10 juni
REGION ÖST

Idag vill vi be för alla sommargårdar,
små som stora, runt om i landet. Vi ber
för styrelser och personal som arbetar
för att dessa platser skall bli oaser för
vila och rekreation, för andlig uppbyggelse och gemenskap. Vi ber för tonårsläger, konfirmationsläger, scoutläger,
familjeläger, läger för ensamstående,
läger för människor med särskilda
behov, ja alla de läger som arrangeras
runt om på våra sommargårdar.

KONGO BRAZZAVILLE

Vi ber för människorna i Poolregionen
i Kongo Brazzaville som nu återvänder
till sina hem efter kriget och våldet i
deras hembyar. Vi ber att hjälpinsatserna genom FN och genom kyrkan och
vår gemensamma biståndsorganisation
ASUdh verkligen når de mest utsatta.

17 juni
REGION SYD

Vi ber för arbetet med ”Konfas” de kommande åren, för konfirmanderna som
åker på läger, och årskurs 3 och 4 som
åker till Taizé. Gud, vi också för det nya
arbetet med ”Messy Church – Barn &
Familj.” Vi ber också för skärgårdslägret
som utgår från Olsängsgården, och för
studenthemmet Micklagård och arbetet
bland studenterna.

THAILAND

Equmeniakyrkan stöttar sedan 1990talet MEDF, Micro Economic Development Foundation . Deras arbete bland
minoritetsbefolkningen i norra Thailand
bidrar till skapandet av spargrupper och
kooperativ. Nätverket av spargrupper är
idag ett av de största i Thailand. Vi ber
för att de hitta rätt former så att de kan
fortsätta att vara ett effektivt verktyg
för fattiga grupper att själva lyfta sig ur
fattigdom.

24 juni
EQUMENIA

Herre, vi ber för alla barn som nu har
sommarlov. Låt det få bli ett sommarlov
av lek, frihet och skratt. Vi ber särskilt
för de barn som känner oro för sommarlovet och inte har samma förutsättningar som andra. Välsigna dem och låt
dem få känna att du är nära.

ISRAEL/PALESTINA

Allsmäktige Gud och Fridsfurste, vi ber
om en rättvis fred i det heliga landet.
En fred där både israeler och palestinier
kan leva i ro och trygghet. Vi ber för de
kristna som samlas till gudstjänst denna
söndag, och tillsammans med dem ber
vi ”Låt Ditt rike komma, låt Din vilja
ske, på jorden såsom i himlen.”

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

Tillsammans i bön
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1 april

8 april

PIONJÄRSATSNING

REGION SVEALAND

Vi ber för pionjärteamen i Norrköping
och Söderköping genom Apg 29 pionjär.
Gud, använd deras liv och sänd dom till
människor som behöver dig Jesus. Vi
ber också om fler pionjära satsningar i
vår kyrka och vårt land. Entreprenörer,
pionjärer och evangelister som vågar gå
nya vägar och bryta ny mark för Guds
rike.

FILIPPINERNA

Vi ber för “United Church of Christ in
the Philippines”. Ett par församlingar
har haft samarbete med UCCP sedan
många år, men i år tecknar vi ett samarbetsavtal på nationell nivå. Vi tackar
för detta samarbete och ber för UCCP:s
arbete i ett land som har drabbats av
både oroligheter och naturkatastrofer.
Vi ber för deras representanter som
kommer att besöka Sverige i maj.

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2018

Gud, på denna romernas nationaldag,
ber vi till dig för alla de romer och
andra eu-migranter som söker sig till
oss. Välsigna de diakonala insatser som
görs i församlingarna i region Svealand.
Förbarma dig, Gud, över dem som här
mitt i vårt välstånd är utan hem, försörjning och trygghet.

BULGARIEN

Vi ber för romernas situation i landet.
Vi ber för vår sammarbetskyrka i Sofia
i Bulgarien, som jobbar med utbildning
för romska barn, samt deras arbete med
de allra fatti¬gaste i samhället. Vi ber
även för de förberedelser som nu görs
inför sommarens alla barnläger.

15 april

29 april

13 maj

27 maj

EVANGELISATION

EQUMENIA

FOLKHÖGSKOLORNA

EQUMENIA

KONGO KINSHASA

EGYPTEN

Vi ber att trons gåva skall bli en skatt,
värd att söka för fler i vårt land. Särskilt
ber vi för en helg på Donsö i slutet av
april, där Equmeniakyrkans evangelister
möter unga människor med evangelistens gåva. Hjälp oss våga tro att vi
alla, utifrån våra förutsättningar, kan
förmedla evangelium.
De Förenande Baptistkyrkornas Samfund (CEBU) i Kongo Kinshasa ska under
kyrkokonferensen i juli välja sina nya
ledare. Vi ber om lyhördhet för Guds
andes ledning i valet av dessa ledare. Vi
ber om visdom, mod, kraft och glädje
i den gemensamma uppgiften att leda
och fortsätta bygga en stark och trygg
kyrka som är med och förvandlar vår
värld.

22 april
REGION VÄST

Vi ber för förstudier för församlingsplanteringar som pågår i Biskopsgården,
Göteborg, och i Borås. Vi ber också för
de processer av församlingsutveckling
som är på gång i Region väst så att de
blir till nytändning, förnyelse och växt.
Vi ber för alla unga vuxna som finns i
och runt våra församlingar, så att de
ska finna vägar till tro, fördjupning och
hopp i Kristus. Vi ber för de retreater
med andlig vägledning som arrangeras
för dem.

KINA-XINJIANG

Rädslan hos de styrande, att etniska och
religiöst motiverade konflikter skulle
kunna rubba stabliteten i nordvästra
Kina, har lett till mycket omfattade kontroll. Vi ber för dem som satts i förvar,
försvunnit och för deras familjer. Gud,
ge utrymme för kärleken som driver ut
fruktan!

Tack för alla ledare som finns inom
Equmenia och som varje vecka möter
barn och unga. Hjälp dem att arbeta så
att varje barn och ungdom känner sig
sedd och bekräftad. Vi ber att du ska ge
dem den inspiration, vishet och frimodighet de behöver för att ge din kärlek
vidare.
Gud, vi ber för Egypten och vår samarbetskyrka Nilens Synod. Vi ber för
effekterna av presidentvalet för en
månad sedan, att det ska leda till större
demokrati och framtidstro för Egyptens
folk – inte minst de unga. Hjälp kyrkan
att vara ett ljus som sätts på hållaren
och inte under skäppan. Vi ber om Ditt
beskydd.

6 maj
KYRKOKONFERENSEN

Gud, vi tackar dig för Equmeniakyrkans
kyrkokonferens. Vi ber för alla våra
församlingar och Equmeniaföreningar.
Vi ber för anställda och förtroendevalda.
Vi ber för vårt land där många har det
bra och där andra känner sig utanför.
Låt oss tillsammans se att vi alla delar
samma jord och att vi har ansvar för
varandra.

ESTLAND

Vi ber för Sven-Joonatan Siibak, barnoch ungdomssekreteraren som vår
kyrka stödjer i Estland. Vi ber för de
arrangemang med bibel-läger för unga
som planeras i år. Vi ber för de församlingsplanteringar som är igång, vi
ber även för en god relation mellan de
”ryska” och de ”estniska” församlingarna inom vår samarbetskyrka.

Gud, vi ber för alla studerande som snart
avslutar sina studier vid våra folkhögskolor – i Bromma, Härnösand, Karlskoga,
Sjövik och Södra Vätterbygden. Tack
för att du låter skolorna vara platser
för utveckling och växt. Vi upptäcker
hur kunskap och bildning sätter oss i
rörelse för tjänst i världen. Vi ber alldeles
särskilt för alla som just nu planerar för
att ta emot nya kursdeltagare i höst på
folkhögskolorna.

Vi ber för alla de läger som nu planeras
utöver vårt land. Välsigna varje förberedelse och led dem i planeringen så
att våra läger får bli tillfällen då unga
får växa i gemenskap med varandra
och med dig. Vi ber att våra läger ska få
vara den trygga punkt i tillvaron som så
många unga idag behöver.

JAPAN

Idag tänker vi på de barn och de ungdomar som bor på barnbyn CBO i Mocambique. Vi ber om trygghet, bra utbildning
och att de skall hitta tillbaka till sina
familjer och släktningar.

Vi ber för våra två samarbetskyrkor i
Japan, Japanska Förbundskyrkan och
Japanska Baptistunionen. Gud, du ser
bristen på pastorer och ledare i kyrkan,
och vi ber att både unga män och kvinnor upplever Guds kallelse till tjänst,
och att de bekräftas av de nuvarande
ledarna inom kyrkorna.

20 maj

3 juni

REGION STOCKHOLM

SAMHÄLLE

MOÇAMBIQUE

Vi ber för region Stockholm, för alla
församlingar och alla medmänniskor vi
möter med din kärlek. Vi ber speciellt för
återplanteringen i Åkersberga, den arabisktalande nyplanteringen på Lidingö,
Gospel Church och den pionjära satsningen i Mölnbo. Gud, sänd fler arbetare
till din skörd i region Stockholm.

GLOBALT

I början på juli möts Baptisternas världsallians i Schweiz för sitt årliga möte, dit
varje medlemskyrka kan sända representanter. Vi ber för detta viktiga möte och
för BWA. Vi ber att de får fortsätta vara
en viktig kristen röst i olika sammanhang, inte minst i olika internationella
samarbetsorgan som FN där Baptisternas
världsallians har ingångar.

Vi ber för alla som är på flykt i vår värld
och särskilt för dem som flytt till Sverige. Gud vi ber om möjligheter till ett
nytt liv här, om nya vänner och trygghet
här i vårt land. Du känner den oro som
många känner. Gud, kom med livsmod
och hopp och tro.

CENTRALASIEN

Vi ber för vår missionär Batyr som
jobbar med TV-evangelisation, samt för
våra två evangelister i Kaukasien. Vi
ber att Guds ord får nå ut och människor komma till tro på Jesus. Vi ber att
bibelskolan, som startar i april i Kaukasien, ska få bära frukt. Vi ber också för
de människor som redan har en tro på
Jesus och som upplever förföljelse från
omgivningen och myndigheterna.

»

