13 december
DIAKONI

Idag på Luciadagen ber vi för alla barn
i Sverige som önskar att julen vore
över och att mamma och pappa skulle
vara nyktra igen. Alla barn som lider av
ångest när andra barn är förväntanfulla
och speciellt de barn som känner att de
är ensamma i sin situation. Herre förbarma dig, och hjälp oss att vara deras
ljus och hopp mitt i mörkret.

LATINAMERIKA

Grundskolor och gymnasium är viktiga
delar av samarbetskyrkornas tjänst i
Ecuador och Nicaragua. I båda länderna
vill man stärka lärarnas kapacitet att
utbilda om kristna värderingar. Detta
för att sprida evangelium men också
för att påverka samhället så att det blir
fritt från våld och hot. Gud, ge lärarna
vishet och tålamod och öppna elevernas
hjärtan!

ASIEN

Be för de nykristna i Huay Moo Tai som
tvingats fortsätta vara med vid andehögtiderna, om de ska bo kvar i byn.

27 december

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

EQUMENIA

Vi ber för alla nyårsläger som i dagarna
startar. Vi ber för tydliga möten med
Gud, för kärleksfulla möten med medmänniskor och för befrielse från allt det
som önskas lämnas bakom. Låt övergången till nya året verkligen bli till en
nystart i tonåringars liv.

KYRKAN I VÄRLDEN

Ytterligare ett år går mot sitt slut, ett år
av enorma flyktingströmmar, krig och
katastrofer. Vi ber för vår värld och för
kyrkan i världen, att vi får vara ljus och
salt och förmedla frälsning och hopp
inför det nya året. Immanuel – Gud med
oss, det är julens glädjebud till världen.

20 december
EVANGELISATION

”Be därför skördens Herre att Han
sänder ut arbetare till sin skörd” Låt
oss som kyrka och församlingar be
den bönen! I en tid när nöden tilltar
och tomhetens välde så tydligt märks
behöver vi bli mer skickliggjorda att nå
ut med livets glada evangelium om Jesus
Kristus! Be för samfundets evangelister
och att nya evangelister sänds ut!

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

4 oktober

11 oktober

PIONJÄRSATSNING

EQUMENIA

I Luk 10:2 uppmanar Jesus sina lärjungar att be skördens Herre om
arbetare till skörden. Möjligheterna är
många idag för det församlingsgrundande arbetet. Därför är dagens böneämne att be Gud kalla människor till
pionjärt arbete. Kanske vill du göra det
till en vana att som många andra över
stora delar av vår värld idag ställa mobilen på 10.02 för att varje dag ta del i den
förbönen: Herre, sänd arbetare till skörden,
och låt mig få vara med i det du gör i vår tid!

MELLANÖSTERN NORDAFRIKA

Idag ber vi för TV-kanalen Sat 7 som
sänder kristna program över hela Mellanöstern för både barn och vuxna.
Kanalen når onådda områden med
evangelium genom barnprogram,
debattprogram och nyheter på arabiska
och andra språk. Vi ber om ledning
och beskydd för de som arbetar med
Sat 7 och om fantasi och kreativitet att
gestalta evangeliet.

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2015

Tacka Gud för allt det han gör i barn och
ungas liv. Tacka för de ledare som inget
annat vill än att få tjäna. Tacka Gud för
uthållighet och energi i arbetet som
sker runt om i våra föreningar vecka
efter vecka.

AFRIKA

Equmeniakyrkans samarbetsländer i
Afrika står inför stora utmaningar i
samband med kommande val. Vi ber
för ledarna att de får vishet att verka
för fred och försoning, genom att skapa
förutsättningar för ökad demokrati och
respekt för mänskliga rättigheter och
gällande lagar.

18 oktober
REGION MITT

Vi ber för de församlingar i vår region
som har stort behov av, och som under
kortare eller längre period sökt, medarbetare till sina församlingar. Vi ber om
både mod och uthållighet till församlingarna och att Gud ska sända arbetare.

ASIEN

Be för bibelöversättningen till pwokaren, att översättarna ska få vara friska
så hela Bibeln kan vara färdig till slutet
på året.

25 oktober
FOLKHÖGSKOLORNA

Vi ber för våra folkhögskolor i Equmeniakyrkan; Bromma folkhögskola,
Härnösands folkhögskola, Karlskoga
folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och
Södra Vätterbygdens folkhögskola och
alla som studerar och arbetar där. Tack
Gud för dessa diakonala växtplatser som
erbjuder bildning, engagemang, personlig utveckling och mognad. Vår bön är
nu att våra skolor fortsatt får präglas av
en gemenskap som ger människor förutsättningar att växa och göra skillnad för
sig själva och sina sammanhang.

KYRKAN I VÄRLDEN

Kommande veckan firar teologiska
seminariet i Wuhan, Kina 30-årsjubileum. Sedan starten har tusentals pastorer utbildats, som bidragit till kyrkans
växt i Kina. Vi ber för alla de teologiska
seminarier och pastorsutbildningar
som Equmeniakyrkan sedan lång tid är
med och stöder i Kina, Indien, de båda
Kongorepublikerna, Ecuador, Nicaragua
och Estland.

1 november
REGION SVEALAND

I många av regionens 120 församlingar
pågår intensivt arbete med nysvenskar
och flyktingar. Bed för detta.
På Karlskoga folkhögskola finns 350
elever i olika kurser. 40% av dessa är
utlandsfödda och representerar 29 olika
nationaliteter! Bed för denna fantastiska
miljö och det oerhört viktiga arbetet
där.

APG 29

Under hösten arrangeras två lärjungaskolor, en i Ecuador med elever från fem
länder och en i Kina med elever från två
Sverige och Kina.
Till våren arrangeras för andra gången
någonsin en skola i Sverige. Vännäs
kommer att utgöra basen och Norrland
är vårt missionsfält. Deltagare kommer
från Indien, Pakistan och Sverige.

15 november

29 november

REGION VÄST

EQUMENIA

Vi ber för:

– De omkring 50 anställda ledare som
arbetar med barn och unga i församlingar i region väst
– Rastplats Överås - en ny satsning med
andlig vägledning, själavård, förbön,
retreat och samtalskvällar på Överås

Bed för höstens båda skolor om beskydd
och Guds förvandlande verk i och
genom deltagarna.

– En pionjärkväll den 18 nov om församlingsplantering och att vara moderförsamling

Bed för vårens skola, för praktiska
frågor som visum och ekonomi, och för
att både deltagare och Norrland skall få
bli rikt välsignade.

– För de ledare som planerar kommande
nyårsläger

8 november
SAMHÄLLE

Gud, vi ser med oro hur rasism och
främlingsfientlighet tycks växa i vårt
land och andra länder.
Vi förfasas över våld och trakasserier
som riktas mot fattiga EU-medborgare
och människor som befinner sig i utsatthet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Idag avslutas en konferens om arbetet
mot människohandel i Europa. Det är
arbetsgruppen mot Trafficking inom
Europabaptistfederation och intresserade i Sverige och Europa som mötts
i Kungsör. Be om kraft och vishet att
kunna genomföra konkreta insatser som
räddar utsatta kvinnor och barn från
detta slaveri.

22 november

Gud öppna våra ögon så att vi kan se att
vi alla är en mänsklighet, med samma
rättigheter och rätt till ett värdigt liv.
Ge oss mod att säga nej till hat och
förtryck!

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

LATINAMERIKA

AFRIKA

Equmeniakyrkans samarbetskyrkor
i Ecuador och Nicaragua satsar stort
på att utbilda ledare i församlingarna.
Både vad det gäller kurser specifikt för
ett församlingsledarskap, men också
motsvarande Komvux för dem som inte
läst färdigt grundskola eller gymnasium.
Detta är viktigt för utvecklingen av
kyrkorna. Gud, var med både studenter
och lärare!

Vi ber för dem som planerar våra gudstjänster. Ge dem goda idéer till olika sätt
att beskriva dig med mer än ord och en
känslighet för vad du vill säga.
Vi ber för barnhemmet CBO i Mocambique som drivs av Metodistkyrkan med
stöd från Equmeniakyrkan. Vi ber att
de barn som har förlorat sina föräldrar
skall hitta nya relationer som innebär
trygghet, att de barn som har övergivits
skall få stöd att hitta tillbaka till trygga
familjesituationer och att barnhemmet
skall kunna ge tro, hopp och kärlek för
de som bor på hemmet.

Vi ber för de barn och unga i världen
som lever under förtryck, fattigdom och
misär. Vi ber för barn som blir våldtagna, misshandlade och blir tvingade
in i militärtjänst. Herre förbarma dig!

KYRKAN I VÄRLDEN

Equmeniakyrkans internationella
insamlingsperiod startar denna söndag
och pågår t o m januari. Under den här
tiden aktualiserar vi vårt gemensamma
internationella missionssamarbete med
kyrkor och samarbetspartners i närmare
30 länder. Vi offrar och ber för systrar
och bröder världen över.

6 december
REGION STOCKHOLM

Vi ber för dem som är hemlösa när
vintern kommer. Vi ber för den som
känner sig hopplöst ensam och för den
som tappat tron på att samhället vill
hjälpa. Vi ber för de församlingar och
organisationer som erbjuder värme, sovplats, mat och möjlighet till samtal. Vi
ber för dem som erbjuder hjälp att bryta
hemlöshet och utanförskap.

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR

Vi ber för Pagalbos-stiftelsen i Litauen
och för Walla Carlsson och andra som
arbetar med den. Stiftelsen är knuten
till Metodistkyrkan och ger stöd till socialt utsatta familjer i Birzairegionen. Det
kan gälla läxhjälp till barnen, fritidsaktiviteter, stöd till mammorna men också
materiella behov i de allra fattigaste
familjerna.

»

