sommar görs på bryggor, campingplatser,
läger, distriktsgårdar, konferenser m.m.
att många människor lära känna Jesus
Kristus.
Kongo Kinshasa		
Evangeliska Samfundet i Demokratiska
Republiken Kongo håller under juli
månad sin synod. Detta år är det valsynod då kyrkans ledarskap för en 4-årsperiod utses och viktiga beslut om arbetets
inriktning skall tas. Be för förberedelser
och om att synoden skall kunna hållas
under goda förhållanden och att kloka
beslut skall kunna fattas.
23 juni
Regionernas arbete
Processen med att bilda regioner inom
Gemensam Framtid är nu inne i slutfasen. Be att Gud leder samordningen i vår
rörelse så att mänskliga och ekonomiska
resurser kommer till sin rätt för Guds
rike. Be att Gud rustar regionerna så att
dessa blir ett bra stöd för många församlingars förnyelse, utveckling och växt.

Ryssland	
Just nu pågår två fotbollsläger tillsammans med vår ryska systerkyrka, i Perm
respektive Asbest med ledare från såväl
Sverige som Ryssland. Be för deltagarna
och deras familjer. Be att de förutom ett
bra idrottsläger får möta Gud på olika sätt
och att kyrkorna på båda platserna får nya
kontakter i samhället genom lägren.
30 juni
equmenia
Be för equmenias riksscoutläger Trampolin. Be för alla scouter som förbereder
sig för att åka på lägret och för alla som är
med och planerar. Be att många ska få ta
nya steg i tron på Jesus under lägret.
PAKISTAN
Vi ber för Pakistan och den politiska oron
i landet och särskilt för situationen för de
kristnas situation, som förvärrats under
senare tid. Vi ber särskilt för våra medarbetare inom Church of Pakistan i Lahore
och Christian Study Centre i Rawalpindi.

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

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

7 april

14 april

KORTEDALA		

SAMHÄLLE

För drygt 50 år sedan startades en församling i Kortedala i Göteborg. Från årsskiftet arbetar man med att återplantera
församlingen för att möta de människor
som finns i en växande del av Göteborg.
Karin Åkesson tillträdde i januari som
pastor och arbetet stöttas av Sävedalens
Missionskyrka. Be om Guds ledning i
arbetet och att många nya människor i
Kortedala ska få upptäcka vem Jesus är.

Den 18-20 april möts Kommissionen för
Kyrka och Samhälle inom Europeiska
Kyrkokonferensen. Be om att vi kyrkor
tillsammans i Europa fattar beslut och gör
insatser som hjälper människor som lever
i utsatthet i missbruk, arbetslöshet och
flyktingskap till ett människovärdigt liv
och en levande Gudstro.

EGYPTEN
Nilens Evangeliska Synod driver det
Evangeliska Teologiska Seminariet i
Kairo, som grundades för 150 år sedan.
När man började undervisade man på
en båt som åkte på Nilen. Idag har man
stora lokaler i Kairo, erbjuder utbildning
på flera andra orter i landet och har flera
hundra studenter.

Gemensam Framtids
förbönskalender för
andra kvartalet 2013

21 april
equmenia
Be för equmenias nya regionstyrelser. Be
om inspiration, glädje, nyfikenhet och
klokhet.
Nícaragua
I januari valdes Cora Antonio till missionsföreståndare i Moravakyrkan i Nicaragua. Nu i april tillträder hon och den
nya kyrkostyrelsen sina tjänster/uppdrag.
Moravakyrkan står inför många interna
och externa utmaningar. Be om kunskap,
tålamod, mod och kraft!

Mänskliga rättigheter

AFRIKA

Den 22 april till den 3 maj kommer Turkmenistan, Uzbekistan och Azerbajdzjan
analyseras i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där flera av våra förföljda systerkyrkor finns. Be om beslut och resolutioner
som leder till befrielse.

Gemensam Framtids samtliga systerkyrkor i Afrika arbetar för att ge utsatta
barn en bättre start i livet. Låt oss därför
hjälpas åt i förbön för arbetet till förmån
för föräldralösa och utsatta barn i Liberia,
Mocambique, Tanzania och de båda
Kongorepublikerna.

28 april
Mission i Sverige	
Be för vårt land och för alla människor som bor och lever i Sverige. Be att
evangeliet ska få beröra och utmana, att
tron på Jesus Kristus ska utmana oss till
vittnesbörd och tjänst. Be idag särskilt för
evangelister, studentpastorer, pastorer och
diakoner verksamma inom kriminalvården samt de som arbetar i sjukhuskyrkan.
Internationellt missionssamarbete		
Be för Gemensam Framtids internationella missionssamarbete med systerkyrkor och partners i 27 länder. Be för det
rådslag som hålls angående det internationella arbetet framöver, be om ett ömsesidigt utbyte och stöd och för de som
kommit till vårt land från systerkyrkorna
för att bidra in i svenska församlingar.
5 maj
Kyrkokonferensen i Karlstad
Under den kommande veckan samlas
Gemensam framtid i Karlstad till årets
kyrkokonferens. Be för ombud och andra
deltagare. Be om den heliga andens närvaro i samtal och beslut samt i gudstjänster och andra samlingar. Be att många
får möta Jesus under konferensen på nytt
eller för första gången.

12 maj
guntorp
Församlingen är en liten men växande
församling med många unga människor,
stort arbete bland barn och unga och med
starkt stöd i bygden. Det pionjärprojekt
som pågår där syftar till att hjälpa unga
människor att växa i sin tro och i sitt
ledarskap. Med alla de många goda och
positiva kontakter man har i bygden så
är potentialen för Guntorps missionsförsamling stor. Lars Gunther är ny pastor.
Be om Gud kraft och ledning i detta
viktiga arbete.
Thailand
Be för att översättningen av Gamla
Testamentet till pwokaren inte stannar
av utan går problemfritt. Be för den unga
pwokarenkyrkan att den får behålla sin
önskan och glöd att förändra situationen i
sina byar och också utanför sina byar, ”till
jordens yttersta gräns”. Be för kloka prioriteringar nu när kyrkan växer så snabbt.
19 maj
Bildning	
Diakonala linjen på Lidingö Folkhögskola
och Teologiska Högskolan i Bromma
utrustar yngre och äldre för att i den
lokala församlingen möta samhällets och
enskilda människors sociala och andliga

behov. Be för personal och studerande, be
om kreativitet, längtan efter fördjupning
samt frimodighet att både utmana och
utmanas.
EQUADOR
Förbundskyrkan i Ecuador driver flera
skolor. De har betytt och betyder mycket
för barn, unga, ja faktiskt för hela samhället. Skolor står inför ständiga utmaningar,
både roliga och svåra. Be för de ansvariga
för Förbundskyrkornas skolor, så att de
kan leda utvecklingen av dem.

Litauen
Be för Henrikas och Gilija Zukauskas som
försöker nå människor utanför kyrkan
på olika sätt genom dialog och kreativa
metoder utifrån Baptistunionen i Litauen.
Be också för deras medverkan vid Midsommardialogen vid Sjöviks folkhögskola
senare denna månad, att de kan inspirera
även svenska församlingar.
9 juni
Församling	

Tacka för Apg29-skolan i Indien som nyss
avslutats. Be för de lärjungaskolor som
planeras i höst i Ryssland och Ecuador. Be
för en god sammanhållning i gruppen och
för nära möten med människor och Gud.

Be att regionerna som ska ta organisatorisk form efter sommaren får bli ett
vitalt stöd till de lokala församlingarna.
Be för de regionala förenings- och
församlingsutvecklarna att de får vishet
och handlingskraft att kunna samordna
utvecklingsarbetet på ett sätt som gör att
våra församlingar blir ännu mer livskraftiga.

SYRIEN

KINA

Evangeliska synoden i Syrien och Libanon
har sedan 2012 ett arbete med att stödja
de kristna syrier som lever som internflyktingar i Syrien.

Tacka och be för Zhong Nan Theological
Seminary i Wuhan i centrala Kina, där
mer än 1000 pastorer utbildats för tjänst
i södra och centrala Kina, under ledning
av pastorerna och lärarna Wang Zhenren
och Ge Baojuan. Be särskilt för dem som
denna månad avslutar sina studier och
går ut i tjänst i Kina, att de får bidra till
den andliga utvecklingen i Kina.

26 maj
APG 29

2 juni
Beach-church
Sedan årsskiftet arbetar Tomas Arvidsson
med att skapa en församlingsgemenskap
för de många unga människor som finns
inom beachvolley-sporten. Under sommarens beachvolley-tourer kommer Beach
Church att finnas med för att möta både
spelare och publik i samtal om tron på
Jesus Kristus. Be för denna unika satsning
och att många människor under sommaren
ska få möjlighet att komma i samtal om
tron på Jesus Kristus genom Beach Church.

16 juni
Lärjungaskap	
Be för Gemensam Framtids evangelister som besöker över två hundra orter
och församlingar varje år för att predika
om Jesus Kristus, Be att Gud kallar och
sänder nya evangelister in i tjänst. Be för
evangelisationssatsningar som denna

