa böneämnen. I denna bönemanual finns
51 olika böneämnen. Du kan välja vilket av dessa och andra som Gud leder dig och er. Man kan hoppa till vilken
bönepunkt som helst först. Eller välj ut 5 bönepunkter att be från. Många av dessa böneämnen handlar om den
troende och kyrkan och fler skördearbetare, så vi kan beröra samhället och staden.
Att be ut Guds JA för kyrkan, staden och folket.

BOKA ERA BÖNETIMMAR FÖR ER STAD ELLER ANDRA STÄDER PÅ www.100stader.nu
Inledning och tre brohuvuden:

Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas för er (Matt 7:7-8) Genom bönen får vi vara i
ständig dialog med Herrars Herre och Kungars Kung. Bönens kraft är större än vad vi mänskligt sett kan förstå
och av nåd får vi erfara Guds bönesvar. Genom denna fokusering på bön för 100 städer får vi vara med och
bygga en bönebro över hela vårt land. Tack att du sprider denna bönemanual till alla generationer i din kyrka och
stad. Använd den gärna regelbundet.

BE 1.Vi ber att vi får upptäcka, förstå och konkretisera Guds goda och hoppfulla plan för staden
och Sverige
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att
ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra
er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.
Jeremia 29:11-13
Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den
goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." Men de svarade: "Vi vill inte
vandra på den."
Jeremia 6:16
Vi tror att Herren har fridens tankar för vårt land. Vi tror att hans tankar är det som ytterst kan
förmedla framtidstro och hopp till människor i vår tid. Sveriges hopp står till Herren och hans
tankar för alla städer och de 100 största städer för vårt land. När vi helhjärtat söker Herren i bön
vill han låta oss ta del av sina tankar. Därför vill vi söka Herren och hans tilltal för de utmaningar vi
står inför som land.
Vi vill spana efter Guds plan för staden och Sverige och fråga efter den beprövade, urgamla,
goda vägen. Vi vill genom bön och samtal med varandra förstå och konkretisera Guds goda planer
för Sverige. Vi vill återvända till undervisningen i Guds ord och låta både den och goda exempel
från historien och omvärlden påverka oss själva, våra medmänniskor och vårt land.
BE 2.Omvända oss, be och arbeta för långsiktig reformation i staden och landet
Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida
släkten. Du skall kallas "han som murar igen sprickor", "han som återställer stigar, så att man kan
bo i landet". Jesaja 58:12
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. Hesekiel 22:30
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BE 3.Vi ber att vi ska får se Guds härlighet manifesterad i staden och landet
En röst ropar i öknen: "Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken
för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat
land bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se
den. Ty Herrens mun har talat." Jesaja 40:3-5
Vi vill vara den röst som ropar i öknen och som bereder väg för Herren i vårt land. Vi vill vara de
redskap som jämnar vägen och bidrar till att Herrens härlighet kan uppenbaras. Vi vill ta ansvar för
vårt lands utveckling och vår längtan är att alla människor ska få se och uppleva den härlighet som
kommer av att enskilda, familjer, församlingar, arbetsplatser, orter, samhällssektorer och hela
landet reformeras i enlighet med Guds goda plan.
Hur ska detta ske?
BE 4.Vi ser framför oss en mobilisering av kristna inom olika samhällssektorer, som genom bön
och reformatoriskt arbete samverkar för att bidra till vårt lands upprättelse.
Vi tror att Guds rike behöver gestaltas och manifesteras genom människor i lokala församlingar.
Vår övertygelse är att varje församling har både en kallelse och potential att vara en plattform och
sändningsplats för kreativa initiativ för Guds rike inom olika samhällssektorer. Vi ser framför oss
hur lokala församlingar – och Guds folk på olika orter tillsammans – antar kallelsen att gestalta
Guds rike och mobilisera för bön och samhällsreformation.
BE 5.Sammanfattningsvis vill vi:
...själva ödmjuka oss inför korset och göra upp med vår egen brist på ansvar.
...måla en proaktiv bild av ett upprättat samhälle, som är så attraktiv att kristna känner stolthet i
sin tro och identifierar sig själva som JA-sägare. Ofta har vi som kristna varit reaktiva och enbart
reagerat på utvecklingen i samhället. I manifestet vill vi visa på en alternativ väg till den sekulära
individualismen, genom att måla en alternativ bild. Vi vill bidra till proaktivitet bland Guds folk,
genom att måla en bild som vi tillsammans kan sträcka oss emot.
...uppmuntra till att praktiskt betjäna människor på de platser där många svaga och utsatta finns.
Vår övertygelse är att vår tids ”faderlösa, änkor och främlingar” har en särskild plats på Guds
hjärta och att han vill väcka vår kärlek till dessa människor.
...inspirera församlingar att bli lokala, regionala och nationella uttryck för Guds rike, som kan bidra
till bön och samhällsreformation.
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BE 6.Tillbaka till korset!
Som kristna har vi satt vårt hopp till evangeliet om Jesus Kristus. Det är vår fasta övertygelse att
varje människa behöver ta ställning till det som skedde på korset – till Jesu försoningsverk, hans
död och uppståndelse från de döda. Bibeln lämnar inget utrymme för alternativ, utan varje
människas hopp inför evigheten står till Jesus Kristus, till korsets budskap. Frälsningen handlar om
att Jesu försoningsverk kommer i centrum av mitt liv och att jag anpassar mitt liv till detta faktum.
Bibeln säger: ”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud
har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med
munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med
skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin
rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”
(Romarbrevet 10:9-13)
Upprättelse är möjlig, om vi vänder tillbaka till korset. Genom Jesu död och uppståndelse finns det
kraft till upprättelse. Faderns nådefulla armar är utsträckta mot den förlorade sonen och han
längtar efter att få omfamna oss på nytt. Både som individer och som land. Vi är alla, på ett eller
annat sätt, påverkade av den sekulära individualismen och behöver omvända oss vid korset. Där,
vid korsets fot, finns upprättelsen vi alla behöver. Allt handlar slutligen om korset. Det är vårt enda
hopp, både i den här tiden och inför evigheten. Korsets budskap är Sveriges enda hopp.
BE 7.Vi ber och vill arbeta för en reformatorisk vision för staden och Sverige (be för dessa 7
områden)
1. Den sekulära individualismen – som kan betraktas som vårt lands nya statsreligion – har
påverkat oss som individer och som samhälle på ett genomgripande sätt.
2. Det finns en längtan bland vanligt folk efter alternativ till den sekulär-individualistiska
världsbilden. Många längtar efter att återupptäcka Guds plan för sina egna liv och för vårt
land.
3. Som Guds folk vill vi ödmjuka oss och omvända oss ifrån en väg där vi alltför ofta har sökt vår
egen lycka i stället för att bli till välsignelse för vårt land och för andra människors situation.
4. Vi vill upptäcka Guds ”JA” till vårt land, genom att återvända till Bibelns budskap och genom
att söka den Helige Andes lösningar på vår tids ödesfrågor.
5. På samma sätt som evangeliet ger frälsning och upprättelse för enskilda människor, ger det
upprättelse till hela nationer.
6. När ett land upprättas i enlighet med Guds vilja får det större motståndskraft mot ondskan
och synden, och bättre förutsättningar att hantera dess konsekvenser.
7. Vi vill mobilisera en gräsrotsrörelse av kristna inom många olika samhällssektorer, som i en
anda av visionär realism överlåter sig till bön och arbete för en långsiktig reformation av städer
och Sverige
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BE 8. Vi ber om entreprenörerna som kan se möjligheter i mellanrummen!
Om vi ska komma till rätta med vårt lands moraliska skuld behövs fler Gudsrikes-entreprenörer,
som är beredda att ge sina liv för att befolka mellanrummen.
Vi ber om entreprenörerna som kan se möjligheter i mellanrummen inom:
• Affärsvärlden
• Politiken
• Kulturvärlden
• Forskning och vetenskap
• Välfärdssektorn
• Mediavärlden
• Utbildningsvärlden
• Församlingslivet
Om det kunde frigöras entreprenörer, som lever med en medveten kallelse från Herren, in i alla
dessa sektorer (och gärna ännu fler), så skulle detta bidra till att mellanrummen befolkades – det
vill säga nya möjligheter och innovationer skulle frigöras på bred front. En upprättelse av vårt land
kräver att fler entreprenörer, som lever med ett Gudsrikesperspektiv, frigörs ut i alla världar.
BE 9.Låt oss be för varje arbetsplats i din stad och de troende:
Det är angeläget att våra arbetsliv doftar av Guds rike, genom att vi blir synliga vittnesbörd om
trons vandring. Det kan ske genom att vi:
• Tar ansvar för det som av olika skäl fallit på vår lott som en kallelse och ett förvaltarskap.
• Är ledda av den helige Ande och försöker finna Guds väg i vårt arbete.
• Arbetar i tro på Gud och på hans kallelse.
• Är nitiska och flitiga ”Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis” (Ordspråksboken
6:6).
• Är skickliga yrkesutövare i våra sysslor. ”Ser du en man som är skicklig i det han gör? Han
ska stå i kungars tjänst, han ska inte tjäna okända.” (Ordspråksboken 22:29).
• Producerar Andens frukt, i stället för köttets gärningar. (Galaterbrevet 5)
BE 10. Vi ber utifrån det personliga ansvar vi har inför Gud blir vårt individuella förvaltarskap
viktigt. Vad är det jag ska förvalta? Det kan handla om både idéer, relationer och fysiska resurser
som har anförtrotts mig och som jag ska lämna vidare till nästa generation att förvalta, för Guds
räkning. Saker som:
• Min relation till Herren
• Min kallelse och mina gåvor
• Min tid och dess användning
• Min kompetens och mina kunskaper
• Mina relationer till andra människor
• Mina tillgångar och min egendom
• Mitt rykte eller ”varumärke”
• Mina visioner och idéer
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BE 11.Vi ber att vi får förvalta det kapital Gud gett oss i din stad:
I vår vardag möter vi olika kapital, som alla emanerar från de två första och grundläggande
resurserna som Gud skapade.
• Miljökapital: skapelsen i form av jorden, djuren och naturen.
• Humankapital: människan med hennes olika förmågor.
• Intellektuellt kapital: tankar, idéer och innovationer.
• Kulturellt kapital: olika former av skapande och religiös tillbedjan.
• Socialt kapital: relationer, förtroende och gemenskap.
• Teknologikapital: tekniska lösningar inom olika sektorer.
• Förtroendekapital: sociala, politiska och demokratiska system.
• Finanskapital: pengar och andra typer av tillgångar.
• Andligt kapital: ett kapitalslag som påverkar alla de andra kapitalslagen och som handlar
om relationen med Herren och tillämpningen av Guds ord.
BE 12.Vi ber om nåd och upprättelse i din stad - Går din stad med moraliskt underskott?
Ekonomiskt sett går det bra för Sverige. Men om vi sammanställer en balansräkning över alla olika
kapitalslag – hur ser det ut då? Är vi då skuldsatta? De fulla konsekvenserna av den resa Sverige
har gjort de senaste decennierna har vi ännu inte sett, men redan nu kan vi konstatera att vår
moraliska skuld till kommande generationer ökar. Kanske har vi nått en punkt då vi konsumerar,
snarare än producerar, ett framtida arv? Om så är fallet, kan detta bero på att mer sekulära
värderingarna börjar slå igenom med full kraft. Här nämns bara några exempel på det moraliska
underskottet:
• 50 procent av äktenskapen slutar i skilsmässa.
• Den psykiska ohälsan tilltar och antalet utbrända blir fler.
• Många människor tar sina egna liv.
• Grov kriminalitet, grova sexualbrott och skjutningar skapar oro.
• Brist på värderingar leder till behov av ökad lagstiftning och kontroll.
• Tidigare vänskap med Israel har bytts ut mot hat och fiendskap.
• Åsiktskorridoren är smal och självcensuren tilltar i viktiga frågor.
• Över 35 000 ofödda barn aborteras varje år.
• Könsförvirringen tilltar, många unga människor är osäkra på sin identitet och antalet
könsutredningar skjuter i höjden.
• Föräldrar tillbringar allt mindre tid med sina barn.
• Många äldre människor lever i stor ensamhet.
• 385 000 barn lever i hem där minst en förälder har ett missbruk eller riskbruk av alkohol.
• Samvetsfriheten för både barnmorskor (aborter) och präster (könsneutrala äktenskap) är
kraftigt begränsad.
• Barn med Downs syndrom sorteras bort genom fosterdiagnostiken.
• Frågan om dödshjälp är på dagordningen och synen på livets okränkbarhet eroderar.
• Det offentliga rummet fylls med kultur som fokuserar på sex och personfixering.
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BE 13.Vi ber för mer av denna entreprenörsanda i din stad!
I Sverige har gnosjöandan blivit ett känt exempel på att evangeliet och klassiskt kristna
värderingar spelar roll för samhällets utveckling och företagsklimatet. Den relativt sett höga
andelen troende kristna i Gnosjöregionen förs ofta fram i samhällsdebatten som något bra och
värdeskapande. Ibland görs kopplingar till kristen arbetsetik, och många uppfattar att den kristna
etiken ökar förutsättningarna för god sammanhållning och ett ansvarstagande i lokalsamhället,
vilket innebär att det sociala kapitalet ökar.
Den kristna församlingen har historiskt sett varit en viktig samhällsinstitution och förändringskraft,
som ofta har startat olika välfärdsprocesser baserade på bibliska värden, inte minst inom åldringsoch sjukvård. Många av dessa entreprenörer har hämtat inspiration från Bibelns berättelse om
den barmhärtige samariten. Svenska missionärer är kända för att ha startat skolor, bedrivit
sjukvård, borrat brunnar, skapat energiförsörjning, byggt hus och mycket annat. Ingenjörer, läkare,
sjuksköterskor, lärare och många andra har gett sina liv för att befolka mellanrummen ute på
missionsfälten.
Evangeliet och en kristen värdegrund har varit dessa missionärers drivkraft till entreprenörskap för
att förbättra människors livssituationer. De har exporterat de goda nyheterna – evangeliet – och
bidragit till att förmedla en kristen värdegrund och världsbild. Sammantaget har detta lett till
dessa länders utveckling och framgång. Den kristna tron skapar förutsättningar för att utveckla
demokrati, sjukvård, rättssamhälle, utbildning, företagsamhet och mycket annat.
I dagens Sverige är skola, vård och omsorg exempel på så kallade krisbranscher. Här behövs det
återigen kallelsemedvetna Gudsrikesentreprenörer, som kan befolka mellanrummen och skapa
förutsättningar för en bättre morgondag.
BE 14. Vi ber om vishet och Att förstå tiden och striden i din stad
I 1 Krönikeboken 12:32 står det: ”...av Isaskars söner kom män som förstod tidens tecken och insåg
vad Israel borde göra...”. Jesus säger så här: ”Till folket sade han också: ’När ni ser ett moln stiga i
väster säger ni genast att det blir regn, och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att
det blir hett, och det blir det. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni
då inte tyda den här tiden?’” (Lukas 12:54-56).
Bibeln uppmanar oss att söka förstå den tid vi lever i, och dess tecken. Om vi skall kunna ta till oss
förståelsen av vår heltidstjänst som förvaltare inför Guds ansikte är det alldeles nödvändigt att vi
tillsammans kan tolka och förstå tiden. Vi måste ödmjukt tala om detta. Inte för att skrämmas –
för en del frågor är verkligen utmanande – men för att vara relevanta i vår samtid. Om vi inte
förstår vilken tid vi lever i, och vilka frågor som är angelägna, kommer vi heller inte förstå vad vi
bör göra. Då blir vårt uppdrag som förvaltare svårt, för att inte säga omöjligt.

Möjliga framtider!

Väckelse

Reformation

Storebror

Separation

Kristen värdegrund och
tradition vinner mark

Sekulär och nyandliga
värdegrunder vinner mark

Guds folk anpassar sig inte och ber i enhet

Guds folk anpassar sig och blir politiskt korrekta
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BE 15.Vi ber för Församlingen som rustar till tjänst i din stad
Församlingen behöver gensvara på utmaningen att rusta de troende till ”heltidstjänst” i
arbetslivet. Guds folk behöver komma in i ett aktivt förvaltarskap, där kallelsen till heltidstjänst blir
tydlig för varje troende. I en sådan process kan det vara angeläget att bära med sig några frågor.
• Hur ser frukten av det jag arbetar med ut? Gestaltar jag denna världen eller Guds rike?
• Vilka trender och tendenser ser jag inom mitt yrkes- och kallelseområde som är viktiga att
förstå framöver?
• Vilka kan konsekvenserna av nuvarande utveckling bli? Vilka möjliga scenarier kan vi se?
• Hur skulle ett Guds ”JA” inom detta område se ut? I Skriften kan vi hämta inspiration för
många olika områden.
• Hur ser vägen ut för en intellektuell och andlig diskussion ut gällande dagens stora och
existentiella frågor, med full respekt för varje individs utgångspunkter – dess tro och tvivel?
Vi behöver själva ställa oss den här typen av frågor som har att göra med hur vi gestaltar tron och
Guds rike i vardagen. För att möjliggöra detta behöver vi be Gud om att föra fram profetiska och
praktiska modeller på alla arbetslivsområden. Rent konkret handlar kallelsen om att utifrån Guds
vision – som blir vår vision – konkretisera och gestalta hans ”JA” inom olika yrkesområden.
Förr eller senare behöver varje troende fatta ett väldigt viktigt beslut: Ska jag vandra i tro
tillsammans med Herren i mitt arbetsliv, eller ska jag vandra på mina egna vägar, på egen hand
utan Herren? Väljer jag att bygga på Herrens hus, eller vill jag hellre bygga på mitt eget hus? Vad
vi väljer att svara på de här frågorna kommer vara avgörande för Guds rikes synliggörande i vår tid.
Vad vi svarar kommer att påverka vår egen framtid, men också våra städers och vårt lands framtid.
Sverige är i desperat behov av att Guds folk kommer samman i enhet och bygger på Herrens hus.
BE 16.Be för Vårt dagliga arbete – en helig kallelse till förvaltarskap i din stad
1. Den kristnes dagliga arbete är en heltidstjänst inför Gud och en helig kallelse. Guds kallelse
ändrar inte nödvändigtvis våra yrkesval, men den förändrar hur och varför vi arbetar.
2. Vi behöver ta ansvar tillsammans, mellan generationerna, för att förvalta och skapa ett arv inför
framtiden, snarare än att konsumera det vi har för egen vinning.
3. I vårt arbete och förvaltarskap ingår att ta ansvar i bön för att finna Guds vägar och hans ”JA” för
de stora ödesfrågorna för vårt land inom olika områden.
BE 17. Be för Relationer, sexualitet och identitet i din stad
Familjen mellan man och kvinna är samhällets viktigaste byggsten, där en uppväxande generation
får möjlighet att möta kärlek, trygghet och vägledning.
Be för ungdomar att få vara trygg i identitet i KRISTUS.
Be för en ung generation som är faderlös/föräldrarlös om frälsning, helande och upprättelse
Be för fäder och mödrar i Kristus som når ut till unga (Malaki 4:6)
Be för män som vågar stå för sin tro i hemmet och på arbetsplatsen
Be för kvinnor om kraft och styrka och viloplatser
Be för helande till familjer och äktenskap
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Här kan du skriva ner böneämnen för din stad och ord ni får i bönen:
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BE 18. Be för utbildning och nästa generation i din stad
Den kristnes identitet är lärjungens. Gammalt och nytt förenas i en generations-överskridande
gemenskap, där unga och gamla lär och förundras tillsammans.
BE 19. Omvändelse och försoning är skatter som gått förlorade i vår kultur när människor fördöms i
mediala domstolar. Där synden förstör kan Guds kärlek och förlåtelse bli den helande kraft vårt samhälle
så väl behöver

BE 20.Be för kyrkan i din stad och lärjungar
Bibelns beskrivning av den värld vi lever i har ett eskatologiskt perspektiv, som innebär Guds rikes
slutliga och fullständiga seger. Församlingens uppgift är att predika evangeliet för allt skapat och att
göra alla folk till lärjungar. Den kristna tron och kyrkan kan vara modig.
Jesus ger här grunden för vår självförståelse, både som enskilda lärjungar och som församling,
med ett antal metaforer:
•
•
•

•

”Denna klippa” syftar på uppenbarelsen om att Jesus är Guds Son.
Alltså: Församlingen är alltid Jesus-centrerad i sitt varande och tjänande.
Jesus är den som ”bygger sin” församling.
Alltså: Församlingen tillhör Jesus och han är också dess byggherre (inte pastorn, biskopen
eller samfundet).
”Helvetets portar” är inte en offensiv bild, utan porten syftar på den plats i staden där de
äldste eller ledarskapet träffades. Portarna fungerade därmed som en del av försvaret.
Alltså: Mörkrets makter är primärt i försvarsställning – beredda på församlingens
överlägsna anfall och intagande.
Nycklar står för rättigheter, ägandeskap och auktoritet.
Alltså: Församlingen har blivit given makt att utöva ett inflytande i staden, genom att i
försoningens tjänst tillåta och förbjuda (binda) i linje med Guds vilja.

BE 21. Be om ny hunger efter Guds ord i din stad, bland alla generationer!
Att det var i de mörkaste miljöerna som Jesus skulle sända lärjungarna kom inte som en
överraskning för dem, och borde inte vara det för oss heller. Jesus sa: ”Jag har gett dem ditt ord,
och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag
ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av
världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du
har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.” (Johannes 17:14-18)
Jesus har anförtrott sina efterföljare sitt ord. Det ordet väcker hat i världen. Samma ord som
frälser oss väcker anstöt bland omgivningen. Och eftersom ingen människa är intresserad av att bli
hatad finns det grundläggande två sätt att komma undan konflikten. Antingen sänker vi anspråken
och gör oss av med Guds ord; vi sekulariseras, eller liberaliseras. Det andra alternativet är att vi
drar oss undan världen och håller oss för oss själva; vi isoleras, eller individualiseras. Vi blir i
praktiken en spegelbild av den omgivande, sekulär-individualistiska kulturen.
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BE 22. Be att Ordet ska inte förtunnas, utan förkunnas i all sin kraft i din stad!
Ett problem i sammanhanget är att Jesus verkar underkänna båda alternativen – såväl
sekularisering som isolering. Jesus ber i stället att församlingen ska ”helgas i sanningen”, i
sanningens ord. Ordet ska inte förtunnas, utan förkunnas i all sin kraft. Den levande Gudens
församling är, enligt 1 Timoteusbrevet 3:15, ”sanningens pelare och grundval”. Församlingen har
blivit anförtrodd Guds ord och har ett ansvar att förvalta och bevara detta ord.
BE 23.Be att församlingar slutar fokusera på aktiviteter och börjar göra lärjungar
Jesus sänder oss dessutom ”till världen”, på samma sätt som Fadern sände Jesus till världen. I
Matteus 10:16 står det att Jesus sänder sina lärjungar som får in bland vargar. Han är väl
medveten om att Guds ord väcker hat, men han tar oss ändå inte ut ur världen. I stället ber han att
vi ska bevaras från det onda, från hatet. Guds kallelse till församlingen är att vara ”i världen, men
inte av världen”, att både ”hålla fast” och ”gå ut”. Församlingens uppgift rymmer dels ett uppdrag
att förvalta det som har blivit henne anförtrott, men också ett uppdrag att föröka och utbreda sig i
världen. I detta dubbla uppdrag blir församlingen ett konkret uttryck för Guds rike i den här
världen och i denna kallelse finns ett övernaturligt beskydd.
BE 24.Be för församlingen i din stad som ett exempel i enhet
När Jesus undervisar sina lärjungar om bön, lär han dem att be så här: ”Låt ditt rike komma. Låt
din vilja ske, på jorden som i himlen.” (Matteus 6:10) Guds rike gestaltas där hans vilja sker och
genom att hans Ord respekteras. Församlingen är ett synligt uttryck för Guds rike när den lever
med Jesus som Herre, förkunnar hans Ord i Andens kraft och är närvarande i världen. På det sättet
bidrar församlingen till rikets tillkommande. Guds ordningar upprättas och hans härlighet blir
synlig för alla människor, i hela världen och i alla världar.
När Guds folk kommer samman på det här sättet i gemenskap – i fullkomlig enhet ”i världen, men
inte av världen” – kommer människor attraheras av och dras till församlingen. Så här ber Jesus
vidare i sin översteprästerliga förbön: ”Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för
att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt
förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har
älskat mig.” (Johannes 17:22-23) Den djupa enheten, byggd på Guds ords sanningar, blir ett synligt
tecken i världen, som föder levande tro i människors hjärtan.
BE 25.Be att privatreligiositet ska minska i din stad
Som kristna är vi kallade till gemenskap – med Gud och med varandra. Frälsningen innebär en
upprättelse av det som gick förlorat i syndafallet, då gemenskapen med Gud och andra människor
förstördes. I syndafallet blev människan en sekulär individualist, men genom frälsningen i Jesus
Kristus kan de brustna relationerna upprättas. I vår kultur har tron ofta framställts som en
privatsak, men inget kunde vara mer fel. Precis som de första kristna troget höll fast vid
gemenskapen är vi i vår tid kallade att hålla fast vid gemenskapen med andra troende. Varje
kristen behöver finnas med i en lokal kristen församling, där det – som ett minimum – erbjuds
bibelundervisning, gemenskap, nattvard och bön/förbön. Det finns inget stöd för privatreligiositet
i Bibeln och för de första kristna är detta ett främmande fenomen. De levde helhjärtat
tillsammans.
BE 26. Isolering – självvald och påtvingad
I vår tid finns dessutom ett tydligt tryck från den omgivande kulturen, som söker pressa Guds
församling ut i marginalen och reducera dess inflytande. Tron framställs som något som bör hållas
till den strikt privata sfären. Samhällsengagemang får, med den typen av retorik, inte ta sin
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utgångspunkt i en kristen tro/världsbild, medan det däremot är tillåtet att ta sin utgångspunkt i
olika politiska ideologier. Mission och evangelisation framställs närmast som kulturimperialism och
möter argument som att ”var och en blir salig på sin tro”. Församlingen förväntas hålla sig på sin
kant och inte påverka den omgivande kulturen.
BE 27. Be om skördearbetare till skörden (Matt 9:38)
Den här sortens tankar frontalkrockar förstås med Jesu uppmaning: ”Gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar!” (Matteus 28:19). Jesu blev själv sänd till världen, utifrån ett medvetet uppdrag, och
han sänder sina lärjungar till världen – med samma uppdrag. Här behöver församlingen aktivt
bekämpa tankebyggnader som leder till påtvingad isolering, och i stället värdera Guds kallelse
högre än människors tankar.
BE 28. Be om enhet bland ledare och kyrkor i din stad!
Jesus ber om en fullkomlig enhet i Johannes 17. Hans bön är att vi ska vara ett, på samma sätt som
Fadern, Sonen och Anden är ett. Mer enade än så går inte att vara. Det är en enhet som har sin
grund i sanningen, i Guds ord. Det är knappast en konstlad, fabricerad enhet Jesus ber om i sin
översteprästerliga förbön i Johannes 17. Han ber om en enhet i ande och sanning. När Guds folk
kommer samman – i bön och förkrosselse, och med ödmjukhet inför varandra och Guds ord – då
är Anden där, och kan verka fram en hjärtats enhet, där hjärta kopplas till hjärta, oavsett etiketter,
personligheter, funktioner eller annat.
Be att pastorer och ledare hittar en stark personlig relation till den helige Ande och kan leda i
den helige Andes kraft
BE 29. Bed om ett bredare ledarskap och den fem faldiga tjänsten i staden
Allt står och faller med ledarskap, brukar man säga. Alternativet till ett tydligt och uttalat
ledarskap är inte ett obefintligt ledarskap, utan ett informellt ledarskap. Alltför ofta har tydliga
tjänstegåvor degraderats till tjänstemän. Starka, andliga tjänster har fått stå tillbaka för ett mer
byråkratiskt ledarskap. Här behöver församlingar vara beredda att släppa fram de gåvor som Gud
vill ge till församlingen.
Under lång tid har det varit ett tydligt fokus på herde-tjänsten, som till sin karaktär är mer
samlande än sändande. Efesierbrevet 4:11 talar om ett bredare ledarskap i församlingen, som
syftar till att bygga upp Kristi kropp: ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till
evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att
bygga upp Kristi kropp.” Om vi vill se en mobilisering på bred front behöver också tjänstegåvor
som har en mer tydligt sändande funktion beredas plats.
BE 30. Bed om rätt syn på kallelsen i din stad
Synen på kallelsen har ofta varit väldigt smal. Att en pastor, präst eller missionär är kallad av Gud
förstår de flesta. Att en företagare, lärare, politiker eller sjuksköterska är kallad av Gud upplevs
däremot inte som lika självklart. Vi avskiljer, sänder och ber för både missionärer och pastorer,
men människor med andra kallelser står ofta mer ensamma i sina kallelser. Ändå är behovet av
förbön och uppbackning minst lika stort för den som är kallad av Gud till tjänst ute i samhället,
som för den som är kallad till tjänst i en lokal församling.
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BE 31. Bed för Församlingens väg ut ur sekularisering och isolering i din stad
I Bergspredikan förklarar Jesus för sina lärjungar att de är ”jordens salt” och ”världens ljus”.
Jordens salt – bryter sekulariseringen - Botemedlet mot församlingens inre sekularisering är en
förståelse av kallelsen som jordens salt. Saltet har två funktioner – att stoppa förruttnelse och att
lyfta fram smak. Guds församling behöver göra båda dessa saker för att fullgöra sin kallelse som
jordens salt. Dels har församlingen ett uppdrag att stoppa de krafter som skapar förruttnelse. Att
stå upp för sanningen, att påtala orättfärdighet, att profetiskt tala in i olika sammanhang. Inte
sällan är detta uppdrag kopplat till olika typer av samhällsförändringar. Men församlingen har
också ett uppdrag att lyfta fram smakerna från den himmelska världen. Att sprida vittnesbörden,
att predika evangeliet och att synliggöra Guds kärlek.
Jesus säger så här: ”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt
igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.” (Matteus 5:13)
Vi pressas stundtals av den omgivande kulturen att sänka trösklarna och att kompromissa med
Guds ord. Kortsiktigt kan det vara frestande att ge efter för trycket och på det sättet slippa hat och
motstånd. På lång sikt leder det emellertid alltid till förakt. Saltet som mister sin sälta kastas ut och
trampas ner av människor. Det duger inte annat till.
BE 32. Bed att Guds församling i vår tid i din stad behöver vinnlägga sig om att bevara sältan
Att hålla fast vid Guds ord och en klassisk kristen bekännelse, alldeles oavsett motstånd.
Bibelundervisning och studier i Guds ord behöver få utrymme i både församlingslivet och i enskilda
troendes liv. Bibeln behöver – i sann reformatorisk anda – hållas fram som den yttersta
auktoriteten för kristen lära och kristet liv. Församlingen behöver bestämma sig för att hålla fast
vid och förvalta Guds ord väl, som goda förvaltare.
BE 33. Bed att ni får vara Världens ljus – bryter isoleringen i din stad
Botemedlet mot församlingens isolering är en förståelse av kallelsen som världens ljus. Jesus säger
så här i Matteus 5:14-16: ”Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och
man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det
lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda
gärningar och prisar er Far i himlen.”
En av församlingens frestelser består i att sätta ljuset under skäppan, i stället för på hållaren. Den
församling som förstår sin kallelse som ljus har alltid en rörelseriktning utåt – till folket och
världen. Det behöver finnas ett apostoliskt drag i varje församling, som gör att sändandet blir
viktigare än – eller åtminstone lika viktigt som – samlandet. Vi är kallade att gå ut i hela världen –
att förkunna, missionera, evangelisera, upprätta, bygga, förvalta och föröka. Här behövs en ny
förståelse av, och respekt för, olika kallelser, så att varje troende förstår att den är kallad till tjänst.
Det är inte bara präster och pastorer som är kallade, utan varje troende har ett specifikt uppdrag
från Herren att utföra. Församlingen behöver erkänna en bredd av kallelser och sända människor
ut i tjänst inom olika samhällsområden.
BE 34.Vi ber om Tjänstegåvor i funktion i er stad
Ett sätt att bidra till reformation och mobilisering är att frigöra en bredd av tjänstegåvor till tjänst.
Olika tjänstegåvor har olika funktioner och bidrar på olika sätt till att bygga upp församlingen och
de troende.
A)Vi ber för Herden och herdar i er stad som behöver kompletteras med andra tjänstegåvor, som
kan bidra till att bryta både sekularisering och isolering.
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B)Vi ber för Läraren och profeten lever i uppenbarelsen och bidrar till att församlingen håller fast
vid Guds ord, lever i de specifika tilltalen och håller stången mot irrläror som annars lätt smyger sig
in i församlingen. Troheten mot Ordet värnas genom dessa tjänstegåvor och den inre
sekulariseringen får inte lika lätt fäste.
C)Vi ber för Apostelns och evangelistens tjänst rör sig per definition utåt och sänder människor ut
i världen för att vinna människor, plantera församlingar och inta nya områden.
Missionsbefallningen lever starkt i de här tjänstegåvorna och de bidrar till att bryta med isolering
och introverta tankegångar.
D) Vi ber att församlingarna omvänder sig och söker Gud i bön (Psalm 51)
Vi ber om väckelse i varje stad
E) Vi ber om en ny kärlek till varandra i Kristi kropp (Psalm 133 och Joh 17)
BE 35.Vi ber om mångfald i kyrkans ledarskap i er stad
En reformation kräver att Guds församling tar vara på den dubbla kallelsen – att ”hålla fast” och
”gå ut”. Genom ett bredare ledarskap, där olika tjänstegåvor bereds plats kan församlingen klara
av att både bevara och utbreda det som har blivit henne anförtrott, genom att vara både
förvaltande och sändande.
Ett bredare ledarskap har också lättare att samla en större bredd av människor och identifiera en
bredd av kallelser för att sända människor ut i olika världar. Så kan Guds församling leva i kallelsen
som både salt och ljus.
BE 36.Vi ber att genom att församlingen identifierar och tar emot en bredd av tjänstegåvor
kroppen i er stad sammanfogas ”...fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd
som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och
bygger upp sig själv i kärlek.” (Efesierbrevet 4:16)
BE 37.Vi ber för Livet i Anden i församlingen i er stad
Fienden har försökt strypa det friska, andliga livet i vårt land. Situationen är lite lik den som Isak
stod inför i Gerar (1 Moseboken 26). Det var svält i landet och filistéerna hade fyllt igen brunnarna.
När Isak bestämmer sig för att gräva upp brunnarna på nytt blir det strid om vattnet. ”Vattnet är
vårt”, bråkade de. Ibland har även vi stridit om vattnet och sett det som viktigare att kontrollera
vattnet, och stämpla vår logga på det, än att människor ska få dricka. Våra interna strider har
bidragit till att källorna har slammat igen.
Det var först på tredje försöket som herdarna slutade strida och Isak kunde kalla brunnen för
”Rehobot” – en rymlig plats. ”Nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan växa här i landet”,
förklarade Isak. (vers 22) Om vi vill att Guds rike ska växa till i landet behöver vi kavla upp ärmarna,
gräva upp de andliga brunnarna och sluta strida om vattnet. När Andens källor får flöda mitt
ibland oss kommer det bidra till både enhet, reformation och mobilisering
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BE 38.Vi ber att Församlingen får vara en mönsterbild i er stad
Guds folk är kallade att ”älska Gud och älska människor”. Genom att radikalt leva efter det dubbla
kärleksbudet blir församlingen en mönsterbild för världen och synliggör ett alternativ till den
sekulära individualismen i vår kultur. När Guds folk bryter med privatreligiositet och isolering, för
att söka sig till varandra och i Andens kraft går ut i världen med ett tydligt vittnesbörd om Jesus
Kristus, blir församlingen ett synligt tecken på Guds rike i den här världen. Den enhet som kommer
av en ömsesidig överlåtelse i ande och sanning är så kraftfull att människor kommer attraheras
och förstå att Jesus är Guds son. (Johannes 17:23)
I Haggai 1:2-4 läser vi: ”Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ’Tiden har inte kommit än, tiden
att bygga upp Herrens hus.’ Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade: Är det då tid
för er att själva bo i panelklädda hus medan detta hus ligger i ruiner?”
I en utmanande tid, då Guds hus ligger i ruiner, kan vi inte leva för våra egna ”panelade hus”. Vi
behöver bryta med den individualistiska kulturen, där vi har fullt upp med vårt eget. Både som
enskilda kristna och som lokala församlingar kan vi låta profeten Haggais ord bli en uppmuntran
att söka gemenskap med andra kristna.
När vi prioriterar byggandet av Herrens stora katedral framför byggandet av våra egna panelade
hus vill Herren välsigna. Löftet i Haggais bok var att omvändelsen från individualism skulle leda till
en ännu större härlighet. Det löftet kan vi ta till oss, även i vår tid. ”Den kommande härligheten
hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot, och på denna plats ska jag ge frid,
säger Herren Sebaot.” (Haggai 2:10)
BE 39.Vi ber att vi bygger relationer med varandra mer i staden och att mötesplatser formas
När vi gör oss tillgängliga för varandra – i församlingen, på arbetsplatsen, i staden och i landet – vill
Herren välsigna oss med en större härlighet.
BE 40.Allt börjar med bön - Vi ber om mer bönemöten i er stad och att vi går djupare in i bön
tillsamman i olika generationer
Den dröm vi målar upp i det här manifestet kan inte forceras fram i mänsklig kraft. ”Varken genom
styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot”, läser vi i Sakarja 4:6. Vi ser framför
oss en kraftfull mobilisering i bön och förbön. Vår förhoppning är att det här manifestet ska ge
både hopp, injektion och inriktning till bön och strategisk förbön på olika områden. Allt tar sin
början i orden från 2 Krönikeboken 7:14: ”...men 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.” Både enskilda troende,
församlingar och bönenätverk behöver mobilisera för kraftfull bön och förbön om vi vill se en
förändring.
BE 41.Vi ber för vår kyrka i staden att vi som Guds folk blir lärjungar som leder till väckelse
En grundläggande del i det reformarbete som berörs i det här manifestet handlar om att få fler
med på tåget; vi vill att fler människor ska få ett personligt möte med Jesus, och bli hans lärjungar.
Om den kritiska massan av överlåtna kristna växer till kan Guds plan för Sverige förverkligas mer
och mer. Som kristna behöver vi be, söka Gud och göra allt det vi upplever att Gud leder oss till,
för att om möjligt föra fram en väckelse över vårt land. Väckelse handlar i grund och botten om ett
uppvaknande och en tillnyktring. En sådan process behöver börja bland Guds folk. Vi behöver
bland annat vakna upp från bekvämlighet, likgiltighet och otillgänglighet inför Guds tilltal. När ett
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sådant uppvaknande sker bland Guds folk får det konsekvenser för hela samhället. När vi är vakna
kan vi även väcka andra, men om vi sover bidrar vi indirekt även till att andra sover vidare.
Väckelsen börjar inom kyrkan, men den kan leda till att många människor inser sitt tillstånd, sitt
behov av förlåtelse och söker sig mot en personlig relation med Jesus Kristus.
När vi blir väckta öppnas dessutom våra andliga ögon, så att vi ser. Den helige Ande vill ge sitt folk
en andlig klarsyn och skärpa. Vårt land är i skriande behov av andligt klarsynta människor, som kan
leda landet in på den goda vägen. Herren behöver ge oss alla den klarsynen.
BE 42.Vi ber om troende som Är beredd att ta ansvar i din stad
Som ansvarsfulla kristna kan vi inte skylla ifrån oss. Den främsta orsaken till vårt lands belägenhet
är vår egen brist på engagemang – i kärlek, bön och handling. Här krävs omvändelse. Vi behöver
be Gud och varandra om förlåtelse.
Vi kan inte heller kräva av andra det vi inte klarar av att leva upp till själva. Jesus var knivskarp mot
de fariséer som försökte lägga extra bördor på andra människors axlar, i stället för att lyfta av
bördorna. Det här manifestet är inte ett sätt att peka finger åt andra, utan ett sätt att själva axla
ansvar.
När profeten Hesekiel blickade ut över Jerusalem konstaterade han att allt inte var väl. Långt ifrån.
Det fanns omfattande problem i både prästerskapet, bland furstarna i landet och bland folket. I
det läget står det att Herren sökte efter någon, som var villig att:
1. Bygga en mur (verka för reformation och återupprättelse)
2. Ställa sig i gapet inför Herren (be och medla mellan Herren och folket)
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.
Hesekiel 22:30
Denna någon skulle innebära ett försvar för landet. Men Herren fann ingen frivillig. Ingen enda var
villig att anta utmaningen att dels stoppa orättfärdigheten genom att bygga en mur, och dels ställa
sig i gapet mellan himmel och jord och vädja till Herren för landet. Ingen.
I Jesaja 59 beskrivs det hur ”...rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja,
sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit, och
den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.”
Det skulle kunna vara en lägesbeskrivning av Sverige i dag. När Herren ser hur allt detta sker, står
det att detta misshagar honom. Och sedan: ”Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig
över att ingen grep in.”
BE 43.Vi ber om nya bedjare som formas i vår gemenskap
Herren söker än i dag efter människor som vill anta utmaningen till bön och arbete i en orättfärdig
tid, när sanningen vacklar på torget. Herren söker efter människor som är beredda att ta ansvar.
Han förundrar sig över att ingen träder fram när rättvisan trängs tillbaka. Kanske har vi hållit oss
undan när Herren har kallat. Då är det tid för omvändelse. Vi behöver ställa oss till hans
förfogande om vi vill se en förändring.
Nu går frågan ut till dig: är du beredd att ta ansvar? Är du den någon som är villig att bygga en mur
och ställa dig i gapet, till försvar för landet? Vill du också överlåta dig till bön och reformatoriskt
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arbete? I så fall vill vi ställa oss tillsammans med dig. Om vi som Guds folk bestämmer oss för att ta
ansvar för landet i bön och arbete, ja då finns det hopp för Sverige.
BE 44.Vi ber att församlingen alltid ska vara Jesus-centrerad i sitt varande och tjänande i vår stad
A) I sann reformatorisk anda lyfter församlingen Bibeln som den yttersta auktoriteten för kristen
lära och kristet liv.
B) Församlingen är en kropp med många lemmar som hålls samman genom Kristus för att utrustas,
tränas och sändas till ett vittnesbörd för världen om Guds rike.
C) Varje kristen behöver vara förankrad i en lokal församling genom att troget delta i
bibelundervisning, gemenskap, nattvard och bön.
D) Församlingen är en missionell gemenskap med syftet att predika evangeliet överallt och att
gestalta Guds rike inom varje område, bransch och sfär i samhället.
E) Genom att leva efter det dubbla kärleksbudet – att ”älska Gud och älska människor” – blir
församlingen en mönsterbild för världen och synliggör ett alternativ till den sekulära
individualismen.
F) När församlingen igenkänner och ger utrymme för mångfalden av gåvor och tjänster i kroppen
blir vi förenade i Kristus och skickliga till att överallt utbreda Guds rike.
G) Guds folk behöver mobiliseras över de gränser som till exempel etnicitet, ålder, samfund och
församlingstillhörighet kan utgöra, för att gemensamt kunna ta ett lokalt ansvar i bön och
reformatoriskt arbete inom olika områden.
H) När Guds folk i din stad bestämmer sig för att ta ansvar för landet i bön och arbete, då finns det
verkligen hopp för Sverige!

BE 45.Vi ber för Rättssamhället i din stad
A)En biblisk världsbild är den enda som kan uttrycka en verklighetsbaserad syn på brott,
straff och försoning. Synd och ondska är verkliga företeelser, något som ska bekämpas och
bestraffas, men Bibeln och Jesu försonande verk på korset erbjuder alltid en väg till nåd och
upprättelse.
B)Lagstiftning kan inte kompensera för en brist på en god värdegrund för samhället, utan att
vi riskerar ett kontrollsamhälle. Behovet av fler lagar är ett tecken på att den kristna
värdegrunden har eroderat.
C)Guds ord och samvetets röst behöver återupprättas som grund för rätt och moral.
Människors samveten bör ses som en tillgång och som en garant mot förtryck och totalitära
tendenser.
D)Polis och rättsväsende har en central roll i att upprätthålla lag och ordning i landet. Dessa
instanser ska därför stödjas och bejakas. När de utsätts för hot ska samhället med tydlighet
och kraft svara att land skall med lag byggas.
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BE 46. Guds syfte (vi ber ut Guds syfte med vår stad och proklamerar ut detta i Jesu namn)
Vi bekräftar vår tro på den ende evige Guden, världens skapare och Herre: Fadern, Sonen
och den helige Ande, som styr allting i enlighet med sin viljas syfte. Han har kallat ett folk åt
sig själv ut ur världen och sänder sitt folk tillbaka in i världen för att vara hans tjänare och
vittnen, för att utbreda hans rike, uppbygga Kristi kropp och förhärliga hans namn. Vi
bekänner ödmjukt att vi ofta har svikit vår kallelse och misslyckats i vårt uppdrag genom att
antingen anpassa oss efter eller dra oss undan världen. Dock gläds vi över att fastän
evangeliet bäres ut i lerkärl, är det fortfarande en dyrbar skatt. Vi vill på nytt hänge oss åt
uppdraget att i den helige Andes kraft göra denna skatt känd.
(Jes 40:28; Matt 28:19; Ef 1:11; Apg 15:14; Joh 17:6, 18; Ef 4:12; 1 Kor 5:10; Rom 12:2; 2 Kor
4:7.)
BE 47. Bibelns auktoritet och kraft (vi ber ut Guds syfte med vår stad och proklamerar ut
detta i Jesu namn) Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga
inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt
som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Vi bekänner också att Guds
ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela
mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig. Genom Bibeln
talar den helige Ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på
ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela
församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom.
(2 Tim 3:16; 2 Petr 1:21; Joh 10:35; Jes 55:11; 1 Kor 1:21; Rom 1:16; Matt 5:17 18; Jud 3; Ef
1:17 18; 3:10, 18.)
BE 48. Evangelisationens natur (vi ber ut Guds syfte med vår stad och proklamerar ut detta
i Jesu namn)
Att evangelisera är att sprida de goda nyheterna att Jesus Kristus dog för våra synder och
uppstod från de döda enligt Skrifterna, och att han som den regerande Herren nu erbjuder
syndernas förlåtelse och Andens frigörande gåva till alla som omvänder sig och tror. Vår
kristna närvaro i världen är nödvändig för evangelisationen och så är också det slags dialog,
vars syfte är att med känslighet lyssna för att förstå. Evangelisation är proklamation av den
historiske, bibliske Kristus, som Frälsare och Herre, i syfte att övertyga människor att
personligen komma till Kristus och så bli försonade med Gud. När vi går ut med evangeliets
inbjudan får vi inte dölja lärjungaskapets pris. Jesus kallar fortfarande alla som vill följa
honom att förneka sig själva, ta upp sitt kors och identifiera sig med hans nya gemenskap.
Evangelisationens resultat innesluter lydnad för Kristus, införlivande med hans församling
och ansvarig tjänst i världen.
(1 Kor 15:3 4; Apg 2:32 39; Joh 20:21; 1 Kor 1:23; 2 Kor 4:5; 5:11, 20; Luk 14:25 33; Mark
8:34; Apg 2:40, 47; Mark 10:43 45.)
BE 49. Kristet socialt ansvar (vi ber ut Guds syfte med vår stad och proklamerar ut detta i
Jesu namn) Vi hävdar att Gud är alla människors både skapare och domare. Vi bör därför
dela Guds angelägenhet att rättvisa och försoning ska råda i hela det mänskliga samhället
och att människor ska befrias från varje slag av förtryck. Eftersom människan är skapad till
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Guds avbild har hon en inneboende värdighet, oberoende av ras, religion, hudfärg, kultur,
klass, kön eller ålder. Alla människor bör därför respekteras och tjänas, inte exploateras. Vi
bekänner både våra försummelser och att vi ibland har betraktat evangelisation och socialt
ansvar som oförenliga med varandra. Budskapet om frälsning innesluter också ett budskap
om dom över varje slag av alienation, förtryck och diskriminering. När människor tar emot
Kristus blir de födda på nytt in i hans rike, och måste då söka att inte bara i sina egna liv
uttrycka dess rättfärdighet utan också utbreda den mitt i en orättfärdig värld. Den frälsning
vi gör anspråk på bör förvandla oss ifråga om hela vårt personliga och sociala ansvar. Tron
utan gärningar är död.
(Apg 17:26, 31; 1 Mos 18:25; Jes 1:17; Ps 45:7; 1 Mos 1:26 27; Jak 3:9; 3 Mos 19:18; Luk
6:27,35; Jak 2:14 26; Joh 3:3, 5; Matt 5:20; 6:33; 2 Kor 3:18; Jak 2:20.)
BE 50. Församlingar och kyrkor i gemensamt evangelisationsansvar (partnership)
Vi gläds över att en ny missionstid har börjat. De västerländska missionssällskapens
dominans håller snabbt på att upphöra. I de yngre kyrkorna är Gud i färd med att mobilisera
nya resurser för världsevangelisation. Därigenom visar han att ansvaret för evangelisationen
tillhör hela Kristi kropp. Varje församling bör därför fråga Gud och sig själv vad den kan göra
för att evangelisera sitt eget område och sända ut missionärer till andra delar av världen.
Granskningen av vårt missionsansvar och vår roll i missionen bör pågå ständigt. På detta sätt
växer de äldre och de yngre kyrkornas gemensamma ansvarstagande (partnership) och Kristi
församlings universella karaktär framträder klarare. Vi tackar också Gud för alla
missionsorganisationer som arbetar med bibelöversättningar, teologisk utbildning,
massmedia, kristen litteratur, evangelisation, mission, församlingsförnyelse eller verkar på
andra speciella områden. Även dessa bör engagera sig i en ständig självrannsakan för att
utvärdera sin effektivitet som en del av kyrkans mission.
(Rom 1:8; Fil 1:5; Apg 13:1 3; 1 Tess 1:6 8.)
BE 51. Den helige Andes kraft (vi ber ut Guds syfte med vår stad och proklamerar ut detta i
Jesu namn) Vi tror på den helige Andes kraft. Fadern sände sin Ande för att vittna om sin
Son. Utan den helige Andes vittnesbörd är vårt vittnesbörd utan värde. Överbevisning om
synd, tro på Kristus, ny födelse och kristen tillväxt är alltigenom den helige Andes verk. Den
helige Ande är även missionens Ande, och därför bör evangelisationen framspringa spontant
i en andefylld församling. En församling som inte är en missionerande församling motsäger
sig själv och utsläcker Anden. Världsvid evangelisation blir en realistisk möjlighet endast när
den helige Ande förnyar församlingen i sanning och visdom, tro och helighet, kärlek och
kraft. Vi uppmanar därför alla kristna att bedja att Guds suveräne Ande må besöka oss i en
sådan väckelse att Andens frukter blir synliga i allt Guds folk och att alla Andens gåvor
berikar Kristi kropp. Endast då kommer hela Kristi församling att bli ett brukbart redskap i
Guds händer, så att hela jorden kan höra hans röst.
(1 Kor 2:4; Joh 15:26 27; 16:8 11; 1 Kor 12:3; Joh 3:6 8; 2 Kor 3:18; Joh 7:37 39; 1 Tess 5:19;
Apg 1:8; Ps 85:4 7; 67:1 3; Gal 5:22 23; 1 Kor 12:4 31; Rom 12:3 8.)
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