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Mammor formar 
världen genom bön
Att be för barnen och deras skolor 
är agendan för ”Mammor i bön”

Mål: Bön i varje 
kommun 6 juni
Bönenätverket Sverigebönen 
mobiliserar inför nationaldagen

Gud söker 
efter ”någon”
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Jesajas bokrulle 
En strålande kommentar av  
Jesajaboken med såväl veten
skaplig tyngd som andlig 
lyskraft. Seth Erlandsson 
utmanar återigen bibelkritiken 
och visar att vi kan lita på 
Bibeln som Guds ord.  
295: Art.nr 3005

Förstår du vad du 
läser? Chrys Caragounis, 
professor och bibelforskare, ger 
läsaren en unik inblick i NT:s 
grundtext och möjlighet till en 
fördjupad förståelse av Nya 
testamentets böcker. 
239: Art.nr 3081

Middag med Jesus
I den här boken förklarar 
Rickard Cruz vad Bibeln 
faktiskt säger om Herrens 
måltid, hur kyrkan gick från 
matbord till altare och hur vi 
idag har möjlighet att återfinna 
våra rötter.
198: Art.nr 3180

Bibeln – myt eller  
sanning? är skriven av sju 
kunniga teologer och pasto
rer med den gemensamma 
övertygelsen att Bibeln är Guds 
eget tilltal till människan. Boken 
berör aktuella ämnen inom 
dagens bibeldebatt.
249: Art.nr 3006  

Moses och uttåget  
– saga eller historia?
Lars-Åke Nyberg 
149: Art.nr 3170

Bach, Gud och  
Beethoven
Patrick Kavanaugh
198: Art.nr 4116

När korset blev 
att svärd
av Merrill Bolender
89: Art.nr 4109

Israel, nationerna 
och domens dal
av Harald Eckert m.fl.
169: Art.nr 4110

 en grundligt reviderad utgåva på fräsch och modern svenska som ligger 
ännu närmare grundtexten. Nya testamentet och Psaltaren mellanformat 
finns med hård pärm eller med konstskinn med dragkedja. 

NT/Ps miniformat 
97x147 mm. Art.nr 1105
69: , 3 ex 40:,  7 ex 33:, 
100 ex 30: 

Nt/Ps mjuk pärm med dragkedja 
279: Art.nr 1104

Nt/Ps mellanformat hård pärm 
179: Art.nr 1103

Nya Folkbibeln, NT och Psaltaren 2014, är här!

ledare

Jag sökte bland dem efter någon som skulle 
bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig 
till försvar för landet så att jag inte skulle 
fördärva det. Men jag fann ingen.
(Hesekiel 22:30)

O rden från Hesekiels bok har ett 
sorgligt vemod över sig. Guds 
sökande efter människor, som är 
villiga att vandra på hans vägar, 

är ett återkommande tema i Bibeln. Vi vet 
från Andra Krönikeboken att Herrens ögon 
överfar hela jorden. Guds blick söker efter 
hängivna människohjärtan. Gud har gjort 
sig beroende av oss människor för att utföra 
sin vilja. Inte så att han behöver allas hän
givenhet och villighet, eller ens flertalets. 
Men han behöver en person. Han söker efter 
någon.

Därför är budskapet från Hesekiels tjugo
andra kapitel så smärtsamt. För Gud finner 
ingen. Inte en enda. Ingen vill träda in i 
den uppgift, som skulle rädda landet från 
fördärv. Med tanke på vad som står på spel – 
hela landets och folkets existens – borde det 
rimligen ha funnits någon som ville offra sig 
för laget. Men inte.

Vad är det för uppgift, som ingen enda 
kan tänka sig att utföra? Uppgiften är två
delad. Den handlar å ena sidan om att bygga 
en mur och å andra sidan om att ställa sig 
i gapet inför Herren själv. Syftet med båda 
dessa åtgärder är att försvara landet.

Att bygga en mur handlar om att skapa ett 
försvar mot den fiende som vill stjäla, slakta 
och förgöra. En mur skyddar folket från 
fiendens angrepp. En mur skapar en gräns, 
som åtskiljer. En mur används för att tydlig
göra vem eller vad som får vara innanför, 
och vem eller vad som måste hållas utanför. 
Allt och alla får inte komma in. En mur har 
därför både en skyddande och en åtskiljande 
funktion. I själva verket skapar åtskiljandet 
ett beskydd.

Att ställa sig i gapet innebär att fylla utrym
met mellan människans synd och Guds 
helighet. Det var mot bakgrund av att Gud 
såg hur ondskan bredde ut sig, som han 
sökte efter någon. Ytterst sett finns det bara 
en som kan fullgöra en sådan uppgift. Det 
Jesus gjorde på korset var just detta. Han 

ställde sig i gapet, i den avgrundsdjupa klyf
tan mellan vår synd och Guds helighet. Han 
blev den ”någon” som Gud först inte fann. 
Han gjorde det ingen annan vare sig kunde 
eller ville. Det har räddat oss från evigt 
fördärv.

Också i vår tid söker Gud efter någon. Han 
behöver människor som bygger en mur i 
Sverige, mot ondska och orenhet. En mur 
som åtskiljer rätt från fel, gott från ont, sant 
från falskt. Syftet med detta åtskiljande är 
att beskydda folket och landet från under
gång. Denna mur – som både beskyddar 
och åtskiljer – är Guds ord, Bibeln. Gud är 
i behov av människor som håller fast vid 
hans ord, även när det bjuder motstånd. 
När ondskan tilltar söker Gud efter någon 
som vill bygga en mur. Det finns åtskilliga 
tankar och ideologier i vår tid, som kräver 
att Guds folk bygger en mur. Annars hotar 
fördärv.

Gud söker också efter någon, som vill ställa 
sig i gapet inför honom. Någon som, med 
Jesus som exempel, orkar ställa sig i den 
smärtsamma positionen mellan himmel 
och jord. Någon som lever i världen, men 
inte av världen. Någon som väljer att stå 
och verka mitt i nöden, men samtidigt 
lever efter himmelrikets principer. Gud 
behöver bedjare som ber ”ske din vilja, 
så som i himmelen, så ock på jorden”. 
Bedjare som drar ner himlen på jorden 
och på det sättet fyller igen gapet. 
Bara så kan landet och folket försva
ras och räddas från fördärv.

När vi – precis som profeten Hese
kiel – ser hur ondskan och oren
heten väller in i vårt land behövs 
människor som bygger murar och 
ställer sig i gapet. Magasinet du 
håller i din hand vill uppmuntra 
fler till detta. Vår längtan är att 
magasinet ska inspirera fler till 
bön och förbön för landet. Gud 
söker fortfarande efter ”någon”. 
Får han finna dig?

Lukas Berggren 
chefredaktör Världen idag

Gud söker efter ”någon”
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nationaldagen

Sedan starten 2006 har antalet 
bedjande orter vuxit år för år. 
2012 hölls Sverigebön i 113 kom
muner, 2013 var siffran 131. I 

fjol bads det i totalt 144 kommuner i 
samtliga län. 

– Nu siktar vi på att alla 290 kom
muner ska ha ett eget bönealtare på 
nationaldagen, säger Torbjörn Erling, 
medveten om att det är ett högt satt mål.

– Men med Guds hjälp och förenade 
krafter kan det vara möjligt, framhål
ler han.  

Samtidigt pekar Torbjörn Erling på 
det som är viktigare än siffror – sam
lingarnas kvalitet och innehåll.

– Vi önskar att det ska vara sam
lingar där kristenheten går samman 
och där bönen för stad och land får stå 
i fokus. Vi tror att det finns en särskild 
styrka, men också ett större mandat 
inför Gud, när hela Kristi kropp kom
mer samman i bön. Det ger oss en 
större möjlighet att påverka den and
liga världen.

Och drömmen sträcker sig också längre 
än den 6 juni. En stark förhoppning är 
att de ”bönealtaren” som byggs då, ska 
leda till mer varaktiga initiativ. Och 
detta är något som redan börjat ske 
på många platser, berättar Torbjörn 
Erling.

– Där möts man nu till bön för staden 
och landet varje månad, säger han, 
upprymd över utvecklingen.

Torbjörn Erling berättar även om 
olika storsamlingar, lokalt och regio
nalt, med strategisk bön. Här medver
kar bland annat SB:s tre ambassadörer 
ofta som böneledare.

– Bara sedan i höstas har detta acce
lererat markant. Här ser vi tecken på 
en växande bönerörelse, året runt, 
säger han. 

Årets nationaldagsbön beskriver han 
med ordet ”kraftsamling”. 

– Som Kristi kropp behöver vi 
komma samman, i tillbedjan och bön, 

och samla krafter för de utmaningar vi 
ser i Sverige just nu.

Har du något tips på vad man kan be för 
den 6 juni?

– Vi uppmuntrar naturligtvis till bön 
för den egna bygden, staden och landet. 
Personligen upplever jag några böne
ämnen extra angelägna just nu, dit hör 
äktenskap/familj och barnen som är 
en utsatt grupp i vårt samhälle. Andra 
aktuella böneämnen är antisemitism, 
integrationsfrågan  och de växande 
säkerhetspolitiska och militära hoten.

Sverigebönen 6 juni hålls i år för nionde 
gången. Nätverket har i hög grad varit 
en gräsrotsrörelse där bedjare hittat 
varandra och tagit initiativ till bön. 
Efter hand har kyrkorna och samfun
den slutit upp mer och mer.

Ser du någon risk med att en gräsrots-
rörelse som SB flyttar in i de stora struk-
turerna?

– Nej, eftersom SB inte är en orga
nisation ser jag ingen sådan risk. SB 
har en liten ledningsgrupp med uppgift 
att inspirera och kommunicera. Men 
ingen äger SB, inte heller kyrkorna och 
samfunden. Men att de igenkänner SB 
som en rörelse från Gud och backar 
upp den, betyder väldigt mycket. Dels 
för att kunna mobilisera fler bedjare, 
och dels för att vi – som Kristi kropp 
tillsammans – ska få ett ännu större 
genomslag i bönen. ●

6 juni blir en kraftsamling i bön 

Fakta. 
Så får du 
Sverigebön  
på din ort  
den 6 juni

Gå in på sverige-
bonen.se och se 
vilka orter som har 
Sverigebön den 6 
juni. Om det inte 
finns någon böne-
samling på din ort 
kan du…

1. ... kontakta någon/
några av försam-
lingsledarna på din 
ort och föreslå ett 
initiativ där man 
bjuder in andra 
kyrkor att delta. Det 
kan vara ett enkelt 
arrangemang utom-
hus. 

2. Om det inte går 
att få till stånd en 
samling med bred 
uppslutning i Kristi 
kropp – samla då en 
mindre grupp, kan-
ske din egen hem-
grupp, till en stund 
av Sverigebön. 

3. Registrera sam-
lingen på www.
sverigebonen.se, så 
att så många som 
möjligt hittar dit. 
Detta blir också en 
inspiration för andra 
bedjare över hela 
landet. 

Nationaldags firande 
på Skansen i Stock
holm 2013. 
Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

torbjörn erling, Sverigebönen.

Storsatsning. bön för landet i samtliga Sveriges 290 kommuner. 
det är ett av målen inför årets Sverigebön 6 juni.

– Vi hoppas på samlingar där ortens kyrkor möts och ber för  
vårt land i en allvarlig tid, säger torbjörn erling vid nätverket 
Sverige bönen (Sb).

Fakta.  
bön för sju  
samhälls
pelare

Som en hjälp att 
ringa in viktiga 
samhällsområden  
i din förbön kan du 
använda Sverige-
bönens sju pelare. 
Dessa är:

1. Politiker och 
kungafamilj 
(regering, riksdag, 
försvar, polis och 
sjukvård)

2. Kyrkan i Sverige
(väckelse, renhet 
och enhet)

3. Familjen
(äktenskap, de 
ofödda, barn och 
ungdom, äldre och 
ensamma)

4. Media
(utrymme för kris-
ten tro och värde-
ringar)

5. Utbildning
(personal, god 
kvalité, mobbning, 
kristna värderingar)

6. Näringsliv och 
arbetsplatser
(gott förvaltarskap, 
ärlighet, arbetstillfäl-
len, 100 nya företag 
med kristna ägare)

7. Kultur och 
idrottsvärld
(kristet inflytande, 
god etik och goda 
förebilder)

Philip Yancey, Bön, spelar det någon roll?” (Libris). 
Få författare fångar kampen med obesvarad bön 
så djupt och trovärdigt som Yancey.
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landet rUnt

Bönesatsning. För elfte året susar 
”Bönetåget” denna sommar genom 
Sveriges land.

– Vi står i ett skeende där Gud  
är å färde, säger bönekaptenen, 
Göran Undevall.

Bedjarna färdas denna gång längs 
Inlandsbanan, mellan Mora och Gälli
vare.  Man åker med ett turisttåg som, 
lämpligt nog, stannar till i fem minuter 
vid varje station.

– På flera perronger kommer lokala 
kristna representanter att möta upp. 
De har med sig böneämnen för sina 
församlingar och orter, berättar Göran 
Undevall.

De 50 bedjarna kommer även att göra 
avstickare, bland annat till Idre, Öster
sund och Vilhelmina.

– På en del orter är det pionjärförsam
lingar som önskat få besök. Men ofta 
står alla lokala församlingar bakom de 

samlingar där vi deltar, vittnar och leder 
bön, säger Göran Undevall. 

Längs vägen norrut samlar bedjarna på 
sig en stor mängd böneämnen. Allt 
lyfts upp i bön. Dels på tåget men 
fram för allt under bönedagarna i Övre 
Soppero. Denna lilla lappländska by, 
med 300 invånare, är som vanligt slut
målet för resan som pågår 19 augusti. 
Deltagarna bor på ett pensionat i byn. 

Där hålls flera bönepass varje dag. För 
dem som önskar ordnas även böneut
flykter, bland annat till Treriksröset. 

Förra året – som var ett ”Super valår” i 
Sverige – pågick Bönetåget i sex veckor. 
Hela tiden var någon i fasta och höll 
böneväkt, bland annat för de politiska 
valen. Men bedjarna deltog även i en 
tältmötesserie i Övre Soppero. Göran 
Undevall vittnar om en mäktig guds
närvaro i mötena.

– Människor drogs dit från flera byar 
runt omkring och man fick förlänga 
mötena vecka efter vecka. Själv har 
jag har inte upplevt en sådan atmosfär 
sedan 1970talet, säger Göran Unde
vall, som till vardags är pastor inom 
Equmenia kyrkan. 

Samtidigt är han inte helt förvånad 
över genombrottet i Övre Soppero.

– Vi bad ju dygnet runt i 40 dagar. När 
man avsätter tid i gemenskap med Gud 
så kommer han nära, påpekar han.

Bönetåget väljer Inlandsbanan

Foto: Lisbeth Stigemyr

Tältmötena arrangerades av Bönetå
gets lokala partner, ”Den gode herdens 
kyrka”. Detta är Sveriges nordligaste 
frikyrka och även i år planeras tältmöte 
i samband med Bönetågets besök.

Även på andra platser – där Bönetåget 
bara stannat till kort under sina resor – 
har man upplevt god frukt av besöken. 

– Vi har fått se ett skeende där bland 
annat nya församlingar planterats, 
berättar Göran Undevall.

Årets resa startar den 1 augusti i 
Norrahammar utanför Jönköping. Där
ifrån färdas man med buss till Mora 
där Inlandsbanan startar.  Längs vägen 
norrut ansluter nya böneresenärer.

Varför fortsätter ni att genomföra 
Böne tåget år efter år? 

– Därför att behoven av bön och för
bön för vårt land fortfarande är oerhört 
stora. Vi vill se en ny riktning på Sve
rige, en ny tid där människor tar emot 
Jesus i sina liv. ●

Bönesatsning. 65 personer 
var samlade till ”Hälsinge-
bön” när branden i Garpen-
bergs gruvan blev riksnyhet 
3 mars. 

– Vi började genast be för 
detta, berättar Per-Erik Herza, 
en av bedjarna som tackar 
Gud att alla gruvarbetare 
undkom oskadda.

Just den här tisdagen hölls 
”Hälsinge bönen” i Pingst kyrk
an Hög liden i Hudiks vall. Som 
vanligt inleddes bönedagen – 
som samlar bedjare från hela 
Hälsingland – med lovsång. 
Under tiden kom en man i sam
lingen fram till PerErik.

– Han visade mig en nyhet på 
sin mobil. Det visade sig att det 
brann i en gruva i Garpenberg 
och att 166 gruvarbetare var 
instängda, berättar PerErik.

– Vi avbröt då lovsången och 
började i stället att be för detta. 

Strax innan lunch kom positiva 
nyheter – samtliga arbetare 
hade räddats och alla var oskad
da.

– Då utbröt ett väldigt jubel i 
kyrkan, vi kände att Gud hade 
hört vår bön, förklarar PerErik.

Han vill inte hävda att enbart 
deras böner låg bakom den lyck
liga utgången. Men han tackar 
ändå Gud och betonar vikten 
av att vara alert inför aktuella 
behov. 

– Jag tror att vi – både som 

lokal och universell församling – 
ska be för olika händelser i sam
hället. På Hälsingebönen lyfter 
vi exempelvis upp problem med 
arbetslöshet och växande ock
ultism. Likaså ber vi för Sverige 
som land, för kungahus och poli
tiker.

Hälsingebönen hålls en tisdag 
varannan månad. Samlingarna 
ambulerar mellan sex olika kyr
kor – tre i norra Hälsingland och 
tre söderut.

– Bedjarna kommer från alla 
kyrkor, från Svenska kyrkan till 
Trosrörelsen, berättar PerErik 
Herza, som var med och startade 
Hälsingebönen 1999. 

Att Kristi kropp möts till förbön 
regionalt, över alla samfunds
gränser, har ett stort värde, 
menar han. Dels för att sådan 
bön – grundad på enhet i Kristi 
kropp – blir mer slagkraftig. 

– Här blir också fler av Andens 
nådegåvor representerade än 
i en enskild församling, säger 
PerErik Herza, som själv är 
pastor i Valsta pingstförsamling. 

Han berättar att flera helan
den ägt rum i den täta atmos
fären vid Hälsingebönens sam
lingar. 

– Nu senast kom en kvinna 
fram till mig vid kaffet. Hon sa: 
”Jag har inte kunnat lyfta min 
arm på flera månader. Men när 
vi stod och lovsjöng så kunde jag 
plötsligt lyfta den utan att det 
gjorde ont.” ●

Bön direkt när 
gruvan brann

Garpenberggruvan.
Foto: Boliden

bönetågets deltagare vid 
treriksröset förra sommaren.
Foto: Mats Gunnarsson



Våren 2015 ● tid att be ● Världen idag 98   Världen idag ● tid att be ● Våren 2015

PERFORMA
Sweden AB

www.performa.nu

Effektiv hjälp för din mage!

HUSK® Lindroos är ett växtbaserat läkemedel (MT nr 27142).
Får användas av gravida och ammande samt barn över 6 år. 
För mer information läs produktens bipacksedel eller fass.se

√ Hjälper vid måttligt förhöjt kolesterol*
 *Behandling bör ske i samråd med läkare

√ Hjälper vid trög mage och förstoppning

√ Hjälper vid smärtsam tarmtömning

√ Lindrar symptom och besvär vid IBS, 
både vid diarré och/eller förstoppning

www.lindrooshalsa.se • 019-331510

Husk Lindroos blandas med minst 2 
dl vätska. Drick därefter ytterligare 
1 dl vätska

Lider du av IBS? HUSK Lindroos hjälper 
din mage att komma i balans.

Finns i din Hälsobutik och Apotek

Bönesatsning. På urkristna marker 
i Västgötabygd samlas troende till 
regelbunden bön. 

– Vi längtar efter ett återkristnat 
Sverige, säger Rune Hjelm och Eva 
Helldén i gruppen som nu laddar för 
bön den 6 juni.

Västergötland och Sverige, Europa och 
Israel. Bedjarna i Skövderegionen sätt
er inga gränser för sitt bedjande. 

– Vi försöker vara lyhörda för Andens 
ledning när vi planerar våra samlingar, 
säger Eva Helldén. 

Varnhems klosterkyrka, Husaby 
källa, Kinnekulle och Skara domkyrka. 
Det är några av de platser där man 
förlagt sina bönedagar. Och nu under 
våren har man hållit en bönedag i 
Horns missionshus.

– Där bad vi enbart för Israel och Sve
riges relation till Israel och det judiska 
folket. I den samlingen kopplade vi 
även med den globala 100dagarsbönen 
”Global Prayer Call”.

Bönen i dessa västgötabygder har ibland 
kallats ”Skaraborgsbönen”. Den föddes 
inför det stora Oasmötet i Skövde 2006 

då en grupp troende började förbereda 
Oasmötet i bön. 

– Vi kom från helt olika samman
hang; frikyrkor, Svenska kyrkan och 
husförsamlingar, berättar Rune Hjelm 
som själv, vid den tiden, var anställd 
präst.

Fascinerad berättar han hur män
niskor från olika håll slöt upp i bönen. 

– De kom från en rad orter i regio
nen. Samlingarna gav verkligen mer
smak, säger han. 

När Oasmötet lämnade Skövde efter 
två somrar hade bedjarna ingen lust att 
bryta upp.

– Vi kände att det var så mycket vi 
skulle be för. Så vi fortsatte.

Parallellt med de regionala samlingarna 
har olika lokala ekumeniska böneal
taren vuxit fram.  I Skövde möts man 
exempelvis varje vecka i S:t Lukas 
kyrka på Billingen. 

– Där ber vi med en fantastisk utsikt 
över vår stad, berättar Rune Hjelm.

Den 6 juni ansvarar bedjarna för Sve
rigebön i Skövde. De agerar med stöd 
av Skövdes ekumeniska samarbetsråd. 
I år planerar de, för första gången, 

att hålla Sverigebönen i den centrala 
Helensparken. Där har också kommu
nen sitt officiella nationaldagsfirande.

– Vår önskan är att Sverigebönen ska 
få utrymme i det officiella programmet 
eller i direkt anslutning till det, berät
tar Eva.

Hon framhåller att Västergötland var 
en vagga för kristendomen i Sverige. 
Här finns exempelvis Husaby källa, 
platsen där Sveriges förste kristne 
kung lät döpa sig. Just på denna plats 
hölls en stor kristen samling vid mil
lenniumskiftet. I en symbolisk hand
ling byggdes där ett altare. Syftet var 
att uttrycka kristen enhet men också 
tacksamhet för 1 000 år av kristen tro. 
Händelsen blev ett första frö till hela 
visionen om Sverigebön – den nationel
la bönerörelse som tog fart från 2005. 

Detta är ett skeende som skaraborgs
bedjarna inte vill missa. 

– Vi vill gräva upp gamla brunnar 
som ofta slammat igen, så att ett friskt 
flöde av levande vatten ska få flöda 
fram och ge nytt liv i våra bygder, säger 
Eva Helldén. Ja, det längtar vi efter och 
ber om ett återkristnat land. ●

Västgötar gräver djupt

Bönesatsning. Att öppna Ros lagen 
för Guds rike. Med den visionen drar 
Frälsnings armén i Norrtälje i höst ut 
på en ”böneturné”.  

Som härförare har man bjudit in 
Ingemar Helmner, förkunnare och 
ambassadör för Sverigebönen.

Ett område på 9 x 5 mil ligger nu och 
väntar på bedjarna.  

– Vi kommer att åka 
till de platser där vi 
blir inbjudna, förkla
rar kårledare Arne 
Vaukhola. På dagar
na kommer vi att ha 
böne vandringar eller 
bönesamlingar. Och 
på kvällarna blir det 
en offentlig bönemanifestation, berät
tar han.

Böneturnén är en naturlig fortsätt
ning på det levande bönearbete som 
sedan länge finns i Norrtälje armékår.  
Samlingarna hålls på måndagskvällar 
och samlar även bedjare från andra 
lokala kyrkor.

– Vi har bett mycket för Norrtälje, 
men alltmer också för andra platser i 
Roslagen, förklarar Arne.

Hösten 2014  inbjöd man troende 
från hela Roslagen till en bönedag i 
Norrtälje. Känslan var positiv. Nu är 
kåren i Norrtälje redo för nästa steg – 
att resa ut till orter och byar i Roslagen 
och be på plats.  

– Egentligen har vi fullt upp med oss 
själva – vi är inte så många här i  armé
kåren, påpekar kårledaren. 

– Men vi upplever att vi fått ett man
dat, ja nästan en kallelse, från Gud att 
ta det här initiativet. Vi vill be att män
niskor i Roslagens samhällen ska få 

uppleva den levande Jesus, säger han 
angeläget. 

I visionen finns en längtan att Guds 
rike ska bryta fram i hela samhället.  
Man ber därför utifrån Sverigebönens 
sju samhällspelare. 

– Det handlar om allt från försam
ling till politik, kungahus, kultur och 
utbildning, förklarar Arne.

Under turnén vill man även göra böne
promenader, något man praktiserat 
hemma i Norrtälje.

– Vi har då gått till olika platser 
som kan identifiera vår stad, förklarar 
Arne.  

– I Norrtäljes fall gäller det exem
pelvis hamnen. Den har varit en port 
in till Norrtälje, som tidigare var en 
handelsstad med mycket sjöfart. Där 
i hamnen ber vi och välsignar allt det 
som ska in i vår stad. Samtidigt stoppar 
vi, med vår bön, det som inte ska in. 

Böneturnén i Roslagen ska genom
föras onsdagsöndag i vecka 40.  Bland 
Norrtäljes bedjare emotser man resan 
med stor förväntan.

– All förändring börjar med bön, 
betonar kårledaren.  Vi längtar efter att 
församlingar i Roslagen ska bli levande 
och starka, och att Guds rike ska bryta 
fram. ●

Armékår gör böne turné

arne Vaukhola

bönesamling i Skara domkyrka 2011. Foto: Privat bönesamling ute i det fria. Foto: Privat

trafik på länsväg 76 i Roslagen. Foto: Hasse Holmberg

landet rUnt
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Bönesatsning.”Strategibön”. Så kall-
as den bön som Nässjös kyrkor hål-
ler i rådhuset en lördag i månaden.

– Vi vill söka vår stads bästa, säger 
Göran Olsson, före detta kommunal-
råd och en av bedjarna.

Samlingarna hålls under vackra tak
kronor i kommunfullmäktiges sam
lingssal. Att man möts just där har ett 
värde, menar Göran Olsson.

– Alla beslut av större dignitet tas i 
den lokalen, säger och framhåller att 
politiker har en utsatt position. 

– Ibland går det så fort när beslut ska 
tas att man knappt hinner tänka. Då är 
det bra om andra bereder väg genom bön, 
säger Göran som vet vad han talar om. 

Vid sidan av sitt yrke som polis har 
han suttit 41 år i kommunfullmäktige. 

Klockan är åtta på lördagsmorgonen 
när bedjarna möts i rådhuset. De kom

mer från alla kyrkor. Under en timmes 
bön avverkar de ett antal områden som 
berör kommunen och dess invånare.  
Och ibland har man fått se tydliga 
bönesvar. Som en gång när man bad för 
ett tillståndsärende om en affärseta
blering. Starka krafter ville stoppa pla
nerna, men bedjarna i rådhuset bad till 
Gud att de ändå skulle bli verklighet.

– Tillståndet beviljades på väldigt 
kort tid och vi tror att bönen bidrog. 

I dag har det här området vuxit till 
ett blomstrande köpcentrum i Nässjö, 
säger Göran Olsson. 

Strategibönen startades 2004 efter ett 
enhälligt beslut i Nässjö kristna sam
ar betsråd.  Sedan dess har bönen rullat 
på, månad efter månad.

– Vi har hållit ut, säger Göran Ols
son, som anar ett nytt skeende över 
hela Sverige.  

– Även här i Nässjös kyrkor har den 
tid som satsas i bön ökat väsentligt, 
konstaterar han. 

Uppsvinget märks även bland bed
jarna i rådhuset. Tidigare var man i 
genomsnitt 810 på en samling, numera 
är man 1013. Göran Olsson gläds.

– Bibeln talar om att vi ska betjäna 
den ort där vi bor. Det gör vi när vi ber. 
Bönen är vår gudstjänst inför Nässjö 
kommuns invånare. ●

Nässjö kommunhus. Foto: Ulf Jonelid
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global bön

100 dagar av bön. Att be Gud och 
Israel om förlåtelse. Med det upp-
draget besökte svenska bedjare 
nyligen Israel och premiärminister 
Netanyahus kansli.

Besöket ingår i Global Prayer Call 
– 100 dagar av bön för Israel och 
nationerna under våren 2015.

Vid köksbord, i kammare och i böne
möten. På många platser har män
niskor följt bönemanualen för de 100 
dagarna. För svensk del har perioden 
infallit särskilt lägligt. Det konstaterar 
Philip Holmberg, svensk samordnare 
av Global Prayer Call (GPC). Han syftar 
på den svenska regeringens erkännan
de av staten Palestina, en händelse som 
Philip Holmberg beklagar. 

– Som kristen och bibelläsare ser jag 
att Gud har en speciell utkorelse på 
Israel och på det judiska folket. Att res
pektera detta, och det faktum att Israel 
är den enda demokratin i Mellanös
tern, är något även nationerna behöver 
väga in i sitt agerande, säger han.

”Förlåt Gud för Sveriges agerande”. Det 
har blivit en viktig bön under de 100 
bönedagarna. Den bads bland annat 
vid en samling utanför regeringskans
liet Rosenbad under den palestinske 
ledaren Mahmoud Abbas statsbesök 
i Stockholm i februari. Att be om för
låtelse var också uppdraget när tre 
svenska förebedjare, i mars, reste till 
Israel. I gruppen ingick ClaesGöran 
Bergstrand, ambassadör för nätver
ket Sverigebönen samt Philip och Ulla 
Holmberg.

– Trots brinnande israelisk valrö
relse välkomnades vi in på premiärmi
nisterns kansli. Där fick vi ett 20 minu
ter långt möte med biträdande minis

tern för samordning med Knesset, Ofir 
Akunis, berättar Philip Holmberg. Å 
många kristna svenskars vägnar bad vi 
om förlåtelse för vårt lands agerande, 
säger han. 

På plats i Israel bad den svenska trion 
– också inför Gud – om förlåtelse för 
Sveriges handlande.

– Vi tror att när ett land gör saker 
som på något sätt är negativt för Israel, 
så innebär det att vi missar Guds väl
signelse. Då är det viktigt att be om 
förlåtelse, säger Philip Holmberg.

– Vi vill öppna vägen för att Sverige 
ska bli till välsignelse för Israel och det 
judiska folket, deklarerar han.

De svenska bedjarna lämnade Israel 
med en bestämd känsla av att ha full
följt sitt uppdrag.

– Detta var ett av stegen i att and
ligt annullera den svenska regering
ens handlande, förklarar ClaesGöran 
Bergstrand. Vi är så tacksamma till 
Herren att vi fått göra detta, säger 
han.

Philip Holmberg tror att den globala 
böneperioden, GPC, haft stor betydelse. 
Som ett exempel nämner han den fri
ande domen mot den judiske rabbinen 
Glick i februari. Rabbinen stod ankla
gad för att ha bett på Tempelberget där 
endast muslimsk bön är tillåten. För 
detta belades han med två års besöks
förbud på platsen. 

– Domstolens friande av rabbinen 
kom direkt efter den vecka då GPC:s 
bönemanual speciellt uppmuntrat till 
bön för Jerusalem och Tempelberget, 
berättar Philip. Domen anses också 
stärka kristnas och judars rätt att vara 
på Tempelberget, säger han.

De 100 dagarna av bön avslutas den 8 
maj, precis 70 år efter Andra världskri
gets slut. Detta markeras med en böne
konferens i Jerusalem den 1013 maj. ●

Fotnot: Bönemanualen till Global Prayer Call 
finns på: www.100-days.eu/index.php/sv

tre svenska förebedjare mötte i mars Ofir akunis, biträdande minister i israels regering. 
i mötet framförde svenskarna ett förlåt för Sveriges regerings agerande. På bilden (från 
vänster): Ulla och Philip Holmberg, Ofir akunis och ClaesGöran bergstrand. Foto: Privat

Bad Israel om förlåtelse

tempelberget  i Jerusalem.
Foto: Kevin Frayer / TT
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KriStna bönder

U tmaningen handlar om långt 
mer än böndernas arbete 
och utkomst. Det handlar 
ytterst om att svensken ska 

ha mat på tallriken, också i händelse av 
kris eller krig. 

– Det har kommit profetiska till
tal om andra tider, påpekar Herbert 
Nyman och manar till eftertanke.

– Gud har gett en produktionsresurs 
till varje nation. Den består av åker, 
skog och djur. Om vi tar vara på detta 
kommer det att leda till välsignelse för 
landet. Men tyvärr har Sverige, poli
tiskt, lämnat jordbruket därhän. 

Herbert Nyman framhåller att många 
inom lantbruket kämpar med låg lön
samhet. Och trots att Sveriges själv
försörjningsgrad sjunkit till 50 procent 
ser han inga tecken till åtgärder från 
politiskt håll. 

– Man tänker att vi är med i EU och 
menar att vi därmed har löst vår livs
medelsförsörjning, säger han, men avfär
dar detta som naivt och dumdristigt.

Frågans magnitud gör den till ett 
stort böneämne, något som berör hela 
kristenheten, menar Herbert Nyman.

– Församlingen har sovit i den här frå
gan. Den behöver vakna upp och ta sitt 
ansvar, inte minst genom bön, säger han.

Talet om nödtider är något människor 
värjer sig för, även kristna. Här beto
nar Herbert Nyman vikten av att tro
ende inte drabbas av fruktan. 

– En bra början är att läsa om 
brödundren, att fem bröd och två fiskar 
– under Guds välsignelse – kan räcka 
till väldigt många.  Vi ska inte ge var

andra fruktan, snarare ska vi inspirera 
varandra och förstå sprängkraften i att 
leva tillsammans med Jesus varje dag.  
Han tar hand om oss var och en. Och 
även i svåra tider har Gud samman
hang och lösningar.  Budskapet från 
Herren i denna tid är: ”Kom nära mig”.

Böneropen stiger redan från de närmare 
70 familjer som tillhör gemenskapen 
”Kristna bönder”.  Vid sina nationella 
bönedagar hämtar de inspiration från 
Guds ord och varandras vittnesbörd.  
De sporrar varandra att prioritera rela
tionen med Jesus.

– Vi uppmanar den enskilde bonden 
att komma till Herren med sin nöd och 
ropa ut den till honom. Då kommer 
hans hand att vara över deras företag 
och familj. Detta har vi sett åtskilliga 
exempel på. ●

den uppmaningen riktar Herbert nyman, ordförande  
i Kristna bönder, till svensk bönerörelse och kristenhet.

– detta är en överlevnadsfråga för vårt land, säger 
han med stort allvar.

Herbert Nyman. Foto: Jan Lindmark

Bed för…

… bönderna, att de 
får bättre lönsamhet 
och högre status i 
samhället.  

… politiker och 
beslutsfattare, 
att de lägger en 
strategi för svensk 
livsmedelsproduk-
tion som säkrar 
Sveriges försörjning 
i händelse av kris 
och krig. 

… media, att de 
uppmärksammar 
svensk livsmedels-
produktion, dess 
nytta och betydelse.

… konsumenterna, 
att de får en infor-
mation baserad på 
sanning. 

Fakta. 
böneämnen 
för svenskt 
lantbruk

Foto: Istockphoto

”Bed för  
Sveriges 
lantbrukare”
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2014 som böneår. Sex veckor av 
bön och tillbedjan. Den idén har 
fått spridning bland flera EFS-
föreningar. 

– Vi vill lyssna in vad Gud har att 
säga, berättar Maria Smeds, anställd 
böneinspiratör inom EFS.

 
Fjolåret blev en uppväxling av bönen 
i Evangeliska fosterlandsstiftelsen 
(EFS). Redan på förhand hade 2014 
proklamerats som ett ”Böneår”. Året 
slog an en ton i rörelsen, en ny längtan 
efter att ta mer tid i bön, menar Maria 
Smeds.

– Vi såg ett behov i flera föreningar 
av att fortsätta söka Gud, att hitta nästa 
steg framåt, säger hon.

”Sök Guds ansikte” är ett uttryck 
för den ökade betoningen på bön inom 
EFS. 

Perioden inleds med tre veckor av extra 
hög böneaktivitet. Ibland även med 
fasta. Efter tre veckor får föreningen 

besök av Maria Smeds och ett team 
från EFS centralt. Teamet leder en helg 
på temat bön och tillbedjan.

– Hit kommer man förutsättningslöst 
inför Guds ansikte, säger Maria.  Vi 
varvar undervisning och det kravlösa 
varandet inför Gud. Tillsammans lyss
nar vi in Gud, berättar hon.

På söndagens gudstjänst summerar 
man sedan vad Gud gjort och talat 
under helgen. Därefter fortsätter fören
ingen att vara extra aktiv i bön under 
ytterligare tre veckor.

”Sök Guds ansikte” är ett uttryck för 
den ökade betoning på bön som sker 
inom EFS. Ett annat tecken är inrät
tandet av två deltidstjänster med 
uppdrag att inspirera till bön. Den 
ena delar EFS riks med ungdomsor
ganisationen Salt. Där anställdes Elin 
Ihlberg för uppdraget 2014. Den andra 
finns på EFS riks där Maria Smeds 
anställdes 2013. 

Det högre bönetrycket har även fått 

genomslag på rörelsens årskonferens. 
Vid det senaste årsmötet planerade 
man exempelvis in en timme av bön 
för att söka Gud tillsammans, berättar 
Maria Smeds.

– Det var väldigt uppskattat och 
detta är något vi kommer att fortsätta 
med. ●

andlig Krigföring

Genombrott. Strategisk bön och 
tillbedjan är ett starkt par. Det upp-
lever man i Evan geliska frikyrkans 
bönearbete. 

– Vi har fått se genombrott på 
platser där det varit trögt och där 
mörker slagit mot församlingarna, 
berättar EFK:s bönekoordinator 
Maritha Wilhelmsson. 

Nästan varje helg 
reser hon – ibland 
tillsammans med 
ett böneteam – ut 
till församlingar i 
landet. Där inspi
rerar de till bön. 
I allt högre grad 
finns även lov
sångsledare med i 
teamet.

– Vi kopplar 
nästan alltid stra
tegisk bön till strategisk tillbedjan. Vi 
har fått se hur sådan tillbedjan har en 
otrolig kraft att förändra, säger Marit
ha. När vi tillber Jesus förändras makt

positioner i den andliga världen, slår 
hon fast.

Maritha berättar om påfallande 
resultat av detta sätt att knyta ihop bön 
och tillbedjan.

– Vi har fått se snabba genombrott i 
situationer där vi förut kunnat harva 
på länge med bara bön. 

Som exempel nämner Maritha en plats 
där församlingen länge upplevt ett 
”demoniskt” motstånd. 

– Så fort någon blivit frälst, eller 
då man upplevt olika genombrott, har 
människor i den församlingen drabbats 
av allvarlig sjukdom, berättar hon.

Maritha och böneteamet blev först 
kallade till platsen för att backa upp 
församlingen i bön. 

– När vi var där och bad, frågade vi 
Gud om en strategi. Det svar vi fick var: 
”Ni ska tillbe mig”. Och det gjorde vi, vi 
tillbad hela dagen, intygar hon. 

Efter helgen lämnade teamet platsen 
– med en känsla av misslyckande.

– Vi hade ju inte gjort det vi åkte dit 
för – att be, menar Maritha.

Men saken kom i ett annat ljus då 
församlingen man besökt, några måna
der senare hörde av sig.

– De berättade om en fullständigt för
ändrad situation. Efter vårt besök hade 
de fått se genombrott och flera per
soner hade kommit till tro. Och detta 
utan att någon drabbats av sjukdom 
eller upplevt andra bakslag, berättar 
Maritha, upprymd och inspirerad.

Hon och böneteamet har nu fått vara 
med om liknande saker även på andra 
platser. 

– Det vi ser är att bön och tillbedjan 
är nyckeln till genombrott. 

Maritha talar om ”erövrande tillbedjan”, 
om en medvetenhet att när jag tillber 
Gud från hjärtat så påverkar det också 
den andliga världen.

– Det handlar om att ha disciplin, att 
våga hålla ut i lovsången, menar hon. 

Strategisk bön och lovsång är inget 
nytt för Maritha Wilhelmsson. Ändå 
anar hon att något nytt håller på att 
födas fram på området, en ny förståelse 
av kraften i bön och sann tillbedjan. ●

Bön med tillbedjan nytt 
vapen i EFK:s bönearbete

Maritha 
Wilhelmsson

Bönen allt viktigare inom EFS

elin ihlberg, annika Koen och Maria 
Smeds – resursteamet i eFSkonceptet 
”Sök Guds ansikte”. Foto: Privat
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Men allt arbete – även bön – måste väl  
ha någon slags form? 

– Ja, vad jag menar – och framför allt 
när det gäller bönelivet – är att det inte 
får styras och organiseras alltför hårt.  
I Sverigebönen ber vi ju exempelvis uti
från de sju samhällspelarna. Vi tror att 
detta är viktigt. Men vi får inte heller 
fastna i de formerna. Om Guds Ande 
vill ge fokus på ett speciellt ämnesom
råde så bör vi koncentrera oss på det.

För att en bönerörelse ska nå sitt 
syfte behöver den landa i den lokala 

församlingen. Det anser Miriam Axklo. 
Och detta kräver i sin tur ett mått av 
mognad hos församlingen, en förmåga 
att se längre än sin egen verksamhet, 
menar hon.

– Tyvärr är många församlingar sig 
själva nog. Man har en bönerörelse 
inom sin egen församlings nätverk och 
tycker att det räcker. Men det gör det 
inte. Jesus bön är att ”de alla ska bli 
ett”, betonar Miriam Axklo.  

Sverigebönens samlingar 6 juni fram
håller hon som ett gott exempel. Här 

ser hon att betoningen ligger rätt, att 
jobbet primärt sker på det lokala planet. 
Samtidigt finns ett nationellt ledarskap 
med uppgift att inspirera och ge enhetlig 
samordning ut till landet, dock utan att 
styra och organisera för hårt. 

Miriam Axklo anser att Sverigebö
nen har nått längre och bredare än 
någon tidigare bönerörelse.

– Men det beror framför allt på 
alla dem som gått före, säger hon och 
beskriver bönerörelsen som en spjut
spets på decennier av uthålligt natio
nellt bönearbete.

– Sverigebönen är ett fantastiskt ini
tiativ, säger hon, men höjer ett finger:

– Vi är inte hemma med halmen än. 
Mycket återstår att göra. ●

[aVd. … … …]bönerörelSer

F örebedjare för Sverige, Bed för 
Sverige och Bön 2000. Det är 
några av de rörelser som inspi
rerat svensk kristenhet till 

bön sedan 1970talet. Alla har startats 
spontant, av människor som förenats i 
en passion för bön och Guds rike.

– Dessa rörelser har skjutit till ener
gi, entusiasm och tro på bönens makt 
i svensk kristenhet, menar Lennarth 
Hambre (tidigare Persson), som 1990 
startade rörelsen Bed för Sverige (BFS). 

Kristna mobiliserades då i strate
gisk bön, bland annat för regering och 
riksdag. BFS bönebrev skickades ut i 
10 000 exemplar och man ordnade årliga 
Jesusmarscher i Stockholm. 

Lennarth Hambre beskriver bönerörel
ser som vågor i ett hav. Att försöka 

fånga in dem i en form för att hålla dem 
vid liv är lönlöst. 

– Självklart behövs en viss  organisa
tion, det hade vi också i BFS. Men man 
ska inte överarbeta; håll det enkelt och låt 
själva innehållet tala för sig själv, säger 
han i ett råd till dagens bönerörelser.

BFS upphörde 1995 i samband med 
att Lennarth Hambre gick in i en ny 
tjänst som missionsdirektor. 

– Visionen hade varit ganska knuten 
till mig som person. Vår ledningsgrupp 
ansåg att det skulle vara svårt att över
föra ledarskapet till andra och beslöt 
att lägga ner BFS, säger han.

Att bönerörelser kommer och går behöver 
inte alls vara ett nederlag. Det menar 
Miriam Axklo, förbönsprofil som till
sammans med maken Berth funnits med 

i olika nationella böne initiativ, bland 
annat i ”Bön 2000”.  Hon beskriver de 
olika initiativen som länkar i en kedja.

– I varje initiativ finns en bärare 
som driver detta under en tid. När 
den personen går vidare in i en annan 
uppgift, så måste någon ta över. Det 
nya initiativet kan då heta något helt 
annat, men det betyder inte att själva 
bönerörelsen tynar bort. Den lever i 
stället vidare och blir en inspiration 
för nästa initiativ.

Claes-Göran Bergstrand var mycket 
aktiv i Förebedjare för Sverige, ett 
böneinitiativ som startades av Kjell 
Sjöberg 1975. I dag fungerar Bergstrand 
som ”ambassadör” för Sverigebönen. 
Han upplever att rörelsen står mitt i 
ett profetiskt skeende. Och för att Guds 
planer inte ska grusas, krävs vaksam
het, menar han. 

– Här gäller det att ha mod att säga 
nej när idéer om fastare form och 
strukturer kommer på tal. I stället ska 
vi rikta vår tid och vårt engagemang på 
det centrala – att ha vår blick på Jesus 
och att bli berörda av honom. 

Bönegeneralernas råd: Styr inte för hårt
Strukturerad bön. att försöka bygga former kring böne
rörelser, kan vara ett säkert sätt att ta död på dem. det 
menar förgrundsgestalter för de bönevågor som berört 
Sverige sedan 1970talet.

Förebedjare för Sverige 1976-1986
Bed för Sverige  1990-1995
Bön 2000 1998-2000
Cross Sweden 2003-2005
Sverigebönen 2005-

Fakta. Svenska bönerörelser

Foto: Istockphoto

Lennarth Hambre, ClaesGöran bergstrand och Miriam axklo. Foto: Marcus Andrae och privat
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böneVåg

”Elden på väg att falla”
Profetiska ord. Profetior om Guds 
eld över Sverige kan vara på väg 
att gå i uppfyllelse. Det tror Harry 
Andersson, svensk förbönsprofil, 
efter det skeende av bön som tagit 
fart i Uppsala 2015. 

Som ett startskott beskriver han den 
allkristna bönesamlingen i Korskyrkan 
i januari.  Den lokala kristenheten och 
företrädare för Sverigebönen, totalt 200 
personer, var på plats.

– Det var en mycket stark samling, 
säger Harry Andersson, som själv är 
pastor i Livets ord.

Strax efter samlingen i Korskyrkan 
utlyste Livets ord en egen bönevecka i 
församlingen. Här fortsatte det starka 
skeendet. 

– Vi kände så mycket nöd utifrån de 
skakningar vi upplevt som församling 
det senaste året.  

– Kväll efter kväll låg minst sjuåtta av 
oss pastorer, på våra ansikten inför Her
ren. Det var mycket av bekännelse, bön 
och ödmjukande, berättar Andersson. 

Efter att böneperioden förlängts – 
gång på gång – kom den att pågå i totalt 
sex veckor. 

– Då hade det varit bön flera kvällar i 
veckan. Hundratals hade varit samlade 
vid varje tillfälle och någon kväll så 
många som 500600 personer, berättar 
Harry Andersson mycket upprymd.

Han har varit aktiv i svensk bönerörelse 
under flera decennier. Bland annat i 

Bön 2000. Det var då en bedjare, i en 
profetisk syn fick se en man med en 
brinnande tändsticka i handen. 

– Mannen attackerades av ett vild
djur som försökte släcka den lilla 
lågan. Han höll emot allt han kunde. 
Men då hördes plötsligt ett stigande 
bönebrus – allt starkare och starkare. 
Och ju starkare ropet från Guds folk 
var, ju klarare blev lågan. Till slut var 
lågan en hel fackla och med den drev 
mannen vilddjuret över ett stup. När 
han sedan berörde marken med fack
lan spreds elden över hela vårt land. 

Det som nu sker i Uppsala och Sverige 
ger ny aktualitet åt synen, menar 
Harry Andersson. 

– Jag tror att vi kommit till en punkt 
där vi  med en stegrande bönerörelse – 
kan få se facklan tändas så att det and
liga motståndet i vårt land kan brytas. 
Gud hjälpe oss att inte missa det!

Harry Andersson erinrar även om den 
profetiska syn som förkunnaren Daniel 
Viklund delgav i början av 2000talet. I 
synen började Andens eld att falla ned 
på plats efter plats i Sverige. Elden föll – 
där man ropade efter den!

– Dessa penetrerande bönerop behö
ver bes nu! säger Harry Andersson 
bestämt.

–  Som Guds folk behöver vi resa oss, 
över alla församlingsgränser, och be 
tillsammans. ●

Bönegeneral. En rysk u-båt på 
grund, en frimurarloge avslöjad och 
en hädisk sexfilm i tv inställd.

Sådana bönesvar omgav Kjell 
Sjöberg, pastorn som kom att vidga 
innehållet i begreppet bön. 

– Han visade att Gud svarar på ”poli
tiska böner”.

Så beskriver StenÅke Bredmar, en 
av Kjell Sjöbergs medarbetare, arvet 
från den framlidne pingstpastorns 
bönetjänst. Det var 1975 som Kjell Sjö
berg tog initiativ till ”Förebedjare för 
Sverige”. Tillsammans med andra före
bedjare genomförde han böneaktioner 
och profetiska handlingar.

Ett känt exempel är Sjöbergs resa till 
Karlskrona hösten 1981.

– Det var under en tid av stora ubåts
jakter och teamet åkte till Karlskrona 
för att be på plats. De bad att ”fien
den skulle avslöja sig”, berättar Claes
Göran Bergstrand, även han medarbe
tare till Sjöberg.  

En kort tid efter böneaktionen i 
Karlskrona, den 27 oktober 1981, inträf
fade en historisk nyhetshändelse: Den 
ryska atombestyckade ubåten U 137 
gick på grund och tvingades kapitulera 
utanför Karlskrona.

En annan ondska såg Kjell Sjöberg i 
frimureriet. Under en bönetur i 
Stockholms skärgård bad han och ett 
team särskilt över frimureriet. Det 
berättar Sven Nilsson, pastor och en av  
bedjarna ombord.

– Vi fick till oss ett bibelord från 
Hesekiel 8:611. Där berättas om en 
vägg i templet som rämnade och avslö
jade avguderi och sådant som inte pas
sade in i templet, säger Sven Nilsson. 

När gruppen steg i land gick de – med 
bibelordet som grund – raka vägen upp 
till frimurarnas högkvarter på Blasie
holmen.

– Vi hade hört talas om att det fanns 
ett rum med dödskallar och människo
ben inne i lokalerna. Men detta hade 
aldrig kunnat verifieras. Det brukade 
avfärdas som en myt. Men där vi stod 
utanför staketet bad vi nu att Gud skul
le uppenbara de hemligheter som fanns 
därinne, säger Sven Nilsson.

– Några dagar senare skulle man 
förbättra grunden på just det där huset. 
Under arbetet rämnade ett stycke i 
muren – just på den plats där de hade 

rummet med dödskallar. En av bygg
arbetarna var kvick och tog ett kort. 
Det var därför som detta sedan kunde 
publiceras stort i Expressen. 

 
Kjell Sjöbergs böner mot Frimureriet 
fortsatte att besvaras även efter hans 
död. Ett exempel är den mindre bomb 
som detonerade i massmedia samma 
dag som Sjöberg begravdes, den 21 april 
1997.

– Kung Carl Gustav avsade sig då 
stormästarrollen i frimurarorden. 
Detta stod på löpsedlarna den dagen, 

något som även fick uppmärksamhet 
under själva begravningen i Citykyr
kan, berättar Anders Robertsson, för
läggare till flera av Sjöbergs böcker och 
själv med vid begravningen. 

Robertsson var också aktiv i den 
församling som Kjell Sjöberg startade 
i Järfälla, Aspnäskyrkan. Han berät
tar hur Sjöberg vid ett tillfälle samlade 
hela församlingen till bön.

– Vi skulle be för att utröna vilka 
andliga krafter som hindrade männis
kor från att komma till tro. Då gick 
Kjell plötsligt fram och sa: ”Jehovas 
vittnen – nu ber vi bort dem!”. 

Anders Robertsson berättar att en del i 
församlingen först ställde sig frågande 
till Sjöbergs förslag. 

– Men vi bad och tre månader senare 
flyttade Jehovas Vittnen sitt svenska 
högkvarter, som då låg i Järfälla, till 
en helt annan ort. Lokalerna togs i 
stället över av Svenska kyrkan, berät
tar han.

Bland mycket annat var bedjarna 
runt Kjell Sjöberg också aktiva för 
att stoppa ”The Love affairs of  Jesus 
Christ” – en blasfemisk sexfilm av Jens 
Jörgen Thorsen. Det berättar StenÅke 
Bredmar.

– Vi bad mycket mot filmen, och i 
bönen löste vi i Jesu namn ut en storm 
av protester, säger han och berättar om 
bönesvaret – en makalös proteststorm: 

– En vecka efter att vi bett hade SVT 
fått in 100 000 vykort i protest mot fil
men. Det fick dem att backa och inte 
visa den. ●

tillbaKabliCK

Bön avslöjade u-båtar

Kjell Sjöberg. Foto: Arkiv

den sovjetiska ubåten U 137 som gick på grund i Karlskrona skärgård 27 oktober 1981. 
Foto: Albert Håkansson / TT

Harry andersson 
berättar om de 
böneveckor på 
Livets ord som 
samlade runt 500 
kväll efter kväll.
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KröniKa

Böneäventyret 
i S:ta Clara
J ag har blivit ombedd att berätta 

om hur bönearbetet i S:ta Clara 
intensifierades efter besök av syd
koreanskan Che Jong Won som

maren 1994. Jag gör det gärna, eftersom 
församlingen inte blev densamma efter det 
besöket. 

Che Jong Won tyckte nämligen efter 
fem timmars besök i vår kyrka, att vi 
bad alldeles för lite (då visste hon inte, 
att Stockholms stift rekommenderat 
Dagens Nyheter att kontakta oss fyra år 
tidigare som den mest bedjande kyrkan i 
Stockholms stift!). Nåväl, Che kom, klaga
de och föreslog, att vi skulle göra som man 
gjorde i hennes församling i Seoul – be två 
timmar per dag. Jag trodde inte det var 
möjligt att samla folk bara till bön, men 
diakonissan Inga Pagréus, som satt med i 
samtalet, tyckte att vi kunde pröva och mot 
två så starka kvinnor hade jag inte mycket 
att sätta emot! 

Så redan nästa dag var vi i gång. På mor
gonen var vi fyra samlade – Tom Karlsson, 
Lars Blomqvist, CarlErik Sahlberg och Che 
JongWon. På eftermiddagen tror jag vi var 
sju. Hon hade stränga regler och stränga 
bannor till mig efter varje bönestund – vi 
skulle börja i exakt tid, vi skulle inte prata 
om böneämnet först utan direkt be och så 
vidare.

 
Därmed började ett böneäventyr i S:ta Clara, 
som fortsätter än i dag. Jag såg direkt några 
resultat av den bönen. 

1. Växt. När vi började be två timmar per 
dag började nästan allting i församlingen 
att växa. Agnostiker blev troende, narko
maner började en väg till befrielse från 
knark, volontärer bara infann sig, tomma 
kyrkbänkar började fyllas och så vidare.  
Vi lade oss helt enkelt på en högre och sta
bilare nivå.

2. Effektivitet. Bönesamlingarna blev en 
ganska naturlig mötesplats för personal 
och volontärer. Informationer utbyttes 
– inte sällan i bönens form! I en växande 
verksamhet tror jag helt enkelt, att vi tap
pade mindre bollar, eftersom vi möttes så 
ofta tillsammans i bön och delgav varan
dra tacksägelse och böneämnen. 

3. Enhet. Vi kunde som personal av prak
tiska skäl inte vara med på alla bönestun
der i veckan men jag föreslog vårt team 
att vi skulle försöka vara med åtminstone 
två gånger i veckan på morgnarna och 
två gånger på eftermiddagarna. Det var ju 
också en viktig signal till övriga försam
lingen. Vi kom som anställda och volontä
rer så mycket närmare och djupare varan
dra. Vi lärde oss vad var och en kämpade 
med just då. Vi blev, tror jag, mer ömsinta 
om varandra. Det var verkligen svårt att 
tala illa om varandra, när man varit till
sammans två timmar i bön! 

4. Mindre stress. Luther sa ju: ”I dag har 
jag så mycket att göra, att jag måste be 
mycket”. Bönen var informationskanal, 
bönen var mötesplats för människor, 
som ville byta några korta ord 
med mig. Jag behövde inte 
boka in halvtimmeslånga 
möten med personer alltid, 
vi möttes ju ändå i bönen. 

Det var några av effekt
erna av bönen. Så jag 
är oerhört tacksam 
till Gud som sände 
denna sydkoreanska 
till oss. 

Carl-Erik Sahlberg
missionär och tidigare  

präst i S:ta Clara kyrka

När vi började 
be två timmar 
per dag började 
nästan allting 
i församlingen 
att växa. 

”Moderna lösningar för en inbjudande atmosfär!”  
Vi arbetar tillsammans med kyrkor över hela landet som vill utveckla  

sina fastigheter att bli redskap för församlingstillväxt. Tillsammans söker vi  
ekonomiskt effektiva och hållbara lösningar. Ta kontakt för kostnadsfri rådgivning.

Reierstam Arkitektur & Projektutveckling AB
Mobil: 0703-29 71 54 • E-post: goran@reierstam.se • www.reierstam.se Göran Reierstam

Yonggi Cho, Bön – Nyckeln till väckelse (Livets ords 
förlag). Ingen som vill veta kraften, och potentia-
len, av en bedjande församling kan undvika pastor 
Yonggi Chos böcker om bön.
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D et är tid för Norden, fastslår 
Olson när Världen idag når 
honom via skype. 

– Historiskt har ju både 
Sverige och Norge varit världsledande 
som missionsländer. I dag är rösten 
från Norden tyvärr radikalt annorlun
da, säger J Gunnar Olson. 

Han vill inte vara naiv när det gäl
ler möjligheten att återkristna Sve
rige. Men han pekar på potentialen 
hos ett gudsfolk som reser sig i bön.  
Just detta håller på att inträffa i Flo
rida, platsen där J Gunnar Olson och 

hustrun LeeaMari sedan fem år till
bringar sina vintrar.  De hade nyss 
flyttat dit när svensken inbjöds till en 
ovanlig pastorskonferens.

– Det var 37 pastorer i vår region, 
OMC (Original Manatee County), som 
möttes för att underteckna en ”minnes
bok” inför Herren. I detta dokument 
sa pastorerna att ”inom detta samar
bete kommer vi att sätta Guds rike och 
avsikter framför våra egna församling
ars enskilda mål”. 

– Detta blev grunden för en ny rörel
se – ”One OMC”, berättar Olson.

intervju. floridas dödshotade apelsinindustri har – 
efter en ovanlig böneaktion – fått nytt hopp. i fokus står 
J gunnar olson, en av talarna vid konferensen ”guds 
plan för upprättelse” i Stockholm den 14–16 maj.

Återvänder till Sverige efter ”apelsinmirakel”

J Gunnar Olson. Foto: Privat

Jentzen Franklin, Hemligheten med fasta och 
bön (Livets ords förlag). En praktisk och mycket 
bra bok om betydelsen av fasta och bön.

Visionen är att denna region, i väs
tra delen av mellersta Florida, ska bli 
något av en frizon, en ficka av ljus och 
Gudsnärvaro i en mörk tid.

– Pastorerna har utbett sig från Gud 
att distriktet ska få särskilja sig från 
andra områden. Här ska exempelvis 
judar ha en fristad i en tid av ökad anti
semitism, förklarar J Gunnar Olson.  
”One OMC” samarbetar med ”Awa
kening Florida”, en rörelse som hämtat 
inspiration från Uganda och den sam
hällsförvandling som ägt rum där. 

– Strategin går ut på att resa upp 
bönealtaren i alla hem, företag, arbets
platser, församlingar och myndigheter.

Att hävda att det är väckelse i Florida 
vore att överdriva. Men det rör på sig. 
Det försäkrar J. Gunnar Olson som 
förra våren inbjöds på lunch hos en 
borgmästare tillsammans med stadens 

övriga ledning, pastorer och affärsmän. 
Svensken hamnade bredvid ordförande 
för Floridas citrusodlare.

– Detta är en jättestor näring i Flo
rida och omsätter nio miljarder dollar, 
förklarar Olson.

I lunchsamtalet fick han dock veta 
att citrusbranschen, framför allt apel
sinodlingarna, håller på att slås ut. 
Orsaken är ”The Greening problem”, 
en sjukdom som drabbar apelsinträden. 

– Den gör att träden inte ger frukt 
normalt och att de dör efter ett par 
år. 30 procent av apelsinträden i Flo
rida har redan dött och det har sat
sats hundratals miljoner dollar för att 
rädda näringen.

Under lunchen vände sig svensken till 
två pastorer vid bordet. Han frågade 
dem: Vad gör församlingen för att lösa 
”The Greening problem”? 

efter böneaktioner har flera apelsinträd 
som dött av sjukdom, fått nytt liv. det 
berättar den svenske affärsmannen 
J Gunnar Olson. bilden visar hur träden 
såg ut före miraklet. Foto: Privat
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– Detta ledde till att hundratals 
församlingar tog upp problemet. Bland 
annat inledde man, under tidiga hös
ten 2014, en 70 dagars period av fasta 
och bön för Florida, säger J Gunnar 
Olson. 

Perioden avslutades med att bedjare 
besökte en av de hårt drabbade apel
sinodlingarna.

– Där tilltalade de odlingen   i Jesu 
namn, och befallde ”The Greening pro
blem” att häva sig upp och ge sig i väg.

Nyligen blev det känt att något märkligt 
skett på den aktuella odlingen

– Träden är döda upp till manshöjd 
men över den höjden är de gröna. Och 
de har nu gett en stor skörd. Man kan 
också se hur nya gröna skott skjuter 
upp ur döda grenar, säger J. Gunnar 
Olson, upprymd och engagerad.

Om även andra apelsinodlingar 
påverkats av bönen är ännu oklart. 

– Men det som har skett uppfattas 
som en stark symbolisk uppmuntran. 

J Gunnar Olson och hans hustru har 
nu beslutat att sälja sitt vinterhus i 
Florida. 

– Vi vill fokusera vår tid och kraft på 
Norden, säger Olson, just nu förvän
tansfull inför böne och strategikon
ferensen i Stockholm den 14–16 maj.  
Han är själv grundare av ICCC, som 
arrangerar konferensen i samarbete 
med två förnyelserörelser – New Wine 
och Oasrörelsen, samt Sverigebönen 
och Världen idag.

Förebedjare, församlingsledare och 
affärsmän är några målgrupper för 
konferensen.   Att sammanföra dem är 

viktigt för en samhällsförvandling, tror 
J Gunnar Olson.

– Om man skulle tala strategi i krig 
så representerar förebedjarna flygan
fallet, församlingsledarna marktrup
perna och affärsmännen ingenjörs
trupperna.

Sverige må sakna apelsinodlingar, men 
vi har andra utmaningar. J Gunnar 
Olson pekar exempelvis på 63 förorts
områden i Sverige som brottas med grov 
kriminalitet. Lösningen, menar Olson, 
finns hos församlingen. Och nyckeln 
till förändring stavar han böne   
altaren.

– Min bön är att det ska etableras en 
levande bönegemenskap i varje drab
bat område i Sverige – platser som 
kan förändra atmosfären och vända 
utvecklingen. ●

Fakta. om iCCC:s konferens i Stockholm 14–16 maj. Citykyrkan i Stockholm

Vad: En böne- och stra-
tegikonferens  på temat 
”Guds plan för upprät-
telse – nycklar till vår 
nordiska framtid” 

Medverkande: Hans 
Weichbrodt, Daniel 
Norburg, Patrik Sand-
berg, Tomas Sandell, 
Jan Sturesson och flera 
andra svenska och nord-
iska andliga ledare.

Ämnen:  ”Tillståndet i 
våra nationer”,  ”Guds 
återupprättande upp-
drag för våra nordiska 
nationer”. I ett panelsam-
tal gäller frågan ”Att för-
stå Israels, kyrkans, böne-

rörelsens och arbets-/
näringslivets roller”.

Arrangör: Kristna han-
delskammaren ICCC i 
samarbete med New 
Wine och Oasrörelsen, 

Sverigebönen och 
Världen idag.

 ● ICCC grundades 1984 
av J. Gunnar Olson. I dag 
finns organisationen i 70 
länder. 

www.kafalla.com  -  0581-930 65

En oas i naturskön och läkande miljö Välkommen att boka in 
församlingshelg, ledardagar,

 konferens, alfa-helg, retreat mm
En plats att söka Gud, för dig själv
 eller det sammanhang du finns i

Vi kappseglar den här båten  
för att peka på Jesus.

Vad gör du?
www.jesusforlife.se

Vi inbjuder till BIBELSKOLA 
den 14-17 maj 2015 med temat:

Bibellärare: Rolf Johansson, Donsö 
Lovsångsledare: Lisa Ahlström, 
Hässleby
Plats: Trunnagården, Orsa
Pris: 1500:- (Helpension i tvåbäddsrum)
Res med oss i våra bussar som utgår från 
Stockholm, Göteborg och Växjö! 
Arrangör: BÖNETÅGET i Sverige.

Beställ info via: bonetaget@telia.com, 
Box 9, 562 21 Norrahammar 
eller tel. 0730-34 47 47. www.bonetaget.se

Boka in den redan nu: 
Sommarens böneresa på 
Inlandsbanan den 1-9 
augusti!
Förbönsledare: pastor 
Sven Öhrman, Partille. 
Lovsångsledare: Annika 
Widerstedt, Norrköping.
Böndag vid TRERIKSRÖSET.

”Ett segerrikt kristet liv”

Citykyrkan i Stockholm är arena för iCCC:s nordiska bönekonferens den 14–16 maj. en av talarna är J Gunnar Olson. Foto: Henrik Sendelbach

Följ Världen idag på nätet: 
www.varldenidag.se

facebook.com/varldenidag  
twitter.com/varldenidag

instagram.com/varldenidag
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Gräsrotsrörelse. Att be för barnen 
och deras skolor. Det är agendan 
för ”Mammor i bön”, en rörelse som 
sprider sig över världen.

– Bara i Schweiz finns 1 400 
grupper med bedjande mammor, 
berättar Antionette Magnusson, 
i ledningsteamet för Sverige, där 
rörelsen nu vinner terräng.

 
Inget småprat utan bön direkt! Med den 
inställningen möts varje vecka nästan 
50 grupper i nätverket ”Mammor i bön” 
(MIB) runt om i Sverige. En del av del
tagarna har barn i skolåldern, andra är 
far och mormödrar. De förenas av en 
längtan att få se Gud beröra och hjälpa 
deras barn och barnbarn.

– En mamma som ber har mycket 
stor inverkan på sina barns liv, säger 
Antionette Magnusson och beskriver 
en växande rörelse. Det finns MIB
grupper i 147 länder, varav 18 länder i 
Europa. 

En hjärtesak för MIB är skolvärlden 

– den plats där barn tillbringar en stor 
del av sin tid. Många kvinnor i rörelsen 
har därför valt att ”adoptera” skolor 
i bön.

– Det kan vara skolan där man har 
egna barn och barnbarn eller bara 
en skola i närheten av där man bor.  
Antionette berättar att minst ett 100tal 
svenska skolor i nuläget har en egen 
”bönemamma”.

– Vi ber att bibliska värderingar på 
nytt ska genomsyra läroplaner och 
kursplaner. Vi ber också om ett stopp 
för yoga och meditation i svenska sko
lor, om beskydd mot våld och droger 
etcetera.

Rörelsen som på engelska heter ”Moms 
In Prayer” föddes i USA. I Sverige star
tades den första bönegruppen 1997.  
Utöver de lokala bönegrupperna – 
som ofta möts i hemmen – arrangerar 
MIB kvinnofrukostar. Ett nationellt 
Sverigeteam håller i samlingarna i sam
arbete med lokala församlingar. 

– Vi åker till platser där det finns 
mammor som ber oss komma, säger 
Antionette om frukostsamlingarna 
som ofta leder till att nya MIBgrupper 
bildas.

Det närmast hägrande målet är att 
antalet bönegrupper i Sverige ska för
dubblas. Grupperna står öppna för alla 
kvinnor som vill vara med, även för 
den som inte själv har barn. 

– Allt som krävs är att man har ett 
hjärta för barnen och deras skolor. ●

Startår: 1984 (i USA), 1997 (i Sverige)
Utbredning: Finns i 147 länder 
Uppdrag: Att be för barnen och  
skolvärlden
Målgrupp: Kristna kvinnor med hjärta 
för barn

Fakta.  Mammor i bön  
(eng. Moms in Prayer) 

Mammor formar världen

bön för barnen 

en grupp mammor möts till bön i centrala Stockholm. Foto: Jonas Adolfsson

eUroPabön

Inflytande. Terroristhot, flykting-
strömmar och rysk aggression. Det 
är heta böneämnen när European 
Union of Prayer (EUOP) i vår möts  
i EU:s ordförandeland Lettland.

 
– Det som skett i Östra Ukraina har 
ökat oron bland många letter. De kän
ner att de inte riktigt kan lita på sina 
grannar i öster, säger Peter Artman, 
svensk representant i EUOP. 

Tillsammans med 30–40 andra böne
ledare, från ett 15tal EUländer, besö
ker han varje halvår det land som 
för närvarande har ordförandeskapet i 
EU:s ministerråd.

Våren 2015 hålls bönen i Lettlands 
huvudstad (12–16 april). Besök vid stra
tegiska böneplatser och en bönevand
ring genom huvudstaden är stående 
inslag. Under bönedagarna brukar 
Europabedjarna även sammanstråla 
med lokala kristna i en större böne
samling. 

I Riga hanteras även tunga böneäm

nen som gäller hela Europa. Dit hör 
inte minst hotet från IS.

– I vanlig ordning har vi också en 
punkt som heter ”Family”.  Det bru
kar handla om aborterna och äkten

skapsfrågan i Europa. Detta är alltid 
aktuellt, framhåller Peter Artman.  
EUOP har funnits i tio år. Nätverket 
samlar böneledare från olika länder 
med syfte att be på europeisk nivå. ●

Europas böneväktare

eUOPbedjare besöker Colosseum i Rom. Fr. v: bogdan Olechnowicz, Polen, Jóhan 
Johannesen, Färöarna och Peter artman, Sverige. Foto: Privat

Nu avgörs  
STH:s framtid
Din månadsgåva gör skillnad!
Vi har redan flera segrar: Vi finns! Vi har en unik  
karismatisk och teologisk lärarstab! I höst startar  
vår nya utbildning för morgondagens förkunnare!

Hjälp oss stå upp för sanningen!
Vi ansöker om svensk examensrätt och CSN. STH  
har idag inga stats- eller samfundsbidrag. Därför är  
vi beroende av våra månadsgivare.

Nu behöver vi 267 nya givare som i snitt ger 300 kr/mån. 
Gå till teol.se/givare eller skicka ett sms till  

0735-10 20 10 och skriv ”månadsgivare”.

Målet:  
350 givare

Idag  
har vi 83 

givare

Nu behöver 
vi 267 nya 
månads

givare!

018777 15 20

kansli@teol.se
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andligt arV

Nätverk. Nordens länder – med kor-
set i flaggan – är kallade att välsigna 
Europa och världen. Den idén ligger 
till grund för Nordiskt bönenätverk, 
som startade efter en syn. 

– Jag såg hela Europakartan fär-
gad röd i Jesu blod, säger visionären 
Gunnar Brudeli.

 
Bedjare från Nordens länder möts 
varje år i en nordisk stad. I maj 2015 
är platsen Färöarnas huvudstad Tors
hamn. 

– Vi ser farorna 
i tiden och ber om 
beskydd för nord
iska gränser, inte 
minst utifrån det 
som skett i Krim 
och Ukraina. Ett 
annat hot är new 
age, säger Gun
nar Brudeli, samordnare för Nordiskt 
bönenätverk.

– Men den allra största faran, under
stryker han, är att kristna somnar in 
och blir likgiltiga. Här ber vi om ett 
uppvaknande, vi ber att Norden ska 
vakna upp för sitt uppdrag i den sista 
tiden. 

För ett sådant uppdrag, menar Gunnar 
Brudeli, att Norden har. Det fick han 
väldigt klart för sig i den syn han mot
tog 2007. Där rullades en Europakarta 
ut framför honom.

– Plötsligt såg jag hur de nordiska 
länderna fick en blodröd färg. Och det 
började flyta fyra strömmar från Nor
dens länder. En gick exempelvis från 
Finland mot Ryssland. Andra gick mot 
Centraleuropa och ned mot Gibraltar. 

Strömmarna blev bredare och breda
re och till slut fyllde detta röda hela 
Europakartan. Alla strömmar slutade i 
Jerusalem, berättar Brudeli.

Den pensionerade rektorn upplevde nu 
en stark kallelse att mobilisera till bön 
– för Norden. Men han behövde en 
bekräftelse. Den fick han vid en böne
dag i Filadelfia Stockholm samma år. 

– Där mötte jag en svensk pastor som 
hade haft precis samma syn, berättar 
Gunnar Brudeli. 

På bönedagen träffade han också 
Gudrun, en bönekvinna från Kalmar 
som fick höra om visionen. ”Då måste 
ni komma till Kalmar, för det är Nor
dens huvudstad” utbrast hon och syf
tade på det faktum att Kalmar en gång 
var hjärtat i en nordisk union – Kal
marunionen. 

Sagt och gjort, 2007 möttes 42 per
soner i Kalmar. Deltagarna kom från 
Nordens länder men också från nord
tyska Schleswig Holstein.

– Vi hade bankett i Kalmar slott och 
där undertecknades ett traktat: ”Andens 
enhet i Norden”.  I traktatet fanns alla 
de korsmärkta flaggorna med.

Kalmarmötet blev starten för Nor diskt 
bönenätverk. Man har sedan dess haft 
samlingar på en rad olika platser, bland 
annat i Stock holm och Köpenhamn.  
Som värd för bönekonferenserna står 
alltid lokala kyrkor i de städer man 
besöker. 

Den 30 april–3 maj i år hålls samlingen 
alltså på Färöarna.

– Vi bjuder in via epost, men konfe
renserna är öppna för alla som har bön 
på sina hjärtan, säger Brudeli. 

Nätverket bygger helt på relationer 
och på den epostlista som Brudeli han
terar. Det som förenar är visionen om 
en gemensam kallelse för Norden.

– Vi känner att Norden är en enhet, 
andligt sett. Det vi nu ber om är ett upp
vaknande bland bönefolket, till bön för 
Nordens länder. ●Färöarna. Foto: Janerik Henriksson/ TT

Gunnar brudeli

”Norden har nyckeln 
till Europas frälsning”

Tel 033-29 00 00 Fax 033-29 00 01
E-mail info@hammar.eu
Web www.hammar.eu

Hammar maskin aB

Stora Torget, Ljungby 
Tel 0372-101 00

Stora Torget, Ljungby
Tel 0372-101 00

www.nystrands.se

Med din hjälp kan vi nå 
fler människor i nöd!

Swisha din gåva till 

9008913
Eller BG konto nr: 

900-8913
C: 100  M: 57  Y: 0  K: 40

C: 5  M: 100  Y: 71  K: 22

C: 0  M: 1  Y: 0  K: 51

CMYK 
COLOURS

www.maf.se

ett möte på Kalmar slott 2007 blev starten för Nordiskt bönenätverk. Foto: Jonas Ekströmer / TT
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www.ekogardar.se

Ekologiskt naturligtvis!

Ambassadörer. Ljumhet och 
urvattning å ena sidan, alltmer  
bön och hängiven överlåtelse  
å den andra. 

Den bild av svensk kristenhet 
som Sverigebönens ambassadörer 
möter är tudelad.

– Det drar åt väldigt olika håll just nu, 
säger en av ambassadörerna, evang
elist Ingemar Helmner. Jag känner en 
oro och djup sorg över andlig ljumhet 
och ifrågasättandet av Bibelns trovär
dighet, fortsätter han men väljer att 
byta fokus. Till det som är mer inspi
rerande. Nämligen den spirande böne
rörelse han möter under sina resor i 
Sverige och Norden.  

– Jag har aldrig i mitt liv mött så 
många församlingar som avsätter tid 
för längre perioder av bön och fasta 
som nu, säger han.

Ingemar Helmner talar om ett 

genombrott för gemensam bön. Från 
att ha hållit till i sidosalar och vråer, 
annonseras nu även bönegudstjänster 
i stora kyrksalar. 

– Något håller på att hända, utbris
ter han. Detta är min stora glädje och 
lycka just nu!

Han nämner också de lokala och regio
nala bönekonferenser som arrangeras 
på olika platser. Många får draghjälp 
av Sverigebönens ambassadörer. Själv 
besökte Ingemar Helmner nyligen 
Vetlanda. Där var det fullsatta hus 
när stadens kyrkor höll bönekonfe
rens torsdag till söndag. Samma sak i 
Kumla.

– Jag tycker mig se ett verk av den 
helige Ande, säger Ingemar Helmner 
och pekar på ett ord i Haggai bok. Där 
står det att Gud uppväckte folkets ande 
till att gå till verket, jag tror att detta 
håller på att hända just nu, säger han.

Medan Ingemar Helmner har 
Sverige och Norden som arbetsfält 
har de andra ambassadörerna sina 
fält. ClaesGöran Bergstrand rör 
sig mycket i Stockholmsområdet, 
medan Hans Lundaahl fokuserar på 
Västsverige.  Han reser och predikar i 
olika kyrkor.

– Närhelst jag får tillfälle så talar jag 
om Sverigebönen och om möjligheten 
att bygga bönenätverk, helst regio
nalt, och helst ekumeniskt, säger 
Hans Lundaahl.

Han blir även kontaktad av redan 
befintliga lokala bönenätverk – oftast 
små och lekmannaledda. 

– Men de är hungriga på bön och 
de vill samarrangera sitt bedjande 
med Sverigebönen, berättar Hans 
Lundaahl som får vara med och ordna 
bönedagar på de olika platserna. 

– För bedjarna innebär det ofta 

en skjuts framåt, säger Hans Lun
daahl, som själv är pensionerad präst. 
Överallt dit Hans Lundaahl kom
mer, uppmuntrar han till Sverigebön 

6 juni. Förhoppningen är att dessa 
böner ska utvecklas till regelbunden, 
ekumenisk bön året runt.   

– För detta arbetar jag ständigt och 

jämt, säger Hans Lundaahl och skrat
tar. Jag vet att detta är avgörande för 
Sverige, att Guds folk envist ber om 
genombrott och för landets bästa. ●

De inspirerar till bön

ambassadörer i bön: ClaesGöran bergstrand, Hans Lundaahl och ingemar Helmner (lilla bilden).  
Foto: Jonas Adolfsson och Arkiv
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SVerigebön
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Inspirationsdagar. Att mobilisera till 
bön och arbete. Det är syftet med de 
”Sverigedagar” som sjösatts under 
våren 2015.  

– Vi vill hjälpa lokala kyrkor att 
påverka sina samhällen, säger 
Patrik Sandberg vid nätverket 
Sverigebönen.

Varje ”Sverigedag” förbereds genom 
”andlig research” om den aktuella sta
den eller bygden, till exempel kring 
platsens historia. Man tittar efter 
eventuella ”läckage”, sådant som kan 
begränsa Guds rikes genombrott.

– Vi tittar också på stora samhälls
problem, exempelvis brottslighet, och 
ser hur kan vi be in i detta, säger Patrik 
Sandberg. 

– När vi ska besöka en plats ställer vi 
oss alltid frågan: Hur kan vi betjäna? 
Sedan ber vi för detta och för vårt land 
utifrån de sju samhällspelarna. 

Sverigedagarna är tänkta som andliga 
verkstäder. Här ska församlingar och 
troende styrkas i sitt arbete med att 
betjäna och påverka samhället, att vara 
samhällsförändrare. 

– Just nu pågår en otrolig kamp 
om de viktigaste värderingarna i vårt 
samhälle.  Och det går fort utför, säger 
Patrik Sandberg och nämner familjens 
sammanbrott som exempel. 

– Den brakar samman – till enor
ma kostnader för samhället. Ett annat 
exempel är oärlighet, inte ens bland 
höga politiker håller man längre sitt 

ord. Detta får stora konsekvenser.
Sverigedagarna är ett svar på den 

negativa trenden. Dagarna byggs upp i 
ett nära samarbete med lokala försam
lingar. 

– Det här är inte bara ett event som 
drar förbi, utan vi vill ställa oss sida 
vid sida med ett lokalt andligt ledar
skap och bära bönebördan tillsam
mans, säger Lukas Berggren, chefre
daktör för Världen idag.

Tidningen har tagit initiativ till Sve
rigedagarna tillsammans med Sveri
gebönen. Bakom satsningen står också 
Svenska evangeliska alliansen och 
Skandinavisk teologisk högskola

– Detta är sammanhang som står 
oss nära och som kan bidra med olika 
perspektiv i den samhällsreformation 
vi alla längtar efter, säger Lukas Berg
gren.

Sverigedagarna har gjort sina första 
nedslag under våren 2015. Dels i Örn
sköldsvik och dels på Raling såsgården 
i Aneby. I Örnskölds vik stod en enskild 
församling, Svedje holmskyrkan, som 

inbjudare.  Flera av deltagarna var 
dock troende och pastorer från andra 
lokala kyrkor. Efter en ledarlunch hölls 
en öppen bönesamling och sedan ett 
kvällsmöte. Under dagen tog man upp 
brännande böneämnen, lokala och 
nationella. Ett exempel är den senaste 
tidens dödsskjutningar, ett annat gäller 
utmaningarna kring integration och 
främlingsfientlighet.

– Den här dagen blev en stark upp
muntran och lite draghjälp i bönearbe
tet, säger pastor Thomas Nordberg. 

Bland annat tog han med stort intres
se del av den andliga research som det 
gästande teamet hade tagit fram som 
underlag för Sverigedagen. 

– Det är väldig intressant hur det 
historiska kan påverka det andliga kli
matet i dag. Detta är sådant som vi kan 
han nytta av även i vårt eget fortsatta 
bönearbete.

Det ansvariga teamet bakom Sverige
dagarna står nu redo att besöka nya 
platser i landet.

– Om man känner att man vi vill ha 
ett Sverigemöte i sin stad eller ort, så är 
man välkomna att höra av sig, hälsar 
Patrik Sandberg. 

– När vi besöker olika orter, så kom
mer vi alltid underifrån, betonar han. 
Vi kommer för att stödja det arbete som 
redan pågår på de olika platserna. 

Tanken är att Sverigemötena ska 
rulla på under 2015 och 2016.

Jonas Adolfsson / Samuel Teglund

Patrik Sandberg talar på 
Sverigedagen i  Örn skölds
vik. ”det går snabbt utför 
med Sverige”, menar han 
och vill genom Sverige 
möten resa upp en motkraft. 
Foto: Svedjeholmskyrkan

Lukas berggren thomas Nordberg

Dags för bön och arbete
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SVerigeMöten

Sverigemöten
Vi lever i turbulenta tider. I sådana 
tider är det angeläget att Guds folk 
tar sitt ansvar, inte minst i bön.  
Guds ord och bönen måste återigen 
bli de främsta prioriteringarna bland 
Guds folk.

Sverigebönen och Världen idag  
inbjuder, tillsammans med SEA och 
STH, till Sverigemöten på olika plat-
ser. Syftet är att be och söka Herrens 
ledning för vårt land och för våra 
städer. 

Låt oss be om ett förvandlat Sverige!

Bana väg för Herren,  
gör stigarna raka  
för honom!  
Mark 1:3

Vill du ha ett  
Sverigemöte  
på din ort? 
Kontakta i så fall Ingela Liljebäck på  
ingela.liljeback@varldenidag.se  
eller 018-430 40 72.
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VardagSliV

Upprätta 
ett per

sonligt böne
altare, en viss 
tid och en viss 
plats varje dag 
där du möter 
Gud själv.

Ta reda 
på vad 

som berör 
Guds hjärta 
och be för det. 
Då gör du Gud 

en tjänst – en 
gudstjänst!

Var alert 
så att 

du inte missar 
bönesvaren. 
Skriv upp 
allt – även små 
bönesvar – i en 
särskild bok. 

Anslut 
dig till 

nischbön som 

berör ditt hjär
ta, till exempel 
bönegrupper 
som specifikt 
ber för Israel 
eller abortsi
tuationen eller 
människohan
del, äktenskap 
och familj eller 
något annat. 

Fasta 
över 

lunchen och 

ta i stället en 
bönepromenad.

Bestäm 
en fast 

tid med din 
familj när ni 
har andakt. 
Använd även 
naturliga håll
punkter, exem
pelvis måltider 
för att tillsam
mans lyfta upp 
personliga 

vardags
behov och 
vårt land. 

Ta 
reda 

på vilka böne
initiativ som 
finns i din för
samling samt  
i Kristi kropp 
på din ort.

tips som gör 
ditt böneliv 

mer levande
1

2

3

4 5

6
7

Förnya dig i Andens liv och bönen
DEN HELIGE ANDES  
ÅRHUNDRADE 
Av Vinson Synan
Vinson Synans kallar sig barn av Azusa Street. 
Hans far och farbror var tidiga pingstpionjärer. 
Vinson har levt ett rikt liv i Andens tjänst och 
var medarbetare till David du Plessis, vän med 
Oral Roberts och rådgivare åt John Wimber. 

I sitt förord kallar Jack Hayford honom:  
”En ledare som levde i en global helig Ande-
väckelse”.

DE TALAR MED  
ANDRA TUNGOR 
Av John Sherrill
Ingen bok har betytt mer för den 
karismatiska väckelsen än denna. 
Boken har inspirerat många  
tusentals människor till ett  
djupare liv med Gud. 

Detta är en av de mest livs- 
förvandlande böcker som  
någonsin skrivits   David Wilkerson

BE I DEN  
HELIGE ANDE 
Av Pascal Andréasson
Klassisk undervisning om 
kraften och välsignelserna 
fördolda i tungotalet. En bok 
som inspirerar och ger hunger 
efter mer av Andens liv.

DE TRE STRIDSFÄLTEN 
Av Francis Frangipane
En av de bästa böcker någonsin skriven 
om andlig krigföring. En klassisk bok som 
kallar läsaren till sann Kristuslikhet.   
Tredje svenska upplagan!

Endast 
79:-

Endast 
179:-

Endast 
69:-

Endast 
129:-

BESTÄLL DINA BÖCKER PÅ

www.evangelie.se
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KröniKa

Gå in i din kammare
Jesus sa: ”… när du ber, gå in i din kammare 
och stäng din dörr och be till din Fader i det 
fördolda. Då skall din Fader, som ser i det 
fördolda, belöna dig.” (Matt 6:6)

A tt den personliga bönestunden 
är viktig är nog de flesta kristna 
eniga om. Vi har säkert alla känt 
entusiasm för bön efter att ha läst 

en utmanande bok eller lyssnat till en fasci
nerande predikan. Bönelöften ges och under 
en tid lyfts den personliga andaktsstunden 
till nya höjder. Tid frigörs och det finns 
energi och fokus i bönen. Men så börjar 
omständigheternas krav göra sig påminda. 
Sakta krymper den där heliga stunden, 
det är så mycket annat som pockar på, och 
det är lätt hänt att snart vara tillbaka där 
man började. Nivelleringens förbannelse 
har återigen fått böneenergins pendel att 
stanna. Missmodet knackar på dörren. 
Entusiasmen byts mot fördömelse.

Låt mig få bli personlig och visa en väg 
som för min del i grunden förändrat mitt 
böneliv. Efter att ha praktiserat denna form 
under många år känner jag mig frimodig att 
berätta. Det är en väl beprövad väg med röt
ter tillbaka till 300talet. Det handlar om en 
böneregel utmejslad av Johannes Cassianus 
(360430 e.Kr.). Dessa andliga övningar har 
varit många kristna till hjälp i över tusen 
år. Tidigare levde jag helt efter pingstka
rismatisk frihet att be när ’andan faller på’. 
Det hände ofta efter just den där inspirerade 
boken, eller konferensen, men avtog alltid 
efter en tid. Detta ständiga pendlande berod
de uteslutande på min egen svaghet och inre 
splittring. Jag var, och är, helt enkelt för 
svag för att leva utan ordningar. I dag är jag 
välsignad av en bönens ordning. Varje dag, 
alla dagar om året, börjar jag min dagliga 
rutin tidigt på morgonen med i regel två 
timmars bön, meditation och bibelläsning.

Låt mig förklara. För mig är det omöjligt att 
be regelbundet och konsekvent om inte Gud 
får min morgon. Jag vill dock poängtera, 
verkligen understryka, att jag inte anser 
detta vara bättre, eller mer heligt, än någon 
annan böneform. När Jesus säger ”gå in i 
din kammare” tolkar jag det som att gå in 

i en ordning, en rutin. Alla lärjungar har 
ju inte ens en fysisk kammare. Men en inre 
kammare, ett bönens rum i ”det fördolda” 
kan alla skaffa sig. Där, i det fördolda heliga 
rummet, finns löftet om belöning.

Så här ber jag. De första 15 minuterna 
ägnar jag åt att tacka Gud för hans nåd och 
omsorg. Jag ber om visdom och kraft för 
just denna dags specifika omständigheter. 
Därefter börjar jag följa Cassianus råd att 
skapa det egna inre bönerummet. Att bese
gra de åtta tankebyggnaderna, ja djupast 
sett de åtta specifika demoner, som så ivrigt 
vill dominera den troende. Här kan jag bara 
kort omnämna dem. Dessa åtta motståndare 
har gudagivna motpoler som vi ska sträva 
efter, mer än att fokusera på det vi ska und
vika. Jag ber om:

Att leva med ett brinnande hjärta och 
besegra likgiltigheten.

Att leva sunt och besegra frosseri.
Att leva rent och besegra vällust.
Att leva generöst och besegra girighet.
Att leva i mildhet och besegra vrede.
Att leva i tro och besegra missmod.
Att leva storsint och besegra fåfänga.
Att leva ödmjukt och besegra högmod.

Efter detta grundläggande bönearbete, 
vars syfte är att låta sig formas till större 
Kristuslikhet, ber jag för staden, nationen, 
världen och den världsvida kyrkan. Ofta får 
jag hjälp av skrivna böner. Jag måste säga 
att välformulerade och genomtänkta böner 
är en god hjälp att hitta, och behålla, rätt 
fokus. Efter en timmes bön övergår jag 
till långsam läsning av Skriften och 
då gärna Psaltaren, Nya testamentet 
och annan god andlig litteratur.

Serva ordinem et ordo servabit 
te – Bevara ordningen så ska 
ordningen bevara dig.

Jag var, och 
är, helt enkelt 
för svag för 
att leva utan 
ordningar. 
I dag är jag 
välsignad av 
en bönens 
ordning.

Sven Almkvist 
författare, pastor på  

västkustska Åstol

R. A. Torrey, Effektiv bön (Algot Erikssons förlag). 
Av många ansedd som en av de bästa böcker 
som skrivits om bön.
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Svarspost
Kundnummer 901204700
758 00 Uppsala

q Jag beställer tolv månaders prenumeration på Världen idag för 1 499 kr (ord. pris  

1 899 kr) och får Den helige Andes århundrade och Nya Folkbibeln 2014 på köpet.

q Jag beställer tre månaders prenumeration på Världen idag för 499 kr (ord. pris  

569 kr) och väljer att få en bok: q  Den helige Andes århundrade  q Nya Folkbibeln 2014

Namn  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adress  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer ..................................................................................................................Postadress  ............................................................................................................................................................................................................................

Telefon  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Erbjudandet gäller för hushåll i Sverige så länge lagret räcker, dock längst t.o.m. 2015-12-31.  
Prenumerationen avslutas automatiskt när prenumerationsperioden gått ut.

Posta talongen kostnadsfritt eller kontakta oss via tel: 018-430 40 00 eller e-post: info@varldenidag.se


Världen idag är en nyhetstidning 
på kristen grund som kommer ut 
tre gånger i veckan. Sverigebönens 
samarbete med Världen idag innebär 
att Sverigebönen får 150 kr om 
du tecknar en tre månaders 
prenumeration och 450 kr om du 
tecknar en tolv månaders med 
detta erbjudande.

Sverigebönen

Prova Världen idag 
och stöd Sverigebönen!

Den helige Andes 
århundrade
Vinson Synan

Vinson Synan kallade sig barn av 
Azusa Street. Hans far och farbror var 
pingstpionjärer. Tidigt mötte han Oral 
Roberts, blev medarbetare till David 
DuPlessis och en viktig kugge för den 
karismatiska väckelsen. John Wimber 
såg Vinson som en av sina rådgivare 
och i sitt förord till boken kallar Jack 
Hayford honom för ”en ledare som 
levde i en global helig Ande-väckelse”

Värde 179 kr

Nya Folkbibeln 
2014 (konstskinn) 

Nya testamentet och 
Psaltaren i ny och modern
svensk språkdräkt och 
grundligt harmoniserad
med grundtexten.
Mellanformat, dragkedja, 
konstskinn, svart

Värde 279 kr

Spara  
upp till  
858 kr!
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Sverigebönen och Världen idag i samarbete

En eller två 

böcker
på köpet
Värde upp till 

458 kr


