
Nu ber vi 24-7!
kyrkorna i uddevalla

boka ett bönepass: 
www.24-7prayer.com/signup/ea7712 



Nu ber kyrkorna i Uddevalla 24-7 igen! 
sön 17 jan- sön 24 jan

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska 
manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder.  
Temat är ”Bli kvar i min kärlek”

På grund av Covid-19 har vi ingen gemensam böneplats utan var och 
en ber där man är. Du kan be hemma, på jobbet, i bilen eller under 
promenaden. Du ber på det sätt som passar dig.  
Ensam eller flera, tyst eller högt, genom att sjunga, spela, skriva eller 
måla. Någon eller några ber ständigt och varje bönepass är en timme. 
boka ett bönepass genom att gå in på:  
www.24-7prayer.com/signup/ea7712 

böneämnen dag för dag
Vi utgår från de rubriker och bibeltexter som ekumeniska böneveckan 
har. Vi ber för vår stad, vårt land och vår värld. De första dagarna 
fokuserar på vår egen relation med Gud. Guds rike behöver först växa i 
våra hjärtan för att kunna sprida sig omkring oss. Självklart kan du även 
be om annat som du känner dig manad till.



sön 17 jan kallad av Gud  
  ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a)
  Vi är i Guds kärlek och gör oss redo att sändas till världen.  
15.00 -  Bönepromenad Ta en promenad och be för ditt kvarter.  
16.00  Ta gärna med en vän eller två. 

mån 18 jan att växa till invärtes   
  ”Bli kvar i mig så blir jag kvar i er” (Joh 15:4a) 
  Vi ber att Kristi kärlek ska växa i oss och bära frukt för våra   
  medmänniskor

tis 19 jan att utgöra en enda kropp  
  ”Älska varandra så som jag har älskat er” (Joh 15:12b) 
  Vi ber om vördnad och respekt för alla människors lika   
  värde. Mot våld och extremism.

ons 20 jan att be tillsammans 
  ”Jag kallar er inte längre tjänare… jag kallar er vänner” (Joh 15:15) 
  Vi ber för våra församlingar, för vår bibelskola Mosaik   
  och för kristna i världen.

tor 21 jan att låta sig förvandlas av ordet  
  ”Ni är redan ansade genom ordet” (Joh 15:3) 
  Vi ber om en förnyad kärlek till Guds Ord. Meditera gärna över  
  saligprisningarna (Matt 5:1-10)

fre 22 jan  att välkomna andra 
  ”Gå ut och bär frukt, frukt som består” (Joh 5:16b) 
  Vi ber om att evangeliet ska nå ut till fler och för Saronhuset.

lör 23 jan  att växa i enhet 
  ”Jag är vinstocken, ni är grenarna” (Joh 15:5a) 
  Vi ber att enheten mellan oss kristna ska växa och sprida sig i   
  vår omvärld.

sön 24 jan  försoning med hela skapelsen 
  ”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli  fullkomlig 
  (Joh 15:11)
  Vi ber om rättvisa, om fred och för klimatet 
15.00  -  Bönepromenad Ta en promenad och be för ditt kvarter.  
16.00  Ta gärna med en vän eller två.



Södertullskyrkan

kontakt 
Om du har frågor, funderingar eller behöver hjälp att boka kontakta 

Viktor Jonsved: viktor.jonsved@svenskakyrkan.se, 0522 68 12 20

Mer inspiration till bön och information om den internationella 
böneveckan skr.org/boneveckan


