
Bön      

Material: pennor, papper, nyhetsbrev från församlingens missionär eller 

senaste rapport om församlingens understödsmål.  

 

Församlingens mission och bönens betydelse. Läs texten för 

gruppen. 

Församlingarna i Finland har medarbetare också utomlands, som vi kallar missionärer. Finska 

Missionssällskapet, liksom andra missionsorganisationer, ”förmedlar” dessa medarbetare till kyrkor 

som behöver stöd runtom i världen. Församlingarna betalar en del av lönen och ber för arbetet. När 

missionärerna är hemma i Finland besöker de församlingarna och berättar om arbetet. 

Missionssällskapets missionärer samarbetar alltid med lokala kyrkor eller organisationer. Målet är 

att verksamheten så snart som möjligt övergår helt till lokala krafter. 

Bönen är ett privilegium för den kristna. Jesus har lovat att vara med där två eller tre är församlade 

i hans namn. Gud är intresserad av varje enskild människa och allt som berör hennes liv. I bönen 

kan vi prata med Gud som med en god vän. Den Heliga Anden berör och verkar genom oss 

människor. Gud svarar också på bön: att lära sig att höra svaren är en av de mest spännande 

möjligheterna i en kristens liv. 

Förbön kallas en sådan bön som man ber för andra. Den ger hopp, tro, kärlek och tillit. Förbönen 

hjälper missionären att orka leva i en annorlunda kultur långt borta från familj och släktingar. I många 

länder kämpar man dessutom mot fattigdom, sjukdom, hemlöshet, droger och otrygghet. 

Uppgift: skriv en förbön för församlingens missionär eller för det projekt som församlingen 

understöder 

1. Läs missionärens brev eller om det projekt som församlingen stöder.  
Tips: kolla församlingens hemsida om församlingens missionsarbete 

2. Skriv ner förbönen. Ni kan till exempel tänka på följande saker: 

- Vad skulle du vilja att människor i Finland skulle be för om du var den här missionären? 

- Vad skulle du sakna om du bodde i ett annat land? 

- När tror du att du skulle behöva trygghet och mod? 

- Vad behöver de lokala människorna? 

- Vad är sådant som kommit fram i brevet/projektrapporten som ni vill tacka för? 

Poängsättning: ingen, förutom + 1p för gott samarbete. Bönerna kan användas i 

lägergudstjänsten eller konfirmationsmässan. 

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och 

ber, tacka då Gud, och låt honom få veta alla era 

önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd 

än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar 

skydd i Kristus Jesus.  

Filipperbrevet 4:6–7.  
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