
Den frimodiga Kyrkans bön
Jesus Kristus, du kallar samman din Kyrka och du säger till 
oss, dina lärjungar:  
Ni är jordens salt. Därför ber vi för din Kyrka på jorden, för 
Svenska kyrkan, för Frimodig kyrka, för våra församlingar 
och för oss själva.

Vi läser underbara löften och utmaningar i Skriften:

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt 
det andra också.”

”Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, 
att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som 
behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte 
efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen 
av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som 
är gott och fullkomligt och behagar honom.”

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt 
alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra 
er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar 
genom bön och åkallan med tacksägelse.”

Herre, vi är dina lärjungar och tillhör den bedjande, 
frimodiga Kyrkan. Därför ber vi dig om hjälp att leva som 
dina tjänare:

Gör oss målmedvetna att först söka Ditt rike – där Du 
regerar – och Din rättfärdighet – så att Din vilja sker – och 
avstå våra egna drömmar. 

Vänd →



Befria oss från våra själviska begär och rena våra motiv, så 
att sanning, kärlek, trohet och renhet präglar våra tankar, 
ord och gärningar. 

Ge oss kraft att bära fram våra kroppar som levande och 
heliga offer, som behagar Dig – vår andliga gudstjänst.

Ge oss mod att inte anpassa oss efter den här världen – 
eller efter kyrkliga ledare som gör det – utan förvandla oss 
genom att Du förnyar våra sinnen.

Ge oss vishet att pröva och inse vad som är Din vilja, vad 
som är gott och fullkomligt och behagar Dig – och ge oss 
beslutsamhet att också ta reda på Din vilja och våga följa 
den...

Vi är så glada över att få vara Dina barn. Tack för att vi inte 
behöver göra oss bekymmer utan kan komma till Dig med 
alla våra önskningar. Låt glädjen vi har i Dig smitta av sig 
till andra.

Detta ber vi för din Kyrka på jorden, för Svenska kyrkan, 
för Frimodig kyrka, för våra församlingar och för oss själva 
genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

 

Bibelställen (SFB15):  
Matteusevangeliet 6:33, Romarbrevet 12:1-2,  
Filipperbrevet 4:4-6


