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FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
Tack käre Gud, himmelske Far, för att du har skapat ett folk åt 
dig och friköpt oss genom din Sons blod.
Förlåt oss för splittring, kärlekslöshet och vårt dåliga vittnes-
börd.
Vi tackar och ber för din kyrka på jorden:
• Tack för att du försvarar ditt folk,
• Tack för din Ande och ditt Ord som leder alla kristna,
• Tack för att ingenting kan rycka oss ur dina händer,
• Vi ber om Ditt blods beskydd över våra kristna syskon i hela 

världen,
• Vi ber om enhet efter din goda vilja mellan alla kristna,
• Vi ber för den lidande kyrkan, om tro, tröst och uthållighet i 

kampen,
• Vi ber om en missionsiver i Jesu efterföljd,
• Vi ber om att korset ska få vara de kristnas hopp över hela 

jorden.

ELM OCH 
REGIONER

SVERIGE

Tack käre Gud för hela ELM-sfärens arbete i Sverige och 
att vi får vara en del av sverigemissionen.
Förlåt oss för likgiltighet, missmod och människofruktan.
Vi tackar och ber för ELM och regionerna:
• Att vi ska visa andlig och mänsklig omsorg mot varandra,
• 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 och ideella i våra organisationer,
• För alla ELMs predikanter runt om i Sverige,
• För missionsgårdarna och Strandhems Bibel- och

lärjungaskola,
• För Till Liv, Insidan och Droppen, samt 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, samt att de befi nt-

liga ska växa och fyllas av liv.

Tack käre Gud för fred, frihet och goda livsvillkor.
Förlåt oss för materialism, självcentrering och rädslan att 
bära korset med dig.
Vi tackar och ber för:
• Sveriges folk, att människor ska få lära känna Jesus Kristus
• Riksdag, regering och för alla i ledande position i samhället,
• De som lider av psykisk ohälsa, utmattning, stress, tids-

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

människor som inte ser någon annan utväg
• Skola, vård, polis, rättsväsende m.m.
• De som fl ytt från krig och förtryck, om integration i samhäl-

let, och att de ska få möta Guds omsorg
• De som drabbas hårt av ekonomiskt oroliga tider
• Guds beskydd över alla familjer och barn, även de ofödda.
• Trygghet i sin identitet för alla barn och unga
• Frimodighet för kristna att stå fast vid Guds ord, samt att 

kristna ska våga vara en tydlig röst i samhällsdebatten
• Att evangelium ska nå ut, och att Guds rike ska få vinna 

mark i vårt älskade hemland.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
5 MOS 6:10–25, 1 JOH. 2:1–2

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
ROM 1:16, ROM 13:11-12, PS. 33

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
1 MOS 12:1–3, MATT. 25:31–46, ROM. 5:1, GAL. 6:2

SPARA GÄRNA FOLDERN OCH ANVÄND I DIN BÖN UNDER ÅRET

”Herre, jag lyfter min själ till dig. Min Gud, jag litar på 
dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fi ender 
triumfera över mig! Nej, ingen som hoppas på dig ska 
skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak.”
     PS. 25:1-3

Tänk vilken trygghet det är att få lägga allt i Guds händer! 
Även med sina bästa och närmaste vänner får man passa 
sig när det gäller hur mycket man kan älta samma bekym-
mer innan de tröttnar, men inför Gud behöver vi inte göra 
några sådana avvägningar. Vi får öppna vårt hjärta inför 
honom och tjata i bön om allt det som vi går och bär på. 

Det är ett vågspel att lita på människor. För det mesta 
gör vi rätt i att lita på andra, men vi är alltid medvetna om 
att det fi nns en gräns för vad vi kan förvänta oss. Så är det 
inte med Gud. Den som hoppas på Israels Gud kommer 
inte på skam. 

Så låt oss därför förenas i bön för hela ELM-sfären, för 
våra missionsfält, för vårt land och hela vår värld.

DANIEL RINGDAHL , missionsledare

”När vi nu har förklarats rä� färdiga av tro, har vi 
frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”
     ROM. 5:1

DEN
VÄRLDSVIDA

KYRKAN



MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG
Tack käre Gud för ELM-rörelsen. Tack för alla som har tjä-
nat och gett din kärlek vidare till nya generationer och tack 
för att vi får vara med i arbetet.
Förlåt oss vår bristande tro och tillit till dig.
Vi tackar och ber för ELM:
• Tack för din vägledning och ditt beskydd under det gång-

na året, även när vi inte själva har märkt det,
• Tack för alla nya medarbetare i ELM riks men också i för-

eningar, församlingar, missionsgårdar och samarbetsor-
ganisationer,

• Hjälp oss tro och lita på dig i allt,
• Hjälp oss vara eniga i tro, kärlek och lydnad till Dig, och 

samtidigt frimodiga i att visa respekt för, och gärna upp-
muntra, våra olikheter,

• 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 ELM få vara en missionskraft i Sverige och utomlands.

Tack käre Gud för att du kallat och utrustat trogna med-
arbetare för arbete i Peru.
Förlåt oss för vårt missmod och svårighet att lita på dina 
löften.
Vi tackar och ber för missionsarbetet i norra Peru:
• Om väckelse och förnyelse i Peru och att vi i ELM ska få vara 

en del i detta. 
• Att Gud kallar, utrustar och sänder nya medarbetare till Peru. 
• För den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo, dess pastorer, 

predikanter och ledare och för kyrkans verksamhet. 
• Att Gud välsignar kyrkans evangeliserande verksamheter så 

att fl er människor kommer till tro och tar emot Jesus. 
• För pastor Gonzalo Celi i Piura och om tillväxt i församlings-

arbetet där.
• För missionärerna Hjalmar och Lisa Unosson och barnen Erik, 

Anneli och Maria. Att familjen ska få ett välsignat sista år i 
Peru och ett fi nt avslut. 

• Om välsignelse och vägledning i familjeprojektet och att 
kyrkan ska få vishet och kraft att fortsätta arbeta med familje-
frågor på egen hand när missionärerna åkt hem. 

• Om att försoningskonceptet Amani ska få vara till stor välsig-
nelse i Peru och att Gud ska använda Amani för att hela både 
enskilda individer och brustna relationer av olika slag.

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

stabilitet inför det kommande presidentvalet i mitten av 
2023. 

• Om fortsatta öppna dörrar för evangeliet trots motstånd 
och att fl er i landet ska få lära känna Jesus.

• Att våra kristna syskon i Främre Asien ska få frimodighet 
och kraft att fortsätta leva med Jesus.

• Om Guds beskydd över våra utsända i Främre Asien 
och deras familj i Sverige, samt om inspiration, kraft och 
vägledning i de uppgifter de står i.

• Att Gud kallar, utrustar och sänder nya medarbetare till 
Främre Asien och om vägledning och tydlighet i vilka 
sammanhang och vilka uppgifter de ska stå i. 

• Om vägledning och vishet att hantera alla de utmaningar 
som möter oss i Främre Asien.

• För alla organisationer i Främre Asien som arbetar med 
att fl er människor ska få lära känna Jesus och särskilt för 
de som arbetar med olika former av mediearbete och 
församlingsarbete.

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 tackar och ber för:
KENYA:

• Ledarskapet i kyrkan, däribland 
ärkebiskop Joseph Ochola, 
och generalsekreterare
Andrew Ngeiywa,

• Fortsatt framgång i helande-
processen av ELCK,

• Freds- och försoningsarbetet 
i Lutheran Healing Spring 
Ministry,

• Barnhemmet Bethesda i Naku-
ru, barnen och de anställda,

• Alla stift och dess medlemmar 
– Kristi kropps enhet, ödmjuk-
het och omsorg. 

ETIOPIEN:

• Fred och försoning för det 
etiopiska folket, i en osäker tid. 
Vi ber att kyrkan ska få vara en 
föregångare i detta,

• Försoningen som skett mellan 

EELC och Arsi Outreach 
Church, 

• Den teologiska utbildningen i 
Asella,

• Barnhemmet ACYM i Asella, 
barnen och de anställda,

• För EELCs framtid, dess ledar-
skap och alla synoder.

ERITREA:

• Musikskolan i Asmara,
• Den teologiska utbildningen i 

Beleza,
• ELCEs uthållighet att stå fast 

vid Guds ord, och vittna om 
det för folket i Eritrea

• Den nya ordföranden Yosief 
Fanuel, och resterande ledar-
skap. 

• Uthållighet, kraft och välgång 
för Guds folk i ett land präglat 
av oro.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JES. 61:1–3, MATT. 5:13–16

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
SAK 14:9, KOL 2:2–3

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JOS. 1:1–9, MATT. 9:35–38, EF. 2:18–22

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
DAN. 1:17–20, MIKA 5:1–4, JOH. 15:4–5


