
 
”.. Men om mitt folk, som är  
uppkallat efter mitt namn,  
ödmjukar sig och ber och söker 
mitt ansikte och omvänder sig  
från sina onda vägar, då  
vill jag höra det från  
himlen och förlåta deras  
synd och skaffa läkedom åt                                                 
deras land.” (2 Krön. 7:14)  

 



 
 
 
Vision  
 
 
 
 
 
 

 
 

•  En ekumenisk bönesamling på nationaldagen den          
 6 juni på varje ort i Sverige 
•  En bönerörelse som året runt samlas till förbön för 
 varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom 
 tron på Jesus Kristus som mål  
•  En bönerörelse med fokus på samhällets behov och 
 upprättelse som ber för de pelare som bär upp vårt 
 samhälle 
 



   
 
 

3 fokusområden 
 

 
 

• Bön för Sverige på nationaldagen 
 
•  Att inspirera till och synliggöra lokal och 
 regional mobilisering till bön och förbön 
 
•  Resurs för träning i strategisk förbön för 
 samhället 
 



 
 

1. Be för politiker 
och myndigheter  

”Först och främst uppmanar jag till bön och 
åkallan, till förbön och tacksägelse för alla 
människor, för kungar och alla som har makt” 
              1 Tim 2:1  

  
•  Riksdag, kommuner, landsting 
•  Statsministern 
•  Kristna politiker 
•  Försvar och rättsväsende 
•  Vård och omsorg 
•  Kungahuset 

Grund för landet: 10 Guds bud= 2 Mos 20:1-17 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fredrik_Reinfeldt_2003-10-27.jpg


 
 

2. Be för Guds församling på varje ort 
 

 

 

 
• Enhet, renhet och helighet 
• Kärlek och förlåtelse 
• Ledare och tjänstegåvor 
• Andens frukt och gåvor 
• Mission och lärjungaträning 
• Diakoni och själavård 
• Guds Ord som grund 

 

”Jag säger dig: Du är Petrus, och på 
denna klippa skall jag bygga min 
församling, och helvetets portar skall 
inte få makt över den”   Matt 16:18 

 
”Jag ber att de alla skall bli ett ... Då ska 
världen tro på att du har sänt mig.”   
                                           Joh 17:21 

 



 
 

3. Be för familjen 
 
 

•  Äktenskapet 
•  Trygg uppväxt för alla barn 
•  De äldre och äldrevården  
•  Barn och ungdomar som är utsatta 
•  Ofödda barn - be om beskydd! 
•  Guds ordning i familjen - Ef 5:22-33 

 



 
 

3. Be för media 

“Låt godhet och sanning förbli hos 
dig. Bind dem kring din hals, skriv 
dem på ditt hjärtas tavla”. Ords 3:3 

• Sanning 
• Omvändelser bland offentliga personligheter 
• Kristen media; TV, tidningar, radio och film  



 
 

5. Be för utbildning 
 

Vänj den unge vid den väg han 
bör vandra, så viker han ej 
därifrån, när han bliver 
gammal. Ords 22:6  

• Bra utbildning 
• Lärarbristen i Sverige 
• Skolledare, lärare och personal  
• Svenska för invandrare – första kontakten med Sverige 
• Kristna skolor i landet  
• En trygg social miljö utan mobbning 
 



6) Be för näringsliv och arbetsplatser 
 

 
 •  Gott förvaltarskap i privat och offentlig sektor 

•  Ledarskap och entrepenörsskap  
•  Fler arbetstillfällen 
•  Kristna företagare 
•  Kristen etik i affärer 



 
 

7. Be för kulturvärlden 
 
 

• Omvändelser i kulturvärlden 
• Film, konst och musik som förhärligar Gud,  

upphovet  till all konstnärlig begåvning (Jak. 1:17) 
• Idrottsvärlden – stor betydelse i Sverige 



 
 
 Bön på nationaldagen  

 
 

Mål 2014-2015 
 
2014: Bön på 200 platser 
i 175 kommuner 
(av totalt 290 i Sverige) 
 
2015: Bön i 290 kommuner 
  
 



Mål 2014-2015 
 
• Synliggöra lokala/regionala förbönsinitiativ och          
  resultaten av dessa som inspiration till fler 
• Stödja och samordna mobilisering av lokala och  
  regionala nätverk till gemensamma insatser i förbön  
  när nationell uppslutning behövs 
 

 
 
 

Inspiration till lokal/regional bön 



 
Resurs för träning i strategisk förbön för 
samhället – mål och aktiviteter 2014-15 

 

 
 

 
 
•  Ny hemsida 
•  Böneappellen i Världen Idag 
•  Böneskolan i Världen Idag – bok 
•  Bönefolder 
•  Rådslag och bönesamlingar/konferenser 
•  Besök i församlingar på olika orter 


