Bön till förmån för de ofödda
Bed för...
 de kvinnor som just nu överväger abort (det görs
140 aborter varje arbetsdag i Sverige)
 att politikers hjärtan skall mjukna
 radikalt sänkta aborttal i Sverige
 att gravida kvinnor ska få ett livsbejakande
bemötande i vården och ges alternativ till abort
 att synen på sexualitet förändras
 att Sverige får ett barn- och familjevänligare samhällsklimat
 att det ofödda barnet ska bli synligt i samhällsdebatten och att fler grupper höjer
sin röst till förmån för livet
 att män ser sitt ansvar
 vårdpersonalen som deltar i abortverksamheten
 nya lagar som respekterar och skyddar det ofödda barnet
 att Sveriges förändrade abortlag inte ska leda till att aborterna ökar
 att kristenheten förstår allvaret i abortsituationen, blir delaktiga i
samhällsdebatten och är ett stöd för de kvinnor som gjort abort
 att Livlinan når fler kvinnor som är i behov av stöd och hjälp
 praktiskt, ekonomiskt och opinionsmässigt stöd för JA till Livets och Livlinans

arbete, samt alla andra som verkar för det ofödda barnet.
Stöd gärna JA till Livet och Livlinan i deras viktiga arbeten för barnen och kvinnorna.
Information om böneuppropet samt möjlighet att beställa en hjärtpin finns på
tidningen Världen idags hemsida.
JA till Livet: Fyrisborgsgatan 5 • 754 50 Uppsala • 018-12 71 09 • info@jatilllivet.se
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Vid varje abort slutar ett hjärta att slå

Bön till förmån för de ofödda

21-25 dagar efter befruktningen börjar hjärtat att slå; efter fyrtio dagar kan

- ett Sverige i behov av förändring!

hjärnvågor mätas och vid tionde graviditetsveckan finns alla organ på plats.
2009 gjordes 38 053 aborter, 7 561 av dem var tonårsaborter. Var
fjärde graviditet slutar i abort, bland tonåringar är motsvarande
siffra 4 av 5. I inget annat land i EU väljer tonåringar abort så ofta
som i Sverige. Inte heller har något annat europeiskt land fri abort
till och med vecka 18. 15 november 2007 röstade Sveriges riksdag igenom en ny
lag om utländska kvinnors aborter i Sverige. Risken finns därmed att Sverige blir
Europas ledande abortland, genom att som enda land möjliggöra aborter utan
prövning för utländska kvinnor mellan graviditetsvecka 12 och 18.

Genom dina böner kan du rädda liv!
2 Krön. 7:14 men [om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar
sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar,
då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom
åt deras land.
Matt 25:40 Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har
ni gjort mot mig.

Be för abortsituationen själv, i din

Matt 7:8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas.

[Svenska Folkbibeln]

bönegrupp och i din församling!
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