
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Vi ber för skola och barnomsorg
• Personal
• Barn
• Arbetsro
• Plats för de osynliga 
• Blick för de oroliga
• Bibeläventyret som kommer varje mellanstadieklass till del 
i vår kommun

 Vi ber för Klimat och miljö/fördelningsfrågor
• Tacksamhet över skapelsen
• Visdom att vårda jorden och resurserna
• Öppenhet att fördela resurser jämlikt över jorden
• Att utveckling och tillväxt kan gå hand i hand med varsamhet

Vi ber för politiker, rättssamhälle och lokala företag
• Polis- och rättsväsende
• Varje människas civilkurage
• Rikspolitik
• Lokalpolitik
• Olika partiers politiska vilja och att inte förblindas av 
revirtänkande

Vi ber för socialt arbete
• Socialtjänst
• Ge oss blick för den dolda nöden
• Hjälp att komma ur beroende och missbruk
• Isolerade människor

• Om kärlek som övervinner rädslan 
• Medvandrarna (Hela människans arbete lokalt i Vårgårda)
• Gör församlingen till en plats för att möta oron i tiden
• Diakonin/omsorgen i församlingarna

Vi ber om läkedom för kropp, ande och själ
• Sjukvårds- och omsorgspersonal
• Corona-situationen
• Psykisk hälsa och ohälsa
• Om sambandet mellan andlig och kroppslig hälsa
• Att inte sluta tro på Guds läkande kraft

 Vi ber om andlig förnyelse och längtan efter Guds närhet
• Om att hjärtan ska öppnas för tron och fördjupad tro
• Mod att dela andlig erfarenhet och liv.
• Hur vill Gud möta oss?
• Att lyssna till Guds ord, dela Jesu omsorg och obekväm-
lighet 
• Att få mer av Guds heliga Andes kraft i våra liv
• Att få plats för det inre livet och det nära perspektivet

En dag av lovsång och tacksamhet till Gud
• Tacka Gud för alla löften 
• Tacka Gud för närvaron i vår värld och i våra församlingar 

Fredag

Lördag

Söndag

“Bli kvar i min kärlek så ska ni bära rik frukt” 
– Från Joh. 15

Ekumeniska böneveckan – vi ber tillsammans 
18-25 januari 2021

Under böneveckan förenas vi i gemensam bön och kan följa dessa böneämnen. Vi har med oss bönelistan i 
församlingen och personligen. Låt bönerna varje dag ge ett eko in i ditt eget liv.


