
Tillkomme ditt rike 2023 

Det längtar vi efter! Vi längtar efter att få se en förvandling i vårt land, en ny 

tid. I historien kan vi läsa om hur Gud genom hans folk/församling fått 

förvandla områden men också situationer som betytt mycket, även för vår 

nation. Det vill vi se igen! Vi tror att gemensam bön, överenskommelsebön är 

en stor maktfaktor.  

Vi vill se att fler människor skall bli frälsta och helt förvandlade. Där det är 

mörkt, kallt och hårt där vill vi be att Guds ljus, kraft och makt skall få komma 

in. Vi längtar också efter att själva bli förvandlade och lära känna Gud mer, bli 

starkare i vår relation med honom och i vår tro på honom, Vi vill bli utrustade 

och växa för att kunna göra det Gud har tänkt för oss i våra liv, i vår vardag. 

 

Under många år har vi som församling startat året med en period av bön och 

fasta. Vi tror att bön och fasta i en kombination är ett starkt andligt vapen. Vi 

tror att det händer något när vi kommer samman och ber, när vi kommer 

överens om att be för olika saker, när vi tar tid att be.  

Vi vill uppmuntra dig att koppla på och vara med så mycket som möjligt och 

redan så här i början så vill vi vara tydliga med att säga att det är ingen 

prestation! Men be gärna den heliga Ande att leda dig och tala till dig i hur du 

kan vara med och lita på att han kommer att ge dig kraft och styrka. 

Vi vill framförallt lyfta upp bönen, gemenskapen med Gud, att ge honom tid 

och utrymme under den här perioden, låt Gud verkligen få din första prioritet.  

Låt den helige Ande få leda dig både i gemenskap med Gud och i förbön. 

Kanske har du en personlig längtan att få växa mer på något specifikt område, 

att förstå Guds tankar, sanningar mm. Längtar du efter ett personligt 

genombrott på något område? Eller kanske finns det ett område där Gud 

längtar att få tala till dig, där han vill att du skall växa. Vi tror att han inte bara 

vill att vi skall be för olika saker och områden utan att han vill  beröra våra 

hjärtan  på ett särskilt sätt under denna tid.  

 Under en bön och fasteperiod kan man också ofta uppleva att det händer 

något inom en själv. Vi vill uppmuntra dig om du upplever så, att studera bibeln 

på just det området, lyssna på bra undervisning, samtala med någon av dina 

ledare eller nära vänner, be dom att stå med dig i förbön, bjud in den helige 



Ande att få tala till dig under denna tid. Ha gärna en anteckningsbok där du 

skriver ner det du får under denna tid. 

En del av oss kommer fasta någon dag eller delar av dagar. En del kommer fasta 

under flera dagar och en del kanske väljer att äta lite annorlunda. Känn dig helt 

fri där, men vet att du är inkluderad under hela perioden. Kanske har du inte 

fastat förut och känner att du skulle vilja vara med under flera dagar? Då vill vi 

vara tydliga med att du skall vara klok och förståndig. Fråga någon som är 

erfaren eller läs om fasta, så att du gör det på ett bra sätt. 

 

Lite fler praktiska tips. Kanske behöver du säga nej till exempelvis sociala 

medier, tv – filmer mm helt eller delvis under denna period för att skapa tid och 

utrymmer för gemenskap med Gud. Välj gärna med extra omsorg vad du ser på 

och vad du tar in till ditt sinne och dina tankar.  Ha lite extra tålamod med 

varandra i familjen – särskilt om du fastar. Använd whatsapp grupperna som ni 

har som hemgrupper, som ett kommunikationsmedel under denna tid. När vi 

ex. ber för ungdomar/ unga vuxna, så skriv ner namnen på de du ber för. Dela 

gärna tacksägelseämnen, bibelord, sånger mm i er grupp.  Är det svårt att 

fokusera i bön? Ta en promenad, gör något annat samtidigt en stund, ring en 

vän och be tillsammans. Dela gärna tips med varandra. 

 


