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Som församling står vi ett väldigt spännande skede. 
Många saker skall formas för framtiden inte minst i utfor-
mandet och bygget av en ny kyrka. Samtidigt är varje år 
en utmaning och en möjlighet att än djupare kliva in i det 
som Gud har tänkt. Som församling är vi inte bara till för 
oss själva utan vi är kallade att förmedla Kristus till våra 
nära, vår stad och vår värld. Detta året är treveckorsbö-
nen utformad i en rörelse inifrån och ut. Vi börjar med 
bön för församlingen, sedan för staden och till sist för vår 
värld. Vi vill i detta häfte ge stöd till din dagliga andakt 
under böneperioden. Det är mäktigt att tänka att våra 
böner kan vara med och öppna för Guds rike. Framfö-
rallt vet vi att det är just Guds kraft eller vidrörande som 
verkligen gör skillnad eller som Jesus sa: Utan mig kan 
ni ingenting göra (Joh 15:5). Vi utmanar dig att under 
denna tid varje dag ta en extra stund för bön. Vi vill även 
uppmuntra att delta i någon eller några av våra gemen-
samma böner varje vecka (mån-fre kl 12 o 18, sönd 10, 
14, 18). 

Ett annat redskap som ger fokus till bönen är fasta. Fasta 
är för att en tid avstå från något som egentligen är bra 
(dåliga saker skall man alltid försöka avstå ifrån). En fasta 
är matfasta. Det kan handla om allt ifrån att avstå från all 
mat till att avstå vissa måltider eller viss typ av mat. Vi 
har de senaste åren rekommenderat Daniels fasta som är 
att äta vegetariskt eller veganskt beroende på hur strikt 
man tolkar det. På Smyrnas hemsida kommer vi att lägga 
upp några tips och recept kring detta. En annan typ av 
fasta är att avstå något som annars är en naturlig del av 
ens liv. Det kan t ex handla om sociala medier, TV eller 
något särskilt intresse. Oavsett vilket sätt man väljer så 
handlar fasta om att under en period ha ett särskilt fo-
kus. Det är en påminnelse för en själv och ett sätt att visa 
för Gud att man går in i en avskild tid av bön. Att avstå 
från vardagliga saker ger även mer tid för bön. 
Så låt oss tillsammans be om ett 2020 som verkligen gör 
skillnad för människor runt omkring oss!
/Johannes Magnusson

Bibeltexterna är hämtade ur Bibel 2000



FÖRSAMLINGEN - en helig byggnad

Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och 
profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. 
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp 
till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också 
ni samman till en andlig boning åt Gud.
Efesierbrevet 2:20-22

De första mottagarna av detta brev var församlingen i 
Efesos. I Efesos fanns ett av antikens sju underverk,
Artemistemplet. Det var Efesosbornas stolthet, ett
arkitektoniskt mästerverk.

När Paulus skriver sitt brev säger han inget om
Artemistemplet. I ställer målar han bilden av ett större 
underverk, ett vackrare mästerverk som håller på att 
växa fram. Guds församling. Där hörnstenen är Kristus, 
Guds ord är grunden och byggnadsmaterialet är männis-
kor av alla sorter som Gud fogar samman till en boplats 
åt sig i världen. Ett andligt hem som förkunnar Guds 
härlighet och drar människor till honom. 

När Paulus målar denna bild blir han överväldigad och 
faller på knä i bön och tillbedjan. 
Låt oss göra detsamma. Låt oss tacka Gud att vi får vara 
en del av hans mästerverk på jorden. Men också be att 
vi förstår vad vi har i församlingen, så vi inte river ner 
det som ska byggas upp eller delar upp det som ska vara 
helt. Ibland när vi fokuserar på brister och fel glömmer 
vi att vi är ett en del av ett pågående bygge. Låt oss som 
de första kristna vara stolta över församlingen och tacka 
Gud för att vi får vara med. Men också vara rädda om 
den och be för den.
/Urban Ringbäck

BÖN
Låt oss tacka Gud för att vi får vara en del av
församlingen.
Låt oss be om enhet och sammanhållning.
Låt oss be om församlingens fortsatta tillväxt i vår stad.

 

DAG 1 - MÅNDAG





FÖRSAMLINGEN - Herrens bygge

Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden
är väktarens vaka förgäves. 
Psaltaren 127:1

”Om inte Herren” må vara den sorgligaste inledningen 
på en mening och inte minst ett nytt år.. Ordet förgäves 
är inte heller särskilt uppmuntrande. Om inte Herren 
bygger huset hjälper det inte med fina lokaler och höga 
medlemstal, stor verksamhet med många volontärer, fina 
gudstjänster med god förkunnelse. Ja, listan kan göras 
lång. 

Blotta tanken är ganska deprimerande. Låt oss genast 
vända på det. Låta Herren ha första platsen och sista 
ordet. Vad händer då? 
Om Herren bygger huset
Är byggarnas möda välsignat
Om Herren vaktar staden 
är väktarnas vaka välsignat 

Skönt! Vilken tur att Gud är i byggbranschen. Ända sedan 
han sade ”Varde ljus” har Gud byggt himmel och hav 
och människor. Att Herren bygger huset betyder inte att 
byggarbetarna ska sluta bygga. Att han vaktar staden
betyder inte att väktarna kan lägga sig och sova. Tvärtom. 
Gud använder människor. Entreprenörer, arkitekter, 
hantverkare, ingenjörer, byggledare, inredare, Det är 
många som är involverade i Guds bygge men Gud är 
byggherren. Själva definitionen för en byggherre är ”den 
som har det fulla ansvaret för byggverksamheten” Det 
vi bygger tillhör Gud. Det är Guds verk och Guds ansvar. 
Det gäller våra liv, vår gemenskap, den nya kyrkan. 

Om Gud får vara byggherre, Kristus hörnsten och Anden 
arkitekt, då har både församlingen och staden en ljus 
framtid. Låt oss därför önska varandra ett av Herren 
välsignat och gott byggår! 
/Anne-Jorid Ahgnell

BÖN 
Låt oss tacka Jesus som är centrum i vår gemenskap
Låt oss be att Gud får vara byggherre i våra liv och vår 
församling
Låt oss be att Gud leder bygget i Frihamnen

DAG 2 - TISDAG



FÖRSAMLINGEN - Att växa i kärlek

Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa 
i alla avseenden så att vi förenas med honom som är 
huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman 
och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, 
med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer 
hela kroppen till och byggs upp i kärlek.
Efesierbrevet 4:15-16

I somras stod det rätt till med pappas ligusterhäck. Den 
var grön och växte med väldig kraft. Jag och bröderna 
klippte den. Lika nöjda som vi var efter vårt dagsverk 
stod vi förundrande några veckor senare. Den hade vuxit 
till den grad att det var dags att klippa igen!
 
Sommaren innan såg det värre ut med häcken, torkan 
höll naturen som gisslan och varje kvist fick kämpa för att 
inte tappa sina blad. Det som mår bra växer. När naturen 
sjunger sin vackraste sång kan inte ens asfalten hindra 
maskrosen att bryta igenom.

I Efesierbrevet kallas vi som församling till att växa i ”alla 
avseenden”. Jag tror att det handlar om att växa i kärlek 
till Kristus, till varandra och till andra. När församlingen 
mår väl och andens regn vattnar växer vi också rent nu-
merärt. Vi blir fler! Fler i Kristi kropp. Det är vår kallelse. 

Nyckeln verkar vara att varje del i kroppen får komma 
till sin rätt. Hjälper och stöder med den kraft som Kristus 
ger. Min utmaning till dig är tvådelad. BE om ett Andens 
regn över vår församling och vår omvärld. LEV så att 
andra människor kommer till sin rätt i församlingen. En 
sådan bön, ett sådant liv förändrar liv och samhälle. 
/Christofer Öhrvall

BÖN
Herre sänd ett Andens regn över vår församling och vår 
omgivning.
Hjälp oss att skapa utrymme för andra att komma till sin 
rätt i församlingskroppen. 

DAG 3 - ONSDAG



FÖRSAMLINGEN - Älska varandra

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så 
som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla 
skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra 
kärlek.” 
Johannesevangeliet 13:34-35

Så som jag har älskat er säger Jesus, är det ens möjligt? 
Att älska så som Jesus älskar? 
Jesus älskar oss människor oavsett om vi gensvarar på 
Hans kärlek eller om vi förtjänar den. Han sätter inte upp 
några villkor för sin kärlek, han älskar, utan förbehåll, 
hela tiden. 
Han är den som har älskat oss först, som älskar oss nu 
och vars kärlek kommer följa oss ända in i evigheten.

Älska varandra på samma sätt som jag har älskat er! 

Behövde Jesus ge oss en uppmaning att älska varandra?
Fungerar det inte automatiskt när man har blivit kristen? 
Jo, för det mesta men i relationer ställs vi då och då inför 
utmaningar då vi fortfarande behöver göra medvetna val 
och aktivt välja kärlekens väg i mötet med varandra. 
Valet att älska är inte alltid varken lätt eller logiskt, ofta 
kostar det på, då behöver vi komma ihåg Jesus uppma-
ning om att älska varandra såsom han har älskat oss. 

Varför är kärleken mellan kristna syskon så viktig? 
”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar var-
andra kärlek.” Står det verkligen alla? Ja. Kärleken kristna 
syskon emellan synliggör att Jesus är en verklighet i våra 
liv. 

 ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min 
nåd bli kvar över dig.” Utifrån 
Jesu kärlek och nåd till dig och mig, kan vi, i den helige 
Andes kraft, välja att älska, oavsett.
/Maria Larsson Tibell

BÖN
Herre, tack för att du ständigt ger av din kärlek in i våra 
liv, hjälp oss att kunna ta emot den och ge den vidare till 
andra. 
Herre, hjälp oss att välja att älska även när det kostar på.

DAG 4 - TORSDAG



FÖRSAMLINGEN - Barn & Unga

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid 
dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg 
det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit 
till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som 
de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett 
barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, 
lade händerna på dem och välsignade dem.
Markusevangeliet 10:13-16

Ibland finner vi oss själv i en process som börjar avslöja 
hur vi har det på insidan. Denna hösten har varit just så 
för mig, jag har mött rädslor och oro som jag inte mött 
tidigare. Får jag vara med, eller är jag diskvalificerad? 
Känslan av att bli borträknad och förbisedd har skrämt 
mig. 

I bibeltexten vi precis läste möter vi Jesus och hans 
lärjungar och en hel folkhop som ville vara nära Jesus. 
Lärjungarna som säkert känner att människorna pressar 
sig lite för nära deras Jesus, börjar visa bort folk som 
kommer med sina barn. Det som händer sedan tycker 
jag är otroligt vackert: Jesus konfronterar lärjungarna och 
berättar att himmelriket tillhör barnen och att vi måste 
bli som barn för att kunna bli en del. 

Du och jag är frälsta av nåd,  inte genom våra egna 
bedrifter och försök, jag tror det är det som Jesus vill lära 
oss. Vi behöver låt oss bli burna, älskade och omhänder-
tagna av Gud själv. Det handlar inte om hur duktiga vi är 
eller om vi gör alla rätt. 

Jag berörs också av Guds hjärta för de unga. Vilken plats 
har de? Den främsta! 
Bygger vi en kyrka och församling som lägger den unga 
generationen högt upp på prioriteringslistan? 
Jag drömmer om en församling där vi gör allt för att 
ingen ska bli förbisedd eller borträknad framförallt inte 
de barnen och tonåringarna. 
/Jonathan Boström

DAG 5 - FREDAG



FÖRSAMLINGEN - En plats för
återupprättelse

Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till 
krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. 
Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i 
arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som 
krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde 
han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Her-
rens ord kom till mig: Skulle jag inte kunna göra med er, 
Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. 
Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, 
Israels folk.
Jeremia 18:1-6

Det är en fantastisk och oerhört viktig bild som Jeremia 
får av Gud. En bild av hur Gud ser på sitt folk. Vi skall 
komma ihåg att Guds folk i detta skede var långt ifrån 
exemplariska. De hade avfallit, svikit, misslyckats igen. 
När man läser historien så ser man även att detta är 
långt ifrån första gången. Gud är den som inte bara ger 
en andra chans utan gång på gång har han tålamod och 
är beredd att börja om. I detta finns en stor inbjudan till 
oss. Du får komma som du är, än en gång! Men han låter 
dig inte förbli en misslyckad kruka utan han börjar om 
med dig. Han vill något mer. Han vill ditt bästa. Försam-
lingen är Guds gemenskap på jorden, var annars skall 
man kunna komma som man är. Det fina är att det är 
inte tänkt att du skall förbli där du är. Församlingen är en 
gemenskap barserad på nåd, kärlek och förlåtelse och 
det är samtidigt platsen för förädling, fördjupning och en 
plats att blomstra.

Ibland märks våra misslyckanden tydligt för omgivningen, 
men oftast är det bara några få som vet. Inbjudan från 
Gud är dock densamma. Kom! Jag vill börja om än en 
gång med dig till att formas till det som du är tänkt!
/Johannes Magnusson

BÖN
Be om att Gud skall forma dig.
Bekänn dina synder och misslyckanden till en Gud som är 
beredd att göra allt för att förlåta dig.
Be om att församlingen verkligen skall få vara en ärlig 
plats för återupprättelse.

DAG 6 - LÖRDAG



FÖRSAMLINGEN - Arbetare till Guds rike

Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men 
arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut 
arbetare till sin skörd.”
Matt 9:37-38

Påfallande ofta hämtade Jesus illustrationerna till sina 
tal, samtal och uppmaningar från den natur som just då 
omgav honom. Jag gissar ett Jesus vid det här tillfället 
hade blicken på ett vitnande sädesfält eller en dignande 
vin- eller olivlund. Eller så var det människorna han såg, 
alla de beskrivs tidigare i berättelsen: de illa medfarna 
och de hjälplösa. Även här, språk från omgivningen: de 
är som får utan herde. Jesus säger inte att det är deras 
själar som skall bärgas enbart, han säger att det är män-
niskor. Att skörda är att ta hand om det han har sått och 
plantera. Ofta är det ett mycket praktiskt arbete.
Det finns en brådska i Jesu budskap, en mognande skörd 
har en begränsad skördetid.
Men hur skall vi orka?  Det är just det den här texten 
svarar på. Den ger oss två verktyg: Begränsning och bön. 
I  den judiska skriftsamlingen Talmud står det: Bli inte 
nedslagen av världens oerhörda nöd. Gör det rätta nu, 
var barmhärtig nu. Du är inte förpliktad att fullborda 
arbetet, men du heller inte fri att överge det.” 

Ingen kan kan klara arbetet själv. Ingen församling. Inget 
samfund. Inget samhälle. Men alla kan ta sin del, alltså 
begränsa så att det som görs kan göras med ömhet och 
varsamhet. Och i samma andetag be. Be skördens Herre 
att han väcker arbetslusten hos de andra. Bara då blir 
skördefesten en segerfest. 
/Tomas Sjödin

BÖN 
Du som är Herre över den underbara skörd som nu 
vitnar, ge mig ett klart sinne så att jag ser vad som är min 
del i arbetet och en bedjande och välsignande hållning 
till de andra på fältet. Bara Du, Gud kan göra det. 

DAG 7 - SÖNDAG



STADEN - Sök stadens bästa

Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap 
och be för den till Herren. När det går väl för den, går det 
också väl för er.
Jeremia 29:7

Det är väldigt lätt ibland att vi antar en ”fästningsmen-
talitet” när vi inser att vi lever i en sargad värld. Vi vet 
inte riktigt hur vi ska hantera allt vi ser och hör. Istället så 
väljer vi att dra oss undan från samhället och kulturen för 
att skydda oss och helt enkelt invänta att Jesus kommer 
tillbaka eller att vi dör och kommer till himlen. Eller så 
anpassar vi oss till tankesättet: ”Samhället är en kloak-
brunn av synd, det bästa är nog om vi helt enkelt överger 
den och håller oss så långt på avstånd som möjligt.” ”Vi 
vet att saker och ting kommer att bli värre innan Herren 
kommer tillbaka, så varför ska vi söka stadens bästa?” 
 
Det var exakt så på profeten Jeremias tid, men han
utmanande dem med en radikal annorlunda attityd. 
Jeremia ville att det hebreiska folket skulle inse att Gud 
hade placerat dem i Babylon av ett mycket speciellt syfte. 
Han utmanar dem till att gå och…skapa hem, skaffa jobb, 
bygga familjer och helt enkelt leva mitt i staden. Men 
samtidigt ”söka den stads bästa”. Trots allt som händer 
runtomkring så ska de fortsätta att ”leva livet” och vara 
till så stor välsignelse som möjligt för samhället omkring 
dem. Exakt samma princip gäller oss idag. Gud har place-
rat oss i vårt samhälle och stad av en viktig anledning och 
syfte. Vi ska söka stadens bästa.
/Mark Beckenham

BÖN
Herre, visa mig hur jag ska se på min stad med Ditt per-
spektiv, så att jag inte fastnar i ett negativt tankemönster.
Herre, uppenbara för mig hur jag kan dagligen vara en 
välsignelse för mina omgivningar. I Ditt namn så ber jag. 
Amen.

DAG 8 - MÅNDAG





STADEN - Be för dem som leder

Framför allt uppmanar jag dig och de andra troende att 
be. Be om Guds hjälp och tacka honom för allt han har 
gjort. Be för era medmänniskor, särskilt för alla makt-
havare och de som bestämmer, så att vi får fred och 
stabilitet och kan leva för Gud på ett värdigt sätt. Detta 
är rätt och något som gör Gud mycket nöjd, han som har 
räddat oss. Han vill nämligen att alla ska bli räddade och 
förstå det sanna budskapet om Jesus. 
1 Tim 2:1-4 

Nero sitter vid makten i Rom och brevet skrivs under 
hans tid. En brand tar fart och de kristna som bor i Rom 
ställs som ansvariga och får som resultat leva i förföljelse 
och tortyr. Parallellen skulle kunna vara en flyktingvåg tar 
fart och de kristna, konverterade, ställs tills svars inför 
migrationsverk och domstolar med sina liv som insats i 
Göteborg.

Bed Gud om en ny tid i Göteborgs rättsväsende till hjälp 
för de utsatta!

Gud som har all makt och är allvetande låter våra böner 
vara ett medel till att förändra! Hur det fungerar kan 
tyckas svårt att förstå. Gud vill allas räddning – från den 
vi minst anar till de som väntat på Jesus länge nu. Vår 
stad behöver Jesus både moraliskt och som frälsare! 
Medmänniskorna i vår stad behöver våra böner. Vår stad 
lider på flera sätt mitt i upprustning och jubileumsår som 
kommer. Människor behöver asyl, boende, mat, sys-
selsättning, gemenskap, sammanhang, hela relationer, 
hopp meningsfullhet. Gud arbetar genom våra böner och 
älskar att få höra både tack och böner om hjälp. Låt oss 
arbeta genom mer bön, ofta och mycket så det blir ännu 
mer, ofta och mycket av Guds mirakler i vår stad!
/Annelee Thorstensson

BÖN 
Bed för de som arbetar med att utveckla vår stad så alla 
får plats och ett värde i samhället.
Bed för att vi kristna får vara medspelare i stadens planer 
för människors räddning!

DAG 9 - TISDAG



STADEN - Be om välgång

Be om välgång för Jerusalem!
Må de som älskar dig leva i trygghet. Må välgång råda 
inom dina murar, trygghet i dina palats.
Psaltaren 122:6-7

Vad vill Gud för vår stad? Vill Gud välgång? Om jag talar 
utifrån min egen erfarenhet, är välgång ett belastat ord. 
Kan jag be om välgång, eller vill någon då sätta etiketten 
framgångsteolog på mig? Tänk vad dessa etiketter förstör 
och riskerar att förvränga vår Gudsbild. 
Det borde vara ett självklart ja på den frågan. Det är klart 
att Gud vill välgång för oss, för vår stad och för hela sin 
skapelse. Gud är god och generös klart han vill välgång 
för sitt folk. 

Vi vet att så inte alltid är fallet då vi lever i en fallen värld. 
Därför behöver vi vara redo att precis som Paulus kunna 
leva både i fattigdom och förföljelse men också i överflöd 
på ett gott och sunt sätt. ”Allt förmår jag genom honom 
som ger mig kraft.” Fil 4:12
Med det sagt har vi i Ps 122 en uppmaning att be om 
välgång, hebreiska ordet shalom, för Jerusalem, där 
Herrens tempel fanns. Vi vet att idag är Guds tempel, 
våra hjärtan. Gud vill att vi ska be om hans shalom för de 
platser där hans tempel finns. 

Ja Gud vill shalom, frid och välgång för oss och vår stad, 
hela hans väsen är sådant att han vill det goda för alla 
människor. Vi är satta på den plats där vi är för att vara 
med och dra ner Guds rike. Det gör vi när vi ber om hans 
shalom.

Vers 7 talar om välgång, frid och trygghet bland Guds 
folk, när församlingen präglas av Guds frid och trygghet 
kan den ge det till staden där den finns. Det är precis vad 
alla städer behöver och längtar efter.
/Daniel Ånskog

BÖN
Vi prisar och tackar dig Gud vår Far, för du är allt igenom 
god och vill välgång och frid för oss och vår stad.
Gud forma oss så vi blir en välsignelse för vår stad.

DAG 10 - ONSDAG



STADEN - Dela med dig

Om en broder eller syster är utan kläder och saknar
Mat för dagen, vad hjälper det om någon av er säger:
”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”
Men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det med 
tron i sig själv, utan gärningar, är den död.
Jakob 2:15-17

Tron på Jesus Kristus måste alltså få praktiska konsekven-
ser, annars är vår Tro bara en massa tomma ord, som 
klingar falskt. Hur får vi tron i våra liv och i vårt försam-
lingsliv att bli trovärdig?
Att ge den hungrige mat, mat utdelning och sopplunch
Att lyssna och samtala, och finnas där.
Att vi besöker den sjuke och ensamme.
Att vi som kyrka välkomnar alla människor.
Mycket av detta praktiserar vi redan i vår kyrka.
Klart att vi kan bli bättre, men den brännande frågan
är egentligen: Vilka konsekvenser får tron i mitt liv, 
och är den trovärdig?
Att se sin nästa, att lyssna på sin nästa, att ta tid
med sin nästa.
Att vandra ett stycke tillsammans på livsvandringen
med sin nästa, 
Att ringa sin nästa ibland, att skratta och gråta med
din nästa
Att DIN nästa vet om att DU finns där, inte alltid synlig, 
med du finns där.

Detta är och blir en trovärdig tro som skapar
konsekvenser
”Jag försäkrar er, att när ni gjorde detta för någon av 
mina minsta, Bröder eller systrar, då gjorde ni det för 
mig”
/Sture Kuhlin

DAG 11 - TORSDAG



STADEN - Dela tron

”Gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig.” Då 
gick mannen därifrån och lät hela staden höra vad Jesus 
hade gjort med honom. 
Luk. 8:39

Det kan vara oerhört fängslande att höra någon som är 
en duktig kommunikatör berätta en historia. Men det 
finns nog inget som går upp emot när den som berättar 
har egen erfarenhet av det som berättas. Det blir alltid en 
större tyngd bakom orden och mer trovärdigt. Evangelium 
är inte bara en berättelse som skall förmedlas av en god 
kommunikatör. Det är kraft i sin kärna. Den som inte fått 
erfara denna kraft vet inte vad evangelium är. Men den 
som har fått erfarenheten av evangeliets kraft har också 
ett kraftfullt uppdrag i att dela med sig av det.

När vi söker efter vägar att dela tron med vår stad i 
bemärkelsen att det inte bara skall påverka min granne, 
utan på ett lite större plan – då behövs evangelium i sin 
fulla kraft. Inte bara allmänna välgärningar även om det 
också är gripande fint. I händelsen Lukas berättar om 
är det en man som blivit radikalt befriad från demoner. 
Demonerna tog med sig hela grisbondens djurpark ner i 
djupet. Att en människa blev befriad var viktigare än in-
komsten för de som skötte de 2000 grisarna. Det blev inte 
bara jubel av miraklet. De bad Jesus lämna deras område. 
De hade uppenbarligen ett annat värderingssystem än 
Jesus.

När evangeliet visar sig i sin fulla kraft väcks reaktioner
av olika slag. Så är det bara. Vi kan inte tro att det blir
annorlunda i vår stad när evangelium får drabba
människor till frihet. Ett budskap som är erfarenhet är 
inte bara fängslande – det är befriande. Evangelium kan 
befria vår stad!
/Anders Svedstam

BÖN
Vi ber att vår stad skall få möta kraften i evangelium 
genom tro som praktiseras.
Vi ber om frimodighet och frihet från människofruktan för 
oss som tror.
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STADEN - Omtyckta av hela folket

De höll samman och möttes varje dag troget i templet, 
och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varan-
dra i jublande, uppriktig glädje.
De prisade Gud och va omtyckta av hela folket.
Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och 
förena sig med dem.
Apg 2:46-47

En sund kristen gemenskap gör människor nyfikna på 
Jesus. Församlingen i Jerusalem var hängiven i sin
tillbedjan och då smittades deras syskonkärlek.
En sund o kärleksfull församling växer.

En gemenskap som församlingen är, spränger alla
gränser. Här möts olika åldrar, från många olika länder, 
troende, tvivlare och skeptiker. Det finns plats för alla.                                               
Tillsammans blir vi något fantastiskt man inte kan bli på 
egen hand.
Att bryta ett bröd tillsammans och dela vinet- måltiden- 
är ett tecken på samhörighet, oavsett om vi gör det i 
hemmen eller i församlingen.
Att välkomna människor in i vår församling och dela 
gemenskap bygger på att vi ber Gud leda oss, vara 
kärleksfulla och Jesuscentrerade.
/Rosalie Zakrison

BÖN
Tacka för att vi kan fira gudstjänst tillsammans flera 
gånger i veckan.
Tacka för hemgrupper som finns runt om i vår stad.

Gud, ge oss vishet och visshet att nå nya människor.

DAG 13 - LÖRDAG



STADEN - Hopp i friheten

Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, kom-
ma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är 
smyckad för sin man.  Och från tronen hörde jag en stark 
röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, 
och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, 
och Gud själv skall vara hos dem.
Uppenbarelseboken 21:2-3

Vi människor är varelser som lever av hopp. Man skulle 
kunna säga att det hopp vi har om vår framtid påverkar 
hur vi lever i vår nutid. Tänk dig att du sätter två personer 
i samma rum vid varsitt bord. Och så säger du till var 
och en av dem: skruva fast den här ”grejen” på den här 
”mojängen” under tio timmar per dag i ett år. Till den 
ena säger du att du ska ge tiotusen kronor i slutet av 
året, men till den andra säger du att den ska få hundra 
miljoner kronor i slutet av året. Ingen av oss skulle bli 
förvånad att höra att den som blev lovad hundra miljoner 
var den som mycket enklare fann motivation och uthål-
lighet i sin uppgift. 

När Johannes får se den heliga staden komma ner från 
himlen får han se rakt in i det hopp som Gud vill ge dig 
och mig genom tron på honom. Och han önskar att vi ska 
ge vidare till vår stad och vår värld. Det hoppet innebär 
att oavsett hur det ser ut runtomkring är Gud i kontroll 
och i slutet väntar den stora glädjen och den stora festen 
när himlen kysser jorden, när Guds rike bryter fram i sin 
fullhet. Vår stad behöver kristna som lever i det hoppet. 
För det hopp vi har om vår framtid kommer att påverka 
vår nutid. Och vårt hopp handlar om så mycket mer än 
bara hundra miljoner.
/Lars Svensson

BÖN
Herre, låt mig få leva ut hoppet om ditt eviga rike idag. 
Led oss som församling så vi kan beröra vår stad med det 
hoppet i denna tid. Amen
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VÄRLDEN - För den här världens skull

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, 
för att de som tror på honom inte skall gå under utan 
ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att 
döma världen utan för att världen skulle räddas genom 
honom.” Joh 3:16-17

”ουτως γαρ ηγαπησεν ο θεος τον κοσμον ωστε τον υιον 
τον μονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις” så ser den 
första delen av Joh 3:16 ut i grundtextens grekiska.
Lägg märke till ordet κοσμον [kosmos]. Kosmos, som 
i hela universum och allt och alla det rymmer. Guds 
kärlek är fullständig. Den sträcker sig till ALLA människor. 
Den går inte att begränsa, den gäller inte bara några få 
utvalda, Gud blev människa för var och ens skull. Kristus 
förkroppsligar Guds kärlek till världen. Det är den kärle-
ken som förvandlar universums grundvalar. Människans 
värde är inte längre summan av hennes gärningar utan 
oändligt värdefull genom Guds gränslösa kärlek. 

I 1 Kor 12:27 läser vi: Ni utgör Kristi kropp och är var för 
sig delar av den. Församlingen är en förlängning av Joh 
3:16. Ett kärleksbudskap, i ord och handling, för den här 
världens skull. När församlingskroppen fungerar som 
bäst förvandlas världen runtomkring. 

Är du kristen? Vilka konsekvenser får ditt liv i din om-
värld? Vem bjuder du in till ett möte med Jesus? Var 
ligger ditt fokus? 
/Christofer Öhrvall

BÖN
Herre hjälp oss att följa dig i ord och handling. Ge oss 
samma kärlek till människor runtom oss som du har. Låt 
våra liv följa din riktning. Hjälp oss att inte döma. Vi vill 
peka på din nåd och ofrånkomliga kärlek. För den här 
världens skull.

DAG 15 - MÅNDAG





VÄRLDEN - Missionsbefallningen

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig 
har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut 
och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att 
hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 
dagar till tidens slut.”
Matt 28:18-20

”Då gick Jesus fram…” Vad var det som fick Jesus att kliva 
fram, att inta en ny position. Lärjungarna är samlade, när 
det ser Jesus faller de ner och hyllar honom ”men några 
tvivlade.” Jesus står mitt ibland dem och några av dem 
tvivlar? Tänk att man kan tvivla i den situationen. Jag har 
nog oftast mött tvivlande människor med en tröstande 
attityd men Jesus tycks göra på ett helt annat sätt. Jesus 
kliver fram och säger ”åt mig har getts all makt i himlen 
och på jorden.” Jesus möter alltså deras tvivel med att 
visa på vem han verkligen är och vilken makt som är 
honom given. 
Till det lägger han ett uppdrag och ett löfte, notera att de 
hänger ihop. 

Du som längtar efter mer av Jesus närvaro i ditt liv; våga 
gå på hans ord, våga bli mer offensiv. Berätta om vad 
Jesus har gjort, vad han gör i ditt liv, vem han är och hur 
mycket han älskar varje människa. Våga ta risken att be 
för dem som är sjuka, sårade, brutna, fångna och jag tror 
du kommer få uppleva och se mer av honom i ditt liv. Det 
är ju han som säger ”…gör lärjungar….Och jag är med er 
alla dagar…” Gud håller alla sina löften som han ger och 
har givit. Våga gå, av kärlek till Honom, för människors 
frälsning och för den här världens skull!
/Daniel Ånskog

BÖN
Jesus vi prisar dig för du har alla makt.
Jesus vi tackar dig att du anförtror oss uppgiften att göra 
lärjungar.
Jesus ge oss genom den Helige Ande frimodighet att dela 
evangeliet oavsett var vi är.

DAG 16 - TISDAG



VÄRLDEN - Be för de förföljda

Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, 
förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står 
ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi 
har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi 
genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss 
om att varken död eller liv, varken änglar eller andemak-
ter, varken något som finns eller något som kommer, 
varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något 
annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i 
Kristus Jesus, vår herre.
Romarbrevet 8:35-39

Open doors bekräftar Forskningsinstitutet Pew Forum 
som också undersöker religionsfriheten i världen att 
frihet att tro har begränsats kraftigt de senaste 10 åren. 
I 143 länder förföljs eller trakasseras kristna i form av en 
aggressiv lagstiftning, ofta i kombination med ett hårt 
tryck från majoritetssamhället. 
I Sudan har kyrkor stängts och pastorer blivit fängslade 
och trakasserade under många år.  I vissa länder i Asien 
kan man få fängelse om man medverkar till att männis-
kor blir kristna. I Indien och Pakistan har förföljelsen mot 
kristna ökat kraftigt.
I Kina stängs kyrkor och pastorer fängslas och förföljs.
I vårt land har vi ännu stor frihet att tro, men högsta-
die- och gymnasieungdomar kan bli hånade för sin 
tro, i samband med undervisning, av både lärare och 
klasskamrater. 
I allt detta är det tröstrikt att veta inget kan skilja oss från 
Kristi kärlek. Det är inte vi som har utvalt Kristus utan 
han har utvalt oss. Under alla livets omständigheter är 
han vår frid.
/Agneta Kuhlin

BÖN
Be för de förföljda kristna att de finner styrka i Kristus 
och i varandra.
Be för vishet och mod under förföljelse och fyll dem
med Jesu frid.
Hjälp oss att se deras utsatthet och stödja dem. 
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VÄRLDEN - Dessa mina minsta

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. 
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, 
och han har anförtrott oss försoningens ord.  Vi är alltså 
sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber 
på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!
Andra Korintierbrevet 5:19-20

Vi är sändebud för Kristus, med andra ord ; Vi är ambas-
sadör för Jesus Kristus och församlingen är Himmelska 
Jerusalems Ambassaden på jorden. 

”Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt 
berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som 
kom ner från himlen, från Gud.” 
Upp 21:10 

För att förstå vilken makt och roll har församlingen på 
jorden blir det bra om vi tittar på det som har skrivits i 
lagen om Ambassadens definition. 

Ambassad är en diplomatisk beskickning av högsta rang 
från en stat eller regent till en annan stat eller regent; 
diplomatiskt sändebud och dess följeslagare.
En Ambassad räknas som en del av det landet som am-
bassaden är representant för, på samma sätt kan vi säga 
att församlingen som Jesu kropp har all makt som Jesus 
har och har gett till det Ambassaden på jorden genom 
Den Helg Anden .
Vilken ära och glädje att ha tjänst som ambassadör i Him-
melska Jerusalems Ambassad på jorden med all makt 
och härlighet som tillhör vår Himmelska Fader.
Johannes beskriver det att:
Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den 
Allsmäktige och Lammet är dess tempel.  Staden behöver 
inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet 
lyser upp den och dess lampa är Lammet.  Och folken 
ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin 
härlighet i den.
Upp 21:22-24
/Foad Khorshidi

BÖN
Tacka Gud för att genom församlingen har alla männis-
korna möjlighet att få himmelens medborgarskap.
Be Den Helg Anden att hjälpa och utrusta alla
ambassadörer i Jesu Kristi namn. 
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VÄRLDEN - Visa kärlek

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så 
som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla 
ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra 
kärlek.
Joh 13:34-35

Den som tittade på TV under oktober 2019 missade 
nog inte reklamfilmen ICA gjorde för sina Rosa Bandet-
produkter. I korthet handlar filmen om en pojke som får 
en tjuga av sin mamma för att gå och köpa lördagsgodis, 
men han går förbi alla sina kompisar i godisdisken och 
köper istället en rosa diskborste, där en del av pengarna 
går till cancerforskning. När han går ifrån kassan gömmer 
han undan borsten i jackan och möts av sin mamma, 
som är uppenbart cancersjuk. Jag blev väldigt tagen av 
klippet varje gång jag såg det - det finns på YouTube för 
den som vill se vad jag menar - och det bär ett oerhört 
vackert budskap. En pojke som fått så mycket kärlek av 
sin mamma att han måste ge den vidare på något sätt, 
och han väljer att ge den till de människor som kämpar 
samma kamp som hon.

Gud har älskat oss med en oändlig kärlek. Vi väljer själva 
vad vi vill göra med den, men Jesus uppmanar oss att 
älska varandra, och när vi väljer att vidarebefordra Jesu 
kärlek till våra medmänniskor ger vi den till Guds, kärle-
kens upphovs, avbilder, precis som pojken i reklamen gav 
vidare kärleken från sin mamma till de som var i samma 
situation som henne. Att leva så är ett uppseendeväck-
ande beteende, för det går emot dagens egocentriska 
samhälle. Det är precis vad Jesus vill: att vi ska märkas. 
Då kommer våra liv peka på honom som är kärleken 
personifierad.
/Gabriel Slätthagen

BÖN
Lär mig att älska med en öppen famn som du. En kärlek 
som gör att alla gränser suddas ut. Tänd lågan så stark att 
alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta 
vem du är.
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VÄRLDEN - Sänd ditt bröd över vattnet

Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter. 
Predikaren 11:1

Just dessa verser har varit bärande i kyrkan kring mission 
och att ge evangeliet vidare. Att ge evangeliet vidare 
handlar både om ord och handling. Det är att göra och 
ge saker som kan bli till hjälp och nytta för människor 
som är i utsatta och fattiga situationer. Det är också att 
berätta och förklara att Gud sträcker sig mot männis-
kan genom Jesus Kristus för att ge liv, kärlek, förlåtelse, 
upprättelse, mening och mycket, mycket mer. Både ord 
och handling. Båda behövs. Det gäller i våra vardagliga 
relationer. Ibland är det rätt att tala om Jesus, ibland är 
det rätt att visa kärlek och ibland får man möjlighet att 
göra både och. Det gäller även med det vi gör i världen. 
Det är något väldigt fint och helt i linje med det uppdrag 
Jesus gett oss att ge vidare till människor vi kanske aldrig 
har träffat i en helt annan del av världen.  Det som vi 
kan göra genom vårt gemensamma missionsarbete. Ett 
arbete som är präglat av både ord och handling.
/Johannes Magnusson

BÖN
Be om att få förmedla evangeliet i ord och handling.
Be för dem som vi som församling, genom missions-
arbetet, får ge ett bättre liv med vård, skola, rent vatten 
och andra viktiga insatser.
Be för dem som vi som församling, genom missions-
arbetet, får berätta om vem Jesus är genom församlings-
planteringar, bibelskolor och söndagsskola, mm.

DAG 20 - LÖRDAG



VÄRLDEN - Sända av Gud

Men ni skall få kraft när den Heliga Anden kommer 
över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela 
Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. 
Apg. 1:8

I alla tider har människor sökt sig upp på bergstoppar för 
att få vidgade vyer. Vid flera tillfällen i evangelierna tar 
Jesus med sig sina lärjungar upp på berg. Vid minst två 
tillfällen efter uppståndelse sker detta. Det handlar då 
om att vidga vyerna, att ge lärjungarna en större vision 
för sina liv, en större kallelse. Det är ingen liten resa för 
fiskarpojkarna från Galiléen att på tre år få sitt livsupp-
drag vidgat från att gälla hemorten och familjens försörj-
ning till att gälla hela världen och alla folks frälsning. 

Det som till sist kom att bli avgörande för att det uppdra-
get skulle förverkligas var inte dessa storslagna ögonblick 
på bergstopparna med milsvid utsikt. Det var i stället en 
vandring uppför en trappa till ett rum på övre våningen. 
Det som förändrade allt kom efter 10 dagar i bön och 
väntan på det löfte Jesus hade gett på Olivberget. 

Vi har en stor kallelse som församling och som enskilda 
lärjungar. Men mot det svarar också ett stort löfte. Vi kan 
inte vinna världen i egen kraft, det är dömt att miss-
lyckas.

Det är löftet om Den Heliga Anden som är den stora 
hemligheten. Det löftet gäller ännu. Vi lever i Andens 
tidsålder. I bönen öppnar vi våra liv för att ta emot det 
som Gud lovat.
/Urban Ringbäck

BÖN
Låt oss be om vidgade vyer för våra liv och församlingen.
Låt oss be om en större längtan och ett djupare bero-
ende av den Heliga Anden.
Låt oss be om kraft att dela med oss av vår tro på Jesus.

DAG 21 - SÖNDAG


