
BÖN
V Å R E N  2 0 2 2

F r ä l s n i n g s a r m é n  N o r r k ö p i n g  

Bön är kraft! 

"Be, så skall ni få.Sök, så skall ni finna. 
Bulta så skall dörren öppnas, Ty den som

ber, han får, och den som söker han finner
och för den som bultar skall dörren öppnas."

Matt 7:7 
 

"Var uthålliga i bönen, vaka och 
be under tacksägelse". Kol 4:2

 
"Den rättfärdiges bön har kraft och gör

därför stor verkan." Jak 5:16b
 



Söndag
B I B E L O R D E T

Tacka Gud för hans eviga ord och att han
talar till oss idag, förnyar våra tankar,    
 vårt sinne och gör oss mottagliga för det
profetiska tilltalet. 
Be att Guds ord ska fortsätta att tala in i
ditt hjärta och att ditt liv får fyllas med
bibelordet till vägledning varje dag. 
Be att Ordets förkunnelse får beröra 
 hjärtan och skapa tro i människors liv. 

 
"Ty Guds ord är levande och verksamt."

Heb 4:12 

1.

2.

3.

  Mina tacksägelseämnen/böneämnen

 
 
 
 



Måndag
T R O

 Be att Gud ska fylla dig med en smittande
tro som leder människor fram till Jesus. 
Be för att 7 personer ska komma till tro
och bli frälsta under 2022.   
Be att kåren ska enas i tron på en stor  
 och mäktig Gud som gör under än idag.  

 
"Tron är grunden för det vi hoppas på; 

den ger oss visshet om det vi inte kan se."
Heb 11:1 
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  Mina tacksägelseämnen/böneämnen

 
 
 
 



Tisdag
U T H Å L L I G H E T

Tacka Gud för att han vill utrusta dig med
den uthållighet du behöver för att göra
hans vilja idag och få uppleva välsignelsen
i din överlåtelse. 
Be att vi alla ska kunna lyfta blicken över
omständigheterna, att hålla ut och inte
tappa modet, i den tid som är. 
Be för en person som behöver upprättelse
och befrielse i Jesu namn, tröttna inte i din
bön. 

"Uthållighet är vad ni behöver för att göra
Guds vilja och få vad han har lovat." 

Heb 10:36 
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  Mina tacksägelseämnen/böneämnen

 
 
 
 



Onsdag
T I L L V Ä X T

Tacka för att Gud är den som ger växten! 
Be att vi blir fler som firar gudstjänst
tillsammans på kåren, målet är 45 i snitt. 
Be för 5 nya medlemmar i vår kår.   

"De prisade Gud och var omtyckta av hela
folket. Och Herren lät var dag nya människor

bli frälsta och förena sig med dem." 
Apg 2:47
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  Mina tacksägelseämnen/böneämnen

 
 
 
 



Torsdag
H Ä L S A

Tacka Jesus för att  känner med oss i vår
svaghet.  
Be om hälsa och kraft för de som drabbats
av sjukdom, långvariga sjukskrivningar,
psykiskt ohälsa och svår sjukdom.  
Be att vi ska få se Herrens under mitt i   
 vår gemenskap, med helande och
läkedom för människor. 

"Låt oss därför frimodigt träda fram inför
nådens tron för att få förbarmande och nåd 

i den stund då vi behöver hjälp" 
Heb 4:16
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  Mina tacksägelseämnen/böneämnen

 
 
 
 



Fredag
R E L A T I O N E R

Tacka för all den mångfald av olika
människor som finns i vår gemenskap. 
Be att alla som kommer ska känna sig
välkomnade, sedda, och värdefulla och att
Herren öppnar ditt hjärta i kärlek till dem.
Be att Herren beskyddar våra relationer i
kåren och att kärleken till varandra får bli
ett vittnesbörd för andra människor. 

"Var goda mot varandra, visa medkänsla 
och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit

er i Kristus" Ef 4:32 
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  Mina tacksägelseämnen/böneämnen

 
 
 
 



Lördag
K Å R E N / S T A D E N

Tacka Gud för Norrköping!
Be om Guds beskydd över Norrköping 
 och alla de som bor i den här staden; 
 barn, ungdomar, medelålders, äldre.  
Be för vår kår, att vi ska hitta vägar att nå
ut och betjäna människor i den här staden.  

"Gör allt för att den stad jag har deporterat
er till skall blomstra, och be till Herren för

den. Ty dess välgång är er välgång" 
Jer 29:7
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