MELLANÖSTERN / NORDAFRIKA
Våra samarbetskyrkor/organisationer
i regionen fortsätter att stå inför stora
utmaningar. De samhällen som de är en
del av befinner sig i förändringar. Våld
och oro är vanligt. Många av de kristna
som har möjlighet, lämnar regionen.
Kyrkorna vill vara aktörer för fred, rättvisa och hopp i regionen. Be för dem!

22 december
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Be för ensamkommande flyktingbarn
som kommer till vårt land och till
andra länder. Be om Guds beskydd från
faror och olyckor. Be att de ska bli väl
mottagna och bevarade till ande, kropp
och själ. Be att de ska få en meningsfull
framtid, att de inte ska tappa tron och
hoppet om mänskligheten. Be att de
ska få ett möte med evangeliet i ord och
handling.

29 december
EQUMENIA
Be för equmenias och Equmeniakyrkans folkhögskolor, särskilt för alla nya
elever som påbörjat sina utbildningar i
höst. Be för viktiga möten med Gud och
medmänniskor.

FRED PÅ JORDEN
Be om ett nytt ”nådens år från Herren”
2014, om fred och hopp för miljoner
människor i olika länder. Be att kyrkan
får vara bärare av hopp och fred för
världen.

ECUADOR
		
Snart firar vi födelsen av barnet Jesus.
I Ecuador finns det många barn som
utsätts för våld i hemmet och i nära
relationer. Förbundskyrkan i Ecuador
har inlett ett arbete för att medvetandegöra och utbilda ledare, unga och
barn om detta. Det är ett känsligt och
livsviktigt arbete!

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

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen
Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras.

6 oktober
PIONJÄR
Be för Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete i Sverige, de som
samordnar arbetet nationellt och de
som är involverade i det direkta arbetet
lokalt.

AFRIKA
Be för alla de ungdomar som utbildar
sig till pastorer och församlingsledare i
Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Liberia och Moçambique. Växande systerkyrkor behöver fler goda medarbetare.

20 oktober
AZERBAJDZJAN
Be för kyrkan i Azerbajdzjan. Kristna
liksom andra religiösa grupper utsätts
för förföljelse och trakasserier. Vi ber
om uthållighet och om större frihet. Vi
ber också för några medarbetare där
som får stöd ifrån Sverige.

13 oktober
EQUMENIA		
Be för alla scouter och ledare som var
med på equmenias riksscoutläger Trampolin. Hjälp dem att bära med sig erfarenheter och upplevelser hem. Be för de
steg i tro som togs under lägret och be
att dessa ska få betydelse i vardagen.

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2013

FÖRSAMLING		
Be för de regionala församlingsutvecklarna som börjar arbeta under hösten
med rekrytering och utbildning av
församlingshandledare. Be att de känner
glädje i arbetet och får bra kontakt
med församlingarna. Be också om nya
handledare som kan stödja de lokala
gemenskaperna till förnyelse, utveckling och växt.

NICARAGUA
				
Moravakyrkan i Nicaragua har flera församlingar i det stora regnskogsområdet
Bosawas. Där bor mayangna-indianerna.
Både naturen och indianerna hotas nu
av invasionen av utomstående jordbrukare som tänker storskaligt och inte

miljövänligt. Mayangna-indianerna har
inlett en tuff kamp för sina rättigheter som urfolk och för Bosawas framtid.

27 oktober
SAMHÄLLE		
Gud - Vi ber för de människor som
kommer från andra länder och andra
kulturer och som finns med i Equmeniakyrkans församlingar och/eller bor på
de orter där församlingarna finns. Tack
för att de är gåvor från Dig till oss. Vi
ber att de skall få möta Dig och oss och
finna ett hem och en öppen gemenskap
i församling och samhälle.

RYSSLAND
Om några dagar samlas vi i Stockholm,
representanter från våra samarbetskyrkor i Ryssland och USA och Equmeniakyrkan. Be om goda samtal och
framför allt om ett fruktbart samarbete
i Ryssland. Vi ber för det ryska evangelisationsprojekt ”Ett år för Jesus” som
sänder ut evangelister över hela landet.
			
3 november
PIONJÄR
Be för Equmeniakyrkans arbete att ge
stöd ekonomiskt och personellt till församlingar som är involverade i pionjärarbete i Sverige.

ECUADOR				
Familjen Gunnarsson är Equmeniakyrkans missionsarbetare i Ecuador. De
arbetar i en liten församling på kusten
som under många år har kämpat för sin

existens. Emma och Samuel arbetar hårt
för att bygga det lokala ledarskapet. Förbundskyrkan efterfrågar svenska missionärer med erfarenhet från Ecuador att
komma tillbaka och stödja pastorer och
pastorsfamiljer i deras arbeten och liv.
		
10 november
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA
Sjöviks folkhögskola i södra Dalarna är
en av de folkhögskolor som Equmeniakyrkan står som huvudmän för. Skolan
har cirka 170 elever som studerar på
olika linjer. Be för elever, lärare och
övrig personal att de tillsammans kan
skapa en miljö där människor växer och
utvecklas.

ASIEN		
Vi ber för våra utsända missionärer,
volontärer och fältstudiestudenter i
Japan, Kina, Thailand och Indien och för
det samarbete vi är en del av.

17 november
HELA MÄNNISKAN
Be för all den innehållsrika verksamhet
som sker inom Hela människan. Be om
Guds ledning i styrelsens arbete och de
viktiga beslut som ska tas. Be att arbetet
ska utvecklas på ett meningsfullt sätt
så att det kommer människor i utsatta
livssituationer till del. Be om Guds kraft
och styrka för personalen på de olika
enheterna.

PALESTINA
Sabeel, som betyder det livgivande
vattnets källa, är en kristen palestinsk
befrielseteologisk organisation. I Sabeel
samlas unga och gamla, kvinnor och
män från många olika samfund i Palestina och Israel för att studera, agera och
samtala om sin verklighet som kristna.
Sabeel, som bildades för 25 år sedan,
inbjuder till en viktig internationell konferens nästa vecka.

24 november
EQUMENIA		
Be för equmenias och Equmeniakyrkans
folkhögskolor. Alla nya elever som börjar
sina utbildningar i höst. Be för viktiga
möten med Gud och medmänniskor.

ASIEN		
Be för Förbundskyrkorna i Indien och
Japan som i höst firat 50-årsjubileum av
sin existens och baptistkyrkan i Burma
som kommande helg firar 200 år. Be om
glädje och frimodighet att dela evangeliet också idag.

1 december
PIONJÄR
Vi ber för alla medarbetare i pionjärarbeten på olika platser i Sverige, be om
glädje, frimodighet och uthållighet i det
ofta svåra arbetet.

LITAUEN
Be för den litauiska baptistunionens
projekt Portico. Projektet pågår i staden
Vilnius, där kyrkan finns i ett område
med stora sociala problem. I det projek-

tet skapar man en dialog mellan den
kristna kyrkan och andra delar i samhället genom att använda sig av både olika
former av konst, filosofi och teologi.

8 december
EQUMENIA
Be för alla ungdomsledare runt om i
våra församlingar. Be för dessa goda
förebilder som är så viktiga för så
många barn och unga. Be om stabila
skyddsnät och gott om uppmuntran i
arbetet.

AFRIKA		
Våra systerkyrkor i Afrika bedriver ett
viktigt hälso- och sjukvårdsarbete. Be för
läkare och sköterskor i Kongo Kinshasa,
Kongo Brazzaville och Liberia, att de
trots små resurser och stora utmaningar
skall kunna vara till hjälp.

15 december
DIAKONI
Be för det diakonala arbetet inom
Equmeniakyrkan, be att det ska utvecklas och växa på ett sätt som kommer
människor till del även utanför kyrkans
väggar. Be om vishet och nåd för ledningen inom kyrkan att lyssna in Den
Helige Andes ledning och maning i hur
vi ska nå ut med Guds kärlek till människor idag i ett samhälle där kärleken
kallnar och behoven och vilsenheten är
stor. Be om att det öppnas vägar för nya
tjänster för våra diakoner.

