Internationella relationer

Vi ber för den plan för internationell
mission som växer fram i samarbete
mellan församlingar i Sverige, samarbetskyrkor och partners i världen och
Equmeniakyrkans kansli. Vi ber om
lyhördhet för Guds andes ledning att
vara en kyrka som är med och förvandlar vår värld.

29 juni
Equmenia

Be för de läger och konferenser som
anordnas i sommar. Be för alla ledare
som ger av sin tid och som månar om
att få möta barn och ungdomar på rätt
nivå. Be för alla deltagare som under
några dagar får möjlighet att möta Gud
och varandra på nya sätt. Be att lägren
ska få bli mer än en tillfällig kick, att
vi ska få möjlighet att följa upp och
fortsätta bygga de relationer som får sin
start där.

Latinamerika

Förbundskyrkan i Ecuador har sett
behovet av att arbeta mot våld i hemmet
eller våld i nära relationer. Det är ett
svårt och nödvändigt tema. Vi ber om
Guds ledning i genomförandet.

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet
på www.equmeniakyrkan.se där det kan fördjupas och kompletteras.

6 april
Pionjärsatsningar

Be för de nya församlingsplanteringarna
på Västkustgården, Lerkil och i Rannebergen, Göteborg. Be för Anne Grudeborn och teamet på Västkustgården. Be
för familjerna Fritzon och Andersson
som flyttat till Rannebergen för att stå
i ett församlingsgrundande arbete där.
Be om kraft, vishet, glädje och öppna
dörrar för de nya församlingsplanteringarna. Be om att nya människor får hitta
vägen till tro och in i gemenskapen.

Syrien

Vi ber för Syriens folk och den evangeliska kyrkan i Syrien och Libanon. Ge
kraft att orka fortsätta arbetet, ge mod
i svåra stunder, ge tröst i sorgen. Mest
av allt ber vi om FRED och en trygg
framtid för att kunna återuppbygga allt
det som kriget redan raserat.

13 april
Region Nord

Vi ber idag för Hemavan Fjällstation i
Tärnafjällen och Region Nord. Att den
får fortsätta vara en Missionsstation där
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gäster, lägerdeltagare, elever på Bibelfjäll och lokalbefolkning får möta Jesus
och växa i tro.

Apg 29

Be för skolan i Indien januari–pril 2014
där 30 personer deltar från 6 länder. Be
om beskydd och om Guds förvandlande
närvaro. Be för höstens skolor i KongoKinshasa och Mexiko!

20 april
Region Mitt

Be för de små och stora församlingar
som möter människor från andra länder
och kulturer och tillsammans bygger
gemenskap och församling. Be om
visdom, kraft och glädje i den gemensamma uppgiften. Tacka för mångfaldens glädje i Guds kyrka.

Euroasien och urfolksfrågor

Be för en två veckors kurs i en bibelskola för urfolk i Ryssland, som startar
om en vecka. Equmeniakyrkan medverkar tillsammans med Evangeliska Alliansen i Estland. Be för missionsarbetet
bland Rysslands många urfolk.

27 april

11 maj

Equmenia

Region Svealand

Just nu skapar Equmenia en handbok
för ungdomsledare som har församlingstjänst för att dessa ska få stöd i
frågor som dyker upp i arbetet. Vi vill
att boken ska skapa underlag för samtal
mellan ungdomsledaren och församlingen i frågor som rör förväntningar,
upplevda krav och visioner. Be för arbetet med boken, att vi hittar rätt ton och
relevanta frågeställningar.

Afrika

Vi tackar Gud för idrottsprojektet för
fred och försoning i Brazzaville, Republiken Kongo, som nu pågått i tio år.
Arbetet har spritt sig även till Kimpese i
Kongo Kinshasa. Be för barn och unga i
de båda Kongorepublikerna och om fred
och försoning i Centralafrika.

4 maj
Musik och kreativa uttryck

Be för arbetet med de kreativa uttrycken
i vår kyrka, och särskilt för alla som
åker på sommarmusikskolorna som
arrangeras av Musikkårsförbundet
(SMM).
Be också för dansutskottets arbete, där
främst ungdomar hittar sitt naturliga
uttryck för tro, tvivel, lovsång och
gemenskap.

Thailand

Vi ber för den kristna gruppen av pwokarener som träffas till gudstjänst varje
söndag i elevhemmet i Chiang Mai. De
har vuxit ur elevhemmet och vill därför
bygga en egen kyrka.
Vi ber för eleverna, församlingsmedlemmarna och pastor Sanit.

I Region Svealand pågår viktiga processer av församlingsutveckling i ett
femtontal församlingar. Be för dessa
församlingar och även för de handledare som bistår dem i detta utvecklingsarbete.

Latinamerika

Under flera år har Moravakyrkan i Nicaragua arbetat tillsammans med mayangnaindianer för en utveckling av deras
jordbruk. Vi ber för att försäljningen
av jordbruksprodukterna ska komma
igång.

18 maj
Riksstämman för Equmenia

Be för alla de som samlats i Eksjö den
här helgen på Equmenias riksstämma.
Tacka och be för alla de beslut som
tagits och diskussioner som förts. Be för
alla föreningar som utgör Equmenia.

MR-frågor

Vi ber för våra syskon i Syrien som är
på flykt undan kriget och förföljelserna
mot dem. Vi ber även för baptisterna
i norra Turkmenistan som vill kunna
få officiell registrering men som idag
förföljs som en illegal sekt.

25 maj
Kyrkokonferensen

Under veckan möts ombud från Equmeniakyrkans församlingar för att under
Andens ledning besluta i många olika
frågor. Bl.a. skall ny ordförande för Kyrkostyrelsen väljas. Temat för konferensen är ”Rötter och Vingar”. Var med och
bär konferensen i bön, be för ombud
och alla som arbetar under konferensen.
Be för vår gemensamma kyrka.

Internationella relationer

Euroasien och urfolksfrågor

1 juni

15 juni

Vägledningsåret

Region väst

Vi tackar Gud för systerkyrkor och samarbetspartners världen över och för de
missionärer; pastorer och andra medarbetare som sänts till vårt land. Vi ber
om ännu mer av ömsesidigt utbyte och
gemensam tjänst i världen.

Vid kyrkokonferensen för Equmeniakyrkan har denna vecka ett antal diakoner
och pastorer fått förbön när de går in i
vägledningsåret. Tacka Gud för dessa och
be att de alla ska bevaras i tro, kallelse
och hängivenhet 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.

Afrika

Vi ber för planerna som Equmenias och
Liberias metodister har på samarbetet
inom utbildnings- och utbytesprogrammet Exchange. Vi ber för det hälsovårdsnätverk som bildats mellan våra
samarbetskyrkor i Kongostaterna. Låt
dem kunna mötas och utbyta erfarenheter som leder till bättre sjukvård och
bättre hälsa för befolkningarna.

8 juni
Diakoni

Vi ber för diakonerna i vår kyrka. Både
de som arbetar innanför och de som
arbetar utanför kyrkans väggar. Hjälp oss
Gud att se Dig i vår medmänniska och
att tillsammans mötas i Din son Jesus
Kristus till upprättelse, befrielse och ett
värdigt liv.

Be för Evangeliska Kyrkan i Spanien
(FIEIDE) och dess årskonferens i slutet
på juni. Efter den återvänder missionärsfamiljen Nicolaldes till Ecuador. Vi ber
för dem som familj och för framtiden
för det arbetet de har gjort i Spanien.

Idag ber vi för följande som händer i
region Väst i sommar:
Tonårsläger på Storsjöstrand, 23–28
juni, Fotbollsläger på Nimbus Öckerö,
23–28 juni, Tonårsläger på Bobergslägret, 28 juli–2 augusti, Hönökonferensen, 5–13 juli och Vårgårda Möte med
partiledarutfrågning, 13–31 augusti. Be
att Gud verkar och att unga och äldre
får möta och lära känna Jesus Kristus.

Afrika

Be för pastors- och evangelistutbildningarna i de båda Kongo, som våra
systerkyrkor är involverade i: evangelistutbildningarna i Luozi och Bendela och
pastorsutbildningarna UCKIN och UPC
i Kinshasa och teologiska fakulteten i
Mansimou, Brazzaville.

22 juni
Evangelisation

Be att våra församlingar får nåden att
föra människor till tro på Jesus Kristus!
Be att hela Kyrkan tydligt skall genomsyras av evangelisation! Be också för
våra evangelister, Apg 29 och Våga-Tro
arbetet, att de skall få förnyad kraft och
glädje i sitt tjänande!

