
Böneämnen 

Måndag 12 januari. Idag ber vi för all Barn-och Ungdomsverksamhet på Kungsporten.                             

Be för alla barn och ungdomar som deltar i någon del av församlingens och friskvårdens barn-och 

ungdomsverksamhet. Be om Gudsmöten och frälsningsunder. Be om helande, mognad och An-

dens verk  bland de unga. Be för Kungsportens förskola och Be för ALLA ledare och all personal. 

Tisdag 13 januari. I dag Ber vi för församlingens mission och internationella arbete. Be om be-

skydd och ledning för våra missionärer: Anna Karin  & Henrik Steen, Maj Britt & Francisco Baena, 

Laila & Andreas Pettersson, Joel & Sam Jubrant, Stella och Henry Holmgren, Billy och Eva Lena. 

Be för Missionsskolan i Constanta i Rumänien, Be för vår vänförsamling i Chadyr Lunga i Molda-

vien. Under fliken internationellt arbete hittar du mer information om församlingens mission. 

Onsdag 14 januari. Idag Ber vi för Kungsportens trygghetsboende och hemtjänst. Be för hela 

byggprocessen när huset för trygghetsboendet ska byggas. Be att Trygghetsboendet och hem-

tjänsten ska få bli redskap för Guds hand att möta människor till frälsning, upprättelse och he-

lande. Be att hemtjänsten får en bra start och ett bra kundunderlag. Be för den rekryteringspro-

cess som är igång för hemtjänsten. 

Torsdag 15 januari. Idag ber vi om frälsning och dop. Be om många omvändelser och fräls-

ningsunder 2015. Be för vårens Alphakurs, Be för Kungsporten Akademi, Be för Hållplats Kungs-

porten, Be för Fridhemsplan, Be för Konfa-gruppen, Be för alla samlingar och möte på Kungspor-

ten varje vecka där människor får höra evangelium. Nämn vid namn personer inför Gud som du 

önskar se frälsta och döpta. Var frimodig i din Bön. 

Fredag 16 januari. Idag ber vi för vårt land, Sverige. Be för riksdag och regering, Be om politiker 

och ledare med ”nya hjärtan” (Hesekiel 36:26). Be att Gud lyfter fram politiker och ledare som 

lärt sig lyssna till honom. Be att Gud beskyddar Sverige från terrorattacker och angrepp. Be för 

ekonomin, integrationen, skolan, vården och att Sverige ska får vara ett öppet, fritt och tolerant 

samhälle där människor kan bygga och bo i fred. Be om väckelse! 

Lördag 17 januari. Idag ber för sången, musiken, dansen ja allt kreativt.  Be för Kungsportens alla 

lovsångare, musiker, sångare, dansare, dramagrupper och tekniker. Be om Guds Andes kraft över 

var och en som vill tjäna Gud med sin kreativitet. Be att Gud ska beröra människor genom 

sången, dansen, musiken mm. Be att Gud på ett särskilt sätt bekläder Kungsportens alla kreativa 

personer med profetisk ande och skärpa. 

Söndag 18 januari. Idag ber vi för allt Guds folk. Be för alla församlingar och gemenskaper i vår 

kommun som samlas till gudstjänst idag. Be om ny kraft för församlingar, pastorer, präster, dia-

koner, församlingsledningar mm. Be om framgång för Guds rike. Be om nya initiativ och försam-

lingsplanteringar där det behövs och be om stark tillväxt för alla befintliga församlingar.  


