Bønneemner
For nye søndagsskoler og barnegrupper:
• At menigheter og forsamlinger som ikke har søndagsskole eller barnegruppe skal se
viktigheten av å ha slike grupper for å styrke arbeidet blant barn
• At lysten til å starte nabolagssøndagsskole skal vekkes hos flere
• At de som har et ønske om å starte en gruppe skal få hjelp til å gjøre det
• At flere grupper skal melde seg inn i Søndagsskolen Norge og slik også få benytte
seg av den hjelpen og de tilbudene det legges til rette for
• At alle barn i Norge skal få anledning til å være med i en søndagsskole eller en
barnegruppe som tar dem på alvor
• At det legges til rette for ekte og levende møter mellom barna og Jesus i alle
grupper
Barna:
• Takke for alle barna som tror og har Jesus med seg i sitt hjerte.
• Be om at alle barn i Norge skal få tilbud om å gå i kristen barnegruppe.
• Be Herren beskytte og bevare barn fra alt vondt.
• Be for barn som er offer for seksuelle krenkelser.
• Styrke frimodigheten til barn som tror på Jesus og som blir mobbet for sin tro.
• Be for barn som blir mobbet og for de som mobber.
• Be for barn som er ensomme og for de som ikke føler seg elsket.
• Be for barn som er syke og for deres familier.
• Be for alle fattige barn i Norge som kjenner seg utenfor.
• Be for barn av innvandrere som strever med å finne sin plass i familie og samfunn.
Familiene:
• Takke for gode og trygge familier hvor barna i praksis lærer å leve et kristent liv
• Be for vekkelse blant kristne foreldre og foresatte
• Be om visdom og klokskap i familiers mediebruk.
• Be for familier som strever og for splittede familier.

Frivillige ledere:
• Takk og be for de rundt 6000 frivillige medarbeiderne i Søndagsskolen Norge.
• Be om flere frivillige ledere
• Be om at barn får flere mannlige ledere som rollemodeller i gruppene.

Takk at du er med og virkeliggjør visjonen Jesus til barna
som forbeder under Søndagsskolen Norges bønneuke 2022!

