16 december
REGION SVEALAND

Vi ber för alla dem som lever i dold
eller uppenbar ensamhet. Bara i Region
Svealand finns ca 1.000 ensamkommande barn och unga på HVB-hem och
i eget boende. Gud, var med dem som
i helgtider upplever ensamheten som
extra svår.

GLOBALT

Vi ber för det internationella missionsarbetet som Equmeniakyrkan driver. Vi
tackar för alla församlingar och människor som är engagerade i arbetet i olika
länder. Vi ber också att den pågående
insamlingen ska skapa ett ännu större
engagemang för Equmeniakyrkans
arbete i många länder. Arbetet är stort
och arbetarna inte tillräckligt många.
Sänd, Herre, arbetare till din skörd!

23 december
EVANGELISATION

Vi tackar Gud för Equmeniakyrkans åtta
evangelister: Anna-Carin Abrahamsson,
Liselotte J Andersson, Lena Bergström,
Britta Hermansson, Rickard Lundgren,
Marcus Olsson, Ida-Maria Brengesjö och
Sara Mellergård. Herren, fyll dem med
kraft för uppdraget; att skickliggöra vårt
sammanhang att nå människor med
evangelium! Gud, vi ber om ditt beskydd
och vägledning!

BULGARIEN

Vi ber för romernas situation Bulgarien,
och speciellt om god integration mellan
romer och bulgarer i kyrkorna. Vi ber
att Equmeniakyrkan ska hitta goda
kanaler att arbeta vidare i landet socialt,
men även för att hitta vägar för arbete
med deras mänskliga rättigheter och
religionsfrihet.

equmeniakyrkan.se/forbonskalender/
Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt
arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

30 december
EQUMENIA

Gud, vi tänker på alla barn och unga
i Equmenias scoutverksamhet. Vi ber
att de känner sig sedda, bekräftade
och älskade. Vi ber om inspiration och
glädje för våra scoutledare, och om att
du Herre ska kalla flera att bli ledare i
våra scoutkårer. Vi lägger terminen som
kommer i dina händer.

KONGO KINSHASA

Vi ber för våra nya missionärer i KongoKinshasa, Jesica och David Eriksson med
sina tre barn, och för Gunnel Jönsson.
Vi ber om din ledning, din hjälp och
ditt beskydd för dem nu när de, som
de första missionärerna på länge, blivit
sända för att jobba med vår systerkyrka
CEBU. Vi ber om vishet och glädje i
tjänsten.

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

Tillsammans i bön

7 oktober

14 oktober

PIONJÄRSATSNING

SAMHÄLLE

Gud, vi tackar för att vi inom Equmeniakyrkan ser nya gemenskaper och
församlingsplanteringar växa fram. Vi
ber för dessa sköra plantor; att de får
växa under Guds beskydd, ledning och
värme!

AZERBAJDZJAN

Vi ber för de kristna i Azerbajdzjan,
som förföljs för sin tro av arbetsgivare
och familj. Vi ber för missionärsbibelskolan, att den Helige Ande ska styrka
och skydda dem som önskar att aktivt
dela sin tro med andra. Idag ber vi också
för rättegången mot en församling i
Azerbajdzjan. De vill bli registrerade
som församling, men får inte registrering och döms för att ha firat gudstjänst.

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2018

Gud, idag ber vi alla människor som
är på flykt. Vi ber för alla som kommit
nya hit till Sverige och som söker vägar
till ett nytt liv här. Vi tänker särskilt
på barn och unga, låt dem få mötas
av omsorg och trygghet. Hjälp oss i
församlingar att välkomna och erbjuda
vänskap och gemenskap.

VITRYSSLAND

Vi ber för Vitryssland och Equmeniakyrkans kontakter i landet. Vi ber för det
sociala arbetet kyrkan har i stora delar
av landet på många nivåer. Idag ber vi
speciellt för lägergården i Kobrin, och
dess framtida och verksamhet.

21 oktober

4 november

18 november

2 december

REGION ÖST

REGION SYD

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK

REGION MITT

Vi ber om ledning och klarhet för våra
diakon- och pastorskandidater med
eventuella anhöriga, som under den
gångna veckan av Equmeniakyrkan
blivit utmanade att söka plats, församling, tjänst, samt pröva vad Gud har
tänkt för dem inför framtiden. Vi ber
också om Guds ledning för dem som
ännu inte funnit vägen in i tjänst.

GLOBALT

Vi ber för de två Apg29-skolor som är
igång nu i Ecuador och i Kongo Brazzaville. Gud, kom med ditt beskydd, och
låt deltagarna få möte Gud och upptäcka sin kallelse.

28 oktober
EQUMENIA

Gud, vi ber för alla verksamheter som
dragit igång i höst inom Equmenia. Låt
varje deltagare bli sedd, bekräftad och
älskad. Vi ber om välsignelse över varje
ledare. Möt dem med din kärlek, nåd
och kraft från den helige Ande. Låt varje
mötesplats i Equmenia få vara omsluten
av din närvaro.

BURMA

Vi ber för de Karener från Burma som
sedan många år lever i flyktingläger
i Thailand. Gud, ge dem en framtid
och ett hopp när flyktinglägren faller
samman eller stängs. Vi ber att Guds
fred får råda både i deras hjärtan och
hos de folk som finns runtomkring dem.

Vi ber för arbetet med KONFAS, arbetet i
Region Syd med konfirmander och med
dem som har konfirmerats år 2,3 och 4.
Vi ber också för arbetet med Barn- och
Familj. Var med de församlingar och föreningar som vill vara ljus och salt i en
del av landet, där kyrka och kristentro
inte står starkt.

SYRIEN

Helige Fader, idag ber vi för Syrien. Hör
vår bön när vi uthålligt ber om fred och
frid som varar. Vi ber och gråter med
dem som fått begrava sina döda, men
vi hoppas också tillsammans med Din
kyrka om en glädjerik uppståndelse och
ett slut på lidandet.

11 november
REGION NORD

Vi ber för församlingar och Equmeniaföreningar i Region Nord; att de får
bära livsmod och hopp till människor
på de orter där de verkar. Vi ber om fler
ideella krafter, om fler händer som delar
på uppgifterna. Vi ber också för processen att finna en ny regional kyrkoledare
i Nord.

SPANIEN

Vi ber för vår missionärsfamilj som
jobbar speciellt med att evangelisera
bland den marockanska befolkningen
i Spanien. Vi ber för vår samarbetsorganisation FIEIDE och för arbete med
att sprida Jesu kärlek i ett av de mest
sekulariserade länder i Europa.

Gud, 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 säja. Tack
för alla kreativa uttryck du har utrustat
oss människor med.

LIBERIA

Vi ber för vår samarbetskyrka i Liberia,
som just antagit en ny femårsplan. Herre,
låt kyrkan och dess medlemmar bidra
till fred, försoning och utveckling. Låt
barnen på dövskolan få en plats i familj
och samhälle. Må insatser som minskar
hörselskador komma tillstånd.

25 november
EQUMENIA

Vi ber för idrottsskolorna i Kimpese och
Brazzaville. Hjälp ledarna att se varje
barn och bidra till en meningsfull fritid
för dem alla. Jesus, vi ber att barnen
genom arbetet ska få möta din kärlek. Vi
ber också om din hjälp och ditt beskydd
för de idrottsvolontärer som nu finns i
Brazzaville.

ECUADOR

Förbundskyrkans pastorer med familjer
samlas i Ecuador till särskilda träffar nu
under hösten. Många små församlingar
har inte möjlighet att betala sin pastor
en hel lön eller ens något alls. Ibland kan
uppdraget kännas stort och ensamt. Vi
ber om Guds fortsatta ledning för pastorerna och deras familjer.

Vi ber för de utanförskapsområden som
finns i Region Mitt. Platser med särskilt
stora sociala behov. Vi ber för människorna där och de församlingar som
finns nära. Vi ber att Equmeniakyrkan
och andra kyrkor skall få komma med
hopp.

SÁPMI

Vår samarbetspartner ”European Christian Mission” och vår samarbetskyrka
i Finland ”Suomen Vapaakirkko” har
tidigare i höst sänt en missionär till
Inari, som kommer att arbeta med att ta
fram material för användning i samiskt
arbete på det lilla språket Inari-samiska,
som talas av några hundra människor.
Vi ber för detta nystartade arbete, och vi
ber om välsignelse för hela den inarisamiska befolkningen.

9 december
DIAKONI

Den psykiska ohälsan är utbredd i samhället och ökar hela tiden, så även i våra
kyrkor. Den drabbar alla åldrar. Vi ber
för temadagar, gudstjänster och andra
samlingar, som erbjuds i våra kyrkor
för att motverka psykisk ohälsa. Vi ber
för diakoner och pastorer som möter
människor som är drabbade.

JAPAN

Vi tackar dig Gud, för alla dem du kallat
till pastorer och ledare inom den japanska kyrkan. Vi ber att du fyller dem med
hopp och glädje i arbetet. Vi ber också
för vår missionär, Eva Larsen, i hennes
strävan att vara en samtalspartner för
pastorer och andra ledare i din kyrka.

»

