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- Restore my nation - 

	
 
Vi ber för vår nation som behöver ett helande genom att vända tillbaka till Gud!  
 
Jesaja 11-40:1  SFB15 
Nyckelord att be utifrån denna vecka:  
 
 
1.Vi ber att människor ska bli tröstade i vårt land!  
 
Jes. 40:1-2 
”Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att 
dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad, och att det fått dubbelt igen av Herrens 
hand för alla sina synder. ” 
 
Den största trösten världen kan få är uppenbarelsen om korset. Jesus har förlåtit oss våra 
synder och öppnat vägen till Gud. 
 
*Vi ber att vi som församling på nytt ska få ett möte med korset och vad Jesus har gjort för 
oss!  
 
*Vi ber att uppenbarelsen om korset ska bli känd i hela vårt land.  
 
*Vi ber för vår regering och riksdag! 
Vi ber för polis, militär, rättsväsendet, sjukvården, skolan, socialtjänsten och kulturvärlden 
samt media i vårt land! 
Vi ber om vishet och en respekt för Guds Ord inom alla områden i samhället. 
 
*Vi ber om blodets beskydd över vårt land och ett stopp på all kriminalitet och våld.  
 
 
 
2.Vi banar väg för väckelse i vårt land genom att gå in i förbön!  
 
Jes.40:3-5 
En röst ropar i öknen: "Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal 
ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. 
Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun 
har talat.” 
 



Hur banar man väg för en förvandlad nation? Hur kan vi göra vägen rak i ödemarken i vårt 
land?  
 
Det finns bara en väg och ett svar på den frågan. Genom vår ödmjuka omvändelse från 
hjärtat och genom vår förbön för landet. När vi går in i stark förbön kommer varje dal att 
höjas och alla berg att sänkas. Ojämn mark blir jämn i landet. Kuperat landskap blir slät 
mark.  
Herrens härlighet uppenbaras och blir synlig så att alla människor kan se den.  
 
*Låt oss därför be att bönens ande kommer över oss alla i denna tid! 
Låt oss be om en ande av förbön över hela Kristi kropp i Sverige!! 
 
*Låt oss ropa om Guds väckelse i vårt land!  
 
 
 
3.Vi ber att Gud ska resa upp sin församling i den troendes tjänst, så att vi alla går ut och 
predikar och vittnar om Jesus!  
 
Jes. 40:6-9 
”Hör, någon säger: "Predika!" Och en annan svarar: "Vad ska jag predika?"  
”Allt kött är gräs, och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman 
faller av när Herrens Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset vissnar, blomman faller av, 
men vår Guds ord består för evigt." Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt 
berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft! Höj den utan fruktan, säg 
till Juda städer: "Se er Gud!"  
 
*Be att alla i församlingen kommet in i ett sant och brinnande själavinnande!  
 
*Be att det blir lika naturligt som att andas att dela evangeliet om Jesus m människor. 
 
*Be om öppna hem och hjärtan för nya människor i våra församlingar!  
 
*Be om under tecken och mirakler i vår vardag!  
 
 
 
4.Se Guds härlighet i Sveriges land!  
 
Jes.40:10-11 
” Ja, Herren Gud kommer med kraft, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, 
hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin hjord som en herde, han samlar lammen i 
sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.” 
 
*Be om en höst av mirakler, genombrott och seger i hela vår församling i Sverige och ut över 
vårt land!  
 



*Be för de små lammen, de andligt nyfödda och dem som är moderfår dvs ledare i 
församlingen!  
 
*Be för våra WAO församlingar och för nya pastorer som reses upp för att kunna sändas ut i 
nationen!  
 
*Be för våra WAO grupper att de blir starka och ser multiplicering! 
 
*Be att människor kommer upp på framgångsstegen och blir lärjungar till Jesus!  
 
*Be om frid och blodets beskydd över vår kristna skola!  
 


