folkens skull ber vi att ockupationen
ska upphöra, att människor ska få leva
i trygghet och att världens ledare ska
förstå att det inte finns några förenk
lande svar, men att du är Sanningen
som frigör oss. Amen.

Tillsammans i bön
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/

DIAKONI

Be för alla de församlingar och män
niskor som är engagerade i och bedriver
arbete med asylsökande såsom språk
café m.m.
Många är vi som har berörts av män
niskors livsberättelser, be om vishet,
uthållighet och ledning i arbetet och för
politikerna som fattar beslut.

25 juni
RYSSLAND

Bed för kyrkornas förhållande till den
nya lag som försvårar evangelisation.
Bed för domstolar och den rättspraxis
som växer fram om hur denna nya lag
bör tolkas. Bed att kyrkorna får mod
och kraft och vishet att hantera den nya
situationen på rätt sätt.

EQUMENIA

Det är kväll! Myggorna surrar och det är
alldeles tyst! Plötsligt tänds en eld och
en sång hörs ”Omkring vår eld ”. Idag
ber vi för alla Equmenia scouter och
ledare som vecka efter vecka samlas i
våra scoutgrupper och som är eller ska
på läger denna sommar.

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

2 april
BULGARIEN

bättre framtid för människorna och
landet.

Bed för romernas situation i landet. Bed
för vår sammarbetskyrka i Sofia som
jobbar med utbildning för Romska barn
samt deras arbete med de allra fatti
gaste i samhället.

REGION STOCKHOLM

PIONJÄRSATSNING

16 april

Vi tackar idag Gud för flera nya för
samlingsplanteringsteam som nyligen
påbörjat sin träning. De har nu med sig
redskap och handlingsplaner för det
närmaste halvåret. Bed för dem i deras
arbete att de svetsas samman som team,
att de upplever Guds Andes ledning i
att ta fram värderingar och vision för
den framväxande församlingen. Bed att
de också får uppleva glädjen att se nya
människor komma till tro.

9 april
KONGO-KINSHASA		

Vi ber att Gud i hans barmhärtighet och
hans oförgätliga nåd hjälper och leder
politikerna i Demokratiska Republiken
Kongo att finna en fredlig väg för en

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2017

Vi ber för våra församlingar i förorter
med stor kulturell mångfald. Tack för
alla goda möten som sker där!

BURMA

Vi ber för enhet i Myanmar som till
så stor del består av olika etniska
minoriteter. En enhet baserad på alla
mäniskorskor lika värde i stället för en
framtvingad underkastelse genom mili
tärtvåld. Vi ber speciellt att militären
ska sluta sina aggressioner mot civila
Rohingya och Kachin.

SAMHÄLLE

Idag ber vi för våra medarbetare som
finns i tjänst, på sjukhus, skolor och
universitet, på fängelser och häkten, för
de medarbetare som finns i samverkan
med polisen och på andra arbetsplat
ser. Tack att de genom sin närvaro får
komma med evangeliets budskap om
Guds gränslösa kärlek till varje män

niska. Vi bär dessa våra medarbetare i
förbön och ber att de ska få tala kärle
kens, hoppets, försoningens och fridens
språk in i människor liv. Gud vi ber att
människor i mötet med dessa medarbe
tare får ana din närvaro och kraft som
kan förvandla, upprätta och ge männ
iskor tro och hopp inför framtiden.

23 april
EGYPTEN

Allsmäktige Gud vi ber för Egyptens folk
och de kristna kyrkorna som funnits där
sedan Apostlagärningarnas tid. Ge kraft
och mod till ledarna i Nilens Synod att
fortsätta verka för demokrati, öppenhet
och mänskliga rättigheter när många
röster tystas av rädsla för förföljelse och
extremism. Låt ditt rike komma. Amen.

REGION ÖST

Just idag (23/4) är det sista årsmötet för
Östra Götalands distrikt och Klintagår
den och Strandgården.
Idag ber vi för våra sommargårdar inom
kyrkan, deras styrelser och personal och
alla frivilliga som lägger ner tid, engage
mang och ekonomiska resurser för att
evangeliet skall spridas till barn, unga
och alla dem som besöker dessa plaster
under sommaren.

30 april
ESTLAND

Bed för de församlingsplanteringar som
är igång, bed också för en god relation
mellan de ”ryska” och de ”estniska” för
samlingarna inom vår samarbetskyrka.
Bed att människor blir frälsta i detta
sekulariserade land.

EQUMENIA

Under våren gör Equmenia flera sats
ningar för att barn ska få höra om och
lära känna Jesus.
Vi har tagit fram en ny pedagogisk Växa

i tro-plan, vill få igång fler söndags
skolor, söker nya vägar kring barn och
musik och mycket annat.
Be för Equmenia och att Gud leder våra
steg.

7 maj
MOÇAMBIQUE

Barnbyn CBO i Cambine samarbetar
med myndigheterna lokalt men ännu
har de nationella myndigheterna inte
registrerat dem. Vi ber för detta och för
att fler barn i barnbyn skall kunna åter
integreras i sina släkter och få komma
till en vanlig familj.

REGION SYD

Bed för KONFAS, vårt arbete med regio
nens konfirmander och de unga som
konfirmerades för 2–3 och 4 år sedan.
Bed också för studentkören, knuten till
studenthemmet Micklagård.

14 maj
GLOBALT

Snart kommer ledare från flera av
våra samarbetskyrkor från alla konti
nenter att samlas i Sverige i samband
med kyrkokonferensen. En del av dem
kommer även att möta olika försam
lingar, och det blir en särskilt konfe
rens med samtliga gäster innan själva
kyrkokonferensen. Vi ber om goda och
fruktbara samtal, som inte bara stärker
vårt samarbete med dem men även
befrämjar samarbete dem emellan.

REGION NORD

Hjälp oss att be om fler händer som kan
dela på arbetet i små sammanhang.
Be om Guds omsorg och kärlek över
de sammanhang där vi möter barn och
ungdomar i sommar.
Be för de anställda i region Nords för
samlingar!

21 maj
JAPAN

Vi ber för våra två samarbetskyrkor i
Japan att de ska hitta nya sätt att göra
Jesus känd. Vi ber också för Jan-Åke Pal
maer som i sommar avslutar sitt arbete
som Equmeniakyrkans missionär och
för en bra ingång för Equmeniakyrkans
utsände under hösten till Japan, Eva
Larsen.

KYRKOKONFERENSEN

Kyrkokonferens för Equmeniakyr
kan kommer att äga rum 24–28 maj i
Vårgårda. Årets tema är ”Gud gör något
nytt.”. Var med och bär kyrkokonferen
sen i bön, be för ombud och alla som
arbetar under konferensen. Be för de
som skall gå ut i vägledningsår och de
som skall ordineras till pastorer och
diakoner.

28 maj
CENTRALASIEN

Bed för vår missionär Batyr som jobbar
med TV-evangelisation i området. Bed
att Guds ord får nå ut och människor
komma till tro på Jesus. Bed också för de
människor som redan har en tro på Jesus
och som upplever förföljelse från omgiv
ningen och myndigheterna.

EQUMENIA

Vi ber för alla de som berörs av asylsyste
met i Sverige. De som får sin sak prövad
– ge dem mod, trygghet och kraft. De
som prövar – ge dem vishet och kärlek.
De som tvingas utanför systemet – ge
dem förtröstan och hopp. De som styr
– ge dem vishet och låt dem inte bli
bekväma. Låt oss inte glömma att Du
kom till oss som ett flyktingbarn.

området där många av Evangeliska
Kyrkans församlingar finns. Vi ber om
vishet och kraft för Evangeliska Kyrkans
nya ledare – speciellt för kyrkoledaren
Edouard Moukala och vice kyrkoledare
Loko Elenga.

REGION MITT

Vi ber för det diakonala arbetet i Region
Mitt. Vi ber för församlingarnas arbete
bland barn, unga och äldre, för goda
möten och växande. Vi ber om kraft,
vishet och idérikedom hos de som leder
arbetet. Vi ber särskilt för de tolv diako
ner som har tjänst i regionen.

11 juni
PAKISTAN

Vi ber för de initiativ som görs för att
förändra den hädelselag som använts
på ett godtyckligt sätt för att döma
mäniskor till döden. Vi ber också för
de kristna ledarna inom vår sammar
betskyrka, Church of Pakistan, och
det arbete som pågår för att de olika
delarna av kyrkan tillsammans ska stå
bättre rustad.

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

Gud, du talar till oss genom mer än ord.
Tack för alla konstverk och bilder vi har
i våra kyrkor. Vi ber om inspiration för
konstnärer och fotografer att arbeta i
din närhet. Ge dem frimodighet att dela
med sig av sina berättelser med uttryck
inspirerade av dig.

18 juni
ISRAEL/PALESTINA

Herre vår Gud, vi ber för Israel. Vi ber
för Palestina. Vi ber särskilt för fredsini
tiativ som kämpar i motvind. För båda

4 juni
KONGO BRAZZAVILLE

Vi ber om fred och slut på våldet i Pool-

»

