LÖRDAG DEN 24 SEPTEMBER KL.15.00
Vi ber för församlingens utåtriktade arbete, för
evangelisation och diakoni. Vi ber att människor ska få
hjälp att komma till tro och få hjälp att leva gott och
rätt. Vi ber för vårt missionsarbete och för våra
missionärer. Vi ber för våra vänner i Trappaner. Vi ber
för vår stad och för vårt land.
En text om Kristus, till stöd för vår tro, Fil 2:511: Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var
till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med
Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en
tjänares gestalt och blev människan lik. När han till
det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han
sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.
Därför har Gud också upphöjt honom över allting och
gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn
alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under
jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är
Herren, Gud Fadern till ära.

SÖNDAG DEN 25 SEPTEMBER – FÖR DEN SOM VILL
BE I VÅR GUDSTJÄNST
Vi firar gudstjänst och tackar Gud för hans godhet mot
oss i Kristus. Vi ber för världen, för vår stad och för
vår församling. Vi ber tillsammans men också för
varandra
En text om Kristus, till stöd för vår tro, Upp 7:917: Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen
kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och
språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda
i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de
ropade med stark röst: "Frälsningen tillhör vår Gud,
som sitter på tronen, och Lammet!"
Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och
de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten
inför tronen och tillbad Gud och sade: "Amen!
Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran,
makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters
evighet. Amen."
En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i
vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" Jag
svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig:
"Det är de som kommer ur den stora nöden. De har
tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag
och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen
ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer
hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller
någon annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt
på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till
livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från
deras ögon."

BÖNEVECKA
Mån 19 - Sön 25 september
”Be, och ni ska få. Sök, och ni
ska finna. Bulta, och dörren
ska öppnas för er.”
(Luk 11:9)
Bön
är
alltid
viktigt, inte minst
nu, i en tid där så
mycket skakar i
världen
och
i
människors liv.
Fundera på om du inte
ska boka in ett eller
några tillfällen för bön i
vår bönevecka.
Vi vill också uppmuntra dig som vill pröva på att
fasta. De första kristna fastade ibland i samband
med bön, Apg 14:23: ”efter bön och fasta
överlämnade de dem åt Herren som de hade
kommit till tro på.”
Fasta är att avstå, att avstå från något för att uppnå
något annat. Man kan avstå från mat någon eller
några dagar eller kanske från datorer, sociala
medier o.s.v. Fokus ligger inte på vad vi avstår från
utan på vår koncentration på Gud och på bön.
Ibland hjälper det att veta att man inte är ensam
om att fasta. Därför föreslår vi, för dig som vill,
tisdag som särskild fastedag i böneveckan.
Vi vill också betona att vi gärna ber för dig som
önskar personlig förbön.
MÅNDAG DEN 19 SEPTEMBER KL.18.00

Vi ber om beskydd över vår gemenskap, om enhet
och om öppenhet för nya människor.
En text om Kristus, till stöd för vår tro, Jes 9:17: Men det ska inte vara nattsvart mörker där
ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och
Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar
ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, landet
på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen.
Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset
stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett
stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds
under skördetiden, som man jublar när man delar
byte. För du ska bryta deras bördors ok, deras
skuldrors käpp och deras plågares stav, som på
Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och
varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och
förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir
oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans
namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far,
Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden
utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska
befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från
nu och till evig tid.

TISDAG DEN 20 SEPTEMBER KL.18.00

Vi ber för oss själva, för församlingens inre liv, om
gudsmöten och andlig förnyelse. Vi lyssnar
tillsammans. Vad säger Gud till församlingen. Och
hur kan vi ge vårt gensvar?
En text om Kristus, till stöd för vår tro, Joh
1:1-18: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos
Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos
Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom
blev ingenting till av det som är till. I honom var liv,
och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i
mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var
Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om
ljuset, för att alla skulle komma till tro genom
honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för
att vittna om ljuset.
Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor,
skulle nu komma in i världen. Han var i världen och
världen hade blivit till genom honom, men världen
kände honom inte. Han kom till det som var hans
eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt
alla som tog emot honom gav han rätten att bli
Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är
inte födda av blod eller av köttets vilja eller av
någon mans vilja, utan av Gud.
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg
hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har
från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om
honom jag sade: Han som kommer efter mig är före
mig, för han var till före mig." Av hans fullhet har vi
alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose,
nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som
själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort
honom känd.

ONSDAG DEN 21 SEPTEMBER.18.00
Vi ber för våra familjer, för barn och barnbarn, för
mammor och pappor, för mor- och farföräldrar. Vi
ber för våra nära och kära och vi ber för varandra.
Vi ber också om arbetare till skörden, om ledare och
volontärer som vill arbeta med vår söndagsskola
och våra äldre barn/ungdomar.
En text om Kristus, till stöd för vår tro, Mark
4:35-41: På kvällen samma dag sade Jesus till sina
lärjungar: "Vi far över till andra sidan." De lämnade
folket och tog med honom i båten som han var.
Även andra båtar följde med. Då kom en stark
stormvind, och vågorna slog in i båten så att den
höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna
och sov. De väckte honom och sade: "Mästare! Bryr
du dig inte om att vi går under?" Han vaknade och
talade strängt till vinden och sade till sjön: "Tig! Var
tyst!" Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla.
Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni
fortfarande ingen tro?" Då greps de av stor fruktan
och sade till varandra: "Vem är han? Till och med
vinden och sjön lyder ju honom!"

TORSDAG DEN 22 SEPTEMBER KL.18.00
Vi ber för dem som just nu är prövade och behöver
vår förbön. Vi ber om helande till ande, själ och
kropp. Vi ber om nytt mod för den som sörjer eller
brottas med tunga tankar.
Vi ber om styrka och hjälp för den som tvivlar.
Vi ber att vår kyrka ska vara en plats man känner
att man kan och vill gå till när livet är tufft.
Dessutom ber vi att Gud ska fortsätta att utgjuta en
trons och bönens ande över oss.
En text om Kristus, till stöd för vår tro, Mark
3:1-12: Några dagar senare kom Jesus tillbaka till
Kapernaum. När man fick höra att han var hemma
samlades så många att de inte längre fick plats ens
utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem.
Då kom man till honom med en förlamad som bars
av fyra män. När de för folkmassans skull inte
kunde komma fram med honom till Jesus, tog de
bort taket över platsen där han var. De gjorde en
öppning och sänkte ner bädden som den lame låg
på. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Mitt
barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några
skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: "Varför
talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder
utom Gud?" Jesus förstod genast i sin ande att de
tänkte så inom sig, och han sade till dem: "Varför
tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast, att säga
till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga:
Res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta
att Människosonen har makt på jorden att förlåta
synder, säger jag dig" – och nu talade han till den
lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem!" Då reste
mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och
gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom
sig av häpnad och prisade Gud och sade: "Vi har
aldrig sett något liknande!"

FREDAG DEN 23 SEPTEMBER KL.18.00
Vi ber att många ska upptäcka sina andliga gåvor
och andra begåvningar, samt hitta sin livsuppgift
och tjänst för Gud. Vi ber också för församlingens
ledare; för anställda och alla andra ledare i våra
många arbetsgrupper. Vi ber om mod, kraft,
arbetsglädje och ledning. Vi ber att Jesus ska få
vara kyrkans huvud, d.v.s. alla ledares Ledare.
En text om Kristus, till stöd för vår tro, Kol
1:13-20: Han har frälst oss från mörkrets välde och
fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi
friköpta och har förlåtelse för våra synder.
Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före
allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och
på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och
herradömen, härskare och makter – allt är skapat
genom honom och till honom. Han är till före allt,
och allt hålls samman genom honom.
Och han är huvudet för sin kropp, församlingen.
Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda,
för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt
att låta hela fullheten bo i honom och genom honom
försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i
kraft av blodet på hans kors – frid genom honom
både på jorden och i himlen.

