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2008 fastställde IPCA den 25 augusti som en särskild 

bönedag för fängelsearbete.  

Datumet valdes därför att det är IPCA:s födelsedag.  

Varje år förbereder en av IPCA:s 6 regioner 

böndagsprogrammet för det året.  

Loggan, Petrus befrielse från fängelset, är speciellt utvald för IPCA:s världsböndag.  

Jesper Neve från Sverige målade den 2009 och överlät äganderätten till IPCA. 

 
Tema för det här året: Guds Nåd. 

INLEDANDE BÖN: Följ Guds ledning 

SÅNG: Eget val 

BÖNER: Tacka Gud för hans nåd och barmhärtighet mot fängelsesjälavårdare, frihetsberövade och 

kriminalvårdsanställda. 

 

Låt oss be tillsammans med en Psalm av David: 

Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!  

Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör.  

Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! Lova Herren, min själ! 

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du klädd. 

 (Psalm 103: 1-2, 22 and 104: 1) 

Bön för omvändelse i det dagliga livet:  
 
Låt oss be tillsammans med en psalm av David.   
Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar,  
han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, 
han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. 
Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt. 
Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. 
Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. 
Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.  
Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.  
Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. 
Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. 
Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. 
Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull. 
Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, 
så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom. 



Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. 
Hans trofasthet når till kommande släkten, när man håller hans förbund  
och minns vad han befallt och lyder.  
Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. 
(Psalm 103: 3-19) 

 

 

Be om Guds ledning 

genom den Heliga Anden.  

När de hade slutat be 

skakde marken där de var 

samlade, och alla fylldes 

av den heliga anden och 

förkunnade frimodigt 

Guds ord. (Apg 4: 31) 

 

 

 

 

Bibelläsning:  1 Kor.15:10; 2 Mos.33:19 och Titus 2:11. 

 

Tacka Gud för Hans nåd, allt vi är och allt vi har, har vi fått från Hans nåd. Också beskydd under denna pandemi, 

det har vi fått från Honom.  

Frihetsberövade är beskyddade genom Hans nåd; kriminalvårdspersonal; vi själva som NAV-medarbetare, vi är 

beskyddade av Honom genom hans nåd i Jesu namn. Våra liv idag visar hur hans nåd omsluter oss. Våra fruar, 

våra män, våra barn avspeglar hans nåd mot oss. I de länder där fängelsesjälavårdare kan vara inne på anstalter 

för att tjäna Herren, så sker det genom Hans nåd. Det är bara genom Hans nåd vi är NAV-medarbetare, bara 

genom Hans nåd vi dagligen kan gå in genom fängelsegrindarna och gå tillbaka igen till våra hem. Han hjälper 

oss genom sin nåd och i Hans nåd kan vi tacka Gud. Vi kan kommunicera igen med varandra under den här 

pandemin tack vare Hans nåd.  

Hans nåd i Jesu namn är allt vi har. Hans godhet är framför oss.  

Vi är det privilegierade och välsignade folket som får åtnjuta hans barmhärtighet bland nationerna.  

Vi är syndare, men Hans barmhärtighet i Jesu namn är det som gör våra liv trygga och fruktbärande, och tack 

vare Jesu verk på korset har vi fått förlåtelse för våra synder.  

Kan vi säga tack Herre för din nåd och barmhärtighet över våra familjer, över kriminalvårdsanställda, över 

frihetsberövade under den här pandemin?  

Ja! 

Därför utan Hans nåd, skulle vår samling idag inte vara möjlig, men genom Hans nåd och barmhärtighet är vi 

samlade idag inför Honom, för att saga Tack Herre! 

För Guds nåd har givits till frälsning för alla folk.  

Vi är räddade och kan saga Tack Herre, genom Hans nåd i Jesu Kristi namn. Amen! 



LÅT OSS BE: 

Vår Fader, du som är i himlen.  

Låt ditt namn bli helgat.  

Låt ditt rike komma.  

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.  

Ge oss idag det bröd vi behöver.  

Och förlåt oss våra skulder,  

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.  

Och utsätt oss inte för prövning,  

utan rädda oss från det onda.  

Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.  

Amen.  

 

 

BÖNEÄMNEN: 

 För familjer som 

drabbats av pandemin 

eller som har förlorat 

nära och kära. 

  

 För hälsa, säkerhet och 

frid till intagna, 

personal och NAV-

medarbetare.  

 

 För dem som lider av 

brist på mat, kläder, 

biblar och bra sovsalar.  

 

 För IPCA’s 

världsstyrelse och 

regioner.  

 

 Våra lokala böneämnen. 
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VÄLSIGNELSE.  

 

SÅNG: Eget val 

 

 

KORT PRESENTATION AV IPCA: 

International Prisons Chaplains’ Association (IPCA) hjälper fängelsesjälavårdare 
överallt att hålla kontakt med varandra för att bli mer effektiva I sin tjänst. IPCA 
vill stödja alla fängelsesjälavårdare oavsett ras, kön och religion.  
 
IPCA är medvetet om att fängelsesjälavårdarnas liv i slutna institutioner kan 
isolera dem från sina kyrkor. IPCA arbetar därför för att hjälpa 
fängelsesjälavårdare till globala kontakter med support för deras omsorg om 
intagna, liksom deras bekräftelse av den inneboende värdigheten hos varje 
enskild individ som hålls i fångenskap. 

IPCA skapar länkar till kyrkor och utmanar dem och deras församlingar att ta 
arbetet bland frihetsberövade mer seriöst. IPCA inbjuder kyrkor att erbjuda 
nödvändigt stöd till fängelsesjälavårdarnas arbete bland intagna och personal.  

Som ideell organisation med konsultativt status I FN är IPCA engagerat i 
implementerandet av fred och rättvisa och bekräftar alla länders skyldigheter att 
anta alla praxis som rekommenderas av FN. 

 

 

 

 

De senaste elva åren har IPCA-styrelsen inbjudit alla som är involverade i fängelsesjälavård runt 

om i världen att mötas till en särskild böndag den 25 augusti som är IPCA´s födelsedag.  

Vi vill tacka medlemmar från IPCA Afrika och Europa som tillsammans har arrangerat årets 

program.  


