
Låt ditt 
rike 

komma! 
(Thy Kingdom 

Come) 
 

Daglig ekumenisk bön 13–23 maj 2021 
kl. 19.00–20.00 (max.) i deltagarnas hem 

 
Dag Föreslagen textläsning 

utöver bönen 
Fler texter (från det engelska häftet ”Prayer Journal” 
/”Bönjournalen”/) 2020 och 2021 

13 maj Upp. 5:1–14 ”Jesus”: Joh. 3:16–17, Joh. 14:5–6 
14 maj Gal. 5:13–26 ”Lovprisning”: 1 Kor. 13:4–7 
15 maj 1 Kor. 2:1–16 ”Tack!”: 1 Joh. 4:9–10, 4:19, Kol. 3:15 
16 maj Ef. 1:15–23 ”Förlåt!”: Rom. 5:6–8, Mark. 1:15 
17 maj 1 Kor. 3:1–23 ”Att offra sig”: Luk. 15:1–6, Matt. 18:12–14, 1 Tim. 2:1 
18 maj 1 Kor. 12:1–13 ”Be!”: 1 Joh. 4:7 
19 maj Matt. 3:13–17 ”Hjälp!”: 1 Joh. 3:16–18, Joh. 14:25–26 
20 maj Matt. 9:35–10:20 ”Gudomlig kärlek”: Rom. 8:37–39 
21 maj Matt. 12:22–32 ”Att fira”: Luk. 15:20–24, 1 Kor. 10:16–17, 1 Joh. 4:9–11 
22 maj  Joh. 7:37–39 ”Tystnad”: 1 Kung. 19:11–13 
23 maj Joel 2:21–32 + Apg. 2:14–

21 
”Pingst – den Helige Andes ankomst”: Apg. 2:1–8, Joh. 
20:22 

 
”Låt ditt rike komma” (på engelska: ”Thy Kingdom 
Come”) är en global bönerörelse, som inbjuder 
kristna över hela världen att be under tiden mellan 
Kristi himmelsfärds dag och pingst för att fler 
människor skall komma till tro på Jesus Kristus. Det 
började med en inbjudan från ärkebiskoparna av 
Canterbury och York till den Engelska kyrkan 2016 
och har vuxit till ett internationellt och ekumeniska 
böneupprop.  

Sedan 2017 har Gislaveds församling och 
Gislaveds frikyrkoförsamling deltagit i böne-
uppropet.  

Vad vi ber för, är givet i rubriken – att Guds rike 
skall komma. Vi ber även att den Helige Ande skall 
komma och leda oss. Det kan man ju utveckla på 
många sätt. När vi ber, deltar vi i bönesamtalet som 
redan finns i gudomen, där ”Anden vädjar för oss” 
(Rom. 8:26) och Jesus Kristus ”sitter på Guds högra 
sida och vädjar för oss” (Rom. 8:34). Och genom det 
kommer vi allt mer i samklang med det Gud vill göra 
för att hans rike skall komma!  

Liksom tidigare år ägnar vi oss åt bön för att fler 
skall möta Jesus Kristus och komma till tro på 
honom. Vi ber också för vårt samhälle.  

Just i år, 2021, ber vi för människors oro för att 
drabbas av coronapandemin och för fortsatt 
framgång med vaccination mot sjukdomen. Vi ber 
för dem som drabbats av covid-19 och tackar för alla 
som blivit friska! Vi ber för alla som arbetar inom 
vård och omsorg och möter sjuka människor. Vi ber 
också för alla ansträngningar att minska 
smittspridningen och att all inblandad personal skall 
orka. Vi ber för dem som upplever ensamhet i 
karantän. Vi ber för dem som arbetar med vaccinet, 
försök med tidiga bromsmediciner och med mer 
”traditionella” preparat och metoder. Vi ber att 
vaccinationskampanjen skall fortsätta framgångs-
rikt.  

Kom ihåg: ”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, 
en hjälp i nöden, väl beprövad” (Psaltaren 46:2, 
1917 års bibelöversättning).  

Läs mer på den engelska hemsidan 
www.thykingdomcome.global 

Tack för Din insats i Ditt hem! 
Gislaveds ekumeniska råd 
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http://www.thykingdomcome.global/

