HERRENS BÖN
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i
himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran i evighet.
Amen. Matt 6: 9–15

Bönestationer
Nummer är uppsatta vid respektive bönestation

Bibelord
Jer 29:7
Och sök den stads bästa dit jag har fört er i
fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl
för den, går det också väl för er.
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Rom 12:12
Var glada i hoppet, tåliga i lidandet,
uthålliga i bönen.
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Jer 29:11-13
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.

Luk 10:2
Han sade till dem: "Skörden är stor, men
arbetarna är få. Be därför skördens
Herre att han skickar ut arbetare till sin
skörd.
Matt 7:7-8
Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna.
Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var
och en som ber, han får, och den som söker,
han finner, och för den som bultar ska
dörren öppnas.

Fakta om Tranås

1.

Storgatan 8
Strax innan Ban Thai

Gå över övergångstället till andra sidan Storgatan. Vänd av mot höger.
2.

Storgatan 5-7
Vid öppna platsen på Storgatan 5-7

Fortsätt Storgatan mot Bankgatan.
Innan skoaffären, sväng vänster ner mot Södra Nygatan.
3.

Södra Nygatan/Bankgatan
Vid bänkarna där Södra Nygatan och Bankgatan möts.

Gå ut på Storgatan igen och fortsätt bort mot Frälsningsarmén.

4.

Storgatan mellan 45 och 47
Vid Frälsningsarméns anslagstavla.

Fortsätt framåt på Storgatan. Vid nästa övergångställe gå över gatan och gå
höger tillbaka mot torget. Stanna utanför Önska.
5.

Storgatan 32
Utanför Önska.

Fortsätt mot torget. Gå ner för trapporna och rakt över torget ner mot
Hylands torg.
6.

Hylands torg
Vid Hylands staty.

Gå upp till Storgatan igen och tag vänster i riktning mot Brunnsparkskyrkan.
Stanna vid Brunnsparken.
Källa: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Dinkommun-i-siffror/Tranas/

7.

Brunnsparken
Mitt i parken

Bönestationer
Station 1 – Nya svenskar
Be för nysvenskarna i kommunen. Be också för flyktingarna som
kommer från Ukraina. Be att de känner sig välkomna, att de får jobb
och kommer in i samhället. Be att de lär känna Jesus.

Station 2 - Kriminalitet
Be att kriminaliteten i Tranås minskar. Att polisen är framgångsrik i sitt
arbete. Be att ledare i gäng och nätverk lämnar mörkret och möter
ljuset i Jesus Kristus. Be att ungdomarna i Tranås inte dras in i
kriminalitet.

Station 3 – Missbruk
Be för dem som fastnat i olika sorts missbruk, att Gud gör dem fria. Be
att kyrkorna kan möta dem som lider och förmedla evangeliet genom
värme, omsorg, gemenskap och genom att ge dem Livets bröd. Be att
missbruket i Tranås minskar.

Station 4 – Kyrkorna
Be för kyrkorna i Tranås: Brunnsparkskyrkan, Löfstadskyrkan,
Frälsningsarmén, Immanuelskyrkan och Svenska kyrkan. Be att de
tillsammans får verka som Kristi kropp i Tranås. Be att den helige Ande
leder och bevarar dem i enighet.

Station 5 - Handel/Företag
Be att handel och företagande utvecklas väl i kommunen. Att det ska
finnas gott om arbetstillfällen och arbetslösheten går ner. Be för dem
som kämpar med långtidssjukskrivning och svårighet att komma
tillbaka in arbete.

Station 6 - Kommunen
Be för kommunfullmäktige och nämnder att de fattar goda beslut. Att
ekonomin i kommunen får vara god så vården och omsorgen fungerar
väl. Be för skolorna och förskolorna i Tranås. Be för familjerna. Att de
är fyllda av kärlek och ger trygghet och skydd till barnen.

Station 7 - Sjukvården
Be för vårdcentraler, äldreboenden och andra vårdboenden. Be för
vårdtagare och personal. Be för goda förutsättningar att bedriva god
vård i kommunen. Be också för sjukhusen i Eksjö och Jönköping.

Tack
Avsluta med att tacka Gud för att Han hör våra böner. Amen

