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Böneveckor januari 2019. Kungsportskyrkan 
 
Inledning 
Joh 3:1-8, Apg 2:1-47 
 
Har du sett en surfare? Har du sett hur surfaren simmar ut i vattnet för att vänta på rätt våg?  
Flera passionerade surfare jag läst om säger att surfing handlar mycket om teknik, mod och styrka 
men framför allt handlar det om att fånga vågen. 
När Jesus samtalar med Nikodemus säger han ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men 
du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av 
Anden.” Som troende är vi surfare vid Guds stora strand. Gud låter sin Andes vind blåsa och vår 
uppgift är att fånga vågen som vinden drivit upp. På samma sätt som en van surfare lär sig känna igen 
väder, vind och våg, kan vi som Jesu lärjungar lära oss att känna igen Guds vind och våg. Guds Andes 
vind blåser oftare än vi anar upp trons vågor för oss. Vår uppgift är då att känna igen vinden och göra 
oss beredda att fånga vågen. Det är som om Jesus säger att Andens vind kan börja susa i oss 
människor. 
 
När lärjungarna på pingstdagen upplever den helige Andes kraft för första gången berättar Lukas att 
det var ”ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt.” 
Det var ingen tvekan om att något var på gång. Alla i huset märket att vinden var på väg. Vinden, 
stormen, dånet fyllde hela huset. Anden blev som en eld inom dem och snart var de fullt upptagna 
med att berätta om Jesus, döpa nyfrälsta och bota sjuka. Den Andliga vinden går alltid i den 
riktningen, inifrån och ut. Först kraft, värme, eld, glädje, tungotal mm, sedan ut till människor för att 
berätta om Jesus.  
Erik Bernspång skriver följande i sin kommentar till Johannes kapitel 3: ”Om det blåser nordan tjänar 
det ingenting till att vi ber vinden ta en annan riktning. Om vinden skulle ta tag i min hatt tjänar det 
ingenting till att jag försöker befalla vinden att föra den tillbaka… vinden är suverän”  
Vinden lyder inte mig men jag kan hissa segel i vinden och jag kan bygga en väderkvarn eller ett 
vindkraftverk och låta vinden arbete för mig. Som Jesu lärjungar är det vår kallelse att följa, leva och 
bygga församling, i vindens riktning. 
Vinden blåser redan, Anden är utgjuten, Guds vågor för vår tid är på väg. Välkommen med att fånga 
vågen, välkommen med i vindens riktning, välkommen med på Församlingens böneveckor. 
/Böneteamet 
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Tider 
Vi inleder böneperioden med 24/7- bön fredag 4/1 till söndag 6/1. 24/7-bönen kommer hållas i 
Maria, som vi inreder till bönerum. Kl 20.00-24.00 är det gemensam bönenatt på fredagskvällen. 
Vid receptionen på Kungsporten finns listor där du kan teckna dig för en eller flera bönetimmar. Från 
och med fredag kväll flyttar vi listorna till korridoren utanför Maria.  
Kvällstid och nattetid när Kungsporten är stängt sker passeringen in till kyrkan och 24/7-bönen vid 
ingången utanför Marta. Har du frågor om detta, kontakta David Axelsson, 070 524 18 34 
 
To 3  18.30  Torsdagsbön 
Fr 4 18.00  Bönenatt (20.00-24.00)  och start för 24/7-helgbön 
Lö 5   24/7-bön 
Sö 6   24/7-bön 
 10.00  Bön inför gudstjänsten 
Må 7 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet (Svavelsticksgränd 29) 
Ti 8 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
On 9 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
To 10 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
 18.30  Torsdagsbön med bön för alla ledare 
Fr 11 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
Lö 12   Inga samlingar. Du ber där du befinner dig 
 
Sö 13 10.00  Bön inför gudstjänsten 
Må 14 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
Ti 15 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
On 16 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
To 17 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
 18.30  Torsdagsbön 
Fr 18 07.00-07-30  Morgonbön i kyrkan 
 12.00-12-30  Lunchbön i kyrkan 
 12.00-12.30  Lunchbön på Tändsticksområdet 
Lö 19   Inga samlingar. Du ber där du befinner dig 
Sö 20 10.00  Bön inför gudstjänsten 
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7-13 januari. JAG ÄR! 
Inledning 
Det finns ord och uttryck i bibeln som jag som västerländsk läsare ofta skyndar förbi utan att inse 
innebörden. Bibeln, och i det här fallet Nya Testamentet, är skriven i en annan tid, i en annan kultur, 
till människor med andra referenser, värderingar och tankegångar än det som präglar vår 
västerländska kultur på 2000-talet. Därför kan det ibland vara nyttigt att läsa sakta och låta orden 
sjunka in. Den här veckan ska vi stanna upp vid de sju tillfällen då Jesus i Johannesevangeliet 
använder uttrycket JAG ÄR om sig själv. Det är lätt att missa de oerhörda anspråk Jesus gör när han 
säger JAG ÄR.  
Uttrycket hittar vi första gången i 2 Mosebok 3:14, där Gud presenterar sig för Mose som JAG ÄR. 
Uttrycket JAG ÄR, är alltså det namn som Gud själv presenterar sig med. På Nya testamentets tid 
hade präster och vanliga troende stor respekt för Guds helighet och Guds namn. För att inte 
förminska Gud eller ta för stora ord i sin mun använde präster och skriftlärda inte Gudsnamnet JAG 
ÄR när de talade om Gud. De använde istället omskrivningar som Den Högste, Den Välsignade osv.  
När Jesus blivit fängslad och förd inför stora rådet riktades flera olika anklagelser mot honom. Jesus 
svarar inte på anklagelserna, han förblir tyst. Till slut frågar översteprästen honom: ”Är du Messias 
den Välsignades son?” Inte ens översteprästen, den högsta religiösa ledaren, han som var den ende 
som fick gå in i det allra heligaste i templet, tog Guds namn i sin mun. När Jesus svarar på 
översteprästens fråga går det en chockvåg genom hela stora rådet. Jesus svarar: ”JAG ÄR. Och ni ska 
få se människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himmelens moln”, Mark 14:60-
64 
Den enkle snickarpredikanten från Nasaret gör det förbjudna. Han tar Guds namn i sin mun mitt 
framför Stora rådet och översteprästen. Mer än så, han påstår att han själv är JAG ÄR. 
Jesus identifierar sig själv som Gud och med den gudomlige Messiasgestalten i Daniels bok 7:13 och i 
Psaltaren 110:1. 
Översteprästen reagerar med kraft på detta. Markus evangelium låter oss veta att han river sönder 
sina kläder. Det var ett starkt uttryck för fasa och sorg, ett uttryck som översteprästen enligt Mose 
lag var förbjuden att göra (3 Mos 21:10). Översteprästen anser att det inte behövs några fler vittnen 
eller anklagelser, alla hade ju själva nu hört hur Jesus hädade Guds namn. Markus skriver: ”Alla 
dömde honom till döden”, Mark 14:64. 
Jesus döms till döden för att ha gjort anspråk på att vara Gud, JAG ÄR.  
Du och jag befrias till livet för att Jesus är Gud, JAG ÄR. 
Välkommen med på en bönevandring där vi följer JAG ÄR under sju dagar. Varje dag läser vi ett JAG 
ÄR- bibelord från Johannesevangeliet. Varje dag finns det också en Reflektion där vi vill utmana dig 
att stanna upp några minuter och reflektera över din egen relation till JAG ÄR. Ta vara på de 
stunderna och be Jesus leda dig vidare på din lärjunga-vandring. 
Varje dag finns det också några anslagna böneämnen som du gärna får ta med i din bön. 
/David 
 
Måndag 7 januari 
Bibeltext, Joh 6:35 
”JAG ÄR livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra och den som tror på mig 
ska aldrig någonsin törsta.” 
Reflektion:  
Jesus talar om att komma till honom för att inte hungra och att tro på honom för att inte törsta. När 
kommer du till Jesus och vad får dig att tro på Jesus? 
 
Böneämnen: 
Tacka Gud för liv, bröd och näring genom Jesus. 
Be för församlingens inriktning och framtid.  
Be att det nya årsmottot ska få landa och hjälpa oss när vi som församling berättar om Jesus.  
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Be att många nya människor ska vilja komma till Jesus och be att många även ska våga tro på honom. 
 
Tisdag 8 januari 
Bibeltext, Joh 8:12 
”JAG ÄR världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 
Reflektion: 
Jesus talar om att vandra i mörkret eller ha livets ljus. Har Jesus fått tända livets ljus på alla områden 
hos dig eller finns det mörklagda vandringsleder som behöver lysas upp? 
Böneämnen: 
Tacka Gud för livets ljus i Jesus. 
Be att livets ljus ska lysa än starkare över församlingen. 
Be att livets ljus ska fördriva mörker hos många i år. 
Be att livets ljus på djupet ska beröra vår stad och vårt land. 
 
Onsdag 9 januari 
Bibeltext, Joh 10:9-10 
”Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i 
överflöd.” 
Reflektion: 
Jesus säger att han är en dörr/port som leder till frälsning och bördiga betesmarker. När och hur 
söker du aktivt den dörren för att hitta bete/näring för ditt liv? 
Böneämnen: 
Tacka Gud för liv i överflöd genom Jesus 
Be att KungsPORTEN ska få vara en del av Jesu port som visar vägen till goda betesmarker. 
Be att tjuven, i Jesu namn, ska lämna de får (alla människor) som är ämnade att tillhöra Guds rike. 
Be för alla som blivit skrämda eller bestulna av tjuven när det gäller relationer, vänner, gemenskap 
och tro.  
 
Torsdag 10 januari 
Bibeltext, Joh 10:11 
”JAG ÄR den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” 
Reflektion: 
Jesus talar om sig själv som en god herde som ger sitt liv för oss (fåren). På vilket sätt visar du den 
gode herden att du är tacksam för hans herdeskap och på vilket sätt visar du honom att du tänker 
följa honom? 
Böneämnen: 
Tacka Gud för hans omsorg genom herden Jesus. 
Be för alla politiska ledare och andra makthavare i vår stad 
Be att vi som församling ska bli duktiga på att peka på Jesu ledarskap. 
Be att många ledare och makthavare i vår stad ska få lära känna den gode herden 
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Fredag 11 januari 
Bibeltext, Joh 11:21-26 
”…JAG ÄR uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever 
och tror på mig ska aldrig någonsin dö…” 
Reflektion: 
Jesus säger dessa ord till Marta när hennes bror Lasarus har dött. Marta pendlar i sin tanke mellan 
dåtid, ”Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött”, och framtid, ”jag vet att han ska 
uppstå…på den yttersta dagen”. Han som är dåtid, framtid och nutid står mitt framför Marta men 
hon är fast i allt utom nutiden med Jesus.  Vad gör du för att leva med Jesus här och nu och inte 
fastna i felaktiga bindningar till dåtiden (nostalgi) eller framtiden (önskedrömmar)? 
Böneämnen: 
Tacka för Jesu ständiga närvaro i ditt liv 
Be att Jesus närvaro ska bli påtaglig och tydlig för alla som kommer i kontakt med dig och 
församlingen den här veckan. 
Be att vi ska få se många omvändelser och dop i församlingen under 2019. 
Be att vi som församling får vara en livsförvandlande gemenskap just för vår tid. 
 
Lördag 12 januari 
Bibeltext, Joh 14:6 
”JAG ÄR är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” 
Reflektion: 
Jesus säger att han är vägen till fadern. Märks det i ditt liv att du har hittat vägen till universums 
skapare, alltings ursprung? 
Böneämnen: 
Tacka Jesus att han Vägen, Sanningen och Livet. 
Be att Sanning ska genomsyra ditt liv 
Be att fler ska hitta Vägen genom dig och församlingen 
Be att Livet ska få väcka det som dött i ditt liv, i din gudstro och i församlingens liv. 
 
Söndag 13 januari 
Bibeltext, Joh 15:5 
”JAG ÄR vinstocken ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan 
mig kan ni ingenting göra.” 
Reflektion: 
Jesus säger att förblivandet i honom leder till frukt. På vilket sätt bär du Jesu frukt? 
Böneämnen: 
Tacka Jesus för att du får vara en gren i den sanna vinstocken. 
Be att Gudsrikets frukter ska mogna och växa i dig 
Be för allt Guds folk i vår stad. Tacka Gud för alla grenar på vinstocken. 
Be om kraft, inspiration och mod för alla präster, pastorer och församlingsledare i vår stad. 
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14-20 januari. Jesu sju ord på korset. 
Inledning 
Många använder idag uttryck och ordspråk utan att veta att de är hämtade från bibeln eller att det är 
direkta citat från Jesus. Ta till exempel uttrycken ”Var dag har nog av sin egen plåga”, ”Varför ser du 
flisan i din broders öga men inte bjälken i ditt eget öga”, ”Ingen kan tjäna två herrar”, ”Allt vad ni vill 
att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”, ”Kasta inte pärlor för svinen”. Listan 
skulle kunna göras mycket längre. Även vi som kallar oss bibelläsare använder ibland bibelcitat utan 
att veta i vilken situation och sammanhang det yttrades. Ta t ex ”För där två eller tre är samlade i 
mitt namn, där är jag mitt ibland dem”. Vi citerar ofta det ordet när vi är få på en samling för att 
påminna oss om att Jesus är närvarande hos de få likaväl som hos de många. Det är naturligtvis sant 
men det är intressant att se att citatet avslutar en text om konfliktlösning och kraften i att bekänna 
synd och komma överens (Matt 18:15-20). Eller ta texten jag citerade ovan i inledningstexten till 
böneveckan: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer 
eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden”, Joh 3:8. Många gånger hör 
jag folk citera texten och avslutar citatet med: ”…så är det med Anden.” Det är nog ingen dålig teologi 
att påstå att Anden rör sig fritt och att vi inte alltid kan följa Andens vägar, men det blir ändå en 
annan innebörd när vi upptäcker att det står: ”…så är det med var och en som är född av Anden”. 
 
Den första veckan läste vi Jesu sju JAG ÄR-ord. Även den här veckan ska vi läsa sju Jesusord. Ord som 
vi citerar och använder oss av i olika sammanhang. Alla sju orden har det gemensamt att de yttrades 
av Jesus vid samma tillfälle. Det är orden Jesus sa när han hängde uppspikad på korset.  
Ta gärna lite extra tid den här veckan och läs in dig på korsfästelsen. Läs bibeltexterna om 
korsfästelsen men läs också någon biblisk uppslagsbok om korsfästelsen.  
Vi läser Jesu ord på korset i den ordningen de uttalades. 
Jag har i texterna den här veckan hämtat inspiration och lånat formuleringar från en predikan av 
Micael Nilson med rubriken: Jesu sju ord på korset. 
Stilla ner dig några ögonblick efter varje dags bibelord under veckan, och påminn dig om att orden 
kommer till dig från en slagen, misshandlad, oskyldigt dömd man, Guds son som bär världens och 
därmed också din synd upp på korset. Kristi kropp för dig utgiven. 
 
 
Måndag 14 januari 
Bibeltext, Luk 23:34 
”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.”  
Reflektion: 
Vem är det Jesus ber Fadern förlåta? Soldaterna, Pilatus, prästerna, de skriftlärda, lärjungarna? 
Paulus skriver i Rom 5:8, ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog medan vi ännu var 
syndare.” Det var din och min synd som korsfäste Jesus. Det är för dig och mig och varenda människa 
Jesus ber. Bekänn din synd, lämna ditt skräp, och ta emot frihet och förlåtelse från den korsfäste 
Jesus. 
Böneämnen: 
Tacka Jesus för förlåtelsens kraft. 
Be och välsigna de du har svårt att förlåta. 
Be att du får vara en bärare av Guds förlåtelse och försoning. 
Be om fred och försoning i de konflikter som råder i mellanöstern. Be om fred i 
Israel/Palestinakonflikten. 
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Tisdag 15 januari 
Bibeltext, Luk 23:45 
”Jag säger dig sanningen: idag ska du vara med mig i paradiset.” 
Reflektion: 
Jesu ord är riktat till en brottsling. Denne brottslig har vänt sig till Jesus med orden: ”Tänk på mig när 
du kommer med ditt rike”. Micael Nilson skriver i en kommentar till den här texten: ”Frälsningen är 
både svår och enkel. Om du ser på Jesus, ser du hur svår den är och hur mycket den kostat. Om du 
lyssnar på brottslingens/rövarens bön ser du hur enkel den är. Vem som helst kan ta emot den”. 
Idag kan du få byta din bön om en tanke mot evigt liv och frälsning från den korsfäste Jesus. 
Böneämnen: 
Tacka Jesus för frälsningens öppna dörr. 
Be att du ska uppleva visshet om din frälsning. Vänd dig till Jesus och be honom tänka på dig. 
Be att många i vår tid, likt rövaren, ska förstå att frälsningens dörr är öppen, trots att de inte kan 
peka på ett vacker eller fulländat liv. 
Be för alla nyomvända och nykristna i vår församling och i landet.  
 
Onsdag 16 januari 
Bibeltext: Joh 19:26b-27a. 
”Kvinna, där är din son: Sedan sa han till lärjungen: Där är din mor.” 
Reflektion: 
Vid korset skapas en ny gemenskap. Vid korset blir människor som aldrig tidigare setts syskon. Där 
blir fiender vänner. Där blir människor från alla länder ett folk. Hur visar du att kristna från andra 
kyrkor och sammanhang är dina syskon? 
Böneämnen: 
Tacka Gud för allt Guds folk. 
Be för kristna syskon i andra delar av världen som just nu lider av fattigdom eller förföljelse 
Be Gud visa dig om det finns någon kristen bror eller syster som du ska stödja, uppmuntra eller hjälpa 
på något sätt. 
Be att alla som tillhör Kungsportskyrkan ska känna sig hemma och hitta sin plats i gemenskapen. 
 
Torsdag 17 januari 
Bibeltext: Matt 27:46 
”Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli! Eli! Lema sabaktani? Det betyder: Min Gud, min 
Gud, varför har du övergett mig?” 
Reflektion: 
”Vår ensamhet bröts för att Jesus tog den på sig. På korset genomlever Jesus det yttersta lidandet, 
att vara skild från Gud. Själva definitionen av helvetet.” (Micael Nilson) 
Jesus blev skild från Gud (tog ditt helvete), för att du skulle få gemenskap med himlen. 
Du har gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. På vilket sätt påverkar det din dag? 
Böneämnen: 
Tacka Jesus för att han tog din ensamhet och gav dig gemenskap med Gud. 
Be för människor du känner till som lever i ensamhet 
Be Gud använda dig för att hjälpa människor ur ensamheten 
Be att alla som kommer till Kungsporten ska hitta vänner och ytterst möta gemenskapens Gud. 
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Fredag 18 januari 
Bibeltext: Joh 19:28 
”Jag är törstig” 
Reflektion: 
Jesus törstar och lider på riktigt. Evangeliernas berättelse om korsfästelsen är ingen saga om en 
hjälte som gör sig fri och rundar smärtan. Jesus genomled tortyr, prygel och korsfästelse. 
Var detta nödvändigt? Hebreerbrevets författare svarar oss: ”Eftersom han själv har prövats och lidit 
kan han hjälpa den som prövas”, Heb 2:18 
Jesus känner din prövning, han törstar, hungrar och lider med dig. Men han kan också mätta dig, 
släcka din törst och lindra din plåga. Vart går du med din hunger, din törst, din smärta? 
Böneämnen: 
Tacka Jesus för hans makt att släcka törsten i ditt liv. 
Be att Gud med sin makt och kraft leder dig till de källor som på djupet ger dig tillfredställelse. 
Be för de i din närhet som du vet lider på något sätt. 
Be att du ska få leda människor till Jesus, han som kan släcka törst, hela och bota. 
 
Lördag 19 januari 
Bibeltext: Joh 19:30 
”När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ´Det är fullbordat´.” 
Reflektion: 
Jesus är djupt prövad, han har genomlidit en oerhörd smärta. Hans fysiska krafter är snart slut. 
Ändå säger han inte – Det är slut. Han säger det motsatta – Det är fullbordat. 
Detta måste vara historiens tre viktigaste ord. I dessa ord ligger frälsningen, hoppet och framtiden. 
Liksom det millimeterstora fröet gömmer ett helt träd med rotsystem, bladverk, stam och bark och 
trädkrona, rymmer dessa tre ord evigheten. 
Om dessa tre ord från Jesus har med frälsning, hopp och framtid att göra, hur mycket låter du de 
orden påverka din planering och dina mål för framtiden? 
Böneämnen: 
Tacka Jesus för att han död inte är slutet utan fullbordan och början på något nytt. 
Be för människor i din närhet som du vet håller på att ge upp. 
Be att Jesu fullbordade verk på korset ska bli verklighet för dessa. 
Be att du ska få uppleva vad Jesu ord ”Det är fullbordat” betyder i ditt liv, när det gäller tjänst, 
Andens gåvor och kraft. 
 
Söndag 20 januari 
Bibeltext: Luk 23:46 
”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” 
Reflektion: 
Jesu sista ord på korset är ett citat från gamla testamentet: ”I din hand överlämnar jag min ande. Du 
har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud”, Ps 31:6. 
Detta var den vanliga barnabönen för varje barn i Israel. Förmodligen hade Josef och Maria lärt Jesus 
den bönen från barnaåren. Nu fullbordar de orden hans liv. 
Bengt Pleijel skriver i en kommentar till den här versen följande: 
”Detta sker vid en nionde timmen, kl 15.00. Just då förkunnar basunstötar från templet att tiden är 
inne för aftonoffret. Varje from jude ber då sin aftonbön som består just av psaltarpsalmen 31. Det är 
den psalmen Jesus nu ber. Jesus hade säker lärt sig den som liten i Nasaret. Nu ber Jesus från korset 
sin sista aftonbön tillsammans med alla fromma. Jesus har slutfört sin livsgärning. Dagsverket är slut. 
Hans sista dag är slut. Och när Jesus bett sin sista aftonbön slutar han andas” 
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Detta Jesus ord från korset är ett ord som håller att både leva på och dö på. 
Kan du idag be tillsammans med de fromma judarna och Jesus: Jag överlämnar min ande i dina 
händer? Har du överlåtit allt i ditt liv till Jesus?  
 
Böneämnen: 
Tacka Jesus för att han visat vägen till faderns händer och famn. 
Tacka Jesus för att hans ord håller att leva på och dö på. 
Läs gärna Ps 31 i sin helhet och låt den bli din bön dag. 
Be att vår församlings ska få vara en gemenskap där många hittar tryggheten i Guds händer. 

 
 
 
 
 

Om du under böneperioden har upplevt ett tilltal från Gud om församlingen och dess inriktning eller 
om du har upplevt att Gud visat dig ett bibelord som har med församlingen att göra, hör då gärna av 
dig till någon av oss pastorer eller församlingsledare. Vi tror att Gud leder oss TILLSAMMANS och vi 
vill lyssna in det Gud säger till oss för just vår tid.  Vi vill vara redo för vågen och vinden. 
 
Gud välsigne dig och din viktiga bönetjänst. 
 
/David Axelsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


