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Sverigebönens nya bönekalender är skriven på ett språk som även barn och tonåringar ska förstå. Foto: Small frog/Istockphoto.com  

Sverigebönen lanserar ny Bönekalender 

Alla åldrar i bön för landet  
Runt Sveriges köksbord ska barn och vuxna be för Sverige under perioden 1 april-19 maj. Det är målet 
med den Bönekalender som nu sprids på initiativ av Sverigebönen.  
– Vi vill träna alla generationer till bön, samtidigt förbereder vi oss för Bönevandringen på 
Jesusmanifestationen den 18 maj, säger Patrik Sandberg i Sverigebönen. 

Bönekalendern är skriven på ett språk som även barn och tonåringar ska förstå. Vid frukost, lunch, kvällsmat eller 
annan lämplig tidpunkt förenas familjen i fem minuters bön för dagens böneämne. Den som är ensam eller möts som 
bönegrupp följer kalendern på samma sätt.  
Under den första veckan handlar bönen om politik och kungahus. På fredagen uppmanas man att be för 
kronprinsessan Viktoria och då ger kalendern följande bönetips: "Kanske har ni en krona hemma, en leksaks/plast 
krona? Annars kan ni lätt tillverka en av papper:) Håll upp kronan, eller skicka runt den, och be för Viktoria att hon får 
vara som drottning Ester, en välsignelse för sitt land i en särskild tid!" 

Under sju böneveckor betar Bönekalendern av lika många samhällsområden. Förutom politik/kungahus ber man för 
kultur, utbildning, familj, församling, näringsliv/arbetsplatser och massmedia.  
- När vi börjar be för dessa viktiga områden så blir vi berörda och vi får ta del av Guds hjärta för vårt samhälle. 
Självklart är målet att vi ska få se bönesvar och förändringar på dessa områden, säger Patrik.  
Apropå bönesvar berättar han att Sverigebönen på olika platser i landet, bland annat vid torsdagarnas lunchbön i 
Stockholm, det senaste året bett om fler kristna program i SVT.  
-Förra året var det väldigt lite kristna program under påsk. Men i år sänder SVT flera kristna program under hela 
påsken, säger Patrik Sandberg, jätteglad för bönesvar. 

Bönekalendern sträcker sig i 49 dagar, till och med dagen efter den stora Jesusmanifestationen i Stockholm den 18 
maj.  
- Ett mål med kalendern är att förbereda oss inför det stora bönetåget under Jesusmanifestationen. När vi kommer till 
Stockholm så har vi redan – vuxna, tonåringar och barn – fått vara med och be igenom dessa böneämnen. På så vis 
kommer vi till Stockholm med en väldig medvetenhet. 

Jonas Adolfsson  

Fotnot: Bönekalendern finns att ladda ned gratis som pdf-fil på sverigebonen.se från den 1 april. Den kommer också 
att finnas tillgänglig på Världen idags böneblogg samt på jesusmanifestationen.se 
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