
BÖN FÖR UKRAINA 

Om kroppsligt och andligt beskydd 

Psaltaren 91, Andra Korinthierbrevet 1:3–4 

Alla himmelska härskarors Gud, vi ber om ditt mäktiga kroppsliga och 

andliga beskydd över våra bröder och systrar i Ukraina. Vi ber att du 

håller dem undan hot och våld, befaller dina änglar att försvara dem 

och gömmer dem under dina vingars skugga.  

 Där det råder skräck, terror och andlig grymhet ber vi i Jesu namn 

att du trampar sönder Satan och hans ordningar.  

 Du är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, trösta och uppliva 

våra bröder och systrar i deras lidanden.  

Vi ber att du, så som du ledde ditt folk ut ur förtrycket i Egypten, 
ska rädda folket i Ukraina (och Ryssland) bort från allt förtryck.  

Ty du är vår Herre och Gud. 

Amen. 

Att Gud ska sörja för varje praktiskt behov 

Filipperbrevet 4:19, Psaltaren 104:27–28, Ordspråksboken 3:27 

All nåds Gud, du kan fylla varje behov hos vart och ett av dina barn 

med den rikedom som finns hos Jesus Kristus. Våra systrar och brö-

der i Ukraina vänder sig nu till dig och ber att du ska ge dem mat, tak 

över huvudet, säkerhet, medicinsk hjälp, allt. När du öppnar din hand 

fyller du ditt folk med goda ting. Ge alla dem som är i nöd allt vad de 

behöver.  

 Vi ber att vi genom din Ande ger och gör vad vi har möjlighet att ge 

och göra. 

Amen. 

För Guds kyrkas tillväxt 

Kolosserbrevet 4:2–4, Psaltaren 43:3 

Himmelske Fader, vi ber att du i detta förfärliga och tragiska öppnar 

människors öron och sinnen för din Son Jesus Kristus och hemlig-

heten med honom. Sänd ditt himmelska ljus och din gudomliga san-

ning in i det djupaste mörkret och led människor till ditt heliga berg och 

dina boningar.  

 Låt troende och icke-troende i Ukraina se och höra dig och sätta sin 

tro och tillit till dig. Ge dem en ny sång att sjunga till din ära. 

Amen. 

För förföljarnas och fiendernas hjärtan 

Matteus 5:44, Psaltaren 54 

Gud, vår Fader, vi ber att våra systrar och bröder i Ukraina ska kunna 

älska sina fiender och be för dem som förföljer dem.  

 Ge våra systrar och bröder tillit till att du, Fader, är deras hjälpare 

och den som håller dem vid liv.  

 Du ska ta bort allt ont hos deras fiender. Du ska befria Ukrainas (och 

Rysslands) folk från allt förtryck, allt hot, all förföljelse. 

Amen. 

Befrielse från det onda 

Jeremia 15:21, Galaterbrevet 1:4, Matteus 6:13, Uppenbarelseboken 

22:20 

Herre, vår Gud, rädda våra bröder och systrar i Ukraina undan den 

Ondes våld och makt, och befria dem ur den Våldsammes hand.  

 Jesus Kristus, Guds son, du gav dig själv som ett offer för vår synd 

och ondska och räddade med din frälsning oss människor från onds-

kans herravälde. Rädda oss, våra systrar och bröder i Ukraina och 

alla människor från det onda och den Onde. 

Ty ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. 

Amen. 


