Tillsammans i bön
Gemensam framtids
förbönskalender tredje kvartalet 2013
7 juli
Kvarterskyrkan
Kvarterskyrkan i Karlskrona är ett arbete som pågått sedan 2006. Det är annorlunda kyrka och
kyrka på ett nytt sätt där musik och mat är centrala teman förutom samtal och gemenskap.
Ledare är Jonas Pramwall, som också är sjukhuspastor på Blekingesjukhuset. Be om Guds
fortsatta välsignelse över Kvarterskyrkan och de människor som där hittar språk för andligt
sökande och tro på Kristus.
Eurasien
Be för Baptistunionen i Vitryssland. Kyrkan har ett omfattande socialt arbete, där man ger stöd
till utsatta människor. Be särskilt för de läger som anordnas under sommaren för barn med vissa
svårigheter, bland annat. på grund av Tjernobylkatastrofen.

14 juli
Diakoni
Kärleken är aldrig bara teori, den är alltid konkret och visar sig i handling. Be för allt det goda
diakonala arbete som sker ute i de lokala församlingarna. Be om öppna dörrar i situationer och
öppna hjärtan i möten med människor.
Ecuador
Förbundskyrkan i Ecuador inleder i år den nya satsningen ”25 nya församlingar inom 5 år”. Snart
samlas pastorer till en veckas intensivkurs om satsningen och direkt efter det är det intensivkurs
för ledare. Be om inspiration och tålamod för arbetet med nya församlingar i Ecuador.

21 juli
Evangelisation
Be för framgång i evangelisationsarbetet: att evangelisterna får hjälpa många till tro på Jesus i
kampanjer och andra möten. Be att visionen med Våga tro‐team i alla regioner får bli en
verklighet och att unga evangelister får chansen att praktisera sin gåva.
Burma
Be för alla flyktingar som finns på gränsen mellan Burma och Thailand och som levt där många
år. Be också för alla som finns i Sverige, varav en del nått in i Equmeniakyrkans församlingar.

28 juli
equmenia
Be för barnen och deras sommarlov. Be för dem som har mycket inplanerat och för de vars
sommarlovsveckor känns långa och tomma.
Kongorepublikerna
I båda Kongorepublikerna hålls stora samlingar denna vecka. I Kongo Brazzaville samlas man till
en viktig nationell uppbyggelsekonferens, i Kongo Kinshasa möts delegater från Evangeliska
Samfundets församlingar till kyrkokonferens där ny kyrkoledare skall utses. Be för dessa två för
våra systerkyrkor avgörande samlingar.

4 augusti
Nya församlingsplanteringar på gång
Under det kommande arbetsåret kommer en rad nya initiativ att startas i Equmeniakyrkans
församlingsgrundande arbete. Be om Guds ledning, om rätt människor i nya
församlingsgrundarteam, om öppenhet för evangeliet och om att de nya
församlingsgemenskaperna får nåden att förkroppsliga vem Jesus är på nya platser och för nya
människor.
Mellanöstern
Sat7 är en kristen satellit‐tvkanal som sänder program över Mellanöstern och Nordafrika. Genom
deras tvprogram lär människor känna Jesus och kommer till tro. Det vittnar både individer och
samfund i de berörda länderna om. Be för Sat7:s viktiga arbete.

11 augusti
Bildning
Be för Equmeniakyrkans omfattande bildningsarbete. Med kristen tro som grund erbjuds miljöer
för bildning och personlig utveckling på våra folkhögskolor, studieförbundet Bilda och Teologiska
Högskolan. Be för alla möten som vidgar perspektiv och ger drivkraft för växt i liv och tro.
Kongo Brazzaville
I Kongo‐Brazzaville ber man enligt kyrkans bibelläsningsplan denna vecka för ungdomars
omvändelse och för ett ökat offrande. Vi förenas med trossyskon i dessa angelägna böneämnen.

18 augusti
Skolstart
Ett nytt läsår börjar. Be för elever, lärare och övrig personal att de kan skapa en miljö som är
utvecklande för alla som har sina dagliga uppgifter i skolans värld.
Estland
Be för vår systerkyrka i Estland och denna gång särskilt för deras pastorsutbildning. Be för nya
studenter som påbörjar utbildningen denna höst. Be för rektor och lärarna och be att man
fortsatt kan hitta vägar att finansiera utbildningen.

25 augusti
Equmenia
Be för alla de unga som mött Gud under sommarens läger och arrangemang. Be för
församlingarna, att de ska vara redo att ta emot dem med öppna armar.
Nicaragua
Det är intensiva dagar för pastorskandidaterna i Moravakyrkan i Nicaragua, särskilt de som
studerar sin sista termin på Seminariet Bilwi. Det finns församlingar som väntar på dem. Be för
att de nyexaminerade pastorerna skall landa väl i sina församlingar och kunna utvecklas som
pastorer.

1 september
Agapekyrkan
Agapekyrkan i Eskilstuna är i en spännande utvecklingsfas. Gemenskaper startas nu upp i nya
områden i och omkring Eskilstuna. Be Gud välsigna varje nytt hem som öppnas för andra
människor för att där möta dem med omsorg, kärlek och budskapet om Jesus. Be för Gabriel
Blad och för församlingens ledarskap i denna viktiga tid i församlingens liv.
Kina
Be för de kinesiska pastorer och teologiska lärare som fortbildar sig på andra håll i världen för att
bli bättre rustade för att fortsätta den viktiga teologiska utbildningen i Kina. Två av dem från
Wuhan läser nu en masters på Teologiska Högskolan Stockholm.

8 september
Samhälle
Under denna diakonins månad ber vi för de människor som lever i utsatta livssituationer i vårt
samhälle och i närmiljöerna där våra systerkyrkor verkar. ”Herre, låt dessa människors nöd
beröra våra hjärtan. Ge oss visdom för hur vi bäst skall kunna hjälpa och ge stöd och kraft och
mod att göra det.”
Kongo Kinshasa
Med Evangeliska Samfundet i Kongo ber vi denna vecka för landets politiker och ledare, att de
får vishet att leda nationen i en positiv utveckling, att Kongo kan utvecklas till en rättsstat och att
det civila samhället med dess olika organisationer kan påverka beslutsfattare i en sådan riktning.

15 september
Församling
I dessa dagar har de flesta församlingar startat upp en ny termin. Be för allt det arbete som
bedrivs över hela vårt land för att göra Jesus känd och trodd av så många som möjligt.
Azerbajdzjan
Be för de kristna i Azerbajdzjan. Det är brister i religionsfriheten i landet. Be för de kontakter som
finns med Sverige och för de församlingar som finns där. Be också om en förändring i
myndigheternas attityd när det gäller kyrkorna

22 september
Lärjungaskap
Be för höstens kurser i Brobygge och Brommadialog som riktar sig till andligt sökande människor
Be för satsningen på Livsnära Smågrupper som börjar i alla regioner i höst och smart om
fördjupat lärjungaskap och andlig förnyelse i våra liv och församlingar
Mellanöstern
”Jerusalem, rättvisans och fredens stad” är temat för årets vecka för fred i Palestina Israel som
arrangeras av Kyrkornas Världsråd. Under veckan kommer kyrkor i många länder runtom i
världen att be för, utbilda om och påverka för en rättvis fred för alla i Palestina och Israel.

29 september
Equmenia
Be för alla de som börjat på equmenias och Gemensam Framtids folkhögskolekurser. För nya
vänner, insikter och erfarenheter av Gud.
Indien
Be för Hindustani Covenant Church som i oktober månad firar 50 år som självständig kyrka efter
att de svenska missionärernas arbete från 1940. Be för nuvarande ledarskap och utbildningen av
nya pastorer och ledare i kyrkan.

