Vi ber för de församlingar som just nu
saknar medarbetare att Gud skall sända
arbetare till sin skörd.

10 september
KONGO KINSHASA

Låt oss be om en varaktig fred, frihet
och hållbar demokrati i Kongo Kinshasa
och i hela Afrika

REGION SYD

Bed för vårt pionjär-arbete med
barn och barnfamiljer också bland
nyanlända. Och bed för det fortsatte
arbetet med KonfaS – regionens
gemensamma samlingar med alla
konfirmander och dem som är
konfirmerade de senaste 3 åren.

17 september
APG29

I höst har vi två lärjungaskolor – Apg29
– en i Ecuador och en i Asien. Vi ber
för elever, ledare, skolledare och lärare
som deltar i skolorna. Vi ber för de
församlingar där eleverna gör praktik.
Låt höstens skolor bli till välsignelse för
både deltagare och för församlingarna!

REGION NORD

Be för Equmeniakyrkans församlingar i
Norrbotten och de orter där de verkar:
Kiruna, Malmberget, Haparanda, Kalix,
Råneå, Smedsbyn, Luleå, Boden, Harads,
Svartlå och Piteå.

equmeniakyrkan.se/forbonskalender/

Be för det samiska folket!

24 september
NICARAGUA

Vi tackar Gud för Moravakyrkan
i Nicaragua. Vi ber om pånyttfött
och helhjärtat engagemang bland
medlemmar, ledare och pastorer för
Guds mission med fokus på att nå
utanför de egna grupperna och att
finnas till för samhället i stort.

EQUMENIA

Vi tackar dig Gud för alla de barn, unga
och vuxna som kommer vara med i
olika Puls-arrangemang underåret. Vi
ber att dessa människor ska få känna sig
uppmuntrade, sedda och få erfarenheter
av dig.

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

Tillsammans i bön
2 juli

9 juli

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

KONGO BRAZZAVILLE

Gud vi ber idag för de unga människor
från hela världen som är studenter på
Bosseys ekumeniska institut i Geneve,
som drivs av Kyrkornas Världsråd.
Låt det fortsatt få vara en plats för
ekumenisk inspiration, handling
och pionjäranda. I en tid då många
konflikter och krig splittrar världen är
det viktigt att kyrkorna kan fortsätta att
modigt arbeta för enhet. Hjälp oss Gud.

PIONJÄRSATSNING

Vi har idag en rad församlingar som
gärna vill vara med och grunda nya
församlingar. Det vill vi tacka Gud
för! ”Skörden är stor men arbetarna
få,” sa Jesus. Så är det också idag.
Därför behöver vi fortsätta att be
om arbetare, om pionjärer, för det
församlingsgrundande arbete i vår
kyrka.

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
tredje kvartalet 2017

Vi ber för fred och hjälp till flyktingar
och utsatta människor i den oroliga
Pool-regionen där konfrontationer
mellan armén och rebeller fortsätter då
och då.
Vi ber även för den svåra situationen för
kyrkans vårdcentraler på landsbygden,
och att Evangeliska Kyrkan fattar
bra beslut och tillsammans med
Equmeniakyrkan kan samverka för en
förbättrad hälsa för befolkningen.

REGION SVEALAND

Under denna högsommartid pågår
viktig lägerverksamhet och många
församlingar har full aktivitet på sina
sommargårdar. Vi ber för de viktiga
möten som sker där.
Vi ber också för det diakonala arbete
som sker i församlingarna under
sommaren, inte minst med alla dem
som då upplever sig ensamma och
instängda.

16 juli
ECUADOR

I juli och i augusti möts Förbundskyrkan
i Ecuador till ett extrainsatt årsmöte,
och till fortbildning för pastorer med
fokus på att bekräfta samfundets teologi
och doktriner.
Gud, var med i båda samlingarna som är
mycket viktiga för Förbundskyrkan och
ditt arbete i Ecuador!

EVANGELISTERNA

Vi tackar Gud för våra nya evangelister
i Equmeniakyrkan. Vi ber att Sara
Mellergård, Ida-Maria Brengesjö, Richard
Lundgren och Anna-Karin Abrahamsson
skall bli brukade för många människors
frälsning.
Vi ber att vårt samfund skall växa med
många nya människor som söker sig till
våra församlingar.

23 juli
LITAUEN

Bed för kyrkorna i Litauen, och att
de ska nå ut till nya människor med
evangeliet.
Bed för fler pastorer till
Metodistsamfundet, och bed
för evangelisationsarbetet som
baptistkyrkan genom Herikas och
Giljas Zukauskas bedriver genom olika
kulturella uttryck i Villnius.

REGION VÄST

Be för ledare och deltagare på Ska’utledarutbildningen på Åsengården
kommande vecka, och på tonårslägren
på Bobergsgården och Västkustgården i
augusti.
Be att unga människor ska få lära känna
Jesus. Be för församlingar i region väst
som söker ungdomsledare, pastorer och
diakoner inför hösten att Herren kallar
och leder.

Be för det församlingsgrundande arbetet
i vår region som i höst går in i ett nytt
skede.

13 augusti
GLOBALT

30 juli

Vi ber för European Christian Mission,
som vår kyrka samarbetar med.
Be särskilt planer för ett fördjupat
samarbete om mission både i Sverige och
i övriga Europa. Be för ECM:s ledare och
styrelse.

KINA-XINJIANG

FOLKHÖGSKOLORNA

Be att Gud visar var vi ska satsa och för
Rickard Lundgren som är samordnare
för detta arbete.

Vi ber för möten med Jesus Kristus som
förvandlar människor bland minoritetsbefolkningen i västra Kina. Vi ber
också för de möjligheter vi redan har
att bygga relationer, och för att de nya
möjligheter som håller på att öppna sig
ska bli verklighet.

EQUMENIA

”Låt barnen komma till mig och hindra
dem inte, ty Guds rike tillhör sådana
som de”. Vi ber för barnen i våra
kyrkor. Och vi ber att vi som vuxna
ska få förstå mer av vad det innebär,
för våra handlingar och tankar, att
barnen tillhör Gudsriket. Hjälp oss att
ge barnen tid. Hjälp oss att ge dem
utrymme att uttrycka sig på sitt sätt.
Hjälp oss att ödmjukt lyssna och lära.

6 augusti
RUMÄNIEN

Bed för Ruth-projektet i Bukarest, och
för de barn och ungdomar som går på
skolan som stöttas av Equmeniakyrkan.
Bed för förskoleklassen och att eleverna
där blir rustade att klara av 1:a klass.
Bed också för tjejerna och killarna i
6:an och uppåt att de ska läsa klart sin
grundskoleutbildning.

REGION STOCKHOLM

Den 10–13 augusti pågår
ungdomskonferensen Frizon. Equmenia
region Stockholm bjuder ungdomar
att komma med och samordnar en
bussresa. Bed för Frizonsfestivalen!

Idag ber vi för våra folkhögskolor
i Equmeniakyrkan; Bromma,
Härnösand, Karlskoga, Sjövik och Södra
Vätterbygden. Snart börjar en ny termin.
Därför ber vi för alla som kommer för
att studera, liksom för all personal.
Folkhögskolorna är verkligen ett myller
av liv. Här delas liv och lärande genom
samtal och möten. Tack Gud för att
folkhögs-kolorna finns. Växtplatser
som erbjuder bildning och mognad.
Växtplatser som får tro och liv djupna.

20 augusti
THAILAND

Vi ber att de Thailänska
karenförsamlingarna ska växa i att
förena kallelsen att värna om skapelsen,
rättfärdiga relationer och människors
personliga möte med Jesus Kristus.
Vi ber också för kraft och glädje i arbetet
för vår missionärsfamilj Ernviks som
betjäna både karenkyrkan och andra
kristna missionärer i Asien.

SAMHÄLLE

Idag ber vi för alla människor på flykt
i vår värld. Vi ber för alla som sökt sin
tillflykt till Sverige och som nu finns här
som våra vänner. Hjälp oss att kunna
möta våra nya vänner med öppenhet,
gemenskap och varm omsorg. Vi ber
för politiker som fattar beslut – vi ber
om en human flyktingpolitik där varje
människa blir bemött med värdighet. Vi
ber för alla som på olika sätt engagerar

sig i mottagande och omsorg. Gud kom
med mod och kraft att orka vara till för
varandra!

27 augusti
LIBANON

Gud idag ber vi för Equmeniakyrkans
samarbetskyrka NESSL i Libanon och
Syrien. Gud hjälp dem att orka hålla ut
i arbetet för flyktingarna i Libanon och
Syrien. Hjälp oss att kunna bistå med
hjälp på rätt sätt. Tack Gud för alla de
modiga män och kvinnor som trots en
orolig tid ändå väljer att stanna kvar
och vara Din kyrka i Mellanöstern.

EQUMENIA

Be för Equmenias nästan 300 scoutkårer,
om inspiration och glädje för våra
scoutledare, och om att våra scouter får
lära känna Jesus. Be för alla dem som
har börjat sin Ska´ut-kurs i sommar. Be
för alla barn i scouterna som är i behov
av särskilt stöd – att de känner att de är
älskade.

3 september
MOLDAVIEN

Bed för det nya projekt som
Equmeniakyrkan och den Moldaviska
organisationen ”Beginning of life”
planerar. Bed för tjejer i riskzonen, att
de inte luras in i trafficing, men bed
också om upprättelse för dem som
kommit tillbaka till Moldavien efter att
ha använts i sexindustrin i Europa.

REGION ÖST

Vi ber för Bibellinjen på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola, för lärare
och alla elever som just startat sina
studier där.
Vi ber för Ungdomsledarutbildningen
som precis dragit igång och för de
ungdomsledare som börjat ett nytt år i
tjänst.

»

