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Detta kan du be för:
MÅNDAG 11/1

PERSONLIG RANNSAKAN

(Ps 139: 23-24)
Frågor du kan ställa dig själv och
be för:
• Vilken plats har Jesus i mitt liv?
• Prioriterar jag andra saker istället
för Jesus?
• Finns det något jag kompromissar
med och i så fall, vad?
• Behöver jag förlåta någon och i så
fall, vem?
• Be om förlåtelse.
• Läs 1 Joh 1:9. Ta emot orden och
tacka för att du är förlåten.
• Be att Jesus ska vara din Herre.
TISDAG 12/1

PANDEMIN (Ps 3:5, Ps 5:2-3)

Exempel:
• De drabbade.
• De som gör en insats.
• Beskydd.
• Vägar till att kunna umgås på ett
smittsäkert sätt.
• De ensamma.
• Vaccin.
• Pandemin ska ta slut.
ONSDAG 13/1

FÖRSAMLINGENS HÄLSA

(Matt 11:28, Apg 4:30)
Exempel:
• Kroppsligt helande (olika sjuk
domar och krämpor).
• Själsligt helande (t.ex. psykisk
ohälsa och depression).
• Helade relationer (t.ex. äktenskap,
mellan föräldrar och barn, andra
relationer).
• Äldres hälsa och beskydd.
• Be för de böneämnen som
kommer in.

TORSDAG 14/1

KORSKYRKANS MISSION

(Matt 28:18-20, 2 Thess 3:1)
Exempel:
Pandemin och dess följder på
missionsfältet:
• Att församlingarna kan ge ljus och
hopp i detta mörker.
• De som nu riskerar att drabbas av
människohandel, barnäktenskap
eller att sluta skolan.
• Kraft och påhittighet i att kunna
bryta dessa destruktiva mönster.
• Att våra trossyskon ska hitta gemenskap på ett smittsäkert sätt.
• Be om ökat givande.
Missionärerna:
• Erik och Zippi Magnusson (Zippis
rygg, deras framtidsplaner, deras
arbete i UMU).
• Familjen Jonsson (deras arbete för
barns rättigheter och mot människo
handel i Thailand, att Thailand inte
ska ha lock down igen).
• Marlen Israelsson (hennes arbete
för att hjälpa prostituerade i Tyskland).
• Familjen Lyon (att de kan fortsätta
sitt arbete trots lock down).
• Maria Finnevidsson (hennes arbete
som regionledare för EFK i Asien,
särskilt för planeringen för budget
2021).
• Familjen Roswall (förberedelserna
för resan till Aten och deras arbete
med att plantera församling).
• Kent Edefors med familj (deras arbete med att bygga församling i
Shizuoka i Japan. Nya vägar att nå
ut med evangeliet under pandemin).
Att unga ska intressera sig för
mission
FREDAG 15/1

GEMENSKAP OCH
LÄRJUNGASKAP I
KORSKYRKAN (Rom 12:3-21)
Exempel:
• Enhet.
• Kärlek och omsorg.
• Trivsel.
• De som inte kommit in i vår
gemenskap.

• Relation över generations- och
kulturgränser.
• Andliga gåvorna i funktion.
• Följa och likna Jesus.
• Växa i relationen till Gud och hans
ord.
LÖRDAG 16/1

HÄR FÖR ATT STANNA

(Matt 18:12, Mark 10:14)
• Barn och unga ska stanna kvar i
tron och kristen gemenskap och
växa i lärjungaskap.
• Korskyrkans Barn- och ungdoms
verksamhet.
• Våra anställda och frivilliga barnoch ungdomsledare.
• Enhet och frid för familjerna.
• Föräldrar ska vara trygga i
föräldrarollen och deras andliga
föräldraskap.
• Bra lösningar för övergångar mellan
grupper så vi inte tappar barn och
unga.
• Tonåringar och unga vuxna hittar
sammanhang där man får växa till
en egen genomtänkt tro.
SÖNDAG 17/1

UPPSALA (1 Tim 2:1-4)

Exempel:
Uppsalas kyrkor:
• Hängivenhet.
• Vishet och kraft att vara kyrka i
denna tid.
• Följa Jesus.
• Enhet och samarbete.
• Vägar att nå och hjälpa fler.
Samhället:
• Vishet och kraft till beslutsfattare.
• Invånarnas behov.
• Människor ska komma till tro.
Korskyrkans roll i samhället:
• Korskyrkans Alpha-kurs.
• Människor i Korskyrkans närhet.
• BRO till TRO (hjälpa människor till
tro genom bön, relation och ord).
• Vägar att nå och hjälpa fler.

