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Minst hälften av Sveriges 100 största 
kommuner i bön på nationaldagen. Det 
är målet inför årets Sverigebön den 6 
juni.

– Det skulle innebära att 3-4 miljoner 
människor mer direkt berörs av förbö-
nen, säger Carl-Erik Sahlberg, präst i S:ta 
Clara kyrka och en av eldsjälarna bakom 
Sverigebönen.

6 juni-bönen har vuxit stadigt sedan star-
ten 2005. Då registrerades bönesamlingar 
på fem olika orter. Förra året mer än för-
dubblades antalet bedjande orter jämfört 
med föregående år, från 50 till 111. 

Inför årets 6 juni hoppas arrangörerna 
på ett uppsving bland landets topp-100-
kommuner. 

– Förra året hade endast ett 20-tal av 

dem registrerad Sverigebön 6 juni. I år 
hoppas vi på Sverigebön i minst 50 av 
de stora kommunerna, säger Carl-Erik 
Sahlberg, som menar att frågan är strate-
giskt viktig.

– I de 100 största kommunerna bor 75 
procent av Sveriges befolkning, påpekar 
han. 

Den rikskände Stockholmsprästen tror 
att det är fullt möjligt att nå det uppsatta 
målet. Han pekar på den längtan efter bön 
som han möter under sina många resor 
ute i landet.

– I många kyrkor är man trötta efter att 
ha prövat verksamhet som inte gett någon 
frukt. Man längtar i stället tillbaka till det 
basala, till bönen.

Carl-Erik Sahlberg tror även på en fort-
satt ökning av det totala antalet orter som 
ber den 6 juni. Att fjolårets 111 orter i år blir 
minst 150 är inte alls orimligt, menar han.

– Jag blev väldigt överraskad över att det 
blev så många i fjol. Då ska det väl inte vara 
omöjligt med en överraskning i år också. Vi 
får väl be om det, säger han och skrattar.

Vad upplever du som mest angeläget 
inför årets 6 juni-bön? 

– Att be om ett andligt genombrott 
– om väckelse i landet. Att kyrkorna ska 
lyckas med att möta den längtan som 
finns i landet och bli ett alternativ för 
den tomme svensken; den svensk som 
har sökt på så många håll, som har sökt 
andlighet i andra länder, som håller på 
att stressa ihjäl sig och som dövar pro-
blemen med alkohol och droger. Vi ska be 
att den människan ska få uppleva att det 
finns något mer. 

– Dessutom ska vi be att folk får en rätt 
bild av kyrkorna – inte den negativa bild 
som ofta trummas ut genom media. På lokal-
planet ska dessa människor möta varma, 
öppna men tydliga kristna sammanhang. 

Inför den 6 juni vill Carl-Erik Sahlberg nu 

uppmana alla som har möjlighet – kyrkliga 
och frikyrkliga, svenska och invandrar-
kristna – att söka sig till de Sverigeböner 
som arrangeras runt om i landet.

Vid Eritreanska pingstförsamlingen 
Full Gospel i Stockholm är man med på 
noterna. 

– Vi tänker ta vårt ansvar och be för 

Sverige, säger pastor Desta Haregot. 
– Detta är ett fantastiskt land, men 

tyvärr har det vänt sig allt mer till en 
babylonisk, gudlös livsstil. Detta pressar 
och påverkar människor, inte minst våra 
barn. Vi behöver vakna upp och be för 
Sverige; för framtiden, för moralen, för 
tron och för våra barn.  ■

 Vässad vision inför årets 6 juni-bön

Sveriges stora städer i bön till Gud

Ungern lyfter i sin nya grundlag fram 
kristna värderingar på ett sätt som fått 
liberala EU-politiker att rasa.

Lagändringen har föregåtts av intensiv 
bön och fasta i landets kyrkor.

EU-landet Ungern tog ett djärvt steg då 
man i april erkände landets kristna rötter 
i sin nya grundlag. Där skrev man även 
in människolivets okränkbara värde från 
befruktningen samt äktenskapet som en 

förening enbart mellan man och kvinna.
Många menar att kyrkornas böneoffen-

siv de senaste två åren kan ha bidragit till 
grundlagsändringen och till andra posi-
tiva förändringar.

– I början av januari 2010 utlystes en 
fasta och bön i tre veckor. 20 församlingar i 
huvudstaden Budapest och i övriga landet 
deltog. Under året som följde avslöjades 
sedan en mängd fall av korruption och fel-
aktiga tillvägagångssätt, berättar Birgitta 

Högman Svensson som nyligen deltog i 
konferensen ”Bön för Europa” i Budapest. 

Vid konferensen fick deltagarna höra om 
hur flera positiva förändringar i landet 
gått hand i hand med kyrkornas upptrap-
pade förböner.

– I början av det här året, 2011, fastade 
man i ytterligare tre veckor. Denna gång 
deltog 70 församlingar och man bad för 
specifika böneämnen som gällde landet 

– och nu kom bönesvar, säger Birgitta 
Högman Svensson.  

Hon syftar på den nya grundlagen där 
kristna värderingar nu fått en kraftigt 
stärkt position. Högman Svensson ser 
händelsen som ett exempel på vad för-
enade förböner kan åstadkomma.

– Det som hänt i Ungern kan hända i 
Sverige! Låt oss komma samman som ett folk 
– låt oss samlas kring Jesus Kristus och be i 
endräkt – Herren kommer att gripa in! ■

Bön bakom Ungerns nya grundlag

Ett andligt genombrott i landet. Det böneämnet ligger starkt på Stockholmsprästen Carl-Erik Sahlbergs hjärta inför årets 6 junibön. Hans förhoppning är att antalet större städer som engagerar 
sig i nationaldagsbönen i år ska öka avsevärt.

– Vi tänker ta vårt ansvar och be för 
Sverige, säger pastor Desta Haregot. 
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Så tar du initiativ till 
6 junibön på din ort
1. Ring upp någon av kyrkorna där du bor och fråga om de känner till initiativet 
”Sverigebönen”. 
2. Om ja, fråga om de redan planerar bön på nationaldagen i år tillsammans med 
andra kyrkor i staden.
3. Om ja, fråga om de i så fall kan registrera den på www.sverigebonen.se, och 
hänvisa till PM för arrangörer som stöd för hur arrangemanget kan gå till. 
4. Om nej på någon av ovanstående frågor, informera kort om visionen, hänvisa till 
hemsidan för mer info och betona att detta är ett ekumeniskt nätverksinitiativ, fråga 
sedan om de är villiga att verka aktivt för att arrangera bön.
5. Om ja, se punkt 4.
6. Om nej, fråga om de känner till någon annan kyrka i staden som de tror kan vara 
intresserade av att ta initiativ till samling.
7. Om ja, ring den kyrka som föreslås, om nej, ring någon annan av kyrkorna på orten.

 Vässad vision inför årets 6 juni-bön

Sveriges stora städer i bön till Gud

Ett andligt genombrott i landet. Det böneämnet ligger starkt på Stockholmsprästen Carl-Erik Sahlbergs hjärta inför årets 6 junibön. Hans förhoppning är att antalet större städer som engagerar 
sig i nationaldagsbönen i år ska öka avsevärt.
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Förslag till böneämnen 6 juni
Vi ber...
...att bönens Ande ska vara utgjuten över 
de kristna i Sverige!
...om en äkta Jesusrörelse i vårt land. 
...att många ska ta emot Jesus som sin 
peronlige frälsare och Herre. 

Vi ber också...
...att politiker och makthavare ska ta 
beslut präglade av sanning, rätt och 
barmhärtighet.
...om ett allt nyktrare Sverige.
...att kriminalitet ska avslöjas och att 
inblandade ska vända om.

Bön förvandlar liv

15-24 juli 15-24 juli
FESTIVALENFESTIVALEN
M IRAKEL-

�������������������������������������������������������� ����������Där du möter Guds härlighet!

Församlingen Arken, Energivägen 9, 196 23 Kungsängen, 08-588 840 00, www.mirakel.org                    
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Boklövet Arken AB 
Box 134 
196 23 Kungsängen

PORTO

Församlingen Arken, Energivägen 9, 196 23 Kungsängen, info@arken.org, tel 08-588 840 00, www.arken.org                    

I år firar församlingen Arken 25-års jubileum på Mirakel-
Festivalen. Under årens lopp har vi haft förmånen att se 
hur bön förvandlar människors liv på bibelskolan Jesus 
helar och upprättar. Om du längtar efter att få tjäna Gud 
eller har behov av helande är Arkens bibelskola ett bra val. 
Du kan prova en vecka i juni på sommarbibelskolan. Under 
våren har jag skrivit en bok om just bön som heter Från 
vision till verklighet. Den kommer ut i sommar. Läs mer 
nedan. Hoppas vi ses snart på Arken. Gud välsigne dig! 

Linda Bergling, pastor Församlingen Arken

��När Anden 
 verkar

��Från vision 
 till verklighet

��Vägen till ett 
 meningsfullt 
 liv med Gud

��Min 
 himmelske 
 konung och 
 jag

��Well  
 Instrumental 

   Böcker från Boklövet Arken 

Kryssa för de böcker du vill beställa. Skicka in kupongen.

Namn:______________________________________________________

Adress:_____________________________________________________

Postnr:_________________Ort:_________________________________

Telefon:____________________________________________________

All kundinformation behandlas med modern informationsteknik och lagras 
hos Boklövet Arken AB. 
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Att hålla upp städer och regioner inför 
Gud i förbön. Det är målet med de regio-
nala bönenätverk som nu tar form ute i 
landet.

– Vi som Guds folk kan sträcka oss 
ut i bön och se en förändring, fastslår 
Torbjörn Erling som tagit initiativ till för-
bön i nordvästra Skåne.

I den här regionen finns tio kommuner 
med totalt 315 000 människor. När regi-
onens framtidskommitté nu diskuterar 
en gemensam strategi behöver de tro-
ende vara med och påverka. Och det gör 
man inte minst genom förbön, framhåller 
Torbjörn Erling.

I nästan varje enskild kommun i nord-
västra Skåne pågår nu regelbunden för-
bön. En gång i halvåret möts bedjarna till 
en stor bönedag för hela regionen.

– Här inspirerar och stöder vi varan-
dra i förbönen för våra olika kommuner. 
Vi försöker också hitta en gemensam 
struktur och målbild för hur man effek-
tivt kan be för sin ort, förklarar Torbjörn 
Erling.

I arbetet används den framlidne förböns-
pionjären Kjell Sjöbergs bok om att bygga 
bönealtare. 

– Det handlar om att kartlägga sin ort och 
de problem som finns där, förklarar Erling. 

Regionala bönenätverk finns även 

på andra platser i landet, bland annat i 
Bergslagen och i Skaraborg. 

Många av de lokala och regionala böne-
nätverken kommer också att vara aktiva i 
Sverigebönen den 6 juni. 

– De här nätverken är mycket effektiva 
när det gäller att mobilisera till bön för 
landet på nationaldagen, säger Torbjörn 
Erling som även är regional inspiratör för 
Sverigebönen.

Som sådan har han kontaktat lokala 
församlingar i Skåne för att informera om 
bönen 6 juni. 

– I många kyrkor hade man inte ens 
hört talas om nationaldagsbönen, säger 
Torbjörn Erling och konstaterar att infor-
mationsbehovet är stort.

Han framhåller att det behövs fler som kan 
fungera som inspiratörer för Sverigebönen 
i sin region eller sitt landskap. Och han 
betonar att det inte handlar om att man 
själv ska organisera olika bönesamlingar. 

– Det handlar om att informera om 
Sverigebönen och att inspirera till natio-
nell förbön, klargör Torbjörn Erling.

– Uppdraget är helt spontant och man 
utses inte genom någon formell process. 
Däremot kanske någon som läser detta 
känner: ”Wow, jag skulle vilja uppmuntra 
människor att starta Sverigebön!” Kanske 
vet du att ingen annan i ditt landskap har 
den här funktionen. Här kan vem som helst 
ta initiativet och börja. Sedan kan detta ge 
ringar på vattnet och inspirera även till 
kontinuerlig lokal och regional bön. ■

Svensk storstadsregion 
ska täckas av förbön

”Det handlar om 
att kartlägga sin 
ort och de problem 
som finns där”

Strategisk förbön för städer och för en hel region. Det praktiseras nu i nordvästra Skåne.
– Vi kartlägger de problem som finns och ber till Gud om en förändring, förklarar 
Torbjörn Erling, regional inspiratör för Sverigebönen. 

SOMMARLJUS
Tid: 1–3 juli 2011 

i Åredalen

Vi fördjupar oss i 
Kolosserbrevet med 
Helena Marksén, Umeå.

Lovsång, bönedygn m m.

Mer info: www.holland.fhsk.se
Tel 0647-66 55 00

Arr: EFS, SvK, Sensus

HÅLLANDS
FOLKHÖGSKOLAS

SOMMARKURSER

Bibelvecka
med Martin Boström

Fjällsport
med Simon Jaktlund

Skapande
återbruk

27 juli–1 juli
Se fl er 
kursalternativ 
på hemsidan

www.holland.fhsk.se

Torbjörn Erling har tagit initiativ till förbön 
i nordvästra Skåne.
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På bara några år har Sverigebönen 
vuxit från en gnista till en eld som 
brinner på många platser i landet. 

Visionen föddes när Sverige år 
2000 firade tusen år av kristen tro.

Högtiden hölls vid Husaby kyrka i 
Västergötland där Olof  Skötkonung 
lät döpa sig till Kristus runt år 1000. 
Händelsen räknas som det officiella 

införandet av kristendom i Sverige 
och vid jubileet hade flera av kyrkans 
främsta företrädare mött upp.

Men ute i publiken hände minst lika 
stora saker. Människor har vittnat om 
en mäktig Andens vind över samlingen 
och hos några deltagare föddes visio-
nen om en nationell bönedag. Detta 
blev sedan fröet till den nationaldags-
bön som startade när den 6 juni blev 
nationell helgdag 2005.

Det året samlades en handfull män-
niskor till bön på Gustav Adolfs torg 
i Göteborg. Även i Klara kyrka i 
Stockholm hölls förbön.

– Vi hade bett i många år för Göteborg 
och när visionen om Sverigebönen 
kom så kändes det väldigt naturligt 
att bli en del av detta, säger Daniel 
Wahlström som tillsammans med sin 
hustru deltagit vid flera av samling-
arna i Göteborg.

Det andra året samlades 20-25 per-

soner och därefter har antalet ökat år 
för år. I fjol hade 500 personer samlats 
på Gustav Adolfs torg för att be för 
Göteborg och för landet.

– Det finns en längtan i folks hjärtan 
att komma samman i bön, konstaterar 
Maria Larsson Tibell i den allkristna 
lokala arrangörsgruppen.

De senaste två åren har anarkistiska 
ungdomar försökt att störa samling-
en. Men störningarna har kommit av 
sig och samlingarna har istället blivit 
mycket lyckade.

Inför årets 6 juni har Citypolisen 
lovat att hålla bråkstakarna på behö-
rigt avstånd. 

Maria Larsson Tibell är full av för-
väntan inför en ny bönefest på Gustav 
Adolfs torg.

– Jag tror att Gud väntar på att hela 
hans folk ska komma samman och 
ropa ut i bön för sitt land och för sin 
stad.  ■

De skriver kristen historia
Sverigebönen föddes 1 000 år efter landets kristnande

Varför tänker  
du be för Sverige 
den 6 juni?
Ingemar Helmner, evangelist
– Det är ett väldigt bra 
sätt att visa kärlek till sitt 
land. Sverige och Norden 
är värd en bedjande 
kyrka och alla sökare 
är värda att få höra den 
signalen att de kristna 
ber. Jag tror också att en 
nationell manifestation av 
bön har stor andlig betydelse.

Annelie Enochson, riksdagsledamot 
-Jag har varit engagerad 
i Sverigebönen från första 
början och tycker att detta 
är ett mycket bra initiativ. 
Dels för att Sverige behö-
ver förbön och dels för 
att manifestera att vi är 
många kristna som ber för 
vårt land. 

Hans Weichbrodt, inspiratör i Oasrörelsen
– För att nationaldagen 
är en synnerligen peda-
gogiskt lämplig dag att 
lyfta fram Sveriges folk 
i förbön! Just därför är 
det så glädjande att det 
växt fram ett, enligt min 
bedömning, Andelett ini-
tiativ som gör den 6 juni till 
en dag då vi tillsammans ber till HERREN om 
en väckelse över vårt land!

Anders Sjöberg, ordförande i Svenska 
Evangeliska Alliansen
– Vi ser idag olika nega-
tiva strömningar i samhäl-
let och i kyrkan. Det vik-
tigaste vi kan göra då är 
att stanna upp, lyssna till 
Gud och i bön lyfta fram 
vår situation som land 
och som folk. Denna bön 
borde vara något som vi sedan bär med oss 
under hela året.

Sten-Gunnar Hedin, pastor i Södertälje 
Pingstförsamling
– Den 6 juni är en så 
lämplig dag att be för 
landet. Det är en dag 
då vi ändå, i tanke och 
hjärta, lever i tacksamhet 
över vad vi har, samtidigt 
som vi ser behoven. Att 
få formulera detta i förbön 
tillsammans med tusentals människor vid 
samma tidpunkt, det känns inspirerande.

Anders Blåberg, missionsdirektor i 
Evangeliska Frikyrkan
– Därför att det ligger en 
särskild styrka i gemen-
sam bön. Det finns en 
poäng med att göra natio-
naldagen till bönedag, att 
nöta in detta som en vana.  
Jag tror att ännu fler än vi 
hittills sett vill delta i 6 juni-
bönen. Det här är en dag då vi lägger olikhe-
ter åt sidan och förenas i bön för vår nation.

Sju personer hade samlats till Sverigebön på Gustav Adolfs torg i Göteborg den 6 juni 2005. Förra året var siffran runt 500!

Maria Larsson Tibell, i arbetsgruppen 
för 6 juni-bön i Göteborg.

Välkomna till Furulundskyrkan i Partille på nationaldagen 6 juni!

Timmervägen 2, Furulund, PARTILLE
För mer info: www.furulundskyrkan.se

15.00 Knytkalas
17.00 Lovsångskväll med bön för Sverige! 
 Medverkande: Mattias Martinson, Anders-Petter Sjödin

KOM OCH BE FÖR SVERIGE OCH GÖTEBORG!

NATIONALDAGSBÖN 6 juni kl 15.00!

Kyrkor & försam-
lingar i Göteborgwww.sverigebonen.se

Gustav Adolfs torg, GÖTEBORG
Under samlingen blir det gemensam bön för e�
 ertal olika områden samt sång och musik.

Välkommen!
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Drogstad 
förvandlad 
genom förbön

Ett helt samhälle i nordöstra USA har 
förvandlats sedan de kristna i staden för-
enat sig i förbön.

Korruption och droger har rensats ut 
och ersatts med hopp och framtidstro.

Distriktet Clay County i delstaten 
Kentucky ligger i hjärtat av Appalacherna. 
Området har historiskt varit präglat av en 
hård mentalitet och mycket våld. Efter 
nedläggningen av de stora kol- och salt-
industrierna har Clay County i årtion-
den plågats av arbetslöshet och fattigdom. 
Residensstaden Manchester har av tv-bola-
get CBS stämplats som ”Den deprimerade 
staden” och år 2004 rankades Clay County 
som USA:s sjätte fattigaste distrikt.

Samtidigt har korruptionen – ofta med 
förgreningar till droghandeln – vuxit till 
en förbannelse. 

– De allmänna valen har varit köpta och 
uppgjorda på förhand. Många har därför 
inte brytt sig om att gå och rösta, säger Ken 
Bolin, pastor i Manchester Baptist Church 
i dokumentärfilmen Transformations.

Där berättas också om den höga brotts-
ligheten i Clay County, bland annat om 
de många mord som begåtts i olika famil-
jefejder.

Clay County har också varit känt som 
ett drogträsk där marijuana, kokain och 
andra droger sålts öppet i skolorna. Även 
utskrivningen av smärtstillande medel 
har varit extremt hög i området; 2001 lis-
tades Manchester som ”Amerikas huvud-
stad för smärtstillande medel”.

– Vi hade droghandlare i vartenda 
bostadsområde, berättar distriktsdomare 
Henria Bailey Lewis.

Bland kyrkorna var man samtidigt gan-
ska passiv inför samhällsutvecklingen. 

– Ingen pastor gick utanför sin egen 
bekvämlighetszon och man byggde inga 
relationer utåt, speciellt inte med en pas-
tor från ett annat samfund, säger Ken 
Bolin.

Problemen antog en ny dimension runt 
år 2000 när det blev känt att även borg-
mästarens son och skoldirektörens dotter 
fastnat i droger. 

– För många blev detta en väckarklocka, 
säger Bill Estep reporter vid lokaltidning-
en Lexington Herald-Leader.

En man i den lokala metodistförsam-
lingen klev nu fram och manade troende 
att be Gud att avslöja mörkret i området. 
Detta fick pastorerna att börja träffas till 
bön för staden. 

– Vi visste inte vad vi skulle göra, men 
vi var desperata och började söka Gud, 
förklarar pastor Bolin.

Nu föddes idén om en marsch mot kor-
ruption och droger genom Manchester. 
Marschen förbereddes noggrant under 
tre-fyra månader, bland annat genom bön 
och fasta.

Församlingar och pastorer fick nu upple-
va motstånd från det mörker de utmanade. 
Man fick bland annat ta emot hot, ofta 
från människor med ekonomiska intres-
sen i droghandeln. Det fick till exempel 
pastor Doug Abner i Community Church 
erfara.

– Klockan var fem i sju när en man 
vandrade in i här i rummet. Han drog 
fram en pistol, stack den under min näsa 
och hotade att skjuta mig, berättar pas-
torn som undkom oskadd.

Söndagen den 2 maj 2004 var en kall och 
regnig dag. Trots det mötte 3 500 kristna 
från 63 kyrkor i hela distriktet upp för 
att delta i marschen. Man tågade genom 
Manchester med gula t-shirts och plakat, 
väl medvetna om riskerna.

– Människor med inflytande satt i bilarna 
och tittade på oss där vi gick. Det kändes 
som om de kanske skrev ned våra namn, 

men vi brydde oss inte om det, säger Linda 
Abner som deltog i marschen.

– Man valde sida den dagen: antingen 
ställde man upp på korruptionens sida, 
annars ställde man upp för Gud, klargör 
pastor Ken Bolin.

I en offentlig omvändelsebön inför Gud, 
bekände kyrkoledarna sin och kyrkornas 
brist på medborgerligt engagemang. Man 
bekända sina egna och stadens synder.

Händelsen blev en vändpunkt i stadens 
och distriktets historia.

– Den här dagen tändes ett nytt slags 
hopp och tro, konstaterar Karen Engle, 
ledare för Operation Unite.

– Det var som om de onda andarna 
verkligen hade jagats bort, säger chefsdo-
maren i Kentuckys appellationsdomstol, 
Sara Combs.

Även Manchesters borgmästare Carmen 
Lewis intygar att något hade förändrats 
efter marschen.

– Det fanns en ny sinnestämning hos 
människor som inte funnits tidigare, 
säger hon.

I kampen mot droger och korruption 
inleddes nu ett samarbete mellan kyr-
korna och Operation Unite, en organisa-
tion startad 2003 i syfte att rehabilitera 

Kriminaliteten rasar och ekonomin blomstrar efter  
kyrkornas offentliga omvändelse 

Den lokala pressen visar upp några av de 
droghandlare som fängslats.

Pastorerna Ken Bolin och Doug Abner  
förundras över det Gud gjort i deras stad.

Elever möts till förbön i gymnastiksalar.3 500 kristna deltog i marschen mot  
droger och korruption.

Staden Manchester i USA har fått ett nytt namn på sina infartsskyltar – City of Hope. Orsaken är den förvandling som inträffat här de senaste åren. Flera av  
stadens ökända droghandlare har blivit frälsta och politisk korruption har avslöjats. Förändringen tog fart när stadens kristna gick samman i förbön.
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Som nykristen fick jag förmånen att följa med min 
dåvarande pastor Lennart Persson (nu Hambre) 
tidigt på morgonen i bön för Sverige och regering 
och riksdag. Lennart hade stora varma tofflor som 
jag förstod att man skulle ha, så det skaffade jag 
efter någon vecka och så gick jag där efter honom i 
mina nya varma tofflor på det kalla golvet och bad 
bön efter bön.  Sedan fick jag resa med när ”Bed 
för Sverige” formades. 

Några år senare fick jag möta Kjell Sjöberg som 
bad för länder och stora utmaningar i vårt land. 
Han var berörd och involverade bedjare att bry 
sig för landet med det gula korset över sig. När jag 
reste med Kjell i några av de nordiska länderna 
fick jag lära mig att se på nyheterna med Kjell och 
sedan öppna Bibeln och be för det vi hade sett. 
Många gånger kunde vi senare se även bönesvaret 
på tv och i tidningar. GUD HÖR BÖN! Be med en 
öppen Bibel. Be ut bibelord till förändring. 

Det sägs att bara cirka 100 personer kontrollerar 
mediavärlden globalt idag. Men var finns de profe-
tiska bedjarna för mediavärlden? 

Vad händer när bedjarna för näringslivet och 
affärsvärlden, där ekonomi och jobb förmedlas, 
träder fram ett steg till? Samla er! Tala, möts, dela 
hjärta. På mitt kontor vid Humlegården samlas 
regelbundet affärsmän till bön. Starta bön i din 
stad och på arbetsplatser. 

Var finns bedjarna för skola och utbildning? 
Sverige är i en viktig fas för att bygga upp sund 
utbildning.  

Vem ber för kultur och underhållning, områden 
som berör hela vårt land. Be för kristna skådespe-
lare, musiker, artister och konstnärer. 

Be också för sjukvård och äldreomsorg. Och för 
sportvärlden som i dag berör cirka 1 miljon män-
niskor i vårt land. Be för alla trogna hjältar där 
och på andra platser. 

Jag har en dröm för Sverige. Vad skulle hända om 
tusentals troende i detta land tog dessa steg, att be 
och agera för de olika samhällsområdena? 

Gud skapade jorden med sitt ord. När du och 
jag talar ut bön och ord i tro sker mirakler i det 
naturliga. 

Korset över vårt land väntar på sin fullbordan. 
Låt oss resa oss nu i bön och handling på mark-
nadsplatsen. Du är en bedjare i tiden! 1+1=3.

Bed och NI skall få, sök och NI skall finna, bulta 
och dörren skall öppnas för ER.

Läs höga visan 5:2-6 om hur bruden reser sig i 
vårt land.

Patrik Sandberg 
Egen företagare inom ledarskap, 
tidigare nationell ledare för Cross Sweden 2003-2005

Att vara en  
bedjare i tiden!

missbrukare i delstaten Kentucky. Pastorerna 
i Clay County fick bland annat i uppdrag att 
besöka dömda droghandlare och att ansvara för 
deras familjer under fängelsetiden. Med hjälp 
av statliga pengar startade församlingarna även 
ett helt kristet rehab, som numera drivs av Teen 
Challenge. 

Resultaten lät inte vänta på sig. Redan 2005 
sjönk förskrivningen av smärtstillande medel i 
Clay County – som enda distrikt i regionen. 

Samtidigt blev polisens kamp mot drogbrotts-
lighet plötsligt väldigt effektiv; antalet gripan-
den ökade med 300 procent (!) jämfört med 
föregående år.

Flera fall av korruption uppdagades, bland 
de inblandade fanns dåvarande borgmästa-
ren, stadsdirektören, assisterande polischefen, 
brandchefen, den lokale domaren och ledamö-
ter i kommunfullmäktige. De dömdes för brott 
som beskyddarverksamhet, droghandel och 
röstfusk. 

Samtidigt började lokala droghandlare att ge 
sina liv till Jesus och lämna missbruket.  En av 
dem är Steve Collett som var en ökänd och fruk-
tad droghandlare i Clay County.

– Jag var den mest förfärliga människa man 
kan tänka sig. Jag var stenhård på ytan, men 
på insidan var jag döende, säger Steve Collett 
som nu vittnar frimodigt om sin omvändelse på 
Manchesters gator. 

Hela atmosfären har förändrats i Clay County 
som i dag präglas av en helt ny optimism. Ett 
exempel på det är det beslut som kommunfull-
mäktige i Manchester fattade 2007 om att ändra 
stadens namn till “Manchester: City of  Hope”. 

Och de goda nyheterna har fortsatt att ticka in 
över Clay County: Hösten 2009 – mitt under brin-
nande finanskris och rekordhög arbetslöshet i 
USA– valde ett företag i återvinningsbranschen 
att etablera sig just i Manchester. Resultat: 1 400 
nya jobb (tätorten Manchester har 1 900 invå-
nare och Clay County totalt 24 000).

Även turismen i området har fått ett kraftigt 
uppsving, och i skolorna har man fått nya 

förutsättningar när ungdomarna valt bort dro-
gerna. I stället kan elever som önskar nu välja 
till bibelkurser. Distriktets skolor har också 
fått uppmärksamhet för ett nytt framgångsrikt 
program för läsinlärning, detta i ett område där 
analfabetismen historiskt varit hög.

Att den negativa drogtrenden äntligen har 
brutits, väcker tacksamhet också hos polismak-
ten. 

– Vi har prövat allting, men den förändring 
som sker genom Jesus är inte bara effektiv, den 
är också verklig, varaktig, evig och den kan dra 
med sig så många andra, konstaterar Paul Hays, 
tidigare patrullpolis som nu är biträdande chef   
vid Operation Unite.

– Det måste finns människor i en stad som 
fruktar Gud, människor som ber och utgjuter 
sitt hjärta för Gud. Det är det som har hänt här 
i Clay County, säger han.

Många ungdomar som suttit fast i droger har 
nu fått ett nytt och upprättat liv, och bland för-
äldrar är glädjen enorm. En av dem är distrik-
tets tidigare skoldirektör Doug Adams. Men 
en lycklig blick i tv-kameran berättar han hur 
hans egen dotter, Melanda, i dag är helt fri från 
drogerna. 

– Jag kan säga att jag har fått bevittna ett 
mirakel större än när Jesus uppväckte Lasarus 
från de döda, säger han.

Bönen och samarbetet mellan kyrkorna i 
Clay County fortsätter och tillsammans får man 
bärga skörden. Ett exempel är församlingen 
City of  Hope Church, där 70 procent av medlem-
marna är nyomvända. Hälften av dessa är före 
detta missbrukare.

– Gud har gett oss mycket människor som 
ingen vill ha, säger pastor Donald Sims.

– Vi tar hand om dem och älskar dem, och Gud 
förvandlar dem till den sortens människor som 
alla vill ha. De blir pålitliga, lojala och de älskar 
Jesus. ■

 

Fotnot: Se filmtrailern om miraklet i Clay County 
på www.glowtorch.org. Där finns också information 
om de övriga filmerna i serien Transformations.

Staden Manchester i USA har fått ett nytt namn på sina infartsskyltar – City of Hope. Orsaken är den förvandling som inträffat här de senaste åren. Flera av  
stadens ökända droghandlare har blivit frälsta och politisk korruption har avslöjats. Förändringen tog fart när stadens kristna gick samman i förbön.
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Olika initiativ och händelser har spelat en viktig roll vad gäller strategisk 
förbön för Sveriges land. Här följer några exempel från 1970-talet och framåt.

Milstolpar i förbönsrörelsen för Sverige

1970 1980 1990 2000 2010

1975
”Förebedjare för Sverige” 
startas på initiativ av förkun-
naren Kjell Sjöberg, Claes-
Göran Bergstrand med flera. 
Rörelsen lyfter fram förbön 
för städer och samhälle och 
begrepp som andlig krigfö-
ring aktualiseras.

1981 
Den 1 maj samlas tusentals människor till 
bön på Sergels torg. Mötet är resultatet 
av ett profetiskt tilltal som evangelist Bill 
Löfbom mottagit ett år tidigare. Temat för 
bönemötet är ”Guds folk tar ansvar” och 
samlingen råkar infalla i samband en myck-
et djup svensk regeringskris 

1983 
Sveriges gränslinjer täcks med ansvariga 
förebedjare på jämna mellanrum. Förbönen 
pågår kontinuerligt från sommarsolståndet 
till höstdagjämningen. 

1984 
En grupp förkunnare reser med flyg-
plan över Nordkap för att be för Sverige. 
Därefter genomförs bönesamlingar på ett 
50-tal orter från norr och söderut i landet. 
Slutligen reser ett 30-tal förebedjare, via 
Europa, till Jerusalem. Där sammanstrålar 
man med liknande bönekedjor från 
”jordens fyra hörn”.  Aktionen 
genomfördes under namnet ”Triumftåget” 

1987 
”Det stora bönemötet” hålls i Örebro 
isstadion. Efter ett bomblarm får hallen 
utrymmas, men bönen fortsätter då utomhus. 

1990 
Bed för Sverige (BfS) startas 
med Lennart Persson (senare 
Hambre) som ledare. BfS arrang-
erar förbönskonferenser och årliga 
Jesusmarscher med upp till 10 
000-tals deltagare. Nyhetsbrevet 
Bed (JA) går ut med nationella 
böneämnen till 10 000 -15 000 
prenumeranter. En särskild böne-
tjänst upprättas för varje minister i 
den svenska regeringen. 

Dagen är en obunden dagstidning 
på kristen grund som utkommer tisdag-fredag. 

Namn

Adress

Postnr. | Ort

Telefon

E-post

Erbjudandet gäller hushåll som inte prenumerarat på Dagen det senaste halvåret. Porto tillkommer för utland.

Ja, tack! Jag vill prova
Dagen gratis 1 månad!

SÄ
LJSÄTT: SV

B
Ö

Porto
betalt!

Svarspost
121 565 600

110 00 Stockholm

Prova...

1 månad
GRATIS!

www.malarlift.se
Västerås: 021-81 07 20 • Stockholm: 08-19 40 00 
Gävle: 070-631 09 99 • Uppsala: 070-626 32 21

Vi lyfter Dig till 
ett högre plan
Vi lyfter Dig till 
ett högre plan
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1970 1980 1990 2000 2010

1996 
Förkunnaren Birger Skoglund 
delger en profetia om en Guds 
eld som ”redan brinner från 
Treriksröset i norr till Smygehuk i 
söder, från Göteborg i väster...”
Profetian har inspirerat olika 
böneinitiativ, bland annat 
”Bönetåget” som startas 2005 
med årliga förbönsresor genom 
Sverige med SJ-tåg eller buss. 
Initiativtagare är missionspastor 
Göran Undevall.

2000 
Bön 2000 - Ulf 
Ekman tar initiativ 
till förbön för lan-
det. Ett förkunnar-
team med bl.a. 
Sven Nilsson reser 
genom landet med 
en uppmaning till 
nationell förbön.

2003 
Cross Sweden startar en 3-årig 
bönekedja med årliga fastepe-
rioder á 40 dagar i fem regioner.  
Startskottet går vid en samling på 
Sergels torg med 1 000 bedjare. 
2004 samlas 2 000 bedjare och 
2005 möter 5 000 bedjare upp i 
Kungsträdgården. 100 företag står 
med i satsningen.

2005 
Sverigebönen startas med uppmaning 
till förbön för Sverige ute i landets orter 
på nationaldagen. Initiativet har vuxit år 
för år med alltfler bedjande orter.

2008
Jesusmanifestation startar 
med 15 000 deltagare. En 
samlad kristenhet ber här 
strategiskt för den poli-
tiska arenan och för media, 
näringsliv, skola och kulturliv 
etc. 2010 har manifestation 
vuxit till 25 000 deltagare.

Tron kommer av predikan!
Välkommen till våra gudstjänster med 
söndagsskola varje söndag kl 12:00
Medborgarhuset, Braheg.11, Gamlestaden

www.goteborgskyrkan.se

Göteborgskyrkan

Pernilla och Christian Wendesten

S:ta Clara 
- svenska kyrkan i hjärtat av Stockholm!

 Diakoni, bön och öppenhet för den helige Ande –
hemgrupper, Alpha, lokal-TV, mission, swahili och 

persiska församlingar, second hand, konferenser m m.

Högmässa med lovsång varje söndag 11.00
För info, kontakta 08-411 73 24 eller info@clarakyrka.se

Välkomna att stödja S:ta Clara kyrkas arbete i bön, praktiskt arbete och ekonomiskt 
(plusgiro 648 11 15-1, betalningsmottagare S:ta Clara kyrkas vänner)

www.clarakyrka.se

www.bonetaget.se

I år med buss genom Sverige 
till Treriksröset  20–27 augusti

Förbönsledare: Rune & Iris Andersson, Jönköping 
Lovsångsledare: Annika Widerstedt, Kolmården

Böndagar i Övre Soppero 22–25/8
Beställ broschyrer: 036-603 49, 0705-70 96 77
E-Post: info@bonetaget.se

Följ med BÖNETÅGET

TÄLTMÖTEN TOFTBYN SVÄRDSJÖ
Ons–tors 1–2/6 19.00 NyDavid sjunger och vittnar; Hilding Sjöblom
Fre–sön 3–5/6 Fre 19.00, Lör 18.00, Sön 15.00  

Lili-Ann Karpinen, Bro/Sthlm; Ullabeth & Roger Dahrén
Ons–tors 8–9/6 19.00 Torvald & Inger Bergström, Frövi; Hilding Sjöblom
Fre  10/6 19.00 Lars-Ove Karmeborg; Ullabeth & Roger Dahrén
Lör 11/6 18.00 Lars-Ove Karmeborg; Ullabeth & Roger Dahrén
Sön 12/6 15.00 Lars-Ove Karmeborg; Ullabeth & Roger Dahrén

TÄLTMÖTEN I LÖVSJÖN / Dala-Floda
Ons 6–7/7 19.00 Kjell Rodheim, Edsbyn; Ullabeth & Roger Dahrén
Fre  8/7 19.00 Målle Lindberg, Nenne Lindberg; Toye Josefsson
Lör  9/7 18.00 Målle Lindberg, Nenne Lindberg; Toye Josefsson
Sön  10/7 11.00 & 15.00  Målle Lindberg, Nenne Lindberg; Toye Josefsson

Ons 13/7 19.00 Lasse Leijnegard, Bollnäs; Ullabeth & Roger Dahrén
Tors  14/7 19.00 Lasse Leijnegard, Bollnäs; Ullabeth & Roger Dahrén
Fre  15/7 19.00 Jan Sköld, Orsa; Bertil Fredriksson
Lör  16/7 18.00 Jan Sköld, Orsa; Ullabeth & Roger Dahrén
Sön  17/7 11.00 & 15.00  Jan Sköld, Orsa; Ullabeth & Roger Dahrén

Vi har tre st egna tält som vi hyr ut till församlingar som vill 
ha tältmöten. Vi medverkar också om ni önskar, med sång 

musik och predikan. Vid förfrågan ring 070-594 81 38.

Ullabeth & Roger Dahrén
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I bilen, i tv-soffan eller på sammanträdet. 
Varje tisdag klockan 21 stannar männis-
kor upp för att be om väckelse i Sverige.

– En del ber i en minut, andra i 
en timme, säger förre kyrkoher-
den Åke Reinholdsson, som tror på 
Tisdagsbönens betydelse. 

Det var 2005 som han läste en notis om den 
”Tisdagsbön” som hade startats i Södra 
Ale, nära hans eget pastorat. Där uppma-
nade församlingarna till bön om väckelse 
i Götaälvdalen – på tisdagskvällar kl 21! 
Bönen kunde ske i hemmen eller där man 
för tillfället råkade befinna sig. 

– Som en blixt 
slog det ner i mig: 
Så enkelt! Varför 
skulle inte vi 
kunna vara med 
i detta! säger Åke 
Reinholdsson som 
nu presenterade 
tanken i sina egna 
församlingar.

Samtidigt spred han idén på en diskus-
sionsajt för präster. Och där tog det verk-
lig skruv. 

– Många anslöt sig på direkten, över hela 

landet säger Åke Reinholdsson som tror att 
Tisdagsbönen har en stor potential.

– Väldigt många upplever sig ensamma 
som bedjare i sina församlingar. Då är det 
väldigt uppmuntrande att veta att just den 
här kvällen vid just den här tiden, förenas 
väldigt många kristna från olika läger till 
gemensam bön för Guds verk i vårt land. 

Utmaningen är att – med start tisdagar 
klockan 21 – stanna upp och be en stund 
för Sverige. Om det bara blir en minut så 
räcker det.

– Poängen är att bönen blir av och att man 
inte lägger så stora krav på sig att man ald-

rig kommer till skott. Detta är en möjlighet 
att få uppleva styrkan i att vara med i en 
större böneström, säger Åke Reinholdsson. 

Han hänvisar till Jesu ord om att vad ” två 
av er här på jorden kommer överens om 
att be om ... skall de få av min Fader”. 

– Det här ordet gäller främst att komma 
överens i sak, men det kan också vara 
en uppmuntran att komma överens i tid, 
menar Åke Reinholdsson.

– Det viktiga är att inte göra detta till 
lag. Men om detta är något som passar dig 
så är du varmt välkommen att vara med i 
Tisdagsbönen. ■

Tisdagsbönen – minuten när ”alla” ber

Den nyligen avlidne förkunnaren, David 
Wilkerson, meddelade en profetia vid sitt 
besök i Sverige 2004. Här följer ett kort 
utdrag ur budskapet som riktades till 
Sveriges evangeliska kristna:

”Gud sa: Sveriges kristna har gripits 
av apati och håglöshet ... Ni har blivit för 
toleranta mot samhället och olika företeel-
ser i ert land...” 

”I dag lägger vi kristna många timmar 
i veckan på tv och teater, men hur mycket 

tid lägger vi på bön och arbete för män-
niskors frälsning?” 

”Precis så här var det i Israel under 
profeten Nehemjas tid: trots massor av 
varningar från profeterna föll Jerusalem 
i ruiner. Folket satsade på sitt personliga 
välstånd i stället för att se till nationens 
bästa...” 

”Gud har något nytt i beredskap för 
Sverige, ja för hela Skandinavien! Utlys 
bön och fasta så att det här budskapet blir 
början på en förändring...” 

 Wilkerson till Sverige: 

”Utlys bön”
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Den respekterade och nyligen avlidne förkunnaren David Wilkerson meddelade en 
mycket allvarlig uppmaning till bön och omvändelse vid sitt besök i Sverige 2004.

Åke Reinholdsson.

www.skattepunkten.se
Tel: 031-711 20 70

SERIÖS SKATTERÅDGIVNING

Skattepunkten AB

Vi hjälper till med alla slags 
skatteproblem över hela världen

Företagsförmedling 
med ett vidare 

perspektiv!

Stockholm, 08-755 55 90
Jönköping, 036-12 66 40
Malmö, 040-630 99 39
www.anecta.se

Vill du köpa eller sälja ett företag?
Anecta har specialiserat sig på företag 
som omsätter över 50 miljoner. 
Hos oss hittar du erfarenheten, 
kompetensen och kontakterna som 
krävs för en dynamisk företagsaffär.

Internationell partner

BOKNYHETER

Besök vårt bokstånd på JESUSMANIFESTATIONEN
och ta del av EXTRAERBJUDANDEN.

www.gospelmedia.se

Erbjudande
Lämna namn och adress på info@fgbmfi .se 
eller via hemsidan www.fgbmfi .se 
så skickar vi boken 
”Världens Lyckligaste” av Demos Shakarian.
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1-5 är lovsångskörer till både tågen och 
uppstarten i Kungsträdgården

1) VI HYLLAR JESUS

Vi hyllar Jesus – Konungarnas konung, 
inför honom vi böjer knä.
Han är den högste han är den skönaste, 
väldig Gud i evighet.
Hans namn är under, hans namn är råd, 
Evig Fader och Fridsfurste.
Han är den högste, han är den skönaste. 
Väldig Gud i evighet.

2) JESUS, KONUNGARNAS KONUNG 
Jesus, konungarnas konung! 
Du är skönast utav alla full av makt och härlighet.
Jesus, den klara morgonstjärnan, 
jag vill lyfta mina händer, jag vill tillbe dig!
Allting annat bleknar snart, 
men ditt sköna namn skall lysa klart.
Du är den ende sanne konungen 
och snart skall du komma igen!

3) HAN HAR BESEGRAT ALLT DET ONDA
Han har besegrat allt det onda, övervunnit dödens makt, 
jord och himmel, allt är honom underlagt.
Han är universums Herre, men han förnedrat sig, då han 
gav sitt liv för mig.

4) JESUS, INGET STÖRRE NAMN JAG VET
Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, 
du seger vann för evighet. 
Jesus, du som strålar härlighet; Jag vill lova, lova ditt namn!

5) HERREN, HERREN ÄR GUD
 Herren, Herren är Gud, han är värdig allt lov all ära.
Och han är mäktig att föra sitt folk in i det han har 
bestämt.
Ja, han är mäktig att göra under, ja han är stor och 
underbar.
All vishet, all kunskap finns i honom, han är för evigt vår Far.
 (Eva Marklund)

Barnens sång:

6) INGEN ANNAN ÄN JESUS
Ingen annan än Jesus ://
Ingen annan än Jesus ger mig sådan lust att dansa. 
Ingen annan än Jesus  har dött men uppstått igen.
För att visa oss att han är Guds Son
För att visa oss att han är Kungars Kung
För att visa hur mycket han älskar oss,
Han vill va tillsammans med oss. Varje dag!
 (Hanna Corneskog)

7) ETT MÄSTERVERK
Refr: Ett mästerverk som Fadern har skapat.
Ett äventyr! Ditt mål är att tillbe vid hans tron.
Du är skaparens klenod, köpt med kungens blod.
Du är ett mästerverk, ett konungabarn!

8) HAN ÄR MIN GLÄDJE, HAN ÄR MIN SÅNG
1. Saliga visshet, Jesus är min! 
Himmelens glädje fyller mitt sinn.
Född av Hans Ande, ren i Hans blod 
får jag förtröstan, styrka och mod

Refr: Han är min glädje, Han är min sång. 
Honom jag prisar livsdagen lång
Han är min glädje, Han är min sång 
Honom jag prisar livsdagen lång

2. Allting jag uppgav, allting jag vann. 
Strålande morgon för mig upprann.
Inom mig hör jag änglar ge bud 
tala om nåd och kärlek från Gud 

3. Saliga visshet, ljuvliga ro, nu jag hos Jesus vilar i tro
Väntar vad intet öga har sett. Väntar vad Herren själv har 
berett
 (Fanny Crosby/Phoebe Palmer Knapp/Karin Hartman)

9)FÖRUNDERLIG NÅD 
1.Förundrad jag hör ett glädjens bud, 
att syndare nåd han ger.
Den blinde får sin syn, den fångne gör han fri, 
när frälsningens under sker.

2. Guds nåd från min fruktan löste mig, 
nu lycklig och glad jag tror.
Den stund jag kunde se, min synd försonad var, 
blev nåden oändligt stor.

3. Jag prisar min Gud som ofta hjälpt 
min själ genom prövning svår.
Den nåd som intill nu mig ständigt skyddat har 
är nog tills jag himlen når.

4.Och när i mångtusen år 
vi där har sjungit den nya sång, 
Då blott en liten stund för oss 
har svunnit hän av evigheten lång.
 (John Newton)

10) ROPA TILL GUD
Min Jesus, min Herre, ingen är såsom du. 
Min lovsång jag ger till dig mer och mer, 
förundrad av din kärleks djup. 
Du tröstar, du skyddar, stärker den vacklandes steg. 
Forma min dag, mitt liv och mitt jag. 
För alltid vill jag tillbe dig! 
Ropa till Gud! 
Över hela vår jord stiger en hyllning en hymn utan ord.
Berg faller ner, havets vågor bryts 
när de hör Herrens namn.
Din kärlek och glädje nu fyller min själ, min sång går till 
Honom som gjort allting väl.
Inget kan mätas med löftet jag har i dig. 
 (Darlene Zschech/Bengt Johansson)

11) MAJESTÄT! KONUNG I EVIGHET!
Majestät! Konung i evighet! 
Jord och hav och himmel, skapat utav dig!
Majestät! Konung i evighet! 
Du min frälsningsklippa, en säker tillflyktsplats.
Vi vill upphöja dig Kung Jesus! Varje knä skall böjas inför dig.
Vi vill upphöja dig Kung Jesus! 
Ingen är som du, nej ingen är som du.

12) NAMNET JESUS 
1. Namnet Jesus vill jag sjunga sköna namn som ej förgår. 
Dig jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får. 
Till de unga till de gamla har det namnet glädjebud. 
Det kan kalla, det kan samla vilsna barnen hem till Gud. 

Refr: Namnet Jesus himlens hälsning 
det mitt hjärtas kärlek vann. 
I det namnet fann jag frälsning inget annat frälsa kan.

2. Namnet Jesus skönt det klingar låt det ljuda runt vår jord. 
Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord. 
För det namnet hatet viker för det namnet ondskan flyr. 
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr. 

3. Genom nöden genom natten lyser härligt Jesu namn. 
Seglaren på vida vatten leder det till tryggad hamn. 
Och när sol ej mer skall vara Jesusnamnet lyser än, 
prisad av en tallös skara, prisat högt i himmelen.
 (D Welander. J Gustafsson) 

13) JESUS HAR MAKT
1. Makten är i Jesu händer, allt är honom underlagt.
Dödens udd är bruten, ondskans makt är krossad.
Han har vunnit seger, Han har makt.

Refr: Jesus har makt, han har all makt, 
han vunnit seger där på Golgata.
Jesus har makt, han har all makt, 
han vunnit seger på Golgata.

2. Frukta ej du Guds församling. Herrens Ande bor i dig.
Helig eld skall brinna, du skall övervinna.
Dödens portar hindrar inte dig!
 (Pelle Karlsson)

14) VI VILL SE GUD
Glödhet är Guds närhet, hans härlighet brinner över oss.
Han vill låta elden falla ner över dem som ropar och ber.
Vi vill se Gud, vi vill se Gud i detta land! 
Herre kom nu sätt vart hjärta i brand.
Ifrån norr till söder, en förväntan som glöder.
Ifrån väster till öster hörs ett rop från tusen röster 
och man ber:
Vi vill se Gud!

15) HERREN VÄLSIGNE DIG
Herren välsigne dig och bevare dig, 
låte sitt ansikte lysa och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
Amen

16) O, STORE GUD
1. O, store Gud när jag den värld beskådar 
som du har skapat med ditt allmakts ord.
Hur där din visdom väver livets trådar, 
och alla väsen mättas vid ditt bord:

Refr: Då brister själen ut i lovsångsljud: 
O, store Gud, O, store Gud!

2. När sommarvinden susar över fälten, 
när blommor dofta invid källans strand, 
När trastar drilla i de gröna tälten 
vid furuskogens tysta, dunkla rand:

3. När jag i bibeln skådar alla under 
som Herren gjort sen förste Adams tid.
Hur nådefull Han varit alla stunder 
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid:

4. När en gång alla tidens höljen falla 
och jag får skåda det jag nu får tro, 
Och evighetens klara klockor kalla 
min frälsta ande till dess sabbatsro:
Då brister själen ut i lovsångsljud: 
Tack gode Gud!
 (Carl Boberg)

SÅNGTEXTER

                      STOCKHOLM 21 MAJ

                                                                                  www.jesusmanifestationen.se

Missa inte Jesusmanifestationen på Lördag! 
Ta med dig såntexterna och stäm upp i lovsång tillsammans med tiotusentals andra.
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Din resurs i bönen för Sverige
Sverigebönens hemsida tipsar, guider och inspirerar

Registrera 6 junibön – formulär 
där du registrerar nationaldags-
bön på din ort

Sverigekarta med böneorter 
– prickar in samtliga orter där det 
hålls Sverigebön den 6 juni (här 
hittar du exakt tid och plats för 
bönesamlingar i ditt närområde)

Resursbank med: 
– Polistillstånd – blankett för att 
söka tillstånd för bönesamling på 
offentlig plats
– Arrangörsinfo – ett PM med 
info och förslag till upplägg av 6 
junibön 
– Inbjudan till 6 junibön – en fär-
dig mall att använda vid inbjudan 
till 6 junibön
– Bön i nyhetsflödet – länkar till 
färska artiklar om bön i kristen 
press

Kuriosa i bönen för Sverige
– Historik kring den korsprydda 
svenska flaggan
– Förslag på sånger som handlar 
om bön för Sverige
– Bibelord om bön

Böneguide i storbild – sju fräscha och pedago-
giskt utformade storbilder lotsar förebedjaren 
genom lika många strategiska förbönsom-
råden: Politik, Utbildning, Näringsliv, Media, 
Kulturvärld, Församlingen och Äktenskap/Familj. 

Profetiska tilltal – intressanta 
profetior till Sverige meddelade 
av svenska och utländska 
förkunnare 

Vill du sluta upp i Sverigebönens vision...
... om en nation i bön inför Gud?

Sedan den första Sverigebönen på nationaldagen 2005, har denna vision om bön för Sverige spridit sig över landet. 
På ett stort antal platser ber människor målmedvetet och strategiskt för politiken, kulturen, idrottsvärlden och andra 

delar av det offentliga Sverige. Man ber också för äktenskap och familjer och för den kristna kyrkan. Högt på 
agendan står självklart bönen om ett andligt uppvaknade och själars frälsning i landet.

Vill du vara en del av denna bönerörelse? 
Markera gärna detta genom att skicka in ditt namn och din e-post till adressen nedan. 

Du kommer då, helt utan kostnad, att få del av nyheter och aktuella böneämnen som gäller Sverige.

Registrera dig på www.sverigebonen.se eller e-posta ditt namn och din e-postadress till: info@sverigebonen.se 


