ASIEN

Be för arbetet för ökad förståelse mellan
olika religioner i Indien och att den
hindunationalistiska regeringen ska
besinna sig. Vi ber att Union Biblical
Seminary ska bli ett gott verktyg för de
kristna i Indien att lära ut om mänskliga
rättigheter.

21 juni
REGION VÄST

Idag ber vi för följande läger och kon
ferenser som arrangeras i region Väst i
sommar:

28 juni
EQUMENIA

I Equmenia finns nästan 400 lokala för
eningar som varje vecka möter tusentals
barn och ungdomar i sina verksamheter.
Vi ber att ledarna i våra föreningar ska
få förnyad styrka och få känna Guds led
ning i sina uppdrag.

AFRIKA

Vi ber om trygghet i en otrygg värld och
ber för att människorna i Afrika ska fri
modigt våga berätta om sin tro på Jesus.

Konfirmationsläger på Västkustgården,
Tonårsläger på Storsjöstrand, Fotbolls
läger på Nimbus Öckerö, Scoutläger på
Lysestrand, Hönökonferensen, Ska´ut
grön, Åsengården och Tonårsläger på
Bobergsgården.
Be för alla ansvariga som planerar och
leder och att unga och äldre får upp
leva Guds kärlek och lära känna Jesus
Kristus.

EUROASIEN OCH
URFOLKSFRÅGOR

Just nu pågår Apg29 Leadership i
Turkiet. En lärjungaskola för ledare med
deltagare från både Sverige och länder
i det turkiska bältet. Det är en del i den
vision som finns att utveckla missions
samarbetet i den delen av världen. Be
gärna för denna skola och för arbetet i
Centralasien.

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
www.equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/material/forbonskalender/

5 april
PIONJÄRSATSNING

Bed att den helige Ande öppnar er för
samlings ögon för vilka pionjära möjlig
heter som finns där ni verkar eller där
omkring. Bed att uppståndelsens kraft
genom er församling får vara med att
ge liv till nya initiativ och kanske också
nya församlingar.

AFRIKA

Vi ber för att Jesu uppståndelse ska
bli till liv och hopp för människorna i
Afrika och att fred, demokrati och rätt
visa ska prägla hela samhället.

12 april
REGION NORD

Idag ber vi för våra bibelskolor och
speciellt för Bibelfjäll i Hemavan. Just
nu är det många ungdomar som söker
sina utbildningar och vi ber att Gud ska
leda dem rätt.

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2015

KYRKAN I VÄRLDEN

Vi tackar Gud för alla som under påsken
döpts vid någon av de stora dophögtider
som hålls i många kyrkor i världen. Vi
ber om kraft att vara Jesu vittnen sär
skilt för dem som utsätts för förföljelser.

19 april
MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK

Vi ber för Equmeniakyrkans Sångarför
bund. Tack för gemenskapen som finns
i våra körer. Låt körerna vara en öppen
famn där man får uttrycka sin tro och
längtan och sjunga budskapet om hopp,
rättvisa och fred. Var med Sångarförbun
dets styrelse i deras arbete.

ASIEN

Vi ber för bibelns plats bland våra
syskon i Kina. Att bibelns sätt att leva
ska bli en del av deras vardag. Vi ber
också att den Heliga Ande ska vara verk
sam vid träningen av deras ledare.

26 april

10 maj

EQUMENIA

KYRKOKONFERENSEN

Vi ber idag för alla församlingsanställda
ungdomsledare. Vi ber för de som är på
väg ut ur arbetet på väg till något annat,
för de som funderar på att börja arbeta
som ungdomsledare och för de som
redan är inne i arbetet.

EUROASIEN OCH URFOLKS
FRÅGOR

Bed för familjen Žukauskas, som driver
Baptistsamfundets projekt Portico.
Genom att kombinera samtal och olika
kreativa metoder, såsom dans och bild,
når den lilla församlingen ut till många
människor i Vilnius, som inte har kyrk
lig anknytning.

3 maj
REGION MITT

Vi ber för de församlingar och fören
ingar inom regionen som befinner sig
i utvecklingsprocesser med stöd av
en handledare. Vi ber om inspiration,
glädje och uthållighet samt Guds led
ning i arbetet så att missionsuppdraget
blir angeläget och församlingens/fören
ingens väg tydlig. Vi ber också för hand
ledarna så att de får vara inkännande,
tydliga och kloka i sin uppgift.

AFRIKA

Equmeniakyrkan, Det Norska Misjons
förbundet och Evangeliska Kyrkan i
Kongo Brazzaville har nu samtal om hur
det framtida samarbetet ska se ut. Vi ber
om ledning från Gud och om att sam
talen leder till att Guds Rike byggs allt
starkare i Kongo Brazzaville och Sverige.

Under veckan möts ombud från
Equmeniakyrkans församlingar till
kyrkokonferens i Göteborg för att
under Andens ledning besluta i många
olika frågor. Temat för konferensen är
”Förvandla världen!”. Var med och bär
konferensen i bön, be för ombud och
alla som arbetar under konferensen.
Be för vår gemensamma kyrka.

FRED OCH RÄTTVISA

Vi ber för arbetet att bygga en rättvis
och hållbar fred. Om praktiska strate
gier och verktyg som krävs för att stödja
en samordnad internationell opinions
bildning för en fredligare värld. Vi ber
för nätverket ”Ecumenical Peace Advo
cacy Network” och deras arbete med att
fokusera på de tre områdena; bekämpa
våld mot kvinnor, att arbeta för nedrust
ning, samt att fred ska bli ett av de nya
millenniemålen som FN antar.

17 maj
VÄGLEDNINGSÅRET OCH
ORDINANDERNA

Vid kyrkokonferensen för Equmenia
kyrkan har denna vecka ett antal diako
ner och pastorer fått förbön när de går
in i vägledningsåret. Ett antal diakoner
och pastorer har också ordinerats.
Tacka Gud för dessa och be att de alla
ska bevaras i tro, kallelse och hängiven
het och be att församlingarna som tar
emot dem har rimliga förväntningar
och stor omsorg. Be att de som ännu
inte fått någon tjänst får det snart.

KYRKAN I VÄRLDEN

Vi tackar Gud för den nyss avslutade
kyrkokonferensen, alla ombud för
församlingar, alla som valts till olika
uppgifter och som sänts i tjänst i världen.
Vi tackar särskilt för representanter för
samarbetskyrkor i världen som besökt
oss och ber om kraft i deras situation.

24 maj
EQUMENIA

Varje år finns Equmenias och Equmenia
kyrkans idrottsarbete Puls med på
idrottsläger i Ryssland och Kongo. Vi ber
för de fotbollsvolontärer som ska åka till
Ryssland och Kongo, att de ska få bli till
välsignelse och att de ska få känna sig
välsignade. Vi ber om ledning, om styrka
och om beskydd.

LATINAMERIKA

Våld inom familjen är tyvärr inte något
ovanligt i Ecuador. Förbundskyrkan i
Ecuador ser behovet av att arbeta med
kvinnor, män och myndigheter för att
våldet ska minska och helst upphöra.
Gud, vi ber om mod, tålamod och kun
skap så att den här satsningen ska ge
frukt!

31 maj
DIAKONI

Gud vi ber för de församlingar som på ett
tydligare sätt vill arbeta med frågor om
fred och hållbar omställning. Ge eldsjälar
kraft, inspiration och lyhördhet. Skapa
öppenhet för att pröva nya alternativ. Ge
fantasi och kreativitet att våga!

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

75% av världens befolkning lever i
länder och sammanhang med starkt
begränsad religionsfrihet. Även i
Sverige hotas religionsfriheten genom
vandalisering av Moskéer, Synagogor
och kyrkor och hot och trakasserier
mot människor med aktiv och fredlig
trosutövning. Vi ber att Equmeniakyr
kan arbete lokalt och globalt får starkt
bidra till tolerans och religionsfrihet i
de länder där vi har systerkyrkor och i
Sverige.

7 juni
SAMHÄLLE

Vi ber för de rumänska tiggare som vi
dagligen ser på gator och torg. Vi kan
inte längre välja att blunda för fattig
domen. Och vi ska inte längre blunda,
hur vi än väljer att förhålla oss till
framsträckta pappmuggar låt oss se vår
medmänniska. Låt oss tro att föränd
ring är möjlig och att det lönar sig att
engagera sig.

MELLANÖSTERN

Gud vi ber om en hållbar och långsiktig
lösning på landfrågan, vi ber om en rätt
färdig fred för folken och vi ber för den
kristna kyrkan i Israel och Palestina.

14 juni
REGION SVEALAND

Vi ber idag för församlingarna i Region
Svealand. I många av dessa söker man
nu nya medarbetare. Vi ber om vägled
ning och klokhet i dessa rekryteringar
och att rätta personer ska ställa sina
tjänster och gåvor till förfogande.

»

