
40 dagars böneämnen
Be för politiker och kungafamiljen
20-25 feb 1 Tim 2:1-4

•1 Statsministern, regeringen, riksdagen, 
landsting, kommuner
•2 Goda politiska och lagstiftande beslut
•3 Fler kristna politiker
•4 Försva•4 Försvar, polis, rättsväsende
•5 Sjukvård och socialvård
•6 Relationen till Israel

Be för kyrkan i Sverige på varje ort
26 feb-3 mars Joh 17:21-22

•7 Väckelse och helgelse i Sveriges kristenhet
•8 De kristnas enhet och bönens betydelse
•9 Evangeliet ut till folket•9 Evangeliet ut till folket
•10 Guds församlings kallelse att möta nöden
•11 Andens kraft och alla nådegåvor i funktion
•12 Lydnad inför Bibeln som Guds Ord

Be för familjen
4-8 mars Ef 5:21-33

•13 Guds tanke - Äktenskapet mellan man 
och kvinnaoch kvinna
•14 Trygghet och beskydd för barn och 
ungdomar
•15 Värna de oföddas rätt till sitt eget liv
•16 Våra äldre och äldreomsorgen
•17 Ensamma och övergivna

Be för media
9-13 mars 9-13 mars Ords 3:3

•18 Sanning
•19 Fler kända kristna som vågar stå upp för sin tro
•20 En tydlig kristen röst i media, TV, radio, bloggar
•21 Att press, TV, radio ger utrymme för kristen tro
•22 Internet och social medier

Be för utbildning
14-18 mars Ords. 22:6

•23 Hög kvalité och fler skickliga lärare
•24 Skolledare, övrig personal och hemmets roll
•25 Tydlig integrering och mobbfria skolor
•26 Fler bra kristna förskolor och skolor
•27 Gymnasie•27 Gymnasier, folkhögskolor och universiteten

Be för näringsliv och arbetsplatser
19-24 mars Ps 90:17

•28 Gott förvaltarskap i privat och offentlig sektor
•29 Bank- och affärsvärlden
•30 Ledarskap och entreprenörskap
•31 Fler arbetstillfällen
•32 Ärlighet i skattemoral•32 Ärlighet i skattemoral
•33 Kristna företagare och 100 nya företag

Be för kultur och idrottsvärlden
25-28 mars Ps 104:24

•34 Be för kristet inflytande i kulturvärlden
•35 Film, konst och musik som förhärligar Gud
•36 Idrottsvärlden – God etik
•37 Goda fö•37 Goda förebilder i föreningslivet

•38 29 mars Be för Sverigebönens ekonomi 
om förlossning så vi kan bygga och sända ut 
många team, be om regelbundna i bärarlaget

•39 30 mars Be om det gemensamma 
bönealtaret i varje stad och i 290 kommuner. 
Be att kyrkor och kristna ser det gemensamma och 
Guds kallelse att söka stadens bästa! Guds kallelse att söka stadens bästa! Jer 29:11-

•40 31 mars Be om stor samling och 
mobilisering inför 6 Juni och nationaldagsbönen
i alla 290 kommuner och städer. Där vi ber för alla 
sju samhällspelare. Be för alla planeringsmöten och 
förberedelser ska börja i vår. Be för din stad att det ska 
bli en 6 juni bön och lovsångsamling.
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