KyrKAN
i VärLdEN

MÅndag

MissioN
i PEru oCh
iNdiEN

Tack till Gud för hans gåvor, välsignelser och bönesvar.
Förlåt oss för kärlekslöshet, splittring och villoläror.
Vi ber för Guds kyrka på jorden:
• Väckelse och förnyelse
• Lutherska systerkyrkor och deras ledare
• Kristenheten i Sverige: om goda ledare och väckelse
• Förföljda kristna syskon
• Tålighet och styrka i lidandet
• Ledare och predikanter
• Evangeliums framgång utöver jorden

När jag ropade svarade du mig,
du gav mig frimodighet, min själ fick kraft.

Ps 138:3

tIsdag

Tack till Gud för hans bönesvar och för kallet till

mission i världen.
Förlåt oss för ohörsamhet och missmod.
Vi ber för vårt missionsarbete i Peru/Indien:
• Missionssekreterare för Peru/Indien
• Frimodighet och uthållighet i missionsuppdraget
PeRU:

iNDieN:

• Väckelse och förnyelse i Peru
• IHELCH och kyrkans verksamhet
i Chiclayo och Luya
• IHELCHs president Harold samt
pastorerna Mercy och Coco
• Nybrottsarbetet i Puira, studentarbetet och församlingsarbetet
• Missionärerna Steffen, familjen
Ambrosen och familjen Moesgaard-Christensen
• Nya svenska missionärer till
Chiclayo under 2014

• Väckelse på landsbygden i
Andhra Pradesh
• Bethesda Lutheran Ministries
och deras arbete att nå ut till
de onådda på landsbygden
• BLMs ledare samt alla
gospelworkers
• Kvinnorna i församlingarna
• Barnen på barnhemmet
Bethesda

Och detta vittnesbördet om riket skall
predikas i hela världen till ett vittnesbörd
för alla folk, och sedan skall slutet komma.

fÖrsLAg tiLL BiBELLäsNiNg oCh såNg
mAtt 16:13-18, 24:11-14, JoH 16:33, LH 735, 737

VärLdEN
ruNt oss

fredag

Tack till Gud för hans fantastiska skaparverk.
Förlåt oss för felprioriteringar och missbruk av
det goda vi fått.
Vi ber för världen och Guds skaparverk:
• Offer för naturkatastrofer
• En rättfärdig fördelning av resurser
• Om hjälp att förvalta Guds gåvor
• Statschefer och regeringar
• Människor i politiskt och ekonomiskt förtryck
• Fred, frihet och försoning
• Världens krigsoffer och flyktingar
• Situationen i Syrien
• Nöden i Filippinerna

För han skall rädda den fattige
som ropar och den betryckte
som ingen hjälpare har. ps 72:12

hEM
oCh
fAMiLj

lördag

Tack till Gud för hans välsignelser och för kallet
till tjänst i Afrika.
Förlåt oss för tröghet och missmod.
Vi ber för ELMs mission i Afrika:
• Missionssekreterare för Afrika
• Frimodighet och uthållighet i missionsuppdraget
eRitReA

KeNyA:

• Bröder och systrar i Eritrea
• Den politiska situationen i landet
• Musikskolan i Asmara

• Fred och ro efter terrorattacken
• Kerstin Nilssons utresa, arbetstillstånd
• Ny volontär som reser ut i början
av året
• Arbetet för fred och försoning
• Arbetet vid Bethesda Children
Ministry, barnhemmen och barnen
• Vägledning för kyrkans ledning

etioPieN

• EELCs satsning på nya platser
och i större städer i Etiopien
• ACYMs arbete med föräldralösa
barn
• Vårens besök från Etiopien till
Sverige
• Ett harmoniskt samarbetsklimat
för kyrkans ledare när kyrkan
växer

Tack till Gud för hans gåvor, välsignelser och
bönesvar.
Förlåt oss för bråk, kärlekslöshet, felprioriteringar.
Vi ber för våra hem:
• Öppenhet och kärleksfullhet
• De ofödda barnen
• Föräldrar som ska uppfostra sina barn
• Barn och ungdomar som far illa
• Familjer i ekonomiska och sociala svårigheter
• Elever och lärare i skolan
• Kristet barn- och ungdomsarbete
• Konfirmandarbete

Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt
och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det
första bud som har ett löfte: för att det ska gå
dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni
fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och
förmana dem i Herren.
Ef 6:1-4

inför viktiga kommande beslut

fÖrsLAg tiLL BiBELLäsNiNg oCh såNg
5 mos 6:6-9, 12:28, oRDs 22:6, mAtt 19:13-15, APg 16:13-15, LH 796; DNs 141

frAMtidEN

söndag

Tack till Gud för hans löften och beskydd.
Förlåt oss för pessimism och oro.
Vi ber för framtiden:
• Guds rikes framgång i världen
• Att vi bevaras i en sann tro och är beredda
när Jesus kommer igen
• Trohet i kallet för ELM
• Nya ELM-gemenskaper i Sverige
• Nya missionsområden för ELM
• Sund växt i våra samarbetskyrkors arbete
• Våra församlingar och föreningar

Så skall min Gud, efter sin rikedom
på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge
er allt vad ni behöver. fil 4:19

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds
kraft som frälser var och en som tror, först juden
och sedan greken. rom 1:16
fÖrsLAg tiLL BiBELLäsNiNg oCh såNg
Ps 68:6, Jes 59:15-17, Amos 5:8-14, LH 9, 788, 791

fÖrsLAg tiLL BiBELLäsNiNg oCh såNg
Ps 96:2-3, mAtt 9:37-38, APg 1:8, 2 tim 2:1-2, LH 739, 746; DNs 150

MissioN
i sVErigE

torsdag

Tack till Gud för vårt land. För fred, goda levnadsvill-

kor och för kallet att nå ut med evangeliet i Sverige.
Förlåt oss för slöhet, modlöshet, materialism och

felprioriteringar.
Vi ber för mission i vårt land:
• Riksdag, regering och kungahuset
• Väckelse och förnyelse i förening och församling
• Ökad glädje i tron på Jesus
• Pionjärarbetet ”På nya platser”, nya gemenskaper
• ELMs ledning
• ELMs missionsledare
• ELMs regioner och deras arbete
• ELU, anställda och ledning
• Arbetet i MIS, nämnd för missionsarbete i Sverige
• Missionssekreteraren för Sverige
• ELMs predikanter
• Missionsgårdarna
• Strandhems Bibel- och lärjungaskola
• ELMs tidningsarbete
Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra
för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Joh 14:13

Matt 24:14

fÖrsLAg tiLL BiBELLäsNiNg oCh såNg
Ps 96:2-3, mAtt 24:14, 28:18-20, Rom 10:12-15, LH 733, 743; DNs 146

MissioN
i AfriKA

onsdag

fÖrsLAg tiLL BiBELLäsNiNg oCh såNg
Ps 103, JoH 20:21-22, 1 Pet 1:3-9, gAL 6:9-10, KoL 4:2-6, LH 739, 742; DNs 135

ELMs
BÖNEVECKA
6–12 januari 2014
I bönen har Gud gett oss möjligheten att kommunicera
med honom. Bönen har i alla tider varit kristenhetens svar
på utmaningar och lidande såväl som kyrkans glädje- och
tacksägelseuttryck. Bönen är en gåva och en fantastisk
möjlighet och Gud uppmanar oss att komma inför honom
genom många löften (2 Krön 7:14, ps 50:15, matt 7:7, 11:28).
ELM önskar att allt vårt missionsarbete ska bäras fram
i bön till Gud. Vi tror på bön i Jesu namn och att det är
avgörande för vårt arbete i Guds rike (matt 9:36–37).
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i
allt få veta era önskningar genom åkallan och bön
med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår
allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i
Kristus Jesus.
fil 4:6-7
Denna folder med böneämnen är tänkt som en stomme
i din bön denna vecka. Du uppmanas att bygga vidare
utifrån den verklighet där du befinner dig.
frEdriK sMEtANA missionsseKreterare, elm
november 2013

fÖrsLAg tiLL BiBELLäsNiNg oCh såNg
JoH 16:33, 17:9-26, Rom 12:1-2, KoL 3:1-4, UPP 21, LH 655, 658, 740; DNs 72

spArA gärNA foLdErN oCh ANVäNd i diN BÖN uNdEr årEt

