om vår hjälp, på ett kärleksfullt och
respektfullt sätt.
Vi ber att vår församling och kyrka ska
få vara en öppen och välkomnande
kyrka för alla, oavsett bakgrund. Gud
använd oss som dina redskap och hjälp
oss att sprida hopp och tro inför framtiden!

18 december
KONGO K

Be om varaktig fred och hållbar demokrati i hela Kongo Kinshasa. Be också för
landets ledare att de får vara ledda av
Guds vilja.

REGION ÖST

Idag ber vi för de nyårsläger som arrangeras runt om i vårt land och för alla
de ungdomar och ledare som deltar på
dem. Vi ber om Guds beskydd och närvaro och att heliga beslut skall få fattas
under dessa dagar.

25 december
PAKISTAN

De kristna i Pakistan lever i ständig oro
för när nästa terrordåd ska drabba dem.
För tre år sedan övergick julförberedelserna i sorg när en av kyrkorna attackerades av självmordsbombare. Idag ber
vi att julens budskap om fred ska bli
verklighet för våra kristna systrar och
bröder i Pakistan. Herre ge dem mod
och kraft att fortsatt leva nära dig.

EQUMENIA

Från beroende till förtroende. Ett arbete
som Equmenia gör tillsammans med
Hela Människan. Det handlar om att
hjälpa unga att inte hamna i negativt
beroende. Det ska hjälpa vuxna att se
hur man kan medverka till att unga
får förtroende för sig själva och andra
så man inte blir beroende av alkohol,
droger, spel eller sex.

Tillsammans i bön
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/

2 oktober
RYSSLAND

Bed för kyrkorna i Ryssland. En ny lag
försvårar för evangelisation och utåtriktat arbete och gör det extra svårt för
utlänningar att arbeta. Bed att församlingarna i Ryssland ska hitta vägar att
verka. Bed att Equmeniakyrkan kan
arbeta på ett effektivt sätt med våra
sammarbetspartners även efter införandet av den nya lagen.

PIONJÄRSATSNING

Bed för den nya grupp av blivande
församlingsplanterare som under den
kommande veckan möts på Mullsjö
folkhögsskola för den första träffen i
vårt utbildningsprogram kallat Paulus.
Bed också för de nya församlingsplanteringsprojekt som startar upp här under
hösten. Bed för ledare och team och bed
om Guds ledning och kraft i arbetet.

9 oktober
KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Vi ber för Kyrkornas Världsråd i Genève
och deras arbete. Vi ber speciellt för

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

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2016

EHAIA-programmet som arbetar i Afrika
med att förebygga HIV och AIDS-epidemin genom bibelstudier och ledarutbilning i lokala församlingar. Tack för
att vi får vara med och stötta viktiga
insatser för att människor ska kunna
upprättas och helas.

REGION MITT

Be att Gud kallar pastorer, diakoner och
ungdomsledare så att arbetet för Guds
rike åter kan stärkas på de platser där
församlingar söker ny medarbetare.
Speciellt ber vi för…… (nämn någon av
de församlingar som finns med på listan
över lediga tjänster inom Region Mitt
eller i er församlings närhet).

16 oktober
REPUBLIKEN KONGO

Evangeliska Kyrkan har valt ny kyrko
ledare, Pastor Edouard Moukala. Vi
ber om Guds beskydd och ledning av
honom och kyrkans ledningsgrupp.
Från augusti 2016 till juli 2017 kommer
det inte finnas några missionärer från
Sverige i Kongo Brazzaville men många

representanter kommer att göra besök
dels till Gothia idrottskola i Brazzaville
och dels för att samråda om satsningar
på hälsovårdsområdet. Vi ber om goda
möten som leder till andlig, social och
hälsomässig växt.

DIAKONI

Tacka Gud för det goda diakonala arbete
som görs i många församlingar.
Be om vishet och ledning i nya utmaningar och uppgifter som många
diakoner står inför. Be speciellt för
människor på flykt och de ensamkommande flyktingbarnen som kommer till
vårt land och för goda kontakter med
myndigheter.

23 oktober
ECUADOR

I april drabbades Ecuador av en stor
jordbävning. Mycket förstördes. Det tar
tid att bygga upp landet. Det tar ännu
längre tid att bygga upp människor.
Marken fortsätter att skaka. Mitt i detta
tjänar Förbundskyrkan. Både materiellt,
psykologiskt och andligt. Be om fortsatta resurser och om ledning i detta
mycket viktiga arbete.

REGION SVEALAND

I Region Svealand pågår viktiga processer av församlingsutveckling i omkring
35 församlingar. Be för dessa församlingar och även för de handledare som
bistår dem i detta utvecklingsarbete.

30 oktober
LITAUEN

Bed för Equmeniakyrkans tre sammarbetskyrkor i landet. Bed om goda samtal
och projekt att samarbeta kring ekumenik. Bed speciellt för barnhemmen och
sociala arbetet.

EQUMENIA

Alla barn är lika olika. Ett utbilningsmaterial som Equmenia tagit fram
tillsammans med Bilda. I vår verksamhet möter vi många typer av barn, också
många med särskilda behov. Genom
kursen utrustas ledarna med verktyg för
att kunna göra verksamhet som passar
barns olika behov. Tack vare det kan vi
fortsätta vara en rörelse där alla får ha
en plats.

6 november
KINA-XINJIANG

Vi ber för kristna av alla folkslag i
centrala och västra Kina och att motsättningarna mellan folkgrupperna skall
minska.
Vi ber om Guds beskydd över de kristna
i Kina och att vi i Sverige skall upptäcka
nya möjligheter att stödja dem.

EVANGELISATION

Vi ber att våra församlingar och dess
medlemmar skall få kraft och vishet att
nå medmänniskor med evangelium. Vi
tackar också Gud för nya evangelister
som kommer att avskiljas på vår nästa
kyrkokonferens!

13 november
RUMÄNIEN

Bed för Ruth-projektet som hjälper
många barn och deras familjer i Bukarest. Bed speciellt för de unga flickorna
som riskerar att giftas bort i 11–12-årsåldern. Bed att skolans arbete med de
Romska familjerna att få dem att vänta
längre med att gifta bort sina döttrar
ska bära frukt.

REGION VÄST

Vi ber för alla anställda och ideella ungdomsledare i våra församlingar och att
de ska få leda många unga nära Jesus.
Vi ber för förberedelserna av de olika

nyårsläger som planeras i regionen som
ca 500 ungdomar beräknas delta i.
Vi ber om Guds ledning för församlingsplantering i Rannebergen på Hisingen
och för en ny förundersökning om församlingsplantering i Göteborg som just
nu görs.
Vi ber om mycket vishet, kärlek och
tro i det växande flyktingarbetet i våra
församlingar.

20 november
GLOBALT

Under hösten är pilotprojektet MiC
igång. MiC är en internationell missionsutbildning som Equmeniakyrkan
och Pactokyrkan i Ecuador tillsammans
organiserar. Deltagare från flera länder
utbildar sig just nu i Ecuador och nästa
termin i Sverige. Be gärna för MiC, för
studenterna och för dem som håller i
den.

FOLKHÖGSKOLORNA

Vi ber för våra fem folkhögskolor i
Equmeniakyrkan; Bromma, Härnösands,
Karlskoga, Sjöviks och Södra Vätterbygdens folkhögskolor. Tack för dessa
växtplatser Gud.
Idag ber vi särskilt om fortsatta gräns
överskridande möten för alla som
arbetar och studerar på våra folkhög
skolor. Möten som gör världen större och
engagemanget djupare.

27 november
THAILAND

Vi ber att översättningen av Bibeln till
nordpwokaren i Thailand ska komma till
stor användning. Ett arbete som pågått
i 40 år kan äntligen slutföras och firas
lördagen den 3 december.

EQUMENIA

Be för de deltagare, ledare och skolledare
som nyligen avslutat höstens två Apg29-

skolor, i Thailand och Mexico. Be om
beskydd för de som kommer hem till
Sverige. Om församlingar som står med
öppna armar, redo att ta emot dem och
deras erfarenheter.

4 december
LIBANON

Jesus, tack för att du är med alla de flyktingbarn som snart har jullov och har
fått gå sin första termin i syriska skolor
i Libanon. Tack för att vi får vara med
och tända hoppet om en framtid trots
allt. Vi ber om fred.

REGION STOCKHOLM

Be för Equmenia Stockholms tonårs
läger vid nyår.

11 december
MOLDAVIEN

Bed för vår sammarbetsorganisation
”Beginning of Life” som arbetar mot
trafficking. De jobbar bland annat med
att informera 1000-tals skolungdomar
varje år om riskerna och fallgroparna
när någon lovar ”fina” jobb i väst. Bed
för alla dessa ungdomar som utsätts för
försök att luras in i sexindustrin.

SAMHÄLLE

Gud vi ber för människor som lever i
utsatta livssituationer. Vi ber för den
som är hemlös och lever i utanförskap,
vi ber för EU-medborgare och andra
som sökt sig till vårt land för att kunna
försörja sig och sin familj. Gud hjälp oss
att kunna stödja och hitta vägar som
möjliggör förändring till ett värdigt liv
med mänskliga rättigheter åt alla. Hjälp
oss att kunna möta människor, som ber

»

