Velkommen til en uke i bønn
for landet vårt, byen vår, bydelen vår og dens
menigheter og befolkning.
- Oppstart, søndag 7. januar 2018 Vi vet at når menneskene ber så arbeider Gud. Luk 7.7-8.
Vi går snart inn i et nytt år og lederskapet i menigheten ønsker også nå å innvie
den andre uken i dette nye året med en uke med daglig bønn, først og fremst for
Ytrebygda bydel med dens menigheter og befolkning. Bedehuset Karmel og
menigheten Sion Blomsterdalen samarbeider om dette.

Datoer og tidspunkt:
Mandag 8. jan, kl. 19.30-21.00:

Bønnemøte i Sion,
Skagevegen 82, Blomsterdalen

Tirsdag 9. jan, kl. 12.00-14.00:

Formiddagsbønn i Sion,
Skagevegen 82, Blomsterdalen

Onsdag 10. jan, kl. 19.30:

Bønn i Bedehuset Karmel,
Hjellestadvegen 9, Blomsterdalen

Torsdag 11. jan, kl. 11.30-14.00: Formiddagsbønn i Sion,
Skagevegen 82, Blomsterdalen

«Derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare et
ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando, men
har også soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han,
og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette!
så gjør han det.»
Luk 7.7-8
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Bønnekalender januar 2018:
Det er flott om denne bønnkalenderen blir brukt på bønnesamlingene og ellers
når du ber alene hjemme.
Søndag 7. januar
Be for Norge og de som styrer i landet vårt. Be for Bergen, byen vår og om at de folkevalgt
skal få overnaturlig visdom til å ta gode beslutninger til det beste for landets innbyggere.
Ef 4.23-24. Be om at samhold og kjærlighet blant de kristne. Joh 13.35.
Mandag 8. januar
Takk Gud for landet vårt, Bergen og bydelen vi får bo i. Be for samarbeidet mellom
menighetene her (Ytrebygda kirke, Menigheten Sion Blomsterdalen og Bedehuset Karmel).
Be om visdom, frimodighet, beskyttelse og vekst for menighetene og de kristne i bydelen
vår. Kol 1.11 & 14
Tirsdag 9. januar
Be om den Hellige Ånds ledelse til både lederskapet og menighetene i Bergen, Karmel,
Menigheten Sion Blomsterdalen og Ytrebygda kirke. Joh 14.26
Onsdag 10. januar
Be om at befolkningen i Bergen bydelen vår skal få møte Jesus. Be om gode oppvekstvilkår
for barn og unge i Ytrebygda. Mark 10.16
Torsdag 11. januar
Be for flyktningene og mennesker fra andre minoriteter som er kommet til Bergen og
forsøker å skape seg en tilværelse borte fra sitt hjemland. Be om at de får den hjelpen de
trenger. Be om at de får møte Jesus og oppleve at Han er Veien, Sannheten og Livet.
Matt 11.28
Fredag 12. januar
Be om visdom til menighetene våre i forhold til hva vi som menigheter og enkeltpersoner
kan gjøre for å bli en synlig formidler av Guds kjærlighet og glede til menneskene i bydelen
vår. Filip 2.5
Lørdag 13. januar
Be om enhet blant de kristne i Norge, Bergen og bydelen vår. Ef 5.1-2
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