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FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
Tack käre Gud för att Din kyrka finns över hela jorden
Förlåt oss för kärlekslöshet, splittring och otro
Vi ber för Guds kyrka på jorden:
• Om en Herrens väckelse över vår värld
• Att kyrkan ska få förnyas i tron och ständigt växa till i trohet, 

lydnad och helgelse
• Att Gud ska göra sin kyrka stark och uthållig att stå fast på 

Guds Ord och inte anpassa sig för att passa in i en sekularise-
rad värld.  

• Om större enhet och syskonkärlek mellan kristna
• För den lidande kyrkan, om tro, tröst och uthållighet i kampen
• För den materiellt välmående kyrkan, om väckelse, iver och 

tro
• Att Herren ska kalla och rusta Guds kyrka att frimodigt ge 

evangeliet vidare
• Att evangelium ska nå vidare till platser där Jesus Kristus 

inte är känd
• För lutherska systerkyrkor utöver världen och dess ledare.

ELM OCH 
REGIONER

SVERIGE
DEN 

VÄRLDSVIDA 
KYRKAN

Tack käre Gud för ELM i Sverige, för våra regioner, för 
ELU och för kallelsen till mission i Sverige
Förlåt oss för bristande kärlek till varandra, för felpriorite-
ringar och självupptagenhet
Vi ber för ELM och regionerna:
• Om väckelse, förnyelse och en djupare kristusglädje i 

våra ungdomsgrupper, föreningar och församlingar
• Om frimodighet och uthållighet i missionsuppdraget
• För ELMs, regionernas och ELUs ledning – styrelser, 

nämnder och anställda
• För vår missionsledare Daniel Ringdahl med familj
• Om nya ELM-gemenskaper
• För ELMs predikanter
• För missionsgårdarna och Strandhems Bibel- och lär-

jungaskola
• För ELMs tidningsarbete och Design för Livet
• Om en god samverkan med närstående organisationer 

och kyrkor.

Tack käre Gud för fred, frihet och goda livsvillkor
Förlåt oss för materialism, självcentrering och rädslan att 
bära korset med dig
Vi ber för vår älskade Sverige:
• Om väckelse över Sveriges folk
• För riksdag, regering och kungahus och för alla i ledande 

position i samhället
• För de som lider av psykisk ohälsa, utmattning, stress, tids-

brist, arbetslöshet m.m.
• För alla de som drabbas av gängvåld och kriminalitet och 

de människor som inte ser någon annan utväg
• För skola, vård, polis, rättsväsende m.m.
• Om Guds beskydd över alla familjer och barn
• Om trygghet i sin identitet för alla barn och unga, för alla 

ofödda barn och deras föräldrar
• Om skydd mot likgiltighetens ande i svensk kristenhet
• Om att kristna ska våga vara en tydlig röst i samhällsdebatten.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING
5 MOS. 6:1-9, HOS. 11:1-9, MAL. 4:4-6, MATT. 10:16-32, 2 KOR. 5:14-21

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING
5 MOS. 6:10-21, JER. 29:4-7, DAN. 9:15-19, LUK. 6:20-26, UPP. 3:1-6

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING
 PS. 12, PS. 72:1-11, JOH. 17, FIL. 1:3-11, UPP. 3:7-13

SPARA GÄRNA FOLDERN OCH ANVÄND I DIN BÖN UNDER ÅRET

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, 
så ska ni få allt det andra också.” MATT. 6:33

”För det är inte på grund av vår rättfärdighet 
utan på grund av din stora barmhärtighet som 
vi kommer inför dig med våra böner.” DAN. 9:18

”Jag kommer snart. Håll fast vid det du har 
så att ingen tar din krona.”  UPP. 3:11

”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. 
Varken dag eller natt får de någonsin tystna.”
     JES. 62:6

Herren Jesus har befallt oss att anstorma Fadern med böner i 
Jesu namn, i den helige Andes kraft. Som Guds folk står vi mitt 
i en andlig kamp med den onde, men Gud är allsmäktig och 
säger: ”Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva 
inte och bli inte förskräckta för dem, för Herren er Gud går själv 
med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger.” (5 

Mos. 20:3–4)
Det finns inte skäl till förvåning över att vi kämpar med ekono-

min samtidigt som vi har påbörjat ett arbete bland ett folk som 
tillhör en annan Gud. Givetvis vill den onde hindra Guds goda 
verk. Men han ska inte få vinna.

Gå in i bönekampen med ELM under vecka tre, och låt oss 
rekrytera arméer av bedjare som går på Guds löften och anstor-
mar himlen med böner för Jesu skull. Hans är riket och makten 
och äran i evighet.

DANIEL RINGDAHL , missionsledare

”Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem 
där de går bedjande fram.”  JER. 31:9



MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG
Tack käre Gud för att ELM har fått vara Ditt redskap i Sve-
rige och världen i mer än 100 år.
Förlåt oss vår bristande uthållighet i den andliga striden

Vi ber för ELMs uppdrag, kallelse och utmaningar:
• Att Gud ska stärka vår tro och vår tillit till Honom
• Att Ordet och Evangelium ska få vara vår glädje och 

stolthet
• Om lyhördhet och villighet inför Guds ledning
• Om Hans hjälp och ledning i våra ekonomiska svårigheter
• Om Guds beskydd över våra utsända och deras familjer, 

om glädje, tillit och trygghet för dem
• Om att hela ELM ska resa sig som ett folk och möta 

utmaningen
• Om blodets beskydd över oss och om Guds rustning i 

den andliga striden
• Om att Gud ska göra ELM till inte bara ett bibelfolk utan 

ett bönefolk
• Att den helige Andes kraft ska få leva och verka i oss
• Om Guds hjälp och vishet till styrelsen, till nämnderna 

och de anställda.

Tack käre Gud för att du kallat och utrustat trogna 
medarbetare på fältet.
Förlåt oss för missmod och den oro som inte litar på 
dina löften
Vi ber för ELMs mission i norra Peru:
• Om väckelse och förnyelse i IELCH
• För kyrkans pastorer, predikanter och ledare
• Om tillväxt i tro och antal i församlingarna i Chiclayo 

och Piura
• För familjeprojektet i Chiclayo
• För församlingsplanteringen och studentarbetet i Piura
• För våra missionärer Hjalmar och Lisa Unosson samt 

Håkan och Sinnika Ekström
• För missionärsbarnen Erik och Anneli Unosson samt 

Tindra och Thea Ekström
• För Steffen Baagø Madsen och hans familj som 

förbereder sig för att flytta till Danmark
• För våra volontärer: Anna Nord, Rebekka Uth, Jonathan 

Boel Christensen och Freja Cortnum Jørgensen
• För våra nya missionärer som förbereder sig för att 

resa till Peru
• Om blodets beskydd över kyrkorna, medlemmarna 

och våra utsända.

Tack käre Gud för att vi får vara på ett nytt fält bland ett 
onått folk!
Förlåt oss vår likgiltighet inför våra medmänniskors fräls-
ning
Vi ber för Främre Asien:
• För folket med dess regering och alla med makt och 

inflytande
• För dem som kommer till kyrkan och för kyrkans ledare
• Om fortsatt öppna dörrar för evangelium
• Om hjälp med allt praktiskt för de utsända, språkskola, 

uppehållstillstånd m.m.
• För deras familj i Sverige
• Om blodets beskydd över de utsända, deras familjer, 

över kyrkan
• Om vägledning och vishet i arbetet
• Tack för allt gott Gud har gett hittills genom beskydd, 

vägledning, lägenhet och god gemenskap på fältet.

ELM ÖSTAFRIKA PERU
FRÄMRE 

ASIEN

Tack käre Gud för samarbetskyrkorna i Östafrika och vårt 
samarbete med dem.
Förlåt oss ovishet och misstag i det förgångna.
Vi ber för våra samarbetskyrkor i Eritrea, Etiopien och Kenya.
KENYA:

• Tack för de framsteg som 
gjorts i försoningsprocessen i 
ELCK under 2019

• Tack för de workshops vi fått ha
• Vi ber för den fortsatta förso-

ningsprocessen i ELCK
• Vi ber för det arbete med 

återuppbyggande av strukturer 
och organisation som måste 
göras i ELCK

• Vi ber för LHSM (Lutheran 
healing spring ministries) och 
dess arbete

• Vi ber om möjligheter för flera 
HWEC workshops i Mt Elgon 
området.

• Vi ber om hjälp och beskydd 
för vår missionär Kerstin 
Nilsson

• Välsigna barnhemmet BCM

ETIOPIEN:

• Ber för EELCs ledarskap
• Välsigna kyrkans framtid
• Tack för det lyckade arbetet i 

den södra regionen
• Hjälp och välsigna barnhem-

met ACYM
• Led och bär det teologiska 

seminariet LTS
• Tack för freden mellan Etiopien 

och Eritrea, låt den utvecklas!

ERITREA:

• Led och bevara kyrkans framtid
• Vi ber för musikskolan i Asma-

ras utveckling
• Vi ber för den teologiska 

utbildning i Beleza
• Vi ber om goda relationer 

mellan ELCE och ELM
• Vi ber om öppningar mellan de 

lutherska kyrkorna i Östafrika.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING
PS. 96, JES. 62, LUK. 10:21-24, EF. 6:10-20

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING
NEH. 2:16-18, PS. 1, JES. 2:1-5, JES. 59:1, 1 KOR. 1:4-9

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING
1 SAM. 12:23-25, PS. 57, LUK 12:27-34, APG. 4:23-31, HEB. 10:19-25

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING
1 MOS. 49:8-12, PS. 2, PS. 35, JES. 11, LUK. 4:14-22, UPP. 5:5FF

”Men en av de äldste sade till mig: ’Gråt inte! Se, 
Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. 
Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill.’”
     UPP. 5:5


