
Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Markusevangeliet 11:17   

   Treenige Gud, rör vid våra hjärtan, så att vi inte ber bara för oss själva. Se till att vi delar allt
med dem som ingenting har. Var du ett bröd för människor som hungrar. Var med dem som 
har allt av detta livets goda. Var med dem som svälter och dem som för halva tallrikar med 
mat åt sidan. Vi är alla dina barn. Vi behöver dig. Vi behöver din kärlek. Välsigna oss så vi kan 
älska varandra inbördes. (bön 93 i Bönboken)

   Vi har nu även möjlighet att vara med i 30 dagar i bön för den muslimska världen som 
startade för 30 år sedan. I introduktionen till Böneguiden läser jag: ”År 1992 talade Gud till 
en grupp människor som han litade på och inspirerade dem att börja be för den muslimska 
världen just vid den tidpunkt då han verkade med sin ande för att få tusentals muslimer att 
tro på honom.” (dvs ramadan 2 april till 1 maj) Jag återger delar av det som står, Dag 2 – där 
det berättas om träskaraber i Irak. De bor i ökenvåtmarkerna i södra Irak där floden Tigris 
ansluter sig till Eufrat. En del träskaraber hoppas kunna skapa ett resmål för ekoturism i 
detta område som enligt traditionen sägs ha varit Edens lustgård. 

Hur kan vi be? 

Det finns inga kända kristna bland träskaraberna, som kan dela budskapet om att Jesus har 
återställt det som gick förlorat i Edens lustgård. (Rom. 5:17) 

Många familjer bland träskaraberna har fördrivits på grund av krig, och många kämpar för 
att åter bygga upp sina liv. Be att de träskaraber som flytt träsken ska finna glädje i Kristus. 
(Ps. 30:12)

Be för det arbete som görs för att återställa denna speciella miljö och för dem som 
återvänder till sina hem här, att de ska få finna Levande Vatten. (Joh. 4:14)

   Vill du vara med och be, 30 dagar i bön finns som app, kan laddas ned gratis eller gå in på 
https://30dagar.nu/

Vi kan också be tillsammans för EFS, varje söndag kl 20.00-21.00 www.efs.nu/be 
Från och med den 17 april finns möjligheten att be varje dag i 40 dagar, inför EFS och Salts 
årskonferens i Helsingborg. Temat för konferensen är Leva Mission. 

På tal om Leva Mission, så kan vi läsa i senaste Budbäraren om en ny podcast som släpps snart (11 
april). ”Vi vill bistå med praktisk hjälp till varje kristen för att leva ut missionsuppdraget i sin vardag” 
säger Mikael Artursson och Martin Alexandersson, som kommer driva podden.

Snart är det Palmsöndag, Jesu intåg i Jerusalem, glädjeyra och fest. ”Välsignad är han som 
kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.” (Luk. 19:38) 
Lärjungarna prisade ljudligt, står det i evangeliet. Föga anade de att Jesus hade påbörjat 
Vägen till korset. 
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