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FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
Tack käre Gud för att du är kyrkans Herre,
Förlåt oss för splittring, kärlekslöshet och vårt dåliga vittnes-
börd
Vi ber för Guds kyrka på jorden:
• Om Guds blods beskydd över alla de heliga,
• Om uthållighet och fasthet i bekännelsen och vittnesbördet,
• Om enhet och kärlek,
• För den lidande kyrkan, om tro, tröst och uthållighet i kampen,
• För den materiellt välmående kyrkan, om väckelse, iver och tro,
• Om en missionsiver i Jesu efterföljd,
• För alla församlingar, för präster, pastorer, predikanter och 

lekfolk,
• Om att korset ska få vara centrum.

ELM OCH 
REGIONER

SVERIGE
DEN 

VÄRLDSVIDA 
KYRKAN

Tack käre Gud för ELM I Sverige och att vi får vara en del 
av Sverigemissionen.
Förlåt oss för för likgiltighet, missmod och människofruktan.
Vi ber för ELM och regionerna:
• Att vi ska visa andlig och mänsklig omsorg mot varandra 

speciellt under den rådande pandemin,
• Om nya vägar för förkunnelse och gemenskap,
• Om väckelse, förnyelse och djupare Kristusgemenskap i 

våra föreningar, församlingar och familjer,
• Om en längtan och iver att få in nya människor in i våra 

gemenskaper,
• För ELMs, ELUs och regionernas styrelser och nämnder,
• För alla anställda i våra organisationer,
• För alla ELMs predikanter runt om i Sverige,
• För missionsgårdarna och Strandhems Bibel- och lär-

jungaskola,
• ELMs tidningsarbete och Design för livet,
• För all barn- och ungdomsverksamhet genom söndags-

skola, läger och andra samlingar,
• Om en god samverkan med närstående organisationer 

och kyrkor,
• Om att nya gemenskaper ska startas, och att de befi ntli-

ga fylls av liv.

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 fosterland 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 som är sjuka i Covid-19, som är rädda och/eller 

isolerade,
• För sjukvårdspersonal, för kommuner och regioner,
• För alla i beslutsställning som kämpar mot pandemin,
• Om ett säkert och effektivt vaccin,
• 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 samhällsde-

batten.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
4 MOS. 21:4–9, PS. 91, MARK. 16:9–20, 2 KOR. 4:7–15

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JES. 9:1–7, JER. 31:18–25, MATT. 5:3–12, ROM. 10:1–4

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
1 KRÖN. 19:18, JER. 23:3–8, LUK. 12:32, EF. 2:19–22, HEB. 11:32–38.

SPARA GÄRNA FOLDERN OCH ANVÄND I DIN BÖN UNDER ÅRET

”Han som har makt att bevara er från fall och 
föra fram er fl äckfria och jublande inför sin 
härlighet – den ende Guden, vår Frälsare genom 
Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, 
majestät, välde och makt före all tid, nu och i all 
evighet. Amen.”   JUDAS V. 24–25

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, 
förbön och tacksägelse för alla människor, för 
kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan 
leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruk-
tigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, 
vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli 
frälsta och komma till insikt om sanningen.”
     1 TIM. 2:1–4

I allt är vi beroende av Guds nåd. Vi är hans tjänare, han är vår 
Herre – men han är också vår Far och vi får vara hans barn. Vår 
himmelske Herre och Far har gett oss förmånen att få komma till 
honom med allt som ligger på vårt hjärta. Men han har inte bara 
gett oss möjligheten att närma oss honom för egen del – han 
har också befallt oss att be för vår värld.

Under 2020 har det blivit tydligare än på länge hur sårbara vi 
är för omständigheter bortom vår kontroll, men genom allt är Gud 
trofast och omsorgsfull. När vi nu börjar ett nytt år får vi ta Paulus 
på orden och be för vårt land, för våra medmänniskor och för alla 
i ledande ställning. Gud vill att vi ska be till honom och han har 
lovat att både höra och svara oss när vi ber i Jesu namn.

DANIEL RINGDAHL , missionsledare



MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG
Tack käre Gud för att du har gett oss ELM som en gåva 
och ett ansvar.
Förlåt oss vår bristande tro och tillit till dig.
Vi ber för ELM:
• Tack för din vägledning under det gångna året,
• Tack för ditt beskydd mitt i all oro, även när vi inte själva 

har märkt det,
• Stärk vår tro och vår tillit till Jesus som vår Herre och 

Frälsare,
• Gör oss eniga i tro, kärlek och lydnad inför dig och ditt Ord,
• Gör oss ivriga och uthålliga i bönen för varandra,
• Skydda och bevara våra utsända och deras familjer. Ge 

dem glädje, tillit och trygghet,
• Stärk våra föreningar och församlingar så att de får vara 

dina ljus,
• För missionsledare Daniel Ringdahl med familj och ordfö-

rande Henrik Nilsson med familj,
• Låt din helige Andes kraft bo och verka i oss,
• Hjälp och led styrelsen, nämnderna, de anställda och alla 

frivilliga.

Tack käre Gud för att du kallat och utrustat trogna medar-
betare för arbete i Peru.
Förlåt oss för vårt missmod och svårighet att lita på dina 
löften.
Vi ber för missionsarbetet i norra Peru:
• Om Guds beskydd mot Corona och om väckelse och 

förnyelse i norra Peru,
• För kyrkans pastorer, predikanter och ledare,
• Att Hjalmar, Lisa, Erik och Anneli Unosson ska kunna 

återvända till Peru och att återanpassningen ska gå bra,
• Om vägledning i planerna för hur familjeprojektet ska se 

ut framöver,
• Att vi ska kunna sända iväg Stefan, Birgitte, Frederik, Willi-

am och Alexander Olsen till Peru under våren 2021, att de 
ska få en god start och att hela familjen ska trivas i Peru,

• Att Gud kallar en volontär att resa till Peru för att fi nnas 
till stöd för Olsens barn,

• För våra kristna syskon i Piura och om tillväxt i försam-
lingsarbetet där,

• För Jan Ulrik Smetana och hans korttidsinsats i norra 
Peru våren 2021,

• Att Gud ska kalla en nationell pastor att leda församling-
en i Piura framöver.

Tack käre Gud att vi får nå ut med evangeliet till ett onått 
folk!
Förlåt oss vår likgiltighet inför våra medmänniskors fräls-
ning.
Vi ber för arbetet i Främre Asien:
• För folket och dess ledare och regering samt om politisk 

stabilitet i en orolig tid,
• Om fortsatta öppna dörrar för evangeliet trots motstånd 

och att fl er ska få lära känna Jesus,
• Om vägledning och vishet att hantera de utmaningar som 

möter oss i Främre Asien,
• För kyrkans ledare och verksamhet på de olika platserna 

och om tillväxt i församlingarna,
• Att våra kristna syskon i Främre Asien ska få frimodighet 

och kraft att fortsätta leva med Jesus,
• Om Jesu blods beskydd över våra utsända i Främre Asien 

och deras familj i Sverige samt om god gemenskap med 
andra utsända på fältet,

• Om fortsatt vägledning och tydlighet i vilka uppgifter och 
i vilka sammanhang våra utsända ska verka i,

• Att våra utsända ska få landa i språk och kultur och få 
skapa nära relationer där de får möjlighet att dela evan-
geliet och även få personligt utbyte.

ELM ÖSTAFRIKA PERU
FRÄMRE 

ASIEN

Tack käre Gud för välsignat samarbete med kyrkorna i 
Eritrea, Etiopien och Kenya.
Förlåt oss för ovishet och misstag i det förgångna.
Vi ber för:
KENYA:

• Tack för ett nytt och stabilt 
ledarskap. Välsigna ärkebiskop 
Joseph Ochola,

• Tack för fortsatt framgång i 
helandeprocessen av ELCK,

• Vi ber för barnhemmet Bethes-
da i Nakuru, barnen och de 
anställda,

• Vi ber för freds- och förso-
ningsarbetet i Lutheran Hea-
ling Spring Ministry, LHSM,

• Vi ber för alla stift och dess 
medlemmar. Gode Gud, skapa 
enhet och gemenskap.

ETIOPIEN:

• Tack för Etiopiens folk,
• Tack för den teologiska utbild-

ningen i Asella,
• Vi ber för barnhemmet ACYM i 

Asella, barnen och de anställda,

• Vi ber för fred i landet i en 
orolig tid fylld av krig och 
osäkerhet,

• Vi ber för EELCs ledarskap 
och alla synoder.

ERITREA:

• Tack för fredsavtalet mellan 
Eritrea och Etiopien,

• Tack för ELCEs vilja att arbeta 
vidare med spridandet av evan-
geliet i Eritrea,

• Vi ber för musikskolan i As-
mara,

• Vi ber för den teologiska 
utbildningen i Beleza,

• Vi ber för utökat samarbete 
med kyrkorna i Etiopien och 
Kenya,

• Vi ber att ELCE får uthållighet 
att stå fast vid Guds ord.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JES. 12, JOH. 17:9–11, FIL. 2:12–18.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JOB 42:10–12, PS. 2, MATT. 20:20–28, FIL. 2:5–11

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
PSALTAREN 91, JER. 31:1–14, MATT. 14:24–33, 2 THESS. 2:13–17

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JOSUA 1:1–9, HOSEA 11:8–9, MATT. 16:18, EF. 6:18–21

”Lova Herren, min själ, och glöm inte 
allt gott han gör …”  PS. 103:2


