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Kontakten med Gud i bönen är en fantastisk gåva som Herren har gett sina barn som han skapat. Bönen innebär en 
fantastisk möjlighet och Gud uppmanar oss att komma inför honom genom många löften (2 KRÖN 7:14, PS 50:15, MATT 7:7, 11:28). 
Därför har bönen varit kristenhetens svar till Gud i olika livssituationer – på utmaningar, lidande såväl som glädje och lov-
prisning.

ELM önskar att allt vårt missionsarbete ska bäras fram i bön till Gud. Vi tror på bön i Jesu namn och att det är avgörande 
för vårt arbete i Guds rike (MATT 9:36–37). 

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med 
tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus 
Jesus.           FIL 4:6-7

Denna folder med böneämnen är tänkt som en stomme i din bön denna vecka. Du uppmanas bygga vidare utifrån den 
verklighet där du befinner dig.

FREDRIK SMETANA MISSIONSSEKRETERARE, ELM

MÅNDAG TISDAG
Tack till Gud för hans gåvor och människor i nära relationer 
Förlåt oss för bråk, kärlekslöshet och felprioriteringar

Vi ber för hem och familjer:
• Öppenhet och kärleksfullhet
• De ofödda barnen
• Föräldrar som uppfostrar sina barn
• Barn och ungdomar som far illa
• Familjer i ekonomiska och sociala svårigheter
• Elever och lärare i skolan
• Kristet barn- och ungdomsarbete
• ELMs konfirmandarbete
• Om öppna och gästfria kristna hem som kan vara 

missionsstationer i sin omgivning

HEM 
& FAMILJ

MISSION
I ERITREA, 
INDIEN & 
ETIOPIEN

Tack till Gud för hans bönesvar och för kallet till mission i 
världen
Förlåt oss för ohörsamhet och missmod

Vi ber för vårt missionsarbete i Eritrea, Etiopien och Indien:
• ELMs missionssekreterare för Afrika och Indien
• Om fler missionärer
• Frimodighet och uthållighet i missionsuppdraget

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING OCH SÅNG
5 MOS 6:6–9, ORDS 22:6, MATT 19:13–15, EF 6:1–4 KOL 3:18FF –
LH 796; DNS 141

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING OCH SÅNG
PS 96:2–3, JES 66:19, MATT 24:14, MARK 16:15, APG 8:26–40 –
LH 737, 743; DNS 146

”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt 
och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det 
första bud som har ett löfte: för att det ska gå 
dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni 
fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och 
förmana dem i Herren.”  EF 6:1–4

Och detta vittnesbördet om riket skall  
predikas i hela världen till ett vittnesbörd  
för alla folk, och sedan skall slutet komma.  MATT 24:14

ETIOPIEN:

• EELCs kyrkoledning
• ACYMs arbete med föräld-

rarlösa barn
• Bibelskolorna i Asella och 

Damot Bossa
• Kyrkans byggprojekt i 

Addis Abeba
• De sex synodernas arbete 

ute i landet
• Move-resan till Etiopien 

sommaren 2015

ERITREA:

• Bröder och systrar i Eritrea
• Den politiska situationen i landet
• Musikskolan i Asmara
• Prästutbildningen i Beleza

INDIEN:

• Väckelse i Andhra Pradesh
• ELMs resa till Andhra Pradesh i 

februari 2015
• Öppna dörrar för evangeliet i 

Indien



ONSDAG
Tack till Gud för hans löften, välsignelser och bönesvar
Förlåt oss för kärlekslöshet, splittring och villoläror

Vi ber för Guds kyrka på jorden:
• Väckelse och förnyelse
• Lutherska systerkyrkor och deras ledare
• Ledare och predikanter
• Kristenheten i Sverige – om goda ledare och väckelse
• Om kristen enhet
• Förföljda kristna syskon
• Tålighet och styrka i lidandet 
• Evangeliets framgång utöver jorden

KYRKAN I 
VÄRLDEN

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING OCH SÅNG
MATT 16:13–18, 24:11–14, JOH 16:33, 17:20–23, 2 KOR 13:11 – LH 735, 737

När jag ropade svarade du mig, du gav mig 
frimodighet, min själ fick kraft. EF 6:1-4

TORSDAG
Tack till Gud för vårt land. För fred, goda levnads-
villkor och för kallet till mission i Sverige
Förlåt oss för slöhet, modlöshet, materialism och 
felprioriteringar

Vi ber för mission i vårt land:
• Frimodighet och uthållighet i missionsuppdraget
• Väckelse, förnyelse och ökad glädje i tron på Jesus i 

våra föreningar och församlingar
• ELMs ledning – styrelse och missionsledare
• ELMs regioner och deras arbete
• ELUs anställda och ledning
• ELMs nyplanteringsarbete – om nya gemenskaper
• Arbetet i MIS, nämnden för missionsarbete i Sverige
• ELMs missionssekreterare för Sverige
• ELMs predikanter
• Missionsgårdarna
• Strandhems Bibel- och lärjungaskola
• ELMs tidningsarbete

MISSION
I SVERIGE

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING OCH SÅNG
PS 103, FIL 4:4–9, JOH 20:21–22, 1 PET 3:15, GAL 6:9–10 – LH 739; DNS 135

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra 
för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.  JOH 14:13

FREDAG LÖRDAGVÄRLDEN
RUNT OSS

MISSION
I PERU & 
KENYA

Tack till Gud för hans allmakt och fantastiska 
skaparverk
Förlåt oss för felprioriteringar och missbruk av  
det goda vi fått

Vi ber för situationen i världen och Guds skaparverk:
• Offer för naturkatastrofer
• Världens klimat och miljö
• En rättfärdig fördelning av jordens resurser
• Statschefer och regeringar
• Människor i politiskt och ekonomiskt förtryck
• Om fred, frihet och försoning i världens konflikter
• Världens krigsoffer och flyktingar
• Konflikten i Syrien/Irak

Tack till Gud för hans välsignelser och för kallet  
till tjänst i världen
Förlåt oss för tröghet och missmod

Vi ber för ELMs mission i Peru och Kenya:
• ELMs missionssekreterare för Kenya och Peru
• Frimodighet och uthållighet i missionsuppdraget
• Tacka för nya missionärer och be om fler missionärer 2015

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING OCH SÅNG
PS 68:6, JES 59:15–17, AMOS 5:8–14, JOH 16:33 – LH 9, 788, 791

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING OCH SÅNG
PS 96:2-3, MATT 9:37-38, 28:18-20, APG 1:8, 2 TIM 2:1-2 – LH 739, 746; DNS 34, 150

KENYA:

• Vår missionär Kerstin Nilsson 
och hennes arbete

• Volontär Amanda Mattsson
• Arbetet med fred och försoning
• Arbetet vid Bethesda Children 

Ministry, barnhemmen och barnen
• Vägledning för ELCK – kyrkan 

och dess ledning
• ELCKs missionsarbete bland 

muslimer
• Move-resa till Kenya under  

sommaren 2015

För han skall rädda den fattige 
som ropar och den betryckte 
som ingen hjälpare har.    PS 72:12

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds 
kraft som frälser var och en som tror, först juden 
och sedan greken.    ROM 1:16

PERU:

• Väckelse och förnyelse i norra Peru
• IELCHs ledare, pastorer och 

församlingar
• Våra missionärer Christina och 

Filip, Thomas och Anne Dorthe, 
Jan Ulrik och Ann-Charlotte, och 
Steffen

• Alla missionärsbarn
• Move-volontären Arvid Birgersson
• Studentarbetet i Piura
• Den nystartade församlingen i 

stads delen Angamos



SÖNDAG
Tack till Gud för hans löften och beskydd
Förlåt oss för pessimism och oro

Vi ber för framtiden:
• Guds rikes framgång i världen
• För sund växt i våra samarbetskyrkors arbete
• Nya missionsområden för ELM
• För våra församlingar och föreningar
• Om att bli bevarad i en sann tro
• Om beredskap till Jesu återkomst och hoppets uppfyllelse
• Att ELM får vara ett verktyg i Herrens hand också i framtiden

FRAMTIDEN

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING OCH SÅNG
JOH 16:33, 17:9–26, ROM 12:1–2, KOL 3:1–4, UPP 21 – LH 655, 658, 740 DNS 72

Så skall min Gud, efter sin rikedom 
på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge 
er allt vad ni behöver.  FIL 4:19


