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5/9 inför 14 sönd e Tref, Enheten i Kristus
Vi ber med och för varandra
Helige Herre Gud, Helige starke Gud, Helige Barmhärtige Frälsare, förbarma dig över oss.
Vi ber för skapelsen, tackar för skönhet, liv, och skapelsens under.
Vi ber för kyrkan över hela jorden, för kyrkans ledare, för allt trons folk, helga, förnya och fördjupa trons
tillit och förtröstan.

Vi ber om kyrkans synliga enhet. Om fokusering och centrering kring bekännelsen till Kristus som Frälsaren
och vägen, sanningen och livet.

Vi ber för alla lidande, sjuka, bedrövade, förtvivlade. Kom med tröst, upprättelse, helande och välsignelse.

Vi ber för alla på flykt.
Vi ber för vårt eget land, för de orter där vi bor, för dem som har makt att besluta; ge dem visa hjärtan.
Vi ber för Svenska kyrkan, för alla beslutsfattare, förtroendevalda, anställda, volontärer, fritidsmedarbetare,
gudstjänstfirare... Fördjupa och inspirera tro, hopp och kärlek hos alla som söker Dig...

Vi ber om trons frimodighet åt alla vänner, sympatisörer och medarbetare i och kring Frimodig kyrka
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14 sönd e Tref, Enheten i Kristus
6 september
Joh 17:9-11
Jesus ber för kyrkan i dagens text. Han ber om
enhet kristna emellan, men också om att vi var och
en skall hitta vår djupaste tillhörighet och
förankring i tron på Herren Jesus Kristus. Att
Kristi liv i oss skulle utmana oss att känna igen
kristus-hemligheten i var och en vi möter – som
vill leva som hans lärjunge – och föra oss djupare
samman i en gemensam längtan efter att vara ett i
vår tro.
”Så att de blir ett, liksom vi är ett” avslutar Jesus
Ikonen om Petrus och Paulus inför festdagen den 29
sin bön. Enhet växer fram, och hittar sin drivkraft i
juni, symbol för öst och västkyrkans möte, där
att bli allt mer indragen i den enhet som är en
apostlarna hälsar varandra med omfamning och med
verklighet i den heliga tre-enigheten.
en helig kyss.
B.F.
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Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

