
Då börjar vi!  

 
 Måndag 1 mars – Upp 3:14-19 

 Be för alla ledare i vår barn- & ungdomsverksamhet. 

 Tisdag 2 mars – Mark 5:24-34  
 Be för våra missionärer och arbetet i Tchad, Rumänien  
 och Ukraina. 

 Onsdag 3 mars – Ef 6:10-18 
 Be för missionsrådet och Ankarhjälpen. 

 Torsdag 4 mars – Ps 25:12-22  
 Be för UV-scouterna. 

 Fredag 5 mars – Ef 5:1-9 
 Be för alla barn i söndagsskolan, Anchor och Draget & Hope. 

 Lördag 6 mars – 1 Sam 17:40-50 
 Be för tonår och våra unga människor.  

 Söndag 7 mars – Luk 11:14-26 ” Kampen mot ondskan" 
 Jesus, idag är jag öppen, i lyssnande och stillhet, inför dig.  
 Rör vid mig och alla mina angelägenheter. 

 Måndag 8 mars – Joh 6:48-59 
 Be för konfirmanderna och deras familjer. 

 Tisdag 9 mars – 1 Kor 10:1-16 
 Be för barnen och föräldrarna i Lekstugan. 

 Onsdag 10 mars – 2 Mos 16:11-18 
 Be för församlingens gudstjänstliv, förkunnelse och tillbedjan. 

 Torsdag 11 mars – Ps 107:1-9  
 Be för våra musiker, sångare och musikråd. 

 Fredag 12 mars – 2 Kor 9:8-10   
 Be att människor ska få möta Jesus och bli frälsta. 

 Lördag 13 mars – 2 Kung 4:42-44   
 Be om att människor ska växa i lärjungaskap och  
 mognad i tron på Jesus. 

 Söndag 14 mars – Joh 6:1-15 ”Livets bröd” 
 Jesus, idag är jag öppen, i lyssnande och stillhet, inför dig.  
 Rör vid mig och alla mina angelägenheter. 

 Måndag 15 mars - 1 Sam 2:1-10   
 Be för förföljda kristna i världen. 

 Tisdag 16 mars – Kol 1:15-20 
 Be för utsatta och lidande människor. 

 Onsdag 17 mars – Rom 4:18-21  
 Be om ännu större kärlek till våra medmänniskor.  
 Be om ”arbetare till skörden”. 

 Torsdag 18 mars – Ps 147:7-15  
 Be att Gud kallar nya unga ledargestalter i vår församling. 

 Fredag 19 mars – Rom 8:1-4 
 Be om inspiration, välsignelser och kraft till alla volontärer. 

 Lördag 20 mars – Jes 7:10-14   
 Be att Anden ska få verka i full kraft i våra liv och sammanhang. 

 Söndag 21 mars – Luk 1:26-38 ”Guds mäktiga verk”  
 Jesus, idag är jag öppen, i lyssnande och stillhet, inför dig.  
 Rör vid mig och alla mina angelägenheter. 

 Måndag 22 mars – Fil 2:5-11  
 Be för för fler bönegrupper/husgrupper för både unga och äldre. 

 Tisdag 23 mars – Joh 12:1-16  
 Be för styrelsen, ungdomsrådet och församlingsrådet. 

 Onsdag 24 mars – Rom 5:1-5 
 Be för våra anställda. 

 Torsdag 25 mars – Ps 118:19-29  
 Be om beskydd, kraft, vishet och förmåga till urskillning  
 för församlingens ledarskap. 

 Fredag 26 mars – Heb 2:14-18 
 Be för människorna i vårt närområde, Västra Frölunda. 

 Lördag 27 mars – 2 Mos 13:6-10 
 Be för Sverige som land/nation, politiker, makthavare  
 & kungahus. 

 Söndag 28 mars – Mark 11:1-11 ”Vägen till korset” 
 Jesus, idag är jag öppen, i lyssnande och stillhet, inför dig.  
 Rör vid mig och alla mina angelägenheter. 

 Måndag 29 mars – Mark 11:12-19, Jes 53:1-12  
 Be för vår värld och dess makthavare. Be för Guds egendomsfolk,  
 judarna och församlingen i världen. 

 Tisdag 30 mars – Mark 11:20-33, Ps 22 
 Be om kraft och skydd för alla som jobbar inom sjukvården.  
 Be för alla som drabbats på olika sätt av pandemin. 

 Onsdag 31 mars – Mark 14:1-11, 1 Kor 10:16-17  
 Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, 
 låt din vilja ske. 

 Skärtorsdagen 1 april – Mark 14:12-72 ”Det nya förbundet”  
 Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. 

 Långfredagen 2 april – Mark 15:1-41 ”Korset”   
 Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem  
 som står i skuld till oss. 

 Påsknatten 3 april – Mark 15:42-47, Joh 20:1-10   
 Utsätt inte för prövning utan rädda oss från det onda. 

 Påskdagen 4 april – Mark 16:1-20 ”Kristus är uppstånden" 
 Jesus, tack! Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. 

 Annandag påsk 5 april – Luk 24:13-35  
 Jesus, tack för löftet att Du är med oss alla dagar!


