KYRKAN I SYRIEN
Equmeniakyrkan är en del av en världsvid kyrka och har
ett nära samarbete med kyrkor och organisationer
i 30 länder. Tillsammans arbetar vi bland annat med
teologisk utbildning, församlingsplantering, religions
dialog, fattigdomsbekämpning, utbildning och hälsovård.
Tillsammans vill vi nå ut med evangelium i hela världen.
Kartan visar en del av de arbeten vi stödjer.

Trots pågående krig
rustar kyrkan för
fred. Sex ungdomar
från Syrien läser till
pastorer i Beirut för
att kunna återvända
och arbeta för Guds
rike och Syriens
återuppbyggnad.

EN NY GENERATION
LEDARE I MOLDAVIEN
Skapa deltagande för att
bryta ner och utrota såväl
kroppslig som själslig fat
tigdom för att möjliggöra
en grund för en synlig och
hållbar förvandling av
samhället.

BUSINESS COACHING
I RYSSLAND
Kristna f.d. drogmiss
brukare som har startat
företag coachas i företags
utveckling med syfte att
skapa arbetstillfällen åt
andra f.d. missbrukare.

PASTORSUTBILDNING
I KINA
I ett land där det ofta
går mer än 2000 kristna
på en utbildad pastor
växlar kyrkan upp och
färdigställer ett nytt
teologiskt seminarium för
att påtagligt öka antalet
pastorer som utbildas.

equmeniakyrkan.se/internationellt

SAMEXISTENS
I PAKISTAN

STÖD ARBETET MED ATT SÄTTA IN EN GÅVA:
Pg: 90 03 28-6
Bg: 900-3286
Swish: 123 900 32 86

Church of Pakistan
samlar varje dag, barn,
unga, män och kvinnor
för att tala om hur vi som
kyrka kan och bör arbeta
för att bygga fred.

PASTORER FÖR RÄTTIG
HETER I NICARAGUA

MENTORSPROGRAM FÖR
LEDARE I ECUADOR

SIRASKOLORNA I
ISRAEL/PALESTINA

SKOGSBRUK
I KONGO BRAZZAVILLE

BARNHEM I
MOCAMBIQUE

HÄLSOVÅRD
I KONGO KINSHASA

Bybor utsätts för hot och våld och förlorar
sina odlingar. Pastorer finns på plats för att
vara ett stöd, informera om rättigheter och
föra vidare information om de övergrepp
som sker.

Att tjäna i en församling är underbart och
ofta också utmanande. Förbundskyrkan
satsar på att stödja pastorer och ledare
och deras familjer genom ett mentors
program.

Barn i behov av specialpedago
giskt stöd får genom Siraskolor
na i Betlehem och Jeriko en bra
grund att stå på för fortsatta
studier, arbete och livet i stort.

Evangeliska Kyrkan bidrar till bättre miljö
och bättre ekonomi för bönderna genom
att låta dem återplanera skog i ett sam
verkansprojekt med staten.

Barn vars familjer dött i kriget eller
som har dysfunktionella famil
jer får ett nytt fungerande hem i
barnbyn CBO i byn
Cambine.

Barn och gravida kvinnors liv skyddas
från svåra sjukdomar genom ett
omfattande vaccinationsprogram.

”HERRENS ANDE ÄR ÖVER MIG, TY HAN HAR SMORT MIG TILL ATT FRAMBÄRA ETT GLÄDJEBUD TILL DE FATTIGA. HAN HAR SÄNT MIG ATT FÖRKUNNA BEFRIELSE FÖR DE FÅNGNA OCH SYN FÖR DE BLINDA, ATT GE DE FÖRTRYCKTA FRIHET OCH FÖRKUNNA ETT NÅDENS ÅR FRÅN HERREN.” LUK 4:18-19

