21 december

28 december

FOLKHÖGSKOLORNA

EQUMENIA

Be för Equmeniakyrkans omfattande
bildningsarbete. Med kristen tro som
grund erbjuds miljöer för bildning och
personlig utveckling på våra folkhögskolor; Bromma folkhögskola, Härnösands
folkhögskola, Karlskoga folkhögskola,
Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Nu ber vi för
öppenhet i möten som vidgar perspektiv
och ger drivkraft för växt i liv och tro.

INTERNATIONELLT

Equmeniakyrkans internationella
insamling pågår under december och
januari. Vi ber för samarbetskyrkor i 27
länder, vi ber för missionärer, volontärer och inhemska medarbetare, vi ber
för olika missionsinsatser som pågår.
Vi ber att vi tillsammans får vara Guds
medarbetare till fred och försoning i vår
värld.

Tacka för den termin som gått för barn
och ungdomsgrupper i våra Equmeniaföreningar. För de möten som skett
mellan människor och för möten
mellan människor och Jesus.

Tillsammans i bön
www.equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/material/forbonskalender/

LATINAMERIKA

25 nya församlingar inom 5 år är en av
Förbundskyrkan i Ecuadors storsatsningar. Nu är den i full gång med både
kurser för församlingsplanterare och
med evangelisation och husgrupper på
nya platser. Vi ber om vägledning, kraft
och tålamod!

5 oktober
PIONJÄR

Be för församlingsplanteringen i
Nykvarn och pionjärevangelisten
Rickard Lundgren som leder arbetet där.
Be om öppna dörrar in i samhället och
till människors hjärtan och till nya nätverk. Bed att Guds rike ska få komma
med en ny atmosfär i hela samhället.
Be att människor ska få lära känna Jesus
Kristus och sluta sig till hans församling.

AFRIKA

Be för kyrkan i Kongo Kinshasa i synnerhet för det Evangeliska samfundet
i Kongo (CEC) i denna tid av stora politiska och sociala turbulensens.

12 oktober
EQUMENIA

Be för alla ledare som vecka efter
vecka möter barn och ungdomar med
en kärleksfull famn, som ger dem en
betydelsefull fritid och som får visa på
Jesus i ord och handling.

Equmeniakyrkan
Besök: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
Box 14038, 167 14 Bromma
08-580 031 00, info@equmeniakyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2014

INTERNATIONELLT

”Mission som förvandlar världen” är
ett tema som Equmeniakyrkan arbetar med. Vi ber att det blir tydligt; att
människor och samhällen förvandlas,
att människor får nytt hopp genom
Jesus Kristus och de insatser vi tillsammas med samarbetskyrkorna utför.

19 oktober
REGION NORD

Vi ber idag för ungdomsarbetet i Region
Nord. För den nyvalda regionstyrelsen
och alla ungdomar som möttes förra
helgen. Att Jesus ska få gripa dem ännu
djupare och leda dem där de går fram.

ASIEN

Vi ber att våra vänner i Fridskyrkan i
Hiroshima ska kunna vara ett ljus och
komma med hopp för alla drabbade
av sommarens stora jordskred ovanför
kyrkan.

26 oktober

9 november

23 november

7 december

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

REGION MITT

REGION SVEALAND

EVANGELISATION

Vi ber för alla barn och deras föräldrar
som kommer till babysång, barnmusik
och barnkör i våra kyrkor. Vi ber också
för alla ledare som ger sin tid och sitt
stora engagemang. Ge dem inspiration,
klokskap och glädje i sitt arbete.

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR

Under sommaren har familjen Nicolalde, våra gemensamma missionärer i
Spanien med Förbundskyrkan i Ecuador,
återvänt till Ecuador. Be att de hittar
sin plats efter så många år i Spanien.
Be också för församlingen i Cullera,
Spanien där de har arbetat.

2 november
SAMHÄLLE

Öppna våra ögon så att vi ser behov och
kan vara med och förändra orättvisa
strukturer.
Vi ber särskilt för människor som finns
i utsatta livssituationer. Låt oss som
personer och församlingar ge röst för
mänskliga rättigheter, för rättvisa fred
och framtidstro.

AFRIKA

Vi ber för våra syskon och för kyrkan i
Liberia och för den svåra Ebola-epidemin som tagit många människors liv.
Vi ber om tröst till de som förlorat nära
och kära, botemedel och helande för de
som är sjuka och visdom och resurser
till att tillförsäkra folket hälsa och
utveckling.

Be för de små församlingarna med
krympande resurser. Be om glädje och
inspiration samt öppenhet att se nya
möjligheter. Be om insikt om vad Guds
vilja är just idag och tacka för vad dessa
små församlingsgemenskaper kan få
betyda på sin ort.

LATINAMERIKA

En ny kull av pastorskandidater har
börjat studera på Moravakyrkan i
Nicaraguas Teologiska Seminarium. Fler
pastorer behövs. Pastorer som är förberedda för att arbeta under enkla förhållanden och där svåra frågor dagligen
påverkar församlingsmedlemmarnas liv.
Vi ber för studenter och lärare!

16 november
DIAKONI

Gud, idag ber vi för de EU-migranter
som söker sig till Sverige av olika
skäl. Hjälp oss som samfund och
församlingar att påverka politiker och
beslutsfattare internationellt så att diskriminering och förföljelse av folkgrupper stoppas. Hjälp oss att se och bistå
dem som kommit och ge dem hopp om
en framtid som de själva styr över.

APG29

I höst har vi två missions och lärjungaskolor av Apg29 igång i världen. En i
Semendua, Kongo-Kinshasa samt en
i Oaxaca, Mexiko. totalt är sex länder
inblandade med deltagare, ledare och
lärare. Vi ber om beskydd mot olyckor,
sjukdomar och andra svårigheter. Vi
ber om Guds rika välsignelse i lärjungaträningen, att unga människor ska få
sina liv och hjärtan fyllda av passion för
Jesus Kristus.

I Region Svealand finns många av vårt
lands tätbefolkade områden men också
mycket landsbygd och där finns många
av våra små och kämpande församlingar.
I norra Värmland, t ex i Klarälvsdalen,
samarbetar flera små församlingar och
arbetar med att konkret leva nära bygdens människor. Bed för dem!

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi ber om ett stopp för den förföljelse
och den utrensning av kristna som sker
i Mellanöstern. Ge kraft och resurser till
de som ger hjälp till de som flyr och förföljs. Ge mod och handlingskraft till det
internationella samfundet att få stopp på
denna ondska. Visa oss herre hur vi som
kyrka, församlingar och enskilda ska
kunna bidra.

30 november
EQUMENIA

Be för de anställda som arbetar med
barn och ungdomar i församlingar runt
om i landet. Be om vishet, tålamod, vila,
glädje och inspiration.

MELLANÖSTERN NORDAFRIKA

Gud, idag – liksom alla dagar – ber vi om
fred för länderna i Mellanöstern. Vi ber
för den evangeliska kyrkan i Libanon
och Syrien som går in i ett nytt skede
från november – april med ett projekt
som fokuserar på att bistå familjer inne
i Syrien med elektricitet, vatten och
bränsle för att kunna bo kvar. Vi ber om
beskydd för de kristna i denna del av
världen.

Låt oss be att 2015 blir ett år av tillväxt.
Att fler människor kommer till tro och
att våra församlingar växer. Gud hjälp
oss att nå fram med evangelium till
hjärtan som tar emot!
Luk 19:10 ”Människosonen har kommit
för att söka efter det förlorade för att
rädda det!”

AFRIKA

Be för att Herren ska öppna och beröra
hjärtan av bröder och systrar i våra
kyrkor CEC, CEBU och EEC så att vi kan
ta hand om de människor som är på
flykt från Kongo Brazzaville, speciellt i
denna juletid.

14 december
REGION VÄST
Vi ber

– för planeringen av kommande nyårsläger för hundratals ungdomar. Herre,
kom med din välsignelse över ledare
och ungdomar!
– för församlingar som tillsammans
med handledare söker nya vägar för
tillväxt. Herre, kom med nytt mod och
öppna nya dörrar mot framtiden!
– för människor som kommer från
andra länder och kulturer. Herre hjälp
dem att hitta vägen in i våra församlingar och hjälp oss att visa dem din
kärlek och nåd!

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR

Be för de små församlingarna i Bashkirien i Ryssland. Det finns få kristna
i denna region. Församlingarna är få
och oftast mycket små. Ledarna kan lätt
tappa modet. Be att de får uppmuntran
och be om växt för församlingarna.

»

