
VÄLKOMMEN TILL BÖN FÖR SVERIGE
”... 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 ska jag höra från himlen, och förlåta deras 

synd, och hela deras land.”
2 Krön. 7:14



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

• Kristna riksdagsgruppen & politiker
• Statsministern
• Kungafamiljen
• Riksdag, kommuner, landsting
• Försvar och rättsväsende
• Relation till andra länder
• Integration och sociala insatser



2. Be för Guds församling på varje ort

”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 

• Enhet, renhet och helighet
• Kärlek och förlåtelse
• Ledare och tjänstegåvor
• Ordet och Anden som grund
• Paulus böner i Ef. 1 och 3
• Israel - våra andliga rötter (Rom 11:18)



3. Be för familjen
Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen 

från början gjorde dem till man och kvinna?” 
Och han fortsatte: ”Därför ska en man 

lämna sin far och sin mor för att leva med 
sin hustru, och de två ska bli ett. De är 

inte längre två utan ett. Det Gud har fogat 
samman ska människan alltså inte skilja åt. 

Matt 19.4-6

• Äktenskapet
• Trygg uppväxt för alla barn
• Be för de äldre och äldrevården
• Be för ungdomar som mår dåligt
• Ofödda barn - be om beskydd!
• Guds ordning i familjen - Ef 5:22-33



4. Be för media

"Låt aldrig godhet och 
sanning lämna dig; bind 

dem runt din hals, rista in 
dess initialer i ditt hjärta"

Ords. 3:3

• Saklig och sann rapportering i press, TV och radio
• Beskydd för det fria ordet
• Renhet och respekt på internet och sociala medier
• Omvändelser av kända personligheter
• Kristen press, TV, radio



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
• Kristna skolor i landet
• En trygg social miljö utan mobbning
• Interkulturell förståelse



6. Be för näringsliv och arbetsplatser

Gud välsignade dem och sade: ”Var 
fruktsamma och föröka er, uppfyll 
jorden och lägg den under er. Råd 
över fiskarna i vattnet, och över 

fåglarna under himmelen och över 
alla djur som rör sig på jorden.”

1 Mos. 1:28

• Gott förvaltarskap i privat och offentlig sektor
• Ledarskap och entrepenörsskap
• Fler arbetstillfällen
• Kristna företagare
• Kristen etik i affärer



7. Be för kultur och idrottsvärlden

"Jag har fyllt honom med Guds 
Ande, med vishet och förstånd, med 
kunskap och med skicklighet i allt 

slags hantverk, så att han kan tänka 
ut konstfulla arbeten..."

2 Mos 31:3-4

• Film, konst och musik som förhärligar Gud, 
upphovet  till all konstnärlig begåvning 
(Predikaren 3:11)

• Be för omvändelser i kulturvärlden
• Idrottsvärlden – stor betydelse i Sverige


