
 

Vi ber! 
”Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna.” (Luk. 18:1) 

Det är lätt att glömma tillvarons osynliga dimensioner, men Bibeln förklarar för oss att vi befinner 
oss mitt i en andlig kamp. Det går inte att göra motstånd mot den onde bara genom fysiska medel 
utan vi måste möta motståndaren på dennes planhalva med verktyg som biter. 

Herren Jesus har befallt oss att be. Bönen är medlet för att göra motstånd mot den onde. Det ser inte 
mycket ut för världen, men där en människa ber i Jesu namn där är Jesus i all sin härlighet. 

ELM är och vill vara en missionsorganisation, men det är ingenting man kan organisera fram. 
Missionsiver kan bara komma ur mötet med Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. Det finns många 
hinder och utmaningar för oss som organisation, som missionsföreningar och församlingar, och som 
enskilda kristna. För allt detta behöver vi be. 

Låt oss därför komma samman i 30 dagars bön inför ELM:s årskonferens den 27-30 maj. Be 
hemma, be i din hemgrupp, be i föreningen och församlingen. Följ den föreslagna planen nedan 
eller be för det som ligger på ditt hjärta. Be om Guds ledning och beskydd över sin kyrka, över vårt 
samhälle och över ELM.  

All kraft har vi i honom som sa: ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli 
mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg. 
1:8) 

Varje söndag kommer vi att hänvisa till en specifik församling/förenings gudstjänst där man särskilt 
kommer att inlemma den här böneoffensiven. Mer information om det kommer efter hand. 

Förslag till upplägg 
Låt både tacksägelse och förbön genomsyra varje dags bön. 

Vecka 1  För mig själv och närområdet, egna kommunen 

Lör 1 maj Tack och bön för ELM och det jag får genom och ger till ELM. 

Sön 2 maj Familjen Unosson och deras resa till Peru 7 maj, deras tid i Sverige och 
återetablering i Peru. Livesändning från förbönsstund i Ekets missionshus kl 14. 

Mån  3 Bön för mig själv och de i mitt eget hushåll/allra närmaste vänner, egen familj och 
äktenskap. 

Tis 4 Mina närmaste grannar, namnge två eller tre av dem i tack och bön. 

Ons 5 Kristna syskon i mitt närområde, gemenskap i Kristus över gränser av olika slag. 

Tors 6 Att vi har tillräckligt att dela med oss av till bland andra nya svenskar i närområdet, 
namnge två eller tre i tack och bön. 



Fre 7 Barn och ungdomar, grundskolor och gymnasieskolor, söndagsskolor, 
ungdomsgrupper, hobby och deras ledare. 

Lör 8 Be för årsmötena i ELM Syd och missionsgårdarna Åhus och Strandhem. Be för 
årsmötet i ELM Nord. Be för egna församlingen/föreningen, pastoratet, närmsta 
gudstjänstgemenskapen. 

Sön 9 Samlad bön för alla de ovanstående, gärna gemensamt i cellgrupp/hemgrupp/
församling. 

Vecka 2 Region/län, sjukvård, bibelskola 

Mån 10 Be för alla i studier på universitet och högskolor, särskilt för alla i 
distansundervisning. 

Tis 11 Be för lokal hälsosjukvård, hemsjukvård och de som arbetar med det. 

Ons 12 Be för kristna studentgrupper, studentverksamheter 

Tor 13 Be för sjukhusvård, patienter och personal med särskild tanke på covidvård. 

Fre 14 Be för bibelskolan på Strandhem och andra, elever som vi känner på liknande 
utbildningar, namnge gärna 2-3 elever som du särskilt tänker på. 

Lör 15 Bön för egna regionen, samhället i stort och stift (församlingar, föreningar) 

Sön 16 Samlad bön för egna regionen och landskapet särskilt för ledare. Närmsta grannlän/
landskap (t ex Skåne ber för Blekinge, Värmland för Dalarna, o.s.v.). 

Vecka 3 Sydsverige, Mellansverige, Norra Sverige 

Mån 17 Bön för min egen del av Sverige med särskild bön för orter där ELMs verksamhet 
har försvagats. Be för församlingar nära mig och längre bort. 

Tis 18 Bön för missionsgårdarna och särskilt ekonomin under pandemin, sommarens 
konfirmandläger, för predikanter och präster, namnge minst två. 

Ons 19 Bön för våra relationer till och arbete bland de nya svenskarna de som kommit till 
oss från världens oroshärdar. Be särskilt för särskilt utsatta områden i din närhet. 

Tors 20 Bön för norra Sverige, för föreningar och församlingar, för ELM Nord, Fridhem, 
m.m. 

Fre 21 Bön för Mellansverige, för föreningar och församlingar, speciellt de små, för 
Falketorps Missionsgård. 

Lör 22 Bön för Sydsverige, för föreningar och församlingar, missionsgårdarna i Åhus och 
Breanäs, för Strandhem. 

Sön 23 Samlad bön för lokala, kommunala, regionala församlingar/föreningar och för Ordets 
förkunnare. 

Vecka 4 Norden Europa och Världen 

Mån 24 Bön för våra nordiska grannländer och systerorganisationer (t.ex. SLEF i Finland och 
ELM i Danmark), nordiska samrådsorgan. 



Tis 25 Bön för våra systerkyrkor i Eritrea ELCE, Etiopien EELC och Kenya ELCK, de 
kristna och ledarna i de kyrkorna. 

 Musikskolan i Asmara, Teologiska utbildningen i Belleza, Eritrea. 

 Lutherska Teologiska Seminariet i Asella, Asella Children and Youth Ministry, 
ACYM, Etiopien. 

 Bethesda Children Ministry BCM, Lutheran Healing Spring Ministries LHSM i 
Kenya, 

Ons 26 Bön för församlingarna och de kristna i Chiclayo och Piura, familjearbetet, fam 
Unosson, nya missionärer. 

Tors 27 Bön för arbetet i Främre Asien, församlingar och ledare, för de lokala kristna, för 
SAM. 

Fre 28 Bön för ELMs årsmöte, alla delegater, samtal och diskussioner samt förkunnelse. 

Lör 29 Årsmötesförhandlingar, alla styrelseledamöter och nämndmedlemmar, anställda 
ledare och kontorspersonal 

Sön 30 Samlad tack och bön för alla punkter under Bönemånadens fyra veckor. 
Livesändning från årskonferensen. 

”Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast 
vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har 
jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är 
med dig vart än du går.” (Jos. 1:8-9.) 

”Aldrig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutar be för er. Jag vill i stället lära er den goda 
och rätta vägen. Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta, för se, 
han har gjort stora ting med er.” (1 Sam. 12:23-24.) 

”Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den, för han har grundat 
den på haven och fäst den på de strömmande vattnen.” (Ps. 24:1-2.) 

”Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som 
ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger 
sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda 
förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är 
gott till dem som ber honom?” (Matt. 7:7-11.) 

”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni 
kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot 
makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta 
därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när 
ni fullgjort allt.” (Ef. 6:10-13.) 

”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 gudfruktigt 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.) 



”Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. 
Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och 
åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era 
tankar i Kristus Jesus.” (Fil. 4:4-7.)
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