Sverigebönens tre fokusområden

Bön för hemorten

• Bön för Sverige på nationaldagen
• Att inspirera till och synliggöra lokal och
regional mobilisering till bön och förbön

Gud vår Far,
du är Herre över allt, så också över

• Resurs för träning i strategisk förbön
för samhället

......................................................................
Tack för att du har goda planer för

Bön för kyrkan och ledare
Fader, vi ber för hela kyrkan och varje troende
i Sverige. Vi ber för dina tjänare och ledare om
en vishetens och uppenbarelsens Ande.
Vi ber om blodets beskydd för deras familjer
och stor frimodighet att vara ledare i denna tid.
Vi ber om enhet bland präster, pastorer och
kristna ledare i varje stad och på varje ort.
Vi ber om goda relationer och ett konkret
samarbete. Låt det gemensamma bönearbetet
växa sig allt starkare i vårt land.
Vi ber om ett andligt ledarskap som i sanning
och frimodighet håller fast vid Bibelns budskap.
Frigör och sänd arbetare till din skörd.
Välsigna alla kristna och dina ledare i vårt land.
I Jesu namn. Amen.

......................................................................
Lär oss att lyssna till vad du har att säga oss.
Tack för att du lyssnar till vår bön
och svarar oss när vi ber i ditt namn.
Hjälp oss att tala gott om
......................................................................
Idag välsignar jag min hemort
......................................................................
Fyll oss med din kärlek till alla som bor här.
Vi vill vara till välsignelse. Utgjut din Ande
och dina välsignelser över
......................................................................

Bli månadsgivare
Stöd vårt arbete genom att ge en regelbunden
gåva till vårt Plusgiro: 62 39 34-7

Låt en förvandling ske genom den Helige Ande
och för många människor till tro på Jesus,
till förlåtelse, nytt liv och förening
med Kristi församling.
Vi ber om Herrens välsignelse över alla
människor, varje familj och hem.
I Jesu namn. Amen.

Bön för Sverige
Först och främst uppmanar jag till bön och
åkallan, till förbön och tacksägelse för alla
människor, för kungar och alla som har makt,
så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv,
på allt sätt fromt och värdigt.
Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare,
som vill att alla människor skall räddas
och komma till insikt om sanningen.
1 Tim 2:1-4

Bön för sju
samhällspelare
1. Be för politiker och kungafamiljen
• Statsministern, regeringen, riksdagen,
landsting, kommuner
• Goda politiska och lagstiftande beslut
• Fler kristna politiker
• Försvar, polis, rättväsendet
• Sjukvård och socialvård

2. Be för kyrkan i Sverige på varje ort
• Väckelsebehovet – i Sverige, Renhet
• De kristnas enhet och bönens betydelse
• Evangeliet ut till folket
• Guds församlings kallelse att möta nöden
• Andens kraft och alla nådegåvor i funktion
• Bibeln – Guds ord till oss. Läsarväckelse

3. Be för familjen (Ef 5:22-33)
• Guds tanke - Äktenskapet mellan man o kvinna
• Trygghet och beskydd för barn och ungdomar
• Värna de oföddas rätt till sitt eget liv
• Våra äldre och äldreomsorgen
• Ensamma, utstötta

4. Be för media
• Sanning (Ords. 3:3 Låt godhet och sanning
förbli hos dig)

• Fler kända kristna som vågar stå upp för sin tro
• En tydlig kristen röst i media, TV, radio, bloggar
• Att press, TV, radio släpper fram kristendomen
• Internet och social medier

5. Be för utbildning (Ords. 22:6)
• Hög kvalité och fler skickliga lärare
• Skolledare, övrig personal och hemmets roll
• Tydlig integrering och mobbfria skolor
• Fler bra kristna förskolor och skolor
• Gymnasier, folkhögskolor och universiteten

6. Be för näringsliv och arbetsplatser
• Gott förvaltarskap i privat och offentlig sektor
• Bank- och affärsvärlden
• Ledarskap och entreprenörskap
• Fler arbetstillfällen
• Ärlighet i skattemoral
• Kristna företagare och 100 nya företag

7. Be för kultur och idrottsvärlden
• Be för kristet inflytande i kulturvärlden
• Film, konst och musik som förhärligar Gud
• Idrottsvärlden – God etik
• Goda förebilder i föreningslivet
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