
Se Herren Sverige!

Bönepromenad i Stockholm på Nationaldagen den 6 juni för allt Guds folk!

Kl. 11.00- ca 13.30 Vi samlas kl. 11.00 vid Observatoriet i Observatorielunden. 
Inledning: Lovsång och bön (den som vill tar med eget fika)

På denna plats som kallas ”ett monument över den moderna vetenskapen” vill vi
i alla fyra väderstreck proklamera: ”Se Herren Sverige” och be att ”varje knä 
ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor ska 
bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” Fil. 2:10-11

Observatoriet omges av flera av Stockholms universitets institut och högskolor 
och området kallas: ”kunskapens kvarter” Vi ber för Stockholms högre 
utbildning och dess skolor. Vi ber för studenternas situation. Vi ber att de 
ska få möta Jesus Kristus. ”I Honom är vishetens och kunskapens alla 
skatter gömda.” Kol. 2:3.

Vi fortsätter bönepromenaden genom hela Drottninggatan där vi stannar vid 
olika bönestationer för att be för våra samhällspelare.

Citykyrkan och Klara Kyrka får representera frikyrkan och svenska kyrkan när 
vi ber för Guds Församling.

Vi ber för Media vid Åhlens. Efter terrorattacken på Drottninggatan för tre år 
sedan riktas hård kritik mot hur media spred obekräftade uppgifter och attacker 
på flera platser samtidigt. Vi ber om: Saklig och sann rapportering i press, TV
och radio.

Vid Sergels Torg ber vi för Familjen. Torget får representera alla de 
familjekonstellationer som finns och rör sig i staden, unga och gamla. Vi ber 
om upprättelse i äktenskap och familjeliv.

Vi ber också för Kulturen vid Kulturhuset. Vi ber om en: upprensning i 
kulturvärlden, som blivit ett samlingsnamn för mycket mörker och 
osundhet. Vi ber om en kultur som förhärligar Gud.

Vi ber för Näringsliv och arbetsplatser vid Näringsdepartementet 
Herkulesgatan 17. Vi ber för Ibramim Baylan, Näringsminister.

Vi ber för politiker och myndigheter vid Rosenbad som är säte för Sveriges 
Regering och för stadsministerns tjänsterum. Vi ber speciellt för Stefan Lövén.

Vi ber för utbildning Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16. Vi ber för 
Anna Ekström, utbildningsminister.



Vi ber också för Kulturdepartementet på samma adress, Drottninggatan 16. Vi 
ber för: Amanda Lind, kultur och idrottsminister.

Vi ber för och välsignar vårt kungshus och kungafamiljen vid Stockholms 
slott. 

Vi avslutar vår bönepromenad vid Utrikesdepartementet, där vi ber för: Ann 
Linde, utrikesminister.

Viktigt också att be för Lena Hallengren, Socialminister, ansvarig för 
vårdfrågor och folkhälsofrågor. 

Vi ber också för vår finansminister, Magdalena Andersson

Vi tar med Sverigebönens böneguide utifrån de sju samhällspelarna för 
inspiration till olika böneämnen! 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer med social distans och delar
upp oss i flera grupper om vi skulle bli fler än 50 bedjare.

Om någon kommer senare och vill ansluta till bönepromenaden går det bra att 
ringa: Anne Nielsen, Sverigebönen: 076-941 77 55 eller Birgitta Svensson, 
Klara Kyrka: 070-491 45 68.


