
Under denna vecka vill vi be utifrån vårt BeGe projekt. Vi har tagit ett trosbeslut om att utvidga 
platsen för vår kyrka, ”vi vill förlänga tältlinorna och göra våra tältpluggar starkare”. Vi vill göra det 
för att fler skall få höra om Jesus och få plats i gemenskapen. Detta kräver överlåten bön och 
generösa hjärtan. Låt oss be om detta! 

 

Tisdag den 7/1 

Vi ber om … 

Idag ber vi om att vår längtan och hunger skall få tillta efter mer av Herrens närvaro. Både i våra 
enskilda liv men också i församlingen. Vi kan inte prestera detta i vår egen kraft men om vi uttrycker 
vårt behov och ger utrymme för Anden i våra liv, så kommer han. 

Vi tror att en förutsättning för att vi skall få leva i Guds beskydd, och i det Gud har förberett för oss i 
framtiden, är att bönemotorn i församlingen blir starkare och starkare. Vi ber om att bönens Ande 
skall få bli tydligare manifesterad ibland oss. 

 

Väck vår hunger och längtan efter mer av dig Gud, i våra liv och i församlingen. 

Ps.42:3-5, Ps.63:2-9, Ps.43:3, Matt.5:6, Upp.3:15-22 

Ge oss mod att bereda utrymme för dig, göra rätt prioriteringar, lyssna in och följa ditt Ord. 

Ps.145:18,19, Ords.3:1-12, Fil.4:6-9 

Fyll oss med din Ande av kärlek och låt oss ständigt vara bedjande. 

Ef.6:10-18 

 

Onsdag den 8/1 

Vi ber för … 

Idag vill vi be för Kungsportens församling och allt det arbete som finns i församlingen och utifrån vår 
församling. Varje medlem är, var den än befinner sig, en Guds rikes ambassadör. Vi ber för alla som 
är ledare, alla som går före och visar väg, både i våra verksamheter men också i sitt dagliga arbete. Vi 
ber för alla som på ett eller annat sätt är med och påverkar sin omgivning, både här hemma och ute 
på missionsfälten.  

Vi ber om mycket kärlek, mycket vishet och lyhördhet för Guds röst. Vi ber att Gud skall hjälpa oss att 
se att varje litet ord, gest eller handling som sker utifrån ett hjärta som älskar har betydelse för 
evigheten. Låt oss få älska människor in i Guds rike! 

Vi ber för ledarsamlingen idag. Be att Gud kommer med sin närvaro och ger tro och uppmuntran 
inför det nya året. 



Ps.32:8, Jer.31:9, Joh.16:13-15, 1 Joh.4:19, Matt.22:37 

Vi ber för församlingsledningen och deras familjer. Vi ber om beskydd och välsignelse i deras arbete. 

Vi ber för bolagsstyrelse och alla som arbetar i de olika bolagen. Vi ber om Guds ledning och 
välsignelse i arbetet. 

Vi ber för våra missionärer och de utmaningar de står inför. 

 

Torsdag den 9/1 

Vi ger … 

Idag vill vi be om att Gud berör oss som församling med en Ande av generositet. Gud vår Far har inte 
hållit igen på något. Han har gett oss det han älskade mest, sin egen son, för att vi skall få leva liv i 
frihet från allt som vill binda oss. Han skapade världen och allt gott som finns i den för att vi skulle få 
njuta av den. Allt vi är och har är hans! 

Vi ber att vi med glädje och tacksamhet till Honom vill ge vidare av vår tid, våra resurser och allt det 
goda vi har fått. Vi ber om att få fördriva girighetens mörker genom att tända ljus av utgivande och 
generositet. 

Vi ber om att få vara en församling som vågar tro att när vi lägger våra gåvor och resurser i Guds 
hand kan han välsigna det långt mer än vi kan be eller drömma om. Det finns inga begränsningar hos 
Gud. 

Ords.11:24,25, Matt.5:7, Tit.2:11-14 

Vi ber om att få vara ett hjärta och en själ i våra gemensamma beslut.  

Apg.4:32 

Vi ber om Guds beskydd över sitt verk. 

Vi ber för vårt BeGe projekt och att vi skall nå de ekonomiska mål vi satt upp under 2020 

 

Fredag den 10/1 

Vi beger oss iväg … 

Idag vill vi som församling ödmjuka oss under Guds mäktiga hand och ge honom äran för det vi har 
fått se ske i Kungsportens församling fram till idag. Han har varit trofast och välsignat sitt verk, det 
han talade till församlingen om vad gäller Kungsporten har i sanning blivit en verklighet.  

Nu talat Herren om nya ting för den framtid vi går in i. Låt oss be att vi tillsammans vill resa oss och 
dra vidare in i det löftesland han förberett. Gud är en evigt skapande Gud som vill utvidga sitt rike 
både i oss som hans barn men också i vår omgivning. Mer av hans rike i staden, på arbetsplatserna, i 
skolorna, i rådshuset, i polishus, i häkten och fängelser….. 



Låt oss be att vi tillsammans med alla de heliga i staden får se en förändring. Låt oss be att all 
orättfärdighet, allt som splittrar, alla onda planer och agendor får avslöjas och tappa kraft.  Att alla 
goda krafter och Guds egen närvaro skall få fördriva mörkret. 

Vi ber om att vi som församling både vill Be och Ge så att detta får bli en verklighet under 2020. 

Jes.33:6, Jes.40:26-31, Jos.1:9, Sef.3:14-17 

 

 

 

 


