
omgivna vittnen befria 
hålla ut 

blicken Jesus 

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, lår oss då även vi, befria oss från 

allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. 

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. /Hebr 12:1-2a 

Program för Kungsportskyrkan Bönevecka 18-24 januari 2016. 
I Kungsportskyrkan vill vi börja 2016 tillsammans i bön. Vi tar denna vecka hjälp av några av Nya                
testamentets första lärjungar, de som först lyssnade på och följde Jesus. Varje dag kan du läsa en 
kort text om personen och sedan finns det några böneämnen föreslagna just för den dagen. 

Vi hoppas att du vill be tillsamman med oss denna vecka och vi tror att Gud vill möta dig med sin 
helige Andes närvaro under böneveckan. 

Vi möts också under veckan till några gemensamma bönesamlingar. 

/Böneteamet. 

Onsdag 20/1 12.00  Lunchbön på Kungsporten.   Har du inte möjlighet att komma till Kungsporten 

     vill vi utmana dig/er att avsätta onsdagens lunch till bön. Du kan be hemma eller på 
     jobbet. Varför inte inbjuda några fler och bilda en bönegemenskap under lunchen 
      där ni ber med och för varandra? 

Torsdag 21/1 18.30  Torsdagsbön med Drömkväll. Den här kvällen söker vi Gud i bön och lyssnar in 

     hans röst och tilltal. Vi kommer skriva ner de tilltal och Ord vi får till oss och bära  
     med oss dem under året  

Fredag 22/1 5:56  Morgonbön vid dopgraven. Denna dag är det exakt 60 år sedan vår församling 

     bildades. Kan det finnas något mer passande än att mötas på morgonen för att                   
     upphöja och tacka Jesus? Välkommen på födelsedagsbön:)  

Lördag 23/1 17.00  60-årsfest i kyrkan. (anmäl er!)  

Söndag 24/1 10.00  Bön inför Visionsgudstjänsten. Vi ber om Guds tilltal inför det nya året. Vi ber 

     också för gudstjänsten. 

 

 



MÅNDAG 18 JANUARI 
Matteus. 
Matteus växte upp i staden Kafarnaum vid Gennesarets norra strand. Som vuxen började han arbeta som tullindri-
vare. Den romerska ockupationsmakten arrenderade ut rätten att driva in skatt/tull till intresserade judar. Romarna 
kunde ge dessa lokala tullindrivare fria händer när det gällde taxor och metoder för indrivandet. Det vanligaste var 
en taxa på mellan två och tolv procent. 
Tullindrivarna sågs många gånger som förrädare av sina egna.  
Matteus var alltså tullindrivare i Kafarnaum och det är inte alls omöjligt att han flera gånger tagit ut höga tullav-
gifter av de som fiskade i Gennesarets sjö. Kanske hade Petrus, Andreas, Jakob och Johannes alla varit tvungna att 
betala skatt till Matteus? När Matteus hör Jesu ord ”Följ mig” förvandlas hans liv för alltid. Han lämnade allt och 
följde Jesus. Det tog nog lite tid för de övriga lärjungarna att acceptetera att en tullindrivare nu fanns med som Jesu 
lärjunge. 
 
Böneämnen: 
- Be om omvändelse och frälsning för ”tullindrivare” i dag, personer vi kanske tycker lever ett allt annat än rättfär-
digt liv. Matteus omvändelse lär oss att Gud alltid i första hand ser till människan och inte till handlingar eller om-
ständigheter. 
- Be om nya Matteusar i vår tid där omvändelsen och ett förvandlat liv blir tydliga tecken på Guds handlande och 
kärlek.  
 

TISDAG 19 JANUARI 
Prisca 
Första gången vi möter Prisca är i Apostlagärningarna 18:2. Prisca och hennes man Aquila kom från områ-
det Pontos vid Svarta Havets sydkust. Lukas räknar i Apostlagärningarnas andra kapitel upp ett antal folk-
slag och platser som var representerade på pingstdagen i Jerusalem när Anden föll över lärjungarna. I den 
uppräkningen finns Pontos med (Apg 2:9). Möjligheten finns att Prisca och Aquila var med redan på 
pingstdagen i Jerusalem och fick ta del av budskapet om Jesus och Andens utgjutande. 
Prisca bodde under en tid i Rom men blev tillsammans med Aquila och hela stadens judiska befolkning 
förvisade från staden år 49/50 e.Kr. Det var kejsar Claudius som utfärdade ett edikt om att inga judar 
längre fick bo i Rom. 
Prisca och Aquila flyttade då till staden Korint i Grekland. I Korint stöter de ihop med en energisk judisk/
kristen predikan och blir vänner med honom. Han hette Paulus. 
Eftersom de alla tre hade samma yrke (tältmakare- läderhantverkare) fann de varandra inte, bara som 
vänner, utan även som kollegor och arbetskamrater.  
Prisca och hennes man följer efter något år med Paulus till Efesos och blir hans medhjälpare i arbetet med 
att sprida budskapet om Jesus. I Efesos träffar Prisca på den energiske, nyomvände förkunnaren Apollos. 
När Prisca och hennes man lyssnade på Apollos förkunnelse upptäckte de att Apollos behövde mer kun-
skap om Jesus och krisen tro.  
Tillsammans tog de sig an Apollos och lärjungatränade honom och ”gav honom ännu noggrannare kun-
skap om guds väg” (Apg 18:20).  
Priscas och Aquilas hem blev sedan en trygg samlingsplats för församlingen i Efesos. 
 
- Be om fler ”Priscor” i vår tid 
- Be att fler personer får bli andliga mammor och pappor åt nyomvända eller sökande människor. 
- Be om fler personer i vår stad som vill öppna sina hem låta dem bli platser där Guds rike får utbredas. 



ONSDAG 20 JANUARI 
Markus 
Markus fullständiga namn var Johannes Markus och han var från Jerusalem. Förmodligen kom han från en för-
mögen familj. Hemmet hade tjänstefolk, bland annat en tjänsteflicka som hette Rhode. Huset hade också ett stort 
samlingsrum och en kringbyggd gård med ytterport. Eftersom huset där han bodde omtalas som hans mors, Marias, 
hus, tyder det på att hon var änka.  
Markus var inte en av Jesu tolv lärjungar men hans mor Maria var en av kvinnorna som följde Jesus. Marias hem 
(Markus hem) blev en av de tidiga samlingsplatserna för lärjungarna. 
Vi vet inte när Markus blev en Jesu efterföljare men det är mycket troligt att Markus själv hade stött på Jesus i Jeru-
salem. Förmodligen hade hans mor Marias tro stor inverkan på honom. Markus var kusin med Barnabas och reste 
med både Paulus, Barnabas och Petrus på missions-och predikoresor. 
När Jesu lärjungar, de som känt Jesus personligen, gick bort under en kort tidsperiod blev behovet starkt av att 
teckna ner berättelserna om Jesus och hans verk. 
Markus tidiga sammanställning/evangelium om Jesus blev därför en mycket viktigt skrift i den kristna församlingen 
historia. 
 
- Be för personer som just nu lever nära Jesu lärjungar. Be att barn, släktingar, vänner till kristna ska få göra egna 
personliga möten med Jesus. 
- Be om nya ”Markusar” för vår tid. Personer som får lämna bestående avtryck i skrift och kultur om Jesus som fräl-
sare. 
 
TORSDAG 21 JANUARI 
Tabita 
I Apostlagärningarna 9:36 finns ett grekiskt ord som bara förekommer en gång i NT. Det är ordet mathéthria. Ordet 
används om en kvinna som hette Tabita. Vissa bibelöversättningar kallar henne Dorkas som var hennes grekiska 
namn. Ordet mathéthria betyder ordagrant lärjunginna. Tabita var en sann lärjunge, inte bara en kvinna bland alla 
andra som var intresserad av Jesusrörelsen, hon var en lärjunge. Tabita var sömmerska och sydde skjortor, mantlar 
och andra kläder. Det berättas att Tabitas liv var fyllt av ”goda gärningar och frikostighet mot de fattiga” (Apg 9:36). 
Tabita bodde i staden Joppe och det är lätt att se framför sig alla fattiga i staden som tack var Tabitas stora hjärta 
var klädda i fina kläder. 
Tabita blev allvarligt sjuk och ganska snart ledde den sjukdomen också till hennes död. Sorgen var stor i staden över 
att den goda och generösa lärjunginnan Tabita hade dött. 
 
Det blev känt för de övriga lärjungarna i Joppe att lärjungen Petrus var i grannstaden Lydda.  
Man skickade två män för att hämta Petrus och han följde genast med dem till Joppe. 
När han kom dit hade Tabita redan varit död en tid. Man hade tvättat hennes kropp och lagt henne i ett rum på 
övervåningen i huset. 
När Petrus kommer dit och möter alla sörjande vänner till Tabita ber han dem alla lämna rummet där Tabitas kropp 
ligger. När rummet blivit tomt böjer han sina knän i bön. 
Sedan vänder han sig till Tabita och säger: ”Tabita stig upp!”.  Tabita öppnar sina ögon och sätter sig upp, Petrus 
räcker henne sin hand och hjälper henne att resa sig. 
Han kallar in de sörjande vännerna igen och låter dem se den uppstånden Tabita. Händelsen blev känd i hela staden 
och många kom till tro på Herren när de såg det som hade hänt med Tabita. 
 
- Be om fler ”Tabitor” lärjunginnor i vår tid. 
- Be om fler personer som använder sina gåvor, talanger och sin kreativitet för att glädja och betjäna personer i            
behov. 
- Gud fick uppenbara sin makt och kraft över Tabita och många kom till tro på Herren.                                                                        
- Be om fler personer som genom sina liv skapar förutsättningar för andra att tro. 
- Be om under och tecken som leder till efterföljelse och tro. 



FREDAG 22 JANUARI 
Lukas 
Lukas var med stor sannolikhet född och uppvuxen i staden Antiokia i nuvarande Turkiet. Lukas var av icke-judisk 
härkomst och är därmed troligen den ende av bibelns författare som inte tillhört Israel folk. Efter Stefanos död i Je-
rusalem flydde lärjungarna från Jerusalem och flera av dem kom till Antiokia (Apg 11:19) Det var i Antiokia som Jesu 
lärjungar först kallades ”kristna” och det var också i Antiokia som det tidigt på 40-talet e.Kr. bildades en hednak-
risten församling. Troligen blev Lukas omvänd genom mötet med dessa förföljda lärjungar och den första kristna 
församlingen i staden. 
Tidigt verkar Lukas ha blivit bekant med såväl Paulus som Petrus och Barnabas och följde flera gånger med på                
Paulus missionsresor. 
Lukas var läkare och skriver sitt evangelium med stor noggrannhet, ”efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från 
början (Luk 1:3). Han genomför efterforskningar om Jesus genom samtal med ögonvittnen, lärjungar och Jesu allra 
närmaste familjemedlemmar. Förmodligen har han även intervjuat Maria, Jesu mor. 
 
Lukas skriver till sin vän Theofilus för att stärka honom i hans nyfunna kristna tro. Omsorgen om Theofilus själ gör 
Lukas till den kristna församlingens första historiekrönikör. 
Han skriver utifrån sina intervjuer och utifrån sina erfarenheter på resorna med Paulus. 
Lukas framhåller den Helige Andes avgörande betydelse i Jesu liv och verksamhet och att den helige Ande är miss-
ionens ledare. (Luk 1:15, 35, 41, 67, 2:25, 3:16, 4:1, 14, 11:13) 
 
- Be att Gud möter och frälser nya ”Lukasar” i vår tid. 
- Be om fler personer i vår tid som med skärpa och intellekt kan stå upp i tal och skrift och försvara den kristna tron. 
För att använda ett fint ord, be om fler apologeter. 
 
LÖRDAG 23 JANURI 

Maria från Magdala 
En av de mest omtalade kvinnorna i bibeln är Maria från Magdala. Maria kom från staden Magdala, på 
västra stranden av Genesarets sjö mitt emellan städerna Kafarnaum och Tiberias. Första gången vi möter 
henne är i Luk 8:2 där det berättas att hon var en av de kvinnor som följde Jesus tillsamman med de tolv. 
Lukas nämner i samma textsammanhang att Jesus hade botat Maria och befriat henne från onda andar. 
 
Johannes berättar i sitt evangelium att Maria kom ut till Jesu grav medan det ännu var mörkt på morgonen 
dagen efter Sabbaten. Det var hon som såg att gravstenen var bortrullad och det var hon som sprang och 
hämtade Petrus och Johannes (Joh 20). 
Det var Maria som först fick möta Jesus efter uppståndelsen och Maria var den första personen i historien 
som fick uppdraget att berätta om Jesu uppståndelse. 
 
Efter den händelsen blir det tyst om Maria från Magdala i bibeln. Vi vet inget mer om hennes liv och gär-
ning efter detta. Traditionen säger att hon flyttade till Efesos tillsammans med Johannes och Jesu mor. 
Dock kan vi inte veta det med säkerhet. 
 
- Be om fler ”Marior”  
- Be att fler personer får möta Jesus till befrielse och glädje och blir hans lärjungar. 
- Be om fler personer som får göra livsavgörande möten med den uppståndne Jesus och säger ja till upp-
draget att vittna om hans uppståndelse. 



SÖNDAG 24 JANUARI 
Johannes 
Ingen av de fyra evangelieförfattarna presenterar sig i sina skrifter. I Johannes evangeliet hittar vi några 
intressanta ”inre vittnesbörd” och vi kan konstatera: 

Författaren är jude 
Han känner väl till de judiska seder och bruk. 
Författaren är ett ögonvittne (Joh 19:35, 21:24). 
Författaren är ”den lärjunge som Jesus älskade”, 21:20, 24. 
Han måste alltså ha hört till den inre kretsen av Jesu lärjungar. 

Johannes föddes i den lilla staden Betsaida i Galiléen. Han pappa Sebedaios var fiskare och hans mor Sa-
lome var släkting till Jesu mor Maria. Johannes och hans äldre bror Jakob var först lärjungar till Johannes 
Döparen men anslöt sig senare till lärjungaskaran runt Jesus. 
Johannes blev en av ledarna i urförsamlingen i Jerusalem. När staden förstördes av Romarna år 70 e. Kr 
flyttade han tillsamman med många andra till staden Efesos och blev även där en betydelsefull ledare för 
de kristna. 
Omkring år 95 e. Kr. greps Johannes och förvisades på order av den romerske kejsaren Dominitianus till 
ön Patmos i Egeiska havet. Anledningen var att Johannes frimodigt talade och vittnade om Jesus. 
Johannes evangelium skiljer sig på många sätt från de övriga tre evangelierna. Johannes vill ge en kom-
pletterande bild av de Jesu liv och undervisning. Innehållet i de övriga evangelierna var känt och när           
Johannes skriver sitt evangelium gör han det på ett personligt sätt och anger även syftet med sin skrift:  
”Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i lärjungarnas åsyn, men dessa 
har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i 
hans namn.” Joh 20:30-31 
 
- Be om fler ”Johannesar” i vår tid. 
- Be om fler personer i vår tid som genom sitt ledarskap och sina personliga vittnesbörd visar en tydlig 
bild av Jesus Kristus och leder många till tro på honom. 
- Be om fler personer i ledande ställning i vårt land som frimodigt vågar stå upp för bekännelsen till Jesus 
även om tidsandan kräver något annat. 




