
TVÅ VECKOR AV INTENSIV BÖN 

Just nu upplever hela vår värld en märklig och turbulent tid. I den här situationen kan 

det vara svårt att veta hur man ska bete sig. En sak kan vi i alla fall vara säkra på. Det 

här är en tid när vi behöver be. Kanske är det här den viktigaste bönesatsning som vi 

någonsin kommer att inbjuda till. Därför vill vi frimodigt inbjuda er alla, från den 

yngste till den äldste, att ta del i den här bönesatsningen. Låt gärna barnen vara med 

på det sätt som du känner blir bra för dem. Vill du dessutom avskilja någon tid för 

fasta så tror vi att det är bra.   

• Tid: 30 mars – 12 april

• När: Hitta tidpunkter under dagen som passar dig/er

• Var: Du kan be där du befinner dig. I kyrkan kommer det också att vara möjligt

att teckna bönepass i bönerummet

• Hur: Du väljer den bönemodell som passar dig bäst men vi skulle gärna vilja

att vi bad gemensamt utifrån de böneområden som vi lyfter fram här. Vi tror

att gemensam bön är kraftfull. Även om vi inte kan mötas på samma plats just

nu så vill vi stå tillsammans i anden.

Vi har ett förslag på bibelord att läsa, ett tacksägelseämne att inleda med och sedan 

ett antal böneämnen för varje dag. Utöver de olika böneämnena för de olika dagarna 

så har vi två övergripande böneämnen som vi, varje dag, vill be för: 

1. Vi ber om att coronasmittan ska få klinga av och besegras.

2. Vi ber om ett andligt uppvaknande och en kraftfull global andeutgjutelse.

Om du har möjlighet får du gärna lägga in två eller flera bönepass under dagen. 

Antingen ber du då för samma böneämnen eller också kan du, vid det andra tillfället, 

följa ett ”flödesschema” som vi presenterar sist i det här materialet. Men här följer nu 

ett upplägg för den här bönesatsningen. Tack för att du vill stå med oss i gemensam 

bön! 

Måndagen den 30 mars: Bön för ledare 

”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.” (1 Tim. 2:1-2) 

Tacksägelse: Tacka Gud för alla olika ledare som försöker ta ansvar och göra sitt bästa 

i en svår situation. 

Bön: 

• Be för ledare i det politiska livet. Be om att de ska få ta visa beslut. Be om att

Gud ska tala till dem.

• Be för alla med ledningsansvar inom vård och omsorg. De behöver också få ta

del av övernaturlig vishet.



• Be för alla kyrkliga ledare. Kyrkan har en avgörande roll i den här tiden.

• Be för vår församlingsledning, med David i spetsen som föreståndare. Be för

de anställda och för alla olika ledare i församlingen. Be om vishet och kraft från

ovan.

• Be om frid i vårt land och att inte onödiga konflikter ska behöva uppstå.

Tisdagen den 31 mars: Bön för frälsning 

”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. 2:3-4)  

Tacksägelse: Tacka Gud för att han vill att alla människor ska bli frälsta. Det innebär 

att du kan vara förvissad om att han vill att de som du ber för ska bli frälsta.  

Bön:  

• Be frimodigt för de människor i din närhet som du vill ska få bli frälsta.

• Be om att människor som trott sig klara sig utan Gud ska börja söka sig till

honom.

• Be om att vi ska få se förlorade söner och döttrar som har gått bort ifrån Gud

vända tillbaks hem igen.

• Be om att vi ska få förstå att det finns något som är värre än att dö, nämligen

att gå evigt förlorad.

Onsdagen den 1 april: Bön om förlåtelse 

”Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker 

mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen 

och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krön. 7:14) 

Tacksägelse: Tacka Gud för alla böneinitiativ som just nu har aktiverats. Tacka Gud för 

att han är en Gud som vill förlåta och skaffa läkedom åt vårt land. (Vi måste inse att 

våra synder skiljer oss ifrån Gud och gör att han inte kan välsigna och beskydda vårt 

land som han vill. Därför behöver synden bekännas så att den röjs undan.) 

Bön: 

• Be Gud peka på sådant som kan stå mellan dig och honom. Bekänn sedan

detta som synd och be honom om förlåtelse. Det kan handla både om våra

egna och vårt folks synder. När du bekänt så ta också emot förlåtelsen.

• Be om en våg av helgelse och förnyad överlåtelse till Gud.

• Be för alla böneinitiativ som pågår just nu. Sverigebönen har en 40 dagars

period av bön och fasta, 1/3-9/4. Gå gärna in och teckna dig för bönepass i

den 24/7-satsningen.

• Be om att Gud ska döpa vår församling i bönens ande.

• Be om att den plåga som drabbat vårt land, och vår värld, ska få upphöra.

Torsdagen den 2 april: Bön om att få ha blicken på Jesus 

”Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå 

den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om 

skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.” (Hebr. 12:2)  



Tacksägelse: Tacka Jesus för att vi kan få fästa blicken på honom och få tro. Tacka 

honom för att han är med i båten även när det stormar. (Kom också ihåg att när 

Petrus såg på Jesus kunde han gå på vattnet, men när han såg på vinden så sjönk 

han. Låt oss inte titta för mycket på corona-stormen utan fästa blicken desto fastare 

på Jesus. Var upptagen med honom och låt dig inte ätas upp av 

nyhetsrapporteringen. Var speciellt vaksam på vad du tar in innan du ska gå och 

lägga dig på kvällen.) 

Bön: 

• Be om att vi ska kunna hålla blicken fäst på Jesus i allt som sker.

• Be om att Jesus ska få leda oss genom den här stormen.

• Be om att vår personliga relation med Jesus ska fördjupas så att vi lär känna

honom på ett djupare plan.

• Be för våra missionärer. Gå gärna in på hemsidan och be för dem personligt.

Fredagen den 3 april: Bön om frid 

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.” (Joh. 14:1) 

Tacksägelse: Tacka Jesus för att han är fridsfursten.  

Bön: 

• Be om att inte fruktan och oro ska få ta över i våra liv.

• Be om att Gud ska förlösa en övernaturlig frid som ska bevara våra hjärtan och

tankar i Jesus Kristus.

• Be för alla barn att de ska få känna frid mitt i stormen.

• Be för alla som arbetar med barn, både i församlingen och i samhället. Be för

all skolpersonal.

• Be för vår fina förskola. Be om Guds beskydd och välsignelse.

Lördagen den 4 april: Bön om enhet 

”Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom 

deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i 

mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.” (Joh. 17:21) 

Tacksägelse: Tacka Jesus för den enhet som han har vunnit åt oss. Genom honom 

tillhör vi samma kropp. (Jag tror att det som sker är till för att skapa splittring och 

konflikter. Låt oss därför be målmedvetet om enhet och undvika onödiga 

konfrontationer just nu.) 

Bön:  

• Be om att Guds folks enhet ska bevaras genom fridens band.

• Be om enhet när samhället sätts under press.

• Be om enhet över rasgränser och generationsgränser.

• Välsigna allt Guds folk.

• Be om att vi ska kunna uttrycka enhet och omsorg i våra hemgrupper. Be om

kreativitet här.

Söndagen den 5 april: Bön om räddning 



”Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, 

Davids Son! Välsignad är Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” (Matt. 

21:9)  

Tacksägelse: Tacka Jesus för att han fortfarande är den som kommer för att frälsa, 

rädda oss. Ordet ”hosianna” var från början ett rop på hjälp. Det betyder ”Ack Herre 

fräls!” ”Ack Herre låt det gå väl!” Låt oss tacka honom för att han fortfarande är den 

som kan rädda och låta det gå väl.  

Bön:  

• Be om att Jesus ska komma till oss och rädda oss i vår nöd.

• Be för sjukhuspersonalen som gör en heroisk insats. Låt oss be om beskydd 
från sjukdomar för dem, om vishet att ta rätta beslut och om kraft att orka 
hålla ut

• Be för människor som forskar och arbetar för att hitta ett vaccin mot den här 
pandemin.

• Välsigna vårt trygghetsboende. Vi är så tacksamma för att vi har det. Be om 
beskydd för att viruset ska komma in där.

• Be också om beskydd för våra andra verksamheter i församlingen.

• Be för äldre, sjuka och människor som just nu befinner sig i karantän.

Måndagen den 6 april: Bön om frimodighet 

”Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön.” (Hebr. 10:35) 

Tacksägelse: Tacka Gud för att han vill ge oss en frimodig ande.  

Bön:  

• Be om att vi som Guds barn ska få vara frimodiga att dela med oss av vår tro.

• Be för vår hemtjänst som gör en fantastisk insats för att betjäna behövande

människor i vårt samhälle. Be om beskydd och välsignelse över det viktiga

arbetet.

• Be för alla som ställt sig till förfogande för att hjälpa människor med behov av

hjälp just nu.

• Be om frimodighet för människor i vårt samhälle som just nu gör

hjälteinsatser, inte minst vårdpersonalen.

Tisdagen den 7 april: Bön om generositet 

”Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt 

hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss alla att njuta 

av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och 

dela med sig.” (1 Tim. 6:17-18) 

Tacksägelse: Tacka Gud för att vi, trots allt, har så mycket gott att vara tacksamma för. 

Bön: 

• Be om att vi ska få vara generösa med att dela med oss av tid, engagemang,

pengar och annat som människor kan behöva hjälp med just nu.

• Be för våra företagare och för människor som just nu har blivit av med sina

jobb. Vi inser att det här är en tuff tid för många av oss.



• Be om att vi ska få vara generösa att ge till församlingen även i den här 

situationen. Det kommer en annan tid och då behöver vi ha förutsättningar att 

kunna satsa frimodigt. Så låt inte fruktan styra ditt givande.  

• Be om att vi ska få komma ur den här krisen med hjärtan som är betydligt mer 

generösa, utgivande och omtänksamma. 

 

Onsdagen den 8 april: Bön om fördjupad tillbedjan 

”När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna fram till honom. 

Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja, och hon hällde ut den över hans huvud 

där han låg till bords.” (Matt. 26:6-7) 

Tacksägelse: Tacka Jesus för att han alltid är värd vår helhjärtade, hängivna tillbedjan. 

Tacka för sångens och musikens hoppingivande gåva. (Ta en stund till att lovsjunga 

och tillbedja, ensam eller tillsammans med några. Välj några sånger som du/ni älskar!)  

Bön: 

• Be om att lovsången och tillbedjan till Jesus inte ska få tystna i den här 

situationen. 

• Be för alla sångare och musiker att de ska få vara med att förmedla hopp och 

tro. 

• Be om att tillbedjan ska få fördjupas i våra liv. 

• Be för EFK och inte minst för vårt missionsarbete. Be också för andra 

missionsorganisationer som du har en relation till. Det är en del av tillbedjan 

att missionsverksamheten får fortsätta. 

 

Torsdagen den 9 april: Bön om rening och helande 

”Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: 

Tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem 

och sade: Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för 

många till syndernas förlåtelse.” (Matt. 26:26-27) 

Tacksägelse: Tacka Jesus för att han instiftade nattvarden åt oss. Den påminner oss 

om vad Jesus har gjort för oss. (Fira gärna nattvarden i all enkelhet, ensam eller 

tillsammans med dem du är tillsammans med idag!)  

Bön: 

• Skärtorsdagen har med rening att göra. Bekänn synder och tacka sedan för 

rening från all synd. 

• Nattvarden vittnar om de troendes enhet. Be Gud visa dig på någon som du 

kan be för och välsigna. Ring sedan gärna upp den personen och berätta att 

du bett för honom/henne.  

• Be om beskydd för människor med nedsatt hälsa. 

• Be om helande för människor som drabbats av viruset.  

 

Långfredagen den 10 april: Bön om beskydd och helande 

”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på 

honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes. 53:5) 



Tacksägelse: Tacka Jesus för att han på korset bar alla våra synder och sjukdomar.  

Bön: 

• Bestryk, i tro, ditt eget liv, ditt hus och din familj med Jesu blod. Det finns kraft 

i Jesu blod.  

• Be om att många ska ta emot den frälsning som Jesus vann för oss alla på 

korset. 

• Be om helande för människor till både ande, själ och kropp.  

• Be om att vi ska få komma in i en starkare helandetjänst. 

• Be för den förföljda, lidande kyrkan. 

 

Påskafton den 11 april: Bön om hopp 

”Jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge 

er en framtid och ett hopp.” (Jer. 29:11) 

Tacksägelse: Tacka Gud för att Han är hoppets Gud som vill föda hopp inför 

framtiden. 

Bön:  

• Be om att hopp ska få börja spira mitt i all känsla av ofrid och hopplöshet. 

• Be för skolpersonal och alla andra som arbetar med ungdomar.  

• Be för den ungdomsgudstjänst som vi idag sänder som en slags ersättning för 

Tre Dagar. Be om att många ska titta och bli berörda. 

• Be för ungdomsvärlden. Be om att den unga generationen ska få skakas av 

Guds kraft. 

• Be om att Gud kallar ut många unga människor för tjänst i Guds rike.  

 

Påskdagen den 12 april: Bön om ett globalt uppvaknande och en världsvid 

andeutgjutelse 

”Men ängeln sade till kvinnorna: Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den 

korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där 

han låg.” (Matt. 28:5-6) 

Tacksägelse: Tacka Gud för att Han uppreste Jesus ifrån de döda på påskdagens 

morgon. På grund av Jesus uppståndelse finns det hopp inför evigheten för var och 

en som vill tro på Jesus. Vilket glädjebudskap! 

Bön: 

• Be för hela den världsvida kristna kyrkan som idag firar Jesu uppståndelse, om 

än på ett annorlunda sätt. 

• Be om en våg av frälsning och omvändelser. 

• Be om ett andligt uppvaknande och en världsvid andeutgjutelse.  

• Be om stor änglaaktivitet, som på den första påskdagen. Be om att 

änglavärlden ska strida mot mörkrets makter. Be om att coronasmittan ska få 

klinga av och besegras.  

 

 



När du ber så kan du också välja att ta ett tillfälle under dagen där du, i enlighet med 

Herrens bön, ber om att Guds rike ska tillkomma och att Guds vilja ska ske.  Du kan 

då be enligt det ”flödesschema” som du ser här nedan. Du börjar då att be för 

personliga saker och går sedan vidare för att avsluta med att be för världen i stort:  

 

Personligt: 

Familj/släkt: 

Församlingen/vänner:  

Grannar/staden: 

Landet:  

Världen:  

 

Älskade bröder och systrar i Kungsportskyrkan, nu ber vi tillsammans! 

 

/ Pastorsteamet 

 
 




