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VÄLKOMMEN TILL 24-7 BÖN
Sedan september 1999 har 24-7 bönerörelsen stimulerat Kristus-centrerad, missionsinriktad bön över 
generations och samfundsgränser i över 86 länder över hela jorden. I detta ögonblick håller någon 
person, någonstans på att lära sig att be genom att be. Det är fantastiskt kul att även du vill hänga på!

I detta resurspaket kommer du att hitta hjälp att:
 - Motivera människor att be.
 - Få praktiska tips för att sätta igång ett bönerum.
 - Idéer hur du kan inreda ett böneutrymme kreativt.
 - Hur du avslutar er tid av bön på ett bra sätt.
 - Hur du ger gensvar på vad Gud har sagt under er tid av bön.
 - Mallar för bönescheman, påminnelsekort och böneämneskort.

24-7 bön är varken något nytt eller revolutionerande, utan är en modell av bön 
som är både bibliskt och historiskt förankrad. Vi förespråkar inget visst sätt att be 
eller att man ska vara på ett visst sätt för att för att trivas i ett bönerum. Det är 
kanske därför 24-7 bön har varit populärt i både högkyrkliga och ”karismatiska” 
kretsar. Människor från bland annat frikyrkan, svenska kyrkan, katolska kyrkan och 
ortodoxa kyrkan har klivit in i bönerum och trivits. Fokuset är ju inte på formen utan 

på kärnan: relationen med Jesus själv. Men formen kan vara en hjälp 
för människor som inte känner sig hemma på bönemöten som ibland 
kan verka vara till för böneproffs. 24-7 bön föddes ur en längtan att 
be mer, trots att vi visste att vi var dåliga på det. 

Se skapandet av ett bönerum som att planera en träff mellan två 
förälskade människor. De skulle ju kunna träffas var som helst, men 
för att en kväll ska bli riktigt speciell skulle man kanske vilja avsätta tid för träffen, tända några ljus, 
ha vacker musik i bakgrunden och duka fram god mat. Även om man inte behöver något annat än de 
två människorna för en träff skapar det en atmosfär som man kan slappna av i och som gör kvällen 
romantisk och speciell.  Därför är det inget svårt vi sysslar med när vi driver ett 24-7 bönerum. Det är 
bara att skapa en plattform där det är lättare att få ett intimt möte med Skaparen själv. Informationen 
i detta häfte är inget revolutionerande, och råden vi ger är i grund och botten inget annat än sunt 
förnuft som du säkert redan tänkt på i din planering. Men vi hoppas att våra tips och råd kan vara till 
hjälp på er väg mot en vecka av oavbruten bön.

Ett av syftena för 24-7 Bön är att göra böneresurser tillgängliga för alla, överallt. Det är anledningen 
till att vi erbjuder dig detta häfte och vår erfarenhet helt gratis. 24-7 Bön är en ideel organisation, där 
människor lägger ner många timmar av gratis arbete, och  är beroende av församlingars och individers 
generositet för att kunna fortsätta vara denna resurs. Överväg gärna att ta en kollekt för en gåva till 24-7 
efter er bönevecka. Alla gåvor är varmt varmt välkomna och kan göras via insättningar på plusgirokonto 
(information längst bak i häftet). Överväg även att bli en sponsor för 24-7 bönerörelsen genom att ge 
regelbundet via autogiro och bön.

Den internationella webbsidan (WWW.24-7PRAYER.COM) får över två millioner träffar per månad och är full 
av berättelser om besvarad bön och tänkvärda artiklar. Inspirera gärna de du känner att läsa dem och 
gå in på ”Wailing Wall”, den del av hemsidan där du kan läsa och be för andras böneämnen eller lägga 

”Det är underbart... Den 
Helige Ande är här. Jag har 
gått till kyrkan varje söndag 
i 20 år, men nu har jag mött 
Guds kraft.” - Brasilien
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upp dina egna. En svensk hemsida finns även på www.tjugofyrasju.be med information, nyheter, 
artiklar och annat smått och gott. 

Vi finns tillgängliga för att utrusta dig och hjälpa dig organisera din bönevecka. Om du har några 
som helst frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss, vilket du gör 
bäst genom:
 - INFO@TJUGOFYRASJU.BE

I din roll som koordinator för böneveckan är du kontakten mellan er och resten av 24-7 rörelsen. 
I vår strävan att hjälpa dig, kan du även hjälpa oss genom att vidarebefordra vittnesbörd och 
erfarenheter som vi kan sprida eller lägga upp på hemsidan för att inspirera och uppmuntra andra. 
Ta gärna bilder på bönerummet och skicka in dem till oss i slutet av veckan. Vi står med dig varje 
steg på vägen för att hjälpa dig driva en bönevecka. Det är därför vi är här.



 

 

 
 
 
 
 
 

HUR I HELA VÄRLDEN MOTIVERAR MAN MÄNNISKOR ATT BE?
Många människor tycker att tanken att be dag och natt är avskräckande. Därför har vi sammanställt 
några tips om hur du kan motivera din församling/gemenskap till bön. Kom dock ihåg att detta endast 
är några råd, inga lagar. Du känner ditt sammanhang tusen gånger bättre än vi gör och vet vad som 
fungerar bäst där. Känn dig dock fri att använda tipsen om du tror att de kan vara till hjälp och stöd.

ALLA SKA MED! Om du är i en gemenskap med många olika åldrar representerade, finns det en poäng 
i att låta ungdomarna dra i bönerummet. Om de känner ett ägande av bönerummet, och den ganska 
extrema utmaningen att be dag och natt, kommer andra att hänga på. Om ungdomar känner att det 
är något för äldre människor, har vi märkt att de är mindre villiga att vara med.

GE ER SJÄLVA GOTT OM TID: Omkring en månad innan böneveckan börjar kan du börja informera om 
datumen och varför ni ber. Fortsätt att informera om detta fram till att veckan börjar så att alla har 
tillfälle att göra plats i sina kalendrar och känner sig säkra på vad det är de ger sig in på. 

FÖRKLARA 24-7 BÖN: En del människor tycker att det är svårt att beskriva 24-7 Bön. Här följer en 
fusklapp som kan vara till hjälp i så fall:

”24-7 Bön är en bönerörelse som startades av en tillfällighet i september 1999. En grupp människor 
som tyckte att det var svårt att be gav sig själva den utmanande uppgiften att be oavbrutet i en 
månad. I detta dök Gud upp och de slutade inte be förrän jul! Människor som vanligtvis inte skulle 
vandra in på en gudstjänst kom och fick uppleva Guds närvaro i ett bönerum, och en del gav till 
och med sina liv till Gud. Idéen att be dag och natt spred sig till över 86 länder och varje sorts 
församlingsuttryck. Tusentals 24-7 bönerum är nu länkade via internet för att forma en bönekedja 
som, genom Guds nåd, växer år efter år. Allt som krävs är att minst 24 människor ber en timme 
om dagen i en vecka. Du kan använda tiden till att prata med Gud om vad som helst och till att 
utforska nya sätt att be genom konst och musik.”

HUR SER ETT 24-7 BÖNERUM UT? Bönerum kan se väldigt olika ut beroende på er 
nationalitet, er tid, era resurser och erat kontext. Det finns inga regler, istället 
utmanar vi er att själva komma fram till hur ni vill inreda erat bönerum på det sätt 
ni tror bäst inspirerar människor att be. På den internationella hemsidan under 
”Resources” finns bilder på många olika bönerum som kan inspirera och ge idéer. 
Bäst av allt är att samla de som vill driva bönerummet och fråga Gud vilka tankar 
Han har för rummet och se vilka idéer som då kommer fram. Ofta speglar rummets 
inredning precis det som personer eller gemenskapen behöver vid den tidpunkten.

BERÄTTA UPPMUNTRANDE BERÄTTELSER: Vittnesbörd från 24-7 bönerum läggs regelbundet till på 24-7s 
hemsida. Välj några som du kan dela med dig av för att bygga tro och uppmuntrar till bön.

”Böneveckan går hur 
bra som helst! 
Församlingslokalen 
är oigenkännbar 
och det är 
atmosfären också.” - 
Storbritannien
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EN BESKRIVNING AV EN TIMME I ETT BÖNERUM 
Pete Grieg en av grundarna av 24-7 målar en bild av hur en timme i ett bönerum kan se ut. Känn dig 
fri att använda den för att få idéer eller för att beskriva hur en timme kan se ut.

”Du anländer runt klockan 6 på morgonen för att inleda en stressig dag med en timmes bön. 
Du möter en man i trettio-års åldern som lämnar över nyckeln till dig och du stannar upp ett 
ögonblick medan han ber för dig. Du kan känna att hans andedräkt stinker kaffe. Strax därpå 
stiger du in i ett märkligt och annorlunda rum. 
   Väl inne stannar du upp inför en skylt: ”Ta av dig skorna! Du står på helig mark.” 
Du följer uppmaningen och tar sedan ett par steg in i rummet i bara strumplästen. Det första 
du lägger märke till är träkorset som står mot väggen med en törnekrona hängande på sig, 
gjord av en söndertrasad Coca-Cola burk och stora rostiga spikar. En kort mening på väggen 
påminner dig om att Kristus dog för all din synd – du är förlåten! Försiktigt plockar du upp 
törnekronan, fascinerad av den kreativitet som har skapat den, sylvass till följd av aluminiumet 
och tung till följd av spikarna. Blotta tanken av att dess taggar skulle borra sig in i ditt skinn 
och dina muskler får dig att rysa. Du dröjer ett ögonblick inför törnekronans hemskhet och 
attraktionskraft. Plötsligt slås du av ditt samvete som säger till dig att du borde be, men det 
gör du naturligtvis redan. 
  Det första fåtalet meningar när man ber är oftast de mest förutsägbara, då man tackar 
honom för att han förlåtit all ens synd och gett oss av sin rättfärdighet. 
  Det är något med den där törnekronan som får dig att vända din blick ditåt gång på 
gång och du börjar spontant tacka honom för hans suveräna sätt att använda skräp som alla 
andra bara skulle kasta bort. Du finner att dina tankar för dig tillbaka till hur du var i skolan och 
vad du har utvecklats till. Du tackar Gud för att han blödde för dig och att han har frälst dig. 
Medan dina ögon går till skorna du tagit av dig tänker du på gårdagens strapatser på jobbet, 
diskussionerna, skvallret, tankarna som fyllde ditt huvud på kvällen och du bekänner allt med 
en viskning till Gud för att vara säker på att ingen hör dig. 
  Det verkar finnas olika ”stationer” i rummet med olika fokus. Du går fram till en stor 
skål med vatten. Den rostiga spiken har lämnat ett märke i handen och du tvättar bort det och 
sträcker sedan fram händerna mot en vit handduk för att torka dem. Då ser du ett skriftcitat på 
en liten skylt: ”Låt oss därför med uppriktigt hjärta som är renat från ett ont samvete och med 
en kropp som är badat i rent vatten” (Heb 10:22). Du noterar att rostfläcken från din handflata 
är borttvättad och inser att det är även de synder som du för ett ögonblick sedan bekände 
genom en viskning. 
  Ett silverdraperi som markerar en annan bönestation rasslar när du nuddar det. 
Rummet är rofullt, men samtidigt fyllt av liv. Det glittrar och strålar ut en mängd saker så fort 
du rör dig i någon riktning.
  Du sätter på en lovsångsskiva och tillber Herren en stund och tackar honom för hans 
omsorg och barmhärtighet, för alla bönesvar han har gett dig och för livets gåva. Efter det 
tar du tag i en penna och beslutar dig för att gå fram till graffitiväggen, där du målar en bild 
av en hand, genomborrad av en stor rostig spik. Oturligt nog liknar den mest en bunt ruttna 
bananer på ett spett, så du skriver intill: ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull...” 
och hoppas att det ska råda bot på eventuell förvirring.
  Du läser ett citat från Psaltaren som någon annan har skrivit där på väggen. Det känns 
relevant och du öppnar din Bibel och slår upp den psalmen för att läsa hela. Med lovsången 
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i bakgrunden läser du högt för dig själv ur Psaltaren och du njuter av möjligheten att kunna 
göra det utan att någon annan hör på. Du läser inte längre orden lite trevande för dig själv; du 
proklamerar dem för Gud och dig själv medan du känner hur tro fyller ditt hjärta.
  Snart lägger du märke till ”bönesvars-boken” som hänger ovanför stereon. Du tar ner 
den och läser några inlägg. Någons vän har äntligen beslutat sig för att följa med till kyrkan. 
En släkting med cancer har blivit helad. Ett inlägg med spretig stil är helt anonymt och riktat 
direkt till Gud: ”Tack för att du har hjälpt mig att prata med du-vet-vem om du-vet-vad. Tack för 
att hon inte fördömde mig och för att jag verkligen fick goda råd. Jag vill verkligen förändras, 
snälla Gud hjälp mig!” Du ägnar en tanke eller två åt att fundera vem som kan ha skrivit det 
men lämnar det därhän och förstår att du inte borde tänka i de banorna. 
  Lovsångsskivan lyfter med ett fantastiskt instrumentalt stycke och du börjar sjunga 
ut din tacksamhet till Gud. Detta leder dig fram till idén att du borde skriva ner det Gud har 
gjort för dig de senaste 24 timmarna – enkla saker som en ny t-shirt, morgonens varma dusch, 
telefonsamtalet med pappa härom kvällen, katten...”

Extrakt från ”Red Moon Rising” sid. 90-92
Berättelsen om 24-7 bönerörelsen av Pete Grieg och Dave Roberts.
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BAD DE 24-7 I BIBELN?
När du kommunicerar 24-7 Böns vision kan det vara till hjälp att förklara för människor att denna idé 
är lika gammal som Kyrkan själv. 

APG 1:14 ”Alla dessa höll endräktigt ut i bön...” 
- När Jesus sade åt lärjungarna att vänta på Herren för den Heliga Andes gåva (Apg 1:8-9)  
samlades de i ett rum och bad endräktigt tills Anden kom. Kyrkan föddes genom ständig bön.

APG 2:1 ”När pingstdagen hade kommit var de alla samlade” 
- Gud kallar oss som kyrka att vänta på honom i enhet. Ett 24-7 bönerum hjälper människor att 
be tillsammans genom att skicka staffettpinnen från person till person, timme efter timme. En 
person kan be högt i tungor medan nästa person can rita sina böner i tystnad eller ber genom 
tidegärden. Var och en välsignar den andre: olika stilar av andlighet som njuter av Guds närvaro. 

APG 2:2 ”Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde 
 hela huset där de satt” 

- Den Heliga Ande fyller platser som marinerats i bön. När du kliver in i ett 24-7 bönerum ber 
du inte längre ”Kom Helig Ande” eftersom han redan väntar på dig att komma till Honom.

APG 2:4 ”Och de uppfylldes alla av den helige Ande...”
- Förvänta dig att bli uppfylld av den Helige Ande som kommer med kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal 5:22-23). Förvänta dig 
sedan att bli utsänd från bönerummet, rakt in i samhället omkring dig. 

APG 1:8 ”När den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och 
          i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

ENGAGERA DIG I SAMHÄLLET. Du skulle kunna utmana människor att be i en 
timme och sedan lägga en timme på att tjäna samhället. Man skulle kunna 
besöka patienter på sjukhuset, hjälpa grannen med någonting eller hjälpa 
en lokal förening som arbetar med hemlösa och fattiga. Du skulle även 
kunna låta skolor, kommunen, polis, församlingar och andra föreningar 
veta att ni kommer att ha ett bönerum och ge dem möjlighet att ge er 
böneämnen eller hälsa på. Du skulle även kunna ha speciella timmar för speciella grupper, (såsom 
för föräldrar med unga barn, människor som arbetar inom vården etc.) så att de kan lära sig att be 
tillsammans för saker som är viktiga för just dem. 

MOTIVERA MÄNNISKOR ATT SKRIVA UP SIG PÅ EN TIMME. Ha ditt böneschema (en mall finns i slutet på detta 
häfte) framme på varje möte. Var tydlig med när och varför ni ber och hjälp folk att inte bli avskräckta 
genom  uppmuntran och genom att förklara eventuella koncept som kan vara ovana för vissa. 24-7 erbjuder 
även en 60 minuters böneguide som finns på 24-7s hemsida. Skriv ut dem och ge till de som inte är säkra 
på att de kan be en hel timme. Du kan hitta mer om dessa guider i inredningsdelen av detta häfte. 

På det sista mötet innan ni börjar, be människor att tyst fråga Gud hur mycket tid Han vill att de ska 
spendera med Honom denna bönevecka. Ha sedan ditt böneschema redo, eftersom Fadern älskar att 
vara med sina barn.

Oroa dig inte om inte alla timmar är fyllda när ni börjar. När någon väl har klivit in i ett bönerum 
och spenderat en timme i bön skriver de ofta upp sig på en timme till innan de går hem. Om det 
fortfarande finns luckor i schemat trots detta är det inte hela världen. Det finns inget magiskt med 
att fylla varje timme (även om det kan bidra till några logistiska problem med nycklar). Gör det bästa 
du kan, men bränn inte ut dig. Ett bönerum ska vara livgivande, inte utbrännande.

”Äntligen var jag här 
igen. Förra gången var 
Gud bara så nära så 
jag kunde ej gå och 
lägga mig.” - Sverige
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PRAKTISKA RÅD FÖR DIN 24-7 BÖNEVECKA
PLATS – När du väljer ett utrymme för bön, leta efter en plats som är tillgänglig 24 timmar om dygnet och 
som inte utsätter känsliga områden i lokalen  för fara (t.ex. kontor och förråd med värdefulla saker). 

STORLEK – Hur många människor kommer att vara i bönerummet vid en och samma gång? Använd inte 
en lagerlokal för 5 personer och inte en garderob för 50. Välj ett utrymme som du kan dekorera och 
som ger en skön känsla av avskildhet.

SÄKERHET – Tänk igenom enkla riktlinjer för säkerhet, speciellt för de som ber under natten. Vi 
rekommenderar att minderåriga inte ber ensamma efter midnatt utan sällskap. 

BUDGET – Ta med i beräkningar att det kan kosta en del att inreda ett bönerum. Hur mycket det kostar 
beror på hur ambitiösa ni är i era dekorationer. Vi rekommenderar att inköpen innehåller papper, 
färger, borstar, ljus m.m. Annars är endast fantasin gränsen.

REGISTRERA DIG – När du har en bönevecka är ni inte ensamma utan en viktig 
del av en världsomspännande bönerörelse. Samtidigt som ni ber, ber även 
någon annan i ett 24-7 rum någon annanstans i världen. Registrera er enkelt 
på www.24-7prayer.com. Om det är knepigt att göra det på engelska finns det 
svenska instruktioner på www.tjugofyrasju.be. Detta är även ett sätt för människor ni inte känner att 
komma förbi och be en timme eller två. 

LITE FIKA KANSKE? – Inget är mer välkomnande än en termos med kaffe (eller möjlighet att ordna det 
själv), några kakor eller frukt när man kommer in. Lite kaffein är speciellt välkommet om man ber 
klockan tre på natten.

GÖR DET INTE SJÄLV! - Bär inte bördan av ett bönerum själv. Samla en grupp människor du litar på 
som kan vara ansvariga för var sin dag. Se till att deras telefonnummer finns i bönerummet utifall 
att personen som ska be efter dig inte dyker upp och be dom även hjälpa tilla att hålla det rent och 
snyggt i rummet.

PR TIPS – Vem är bönerummet till för? Skicka gärna en inbjudan till lokala församlingar och använd 
böneämneslapparna i det här häftet för att ta till arbetsplatser, skolor, 
föreningar etc. för att erbjuda förbön för deras behov.

ÖVERNATTNING – Speciellt unga människor gillar utmaningen att be dag och 
natt. Ordna gärna övernattningsmöjligheter för de som är villiga att sova över 
i lokalen.

VITTNESBÖRD – En bönebok där folk har skrivit ner sina böner och erfarenheter är 
rolig läsning efter en 24-7 vecka. Om ni har tillgång till en kamera, ta gärna bilder 
på rummet och på de skrivna bönerna på väggarna.

SPARA PENGAR – Det kan kosta en del att inreda ett rum (igen, beroende på 
ambitionsnivån), speciellt om det är första gången ni har ett bönerum. Ett tips 
är att låna lampor, material, papper och pennor och dylikt från vänner och 
bekanta. Andra-hands affärer är guldgruvor för bönerum. Kolla in nästa sida 
för förslag på saker ni kan använda.

”Jag söker Gud, och 
han talar till mig.” 
- Storbritannien
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DESIGNA DITT BÖNERUM
TEMA. En del väljer en bibelvers, en bild, en plats eller ett behov att be för. Andra 
gör bönen själv till tema. Bestäm varför ni vill ha en bönevecka och om det skulle 
vara till hjälp att inreda bönerummet på ett visst sätt för att uttrycka det syftet. 
Be gärna över om det är något speciellt tema Gud vill lyfta fram under veckan. 

FÅGEL, FISK ELLER MITTEMELLAN? Designa rummet efter dess storlek. Om du är 
osäker kan ett tips vara att hålla det enkelt: känn ingen press att fylla utrymmet 
med massor av saker för sakens egen skull. Se till att det finns tillgängliga eluttag och lampor (ofta kan 
det behövas en del grenuttag om ni t.ex. har flera lampor) som kan skapa fokus och atmosfär. Ibland 
kan det vara bra med ett utrymme avsatt för mer tyst och kontemplativ bön. Där kan inredningen vara 
mer avskalad med kanske bara ett kors och något ljus är nödvändigt. Andra utrymmen kan vara mer 
kreativa och ”stökiga” för de som vill uttrycka sina böner på ett uttrycksfullt och konstnärligt sätt. 

REKOMMENDERADE MATERIAL:
- Levande ljus och belysning (t.ex. spotlights).
- Häftande material som tejp, häftmassa, klädnypor och snöre.
- Kuddar, tyger och stolar.
- Kartor – för staden, regionen, landet och världen.
- Papper, pennor, färg, tuschpennor, kritor...
- Profetiska ord och viktiga bibelverser för erat sammanhang.
- Viktiga symboler, t.ex. ett kors.
- CD-spelare med några skivor eller MP3 spelare kopplad till högtalare.
- Biblar och kanske en bönebok.
- En bok där vittnesbörd och böner kan skrivas ner.
- Vatten, bröd och vin eller druvjuice för nattvarden om det är lämpligt utifrån din tradition.

BE KREATIVT:
- Syn: Använd inspirerande bilder, texter och färger.
- Ljud: Ha musik och instrument i rummet. Fundera över hur lyssnande, talande och sjungande 
kan ge människor olika erfarenheter av bön.
- Beröring: Fyll rummet med saker man kan interagera med. Människor som brottas med att 
behålla fokuset (vi är många) kan tycka att det kan vara till hjälp att skulptera sin bön, beröra 
sand eller vatten eller hålla i en törnekrona eller ett kors. Fundera över hur olika material och 
tyger kan användas för att skapa utrymmen för detta.
- Lukt och smak: Du kan ha rökelse (har funnits länge i flera kristna traditioner) eller doftande ljus eller 
använd något ätbart för att skapa en atmosfär i bönerummet. Håll bönerummet rent och väl ventilerat 
och om ni har något ätbart i rummet bör ni se till att det tas bort så snart det blir dåligt.

VILKA KREATIVA BÖNEIDÉER HAR DU? Ett exempel på en tankekedja.
Vad vill människor be om? - Förlåtelse för synd.
Vilka idéer eller ord associerar du med ditt svar? - Synd = skräp = mellan oss och Gud = bli av med 
det = kasta bort det.
Vilka bibelverser finns det runt detta? - T.ex. Rom 6:6 ”Vi vet att vår gamla människa har blivit 
korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt...”
Skapa dessa idéer, ord och bibelverser till något visuellt. - Lägg en papperskorg framför ett kors. 
Föreslå (t.ex. genom en lapp) att läsa Romarbrevet 6 och be den Heliga Ande att uppenbara vilka synder 
som behöver ges till Gud. Tillhandahåll pennor och papper som människor kan använda för att skriva 
ner sina synder och kasta dem i korgen som en fysisk representation av det som skett i det osynliga. 

”Guds närvaro var 
så intensiv att jag 
nästan inte kunde 
hålla mig borta 
från bönerummet” 
- Finland
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ANVÄNDBARA RESURSER FRÅN 24-7 BÖN
24-7 Bön producerar kontinuerligt resurser för att inspirera och utrusta den globala kyrkan att be. Här 
är några hjälpmedel och resurser som vi varmt rekommenderar. Detta och en del mer finns på 24-7s 
online affär på den internationella hemsidan. 

”60 MINUTER: EN BÖNEGUIDE”
Många tycker att tanken på att be i en hel timme är avskräckande. När man väl provat på finner man 
dock oftast att tiden bara susar förbi, men man kan behöva lite uppmuntran för att komma igång. Med 
detta i tanken har 24-7 skapat ett antal böneguider som kan vara till hjälp. Timmarna är uppdelade 
så att du kan be för dig själv, din stad, ditt land och rättvisefrågor. De är fulla av kreativa böneidéer 
och kan vara bra att ha när ni inreder erat böneutrymme. Ni kan ladda ner dem från ”Resources” 
avdelningen på den internationella webbsidan, och kommer inom kort även att publiceras på svenska. 
Du kan också kontakta oss på info@tjugofyrasju.be så postar eller e-postar vi den till er.

”VISIONEN”
”Visionen” är Pete Grieg’s profetiska dikt/kall för en generation att resa sig upp i bön och är en 
fantastisk inspirationskälla. Ha den uppskriven i bönerummet eller visa den som inspiration innan 
böneveckan. Detta är en av grundbultarna i vad 24-7 är och var vi är på väg. 

”RED MOON RISING” av Pete Grieg och Dave Roberts
Detta är berättelsen om 24-7 böneröreslsen och om en generation som försöker lära sig att be. 
Du kommer med största trolighet att skratta, gråta och be dig igenom en av de mest inspirerande 
böckerna du läst i år. Den finns nu även på svenska, som vi säljer till ett fördelaktigt pris. 

”THE 24-7 PRAYER MANUAL” av Pete Grieg
Om du tycker att detta häfte är lite magert finns det betydligt mer kött på benen för dig som vill driva 
ett bönerum i den här boken. Den ger mer historisk bakgrund, inspiration och tips samt en CD skiva. 
Att läsa den boken kommer spara dig mycket arbete. Endast tillgänglig på engelska. 

”WRITING ON THE WALL” av Brian Heasley
Läs meditationerna från en stökig andlighet och ärliga försök att formulera böner av vanliga människor 
i bönerum runt hela jorden. Vi har samlat anonyma böner och tryckt dem i denna bok för att inspirera 
andra att komma med sitt hopp, sina behov och sin tillbedjan till Gud.

”60 MINUTER: EN BÖNEGUIDE, MP3” av Andy Freeman 
Denna inspelning av Andy Freeman, från 24-7s internationella team, är användbar för de som vill ha lite 
tips och råd runt hur man ber en timme. Du kan ladda ner den eller beställa den på CD från ”Download” 
avdelningen på 24-7 Shop. Finns endast på engelska.
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ATT AVSLUTA EN BÖNEVECKA
Att höra hur det har gått efter en bönevecka är lika viktigt som att förbereda 
den. Vi missar ofta de stora sakerna Gud har gjort om vi inte ställer rätt frågor 
eller skapar utrymme för folk att dela med sig av sina erfarenheter. Här är 
några förslag på hur ni kan avsluta er vecka på ett bra sätt:

- Om erat bönerum är för litet för hela församlingen att samlas i och se 
sig omkring, ta bilder på bönerna och visa dem på ett möte.
- Upplys om böne och vittnesbördsboken så att människor får tillfälle 
att bidra till den. Eventuellt kan du läsa några uppmuntrande texter ur 
boken (anonymt) och läsa dem under lovsången.
- Skapa tillfälle under mötet för församlingen att dela in sig i mindre 
grupper och dela sina erfarenheter i bönerummet och eventuella 
bönesvar.
- Be de närvarande att tänka efter vad de kan göra i gensvar till de 
böner de har lyft fram till Gud. Till exempel, om någon har bett för 
hemlösa kanske de skulle kunna tänka sig att arbeta voluntärt på ett 
härbärge? Eller varför inte uttrycka lite entreprenörsanda och starta ett 
soppkök i erat närområde? 
- Be människor att tänka efter hur de vill fortsätta att be. Föreslå en 
rytm i bön eller några sätt att be som ni har funnit vara användbara.
- Varför inte fråga några ansikte mot ansikte vad de har bett om, vad 
Gud har sagt till dem, och hur de har använt rummet? 

Undervisa gärna på om vikten av att bevara ditt andliga liv för att hjälpa 
människor att fortsätta att be efter böneveckans slut. Du finner undervisning 
om detta på 24-7 Shop för nerladdning.

Gå igenom bilderna ni har tagit, bönerna och konsten som ni samlat från 
bönerummet och gensvaret folk har gett genom bön och vittnesbördsboken 
och på möten. Diskutera dessa frågor med de som har  jobbat på bönerummet 
samt ledarskapet. Ställ er själva frågorna:

- Vad var de vanligaste böneämnena?
- Vad har Gud sagt under er tid av bön?
- Hur bör ni gensvara på det Gud har sagt praktiskt?

Skicka oss gärna era erfarenheter, vittnesbörd och bilder och skicka dem till 
INFO@TJUGOFYRASJU.BE. Detta är väl värt tiden ni lägger ner på detta eftersom 
kontentan av era erfarenheter blir en värdeful resurs för er gemenskap och för 
24-7 bönerörelsen. När du läser den och framtida bönerumsrapporter kommer 
de att måla en bild av det Gud håller på att göra i erat kontext.

”Flera människor 
vars namn 
vi skrev på 
familjeträdet och 
klagomuren har 
nu kommit till 
tro.” - USA
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 SÅ NU HAR NI BETT 24-7. VAD HÄNDER NU?
Greppa tag i orden Gud har talat över er gemenskap och bestäm tillsammans 
hur ni ska gensvara på det. Om Gud har kallat er församling till att satsa på 
en ny vision eller ett nytt projekt, bestäm er hur ni ska göra detta. Om han 
helt enkelt kallar er att bygga en rejäl grund av tid med Jesus kan ni kanske 
ta en ny titt på församlingens böneliv.

De flesta grupper som ber gör det mer än en gång. Detta blir så småningom 
ofta en rytm av bön som sker terminsvis, kvartalvis eller till och med månadsvis. 
Varje period av 24-7 bön uppenbarar något nytt angående församlingslivet 
och vad Gud säger till er. Tänk efter när ni vill be igen (om ni inte har blivit allt för avskräckta. Hör 
gärna av er till oss om detta är fallet så pratar vi igenom det). Finns det speciella tider eller händelser 
som skulle vinna på att täckas i kontinuerlig bön?

Varför inte kombinera er nästa bönevecka med en missionssatsning i erat område? Flera församlingar 
har redan sammankopplat en bönevecka med evangelisation såsom en alfakurs eller tider då ni 
praktiskt betjänar samhället. Kopplingen mellan bön och mission kan inte överskattas och har ofta gett 
missionssatsningarna en rejäl skjuts. Andra grupper har delat ut böneämneskort på sina arbetsplatser 
eller delat upp sin tid mellan att vara i bönerummet och erbjuda människor bön på gatorna utanför 
rummet. Utmana er själva att ta ett steg framåt i bön nästa bönevecka och använd det som ni lärt er 
i bönerummet i praktiken, utanför kyrkobyggnaden.

HÅLL KONTAKTEN! 
Det finns många sätt att hålla kontakten vid liv med 24-7 böneröreslen och 
vågen av bön som sprids över världen. 

- Håll kontakten med rörelsen genom att uppdatera dig om nya resurser 
och initiativ genom den internationella hemsidan.
- Hitta andra grupper som ber i ditt land genom hemsidan.
- Registrera dig på hemsidan för att få ett nyhetsbrev via e-post ”24-7 
Rewind” och få höra om de senaste vittnesbörden och berättelserna. Du 
kan även anmäla dig för att få ett svenskt nyhetsbrev som kommer ut 
några gånger per år. 
- Bli en 24-7 Supporter och ge ekonomiskt som en individ eller församling varje månad och 
hjälp till att bekosta denna internationella bönerörelse.
- Gör en pilgrimsresa till ett 24-7 Boiler Room. Dessa 2000-talets kloster lever ut en rytm av bön, 
mission, rättvisa och välkomnar människor att bo med dem alltifrån en dag till ett år. Få reda på 
mer om Boiler Rooms och 24-7 gemenskaper/kollektiv i ditt område på 24-7s hemsida.
- Följ med på en nationell eller internationell samling. Information publiceras på hemsidan. 
- Följ med på ett missionteam som förenar bön och mission på viktiga platser runt om i världen. 
Det finns möjlighet till långsiktigt engagemang eller för kortare tider. 
- 24-7 bön har den senaste tiden utvecklat olika träningsprogram för de som vill satsa tid och 
energi på rörelsen. Få reda på mer på WWW.24-7PRAYER.COM/TRAINING.

Om du har några som helst frågor eller funderingar eller vill tala vidare om 24-7 bönerum vill vi gärna 
komma i kontakt med dig, antingen via e-post eller ansikte mot ansikte. Vi står med dig varje steg på 
vägen och ser fram emot att höra om allt vad Gud gör hos er.

Gud välsigne dig!
24-7 BÖN

”Vår 24-7 vecka gick 
riktigt bra. Vi hade 
massor av ungdomar 
som skrev upp sig... 
en del av dem för 
tvåtimmars pass. De 
njut av Jesus på ett 
helt nytt sätt!” - Kina

”Den nionde juli 
2007 började vi 
med tre veckor av 
bön... Ett halvår 
senare håller vi 
fortfarande på med 
24-7 bön! 
- Nya Zeeland
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BÖNE-
SCHEMA

MÅNDAG   TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAGSÖNDAG
00.00 - 01.00

01.00 - 02.00

02.00 - 03.00

03.00 - 04.00

04.00- 05.00

05.00 - 06.00

06.00 - 07.00

07.00 - 08.00

08.00 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

21.00 - 22.00

22.00 - 23.00

23.00 - 00.00
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Contact 24-7 Pr ayer  
The Basement 

4-14 Tabernacle Street 
London 

EC2A 4LU 
England 

 
[T] +442081448727 

www.24-7prayer.com 
prayersupport@24-7prayer.com 

Skype ID: prayersupport 
 

 
Give to 24-7 Pr ayer  

Account Name: 24-7 Prayer 
Barclays Bank 

East St 
Chichester 

West Sussex 
England 

 
UK Account No. 50948527 

Sort Code 20-20-62 
IBAN need to put this is! 
www.24-7prayer.com/donate  
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KONTAKTA 24-7 SVERIGE:
WWW.24-7PRAYER.COM
WWW.TJUGOFYRASJU.BE

INFO@TJUGOFYRASJU.BE

DE SOM ÄR I ARBETSGRUPPEN FÖR 24-7 SVERIGE ÄR:
Daniel Astgård
Krister Davén
Sandra Palm
Daniel Rausch

Samt många många fler som ber, arbetar och ger av sin 
fritid för att 24-7 ska vara och förbli en kristuscentrerad och 

missionsinriktad bönerörelse.


