21 september
REGION SYD

Blekinge och Skåne, geografisk den
minsta men mycket är på gång.
Be gärna för Konfirmationsarbetet, där
vi jobbar fram emot regionssamlingar
de fyra år som följer konfirmationen,
Equmeniakurs för styrelser och ledare
med bl.a. Magnus Malm.

Tillsammans i bön
www.equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/material/forbonskalender/

6 juli

13 juli

Equmenia och Folkhögskolan i Bromma
inleder nu ett samarbete med Metodist
kyrkan i Liberia inom utbytesprogram
met EXCHANGE. Vi ber att ungdomarna
både från Sverige och Liberia får en
fördjupad förståelse av och relation till
både Gud, varandra och till de olika
världar som Guds församling är satt att
verka i.

SAMHÄLLE

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

28 september

Vi ber särskilt för människor som finns
i utsatta livssituationer. Låt oss som
personer och församlingar ge röst för
mänskliga rättigheter, för rättvisa fred
och framtidstro.

AFRIKA

EQUMENIA

Vi ber för Equmenias ungdomsledar
handbok och alla de ungdomsledare och
handledare den riktar sig till. Be för de
som börjar eller fortsätter sina tjänster.
Be för församlingarna som är arbets
givare. Be om klokhet och omtanke,
glädje och nyfikenhet.

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR

Vi ber för Batyr, som med vårt stöd pro
ducerar kristna tv-program som sänds
över Centralasien. Be för de kristna i
området, som i de flesta länder lever
under ett förtryck.

Equmeniakyrkan
Besök: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
Box 14038, 167 14 Bromma
08-580 031 00, info@equmeniakyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se

Vi ber idag för våra politiker, regering,
riksdag, kommun och landsting.
Vi ber om vishet, ödmjukhet och vilja
till samverkan i att kunna bygga ett
tryggt samhälle för alla.
Öppna våra ögon så att vi ser behov och
kan vara med och förändra orättvisa
strukturer.

MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

Fridens Gud, vi fortsätter enträget att be
om fred för Syrien, om vishet och kraft
att stötta Equmeniakyrkans samarbets
kyrka i området, NESSL. Speciellt ber vi
för kyrkans program och insatser som
ska hjälpa barnen att bearbeta trauma
och hitta tillbaka till lek och helhet.

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
tredje kvartalet 2014

Vi ber för den evangelisationssatsning
som församlingsplanteringarna i Öster
götland och Sörmland gör under ett
par veckor nu i sommar. Be om att nya
kontakter skapas och att människor får
lära känna Jesus som sin frälsare under
dessa veckor.

INTERNATIONELLA RELATIONER

Vi ber för Equmeniakyrkan och Equme
nias missionärer och volontärer i andra
länder. Vi ber också för medarbetare
från andra länder som arbetar i Sverige.

20 juli
REGION STOCKHOLM

Vi ber för människor från andra delar
av världen som av olika skäl bosatt sig i
Sverige. Låt dem mötas av omsorg, för
väntan och möjligheter. Gör oss öppna
att lära av varandra.

MR-FRÅGOR

Inom området mänskliga rättigheter
arbetar Equmeniakyrkan bland annat
inom religionsfrihet, mot människohan
del, ursprungsbefolkningarna och asyl
sökandes rättigheter. Vi ber om vishet
om hur vi bäst skall kunna bidra till
dessa människors rättigheter och att vi
skall kunna bilda en bra referensgrupp
under året.

27 juli
EQUMENIA

Vi ber för alla läger och festivaler som
våra ungdomar finns med på under som
maren. För scoutläger, Pulsläger, Frizon
och mycket annat. Be om goda erfaren
heter och tillfällen att ta steg i tro.

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR
Vår kyrka har ett samarbetsavtal med
European Christian Mission Internatio
nal sedan många år. Be för de nästan
200 missionärerna som finns runtom i
Europa och för samarbetet vi har med
dem.

3 augusti
EVANGELISATION

Vi ber för Equmeniakyrkans satsningar
under oktober–november.
Bålsta-Vaxholm, Rättvik och Malmö
regionen är prioriterade mål där dess
församlingar tillsammans med våra
evangelister och Våga-Tro team önskar
se Guds rike bryta fram!

AFRIKA

Vi ber för missionsföreståndaren i de
Förenade Baptistkyrkornas samfund
(CEBU) som för flera år sedan fick en
hjärnblödning som han inte återhämtat
sig från. Vi ber att Herren ska ingripa så
att missionsföreståndaren ska bli helt
frisk. Vi ber också om försoning och
lyhördhet för Guds Andes ledning.

10 augusti
VÅRGÅRDA MÖTE

Vi ber för Vårgårda Möte och den parti
ledarutfrågning som börjar på onsdag
13 augusti och avslutas 31 augusti. Låt
det samtal som sker i detta offentliga
rum inspirera oss att vara med och
påverka framtiden i vårt land. Välsigna
vår kyrka att vara en profetisk röst i vår
tid.

ASIEN

Vi ber för gränsområdet mellan
Thailand och Burma. Här bor många
karener, och flera av våra systerkyrkor
ligger här liksom karenflyktinglägren.
Situationen i Burmas gränsområde är
fortfarande instabilt. 2015 ska gränsen
mellan Thailand och Burma öppnas.
Det ger möjligheter och utmaningar.
Urbaniseringen och utslagningen av
människor kommer öka. Vi ber om möj
ligheter att träna goda ledare för denna
situation. Vi ber också för den politiska
situationen i både Burma och Thailand.
Båda länderna har visat brist på goda
politiska ledare. – Herre förbarma dig!

17 augusti
FOLKHÖGSKOLORNA

Vi ber för våra folkhögskolor i Equme
niakyrkan: Bromma folkhögskola,
Härnösands folkhögskola, Karlskoga
folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och
Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Snart börjar en ny termin. Därför vill vi
särskilt be för alla som valt att studera
på våra skolor. Tack Gud för att folkhög
skolan som form får erbjuda bildning
och mognad i våra liv och samtidigt
hjälpa oss till bredare kunskap.

APG29

Apg29 är en internationell missions
och lärjungaskola som arrangeras i
nära samarbete med Equmeniakyrkans

samarbetskyrkor runt om i världen. Be
för höstens skolor i Kongo-Kinshasa och
Mexiko. Be att deltagarna får en fördju
pad förståelse för människor från andra
kulturer och länders levnadsförhållan
den, en stärkt kristen identitet och tro
samt ett stärkt engagemang för mission
och arbete i andra länder.

24 augusti
REGION ÖST

Vi ber för equmenia östs regionstämma
6/9 - be för ny ordförande och styrelse
ledamöter, be om klar vision och glädje
i arbetet för ledare bland alla barn
och unga som nu kommer tillbaka till
equmenia efter sommaruppehåll. Tacka
för alla läger som varit under sommaren
och vad de har fått betyda i relationen
till Jesus och varandra.

LATINAMERIKA

Förbundskyrkan i Ecuador och Morava
kyrkan i Nicaragua driver skolor.
Skolorna är viktiga och står inför många
utmaningar. Be för att dessa skolor ska
kunna fortsätta att vara säkra platser där
barn och unga utvecklas.

31 augusti
EQUMENIA

Vi ber för alla de som börjar ett nytt år
på någon av våra folkhögskolor. Be för de
nervösa och oroliga, be för de glada och
förväntansfulla. Be att Gud är nära dem
på ett särskilt sätt de första dagarna på
den nya terminen.

7 september
MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

Equmeniakyrkans behov av musikledare
är stort. Tacka för dem som troget vecka
efter vecka står i Guds tjänst. Be för att
fler nya hittar redskap och sammanhang
för att leda vår kyrka i sång, musik och
dans. Be också för Equmeniakyrkans
dansutskott och deras arbete.

MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

Vi ber för de följeslagare som förbereder
sig för att i oktober åka ut till områden
på Västbanken och Jerusalem genom
det ekumeniska följeslagarprogrammet
SEAPPI. Genom att se, följa och infor
mera ger de hopp och stöd att fortsätta
arbetet för fred och försoning i Israel
och Palestina. Gud ge dem vishet och
mod. Gud, ge rättvis och varaktig fred.

14 september
DIAKONI

September är Diakonins månad. Dia
koni är medmänsklig omsorg, grundad
i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv,
och vill genom barmhärtighet och
solidaritet möta människor i utsatta
livssituationer. (Ur häftet Diakoni – mer
än ord) Gud hjälp oss att leva just där. I
ögonhöjd.

INTERNATIONELLA RELATIONER

Vi ber att samtalet om mission får vara
levande i våra församlingar och att de
lokala församlingarna känner sig delak
tiga i Guds mission för världen.

AFRIKA

Equmeniakyrkans samarbetspartners i
Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville
har bildat ett gemensamt nätverk för
hälso- och sjukvård. Vi ber att uppstarts
perioden under 2014 och början av 2015
leder till ett fruktbart utbyte och kan
bidra till en bättre hälsa för befolkning
arna.

»

