i början på sina liv finna dig, hoppet i dig
och din tanke för dem var och en. Amen.

30 juni

THAILAND

Vi ber för Equmenias nationella
scoutläger Prisma som är i Mohed,
Söderhamn 21-27 juli. Vi ber för alla
scouter, ledare, funktionärer och
lägerledningen. Vi ber med lägrets
vision: att Prisma blir ett läger där
Jesus gör avtryck i scouten och scouten
gör avtryck i världen. Amen

Vi ber för det miljöarbete som
Equmeniakyrkan tillsammans
med Karenbaptisterna genomför
för minska regnskogsskövling och
kemikalieanvändning till förmån för
ett hållbart jordbruk och skogsvård.
Vi ber speciellt att församlingarna ska
vara en röst för ett gott förvaltarskap. Vi
ber också för familjen Ernvik som just
avslutat ett mångårig missionärstjänst i
Thailand och återvänt till Sverige. Amen

23 juni
REGION SYD

Vi ber för arbetet med Konfas,
konfirmandprojektet, där vi under fyra
år erbjuder Region Syds konfirmander
regionala samlingar. Den gångna veckan
har de två första årskurserna varit på
läger. Herre låt dem få utvecklas i sin
tro och kärlek. Vi ber för alla barn, unga
och vuxna inför sommaren. Låt oss alla
få hämta vila, kraft och inspiration. Tack
för all din godhet emot oss. Amen

EQUMENIA

NICARAGUA

Idag ber vi för de många människor
i Nicaragua som känner sig kallade
till att tjäna Gud som ledare i
sina församlingar. Vi ber också för
Moravakyrkans Teologiska Seminarium
som satsar på att utbilda dessa lokala
ledare. Låt människor stärkas i sina
kunskaper och i självförtroende. Låt
nya initiativ till arbeten och grupper
födas. Amen

MOLDAVIEN

Gud, vi ber för projektet ”Beginning of
life”. Vi ber att tjejer i riskzonen, inte
ska luras in i trafficking. Vi ber om
upprättelse för dem som kommit tillbaka
till Moldavien efter att ha använts i
sexindustrin i Europa. Vi ber att du ger
uppmuntran till de församlingar som är
engagerat i detta arbete. Amen

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

Tillsammans i bön
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/

Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och
internationellt arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.
7 april

14 april

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE ARBETE

DIAKONI

Gud, vi ber att du ska sända fler
människor som är villiga att
starta nya församlingar. Vi ber att
fler församlingar ser glädjen och
möjligheterna som det innebär att
engagera sig i församlingsgrundande
arbete genom att sända ut personer
och att vara stödförsamling eller
moderförsamling för grupper som
vill starta nytt. Amen

PAKISTAN

Gud vi ber om utrymme för de kristna
och alla andra innevånare i Pakistan
att få utöva sin tro utan inskärningar
eller diskriminering. Vi ber speciellt för
Equmeniakyrkan arbete tillsammans
med Christian studie Center att bygga
fred och förståelse mellan olika
grupper. Amen

Vi ber för vår migrationspolitik, för
rättfärdiga värderingar och beslut
som berör människors liv. Vi ber för
de människor som är på flykt i vår
värld, om beskydd för de konvertiter
som utvisats och mot sin vilja tvingats
lämna Sverige, Herre förbarma dig!
Amen

GLOBALT

Gud, vi ber för fortsatt och ökande
engagemang i vårt internationella
missionsarbete, så att vi ännu mer kan
vara en del i den mission som förenar
människor i olika kulturer och länder
och motverkar klyftor och konflikter.
Vi ber att vår gemenskap över alla
gränser får växa sig starkare. Amen

21 april
REGION SVEALAND

Idag då vi i glädje firar att Kristus är
uppstånden – ber vi särskilt för de

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2019

25 församlingar i region Svealand som
inte har någon anställd medarbetare.
Vi ber att uppståndelseglädje ska få
prägla också dessa församlingar. Ge
dem kraft att utföra sitt uppdrag att
vara församling i och för sin bygd så att
Kristus blir känd och trodd av allt fler!
Amen

RYSSLAND

Gud, vi ber för kyrkornas förhållande
till lagen som försvårar evangelisation.
Vi ber för domstolar och den rättspraxis
som växer fram om hur denna lag bör
tolkas. Gud, låt kyrkorna få mod och
kraft och vishet att hantera situationen
på rätt sätt. Vi ber också för sommarens
läger, fotbollsläger och engelska läger för
barn och ungdom. Tack för ungdomarna
både från Sverige och Ryssland som ska
leda lägren tillsammans. Amen

28 april
EVANGELISATION

Herre vi ber för Equmeniakyrkans
evangelistkår. Låt dem få vara redskap
för mångas möten med Jesus Kristus. Ge
dem kraft och ledning! Vi ber också att
våra församlingar skall få leva i en tid
av skörd. Gud led oss! Amen

LIBERIA

Herre vi ber för folket i Liberia och
metodistkyrkan som vi samarbetar
med. Vi ber för den nya skolan för
hörselskadade barn i Kakata och
även för den högstadieutbildningen
man håller på att starta upp för
hörselskadade. Amen

5 maj
EQUMENIA

Gud, tack för allt kreativt som sker i
våra församlingar. Tack för alla barn
och unga som sjunger, dansar, spelar,

gör drama och får utveckla den
kreativitet som du har gett dem. Vi
ber för alla ledare som ger av sin tid,
låt dem känna att de är viktiga och att
de är välsignade i sina uppdrag. Amen

i livet är. Tack för alla växtplatser där
tillit, kunskap och bildning möjliggör
att människor får upptäcka mer om sig
själva, livet och tron. Amen

LIBANON

Gud, vi ber för kyrkorna i Litauen, och
att de ska nå ut till nya människor med
evangeliet. Vi ber om fler fler pastorer
till Metodistsamfundet. Vi ber om
välsignelse över evangelisationsarbetet
som baptistkyrkan genom Henrikas och
Giljas Zukauskas bedriver genom olika
kulturella uttryck i Villnius. Amen

Gud vi ber idag för de familjer som
under flera år levt i flyktingläger i
Libanon, men som har börjat planera
för att kanske kunna återvända hem till
Syrien. Speciellt för barnen ber vi att
de ska kunna rota sig ännu en gång och
kunna få växa upp i fred och frid. Vi ber
om en varaktig fred. Amen

12 maj
REGION VÄST

Gud vi ber för församlingar och enskilda
som är engagerade i ett flykting- och
asylarbete, att Guds kärlek blir känd i
ord och handling. Vi ber också att de
förstudier och församlingsplanteringar
som är igång i vår region, att Gud leder
och ger kärlek, vishet och hållbarhet.
Amen

KINA-XINJIANG

Gud, vi ber att rädsla, kontrollbehov och
den maktfullkomlighet som drivit fram
att över en miljon uigurer placerats
i omskolningsläger inte ska få segra.
Vi ber i stället om vägar att verka för
att en ökad frihet för uigurerna och
för din kyrka i Xinjiang. Gud, ge en
speciell styrka till de som står upp mot
orättfärdighet och de som delar med
sig av ditt evangelium. Amen

19 maj
FOLKHÖGSKOLORNA

Gud, vi ber för alla som snart avslutar
sina studier vid våra folkhögskolor. Att
de ska känna sig trygga i vad nästa steg

LITAUEN

26 maj
REGION STOCKHOLM

Gud, vi ber för de konfirmationsläger
och kristendomsskolor som kommer
hållas på olika håll för Region Stockholm
under sommarlovets första veckor.
Välsigna varje ledare och varje tonåring!
Amen

KONGO KINSHASA

Gud, vi ber för eftervalssituationen i
Kongo. Låt de nya ledarna lyssna till
folket och deras stora behov.
Låt omsorgen om dem som röstat fram
en ny president ta sig konkreta uttryck
i vilja till fred och försoning och till
konkret ökad budget för skola och
sjukvård. Amen

2 juni
EQUMENIA

Herre, idag vill vi be om arbetet med
jämlikhet och jämställdhet i Equmenia
och Equmeniakyrkan. Välsigna oss med
modet att prata om det som känns svårt,
vishet att lyssna klart, och kärlek när vi
ser på varandra. Vi ber att du ska komma
med din försonande ande över oss. Amen

RUMÄNIEN

Gud, vi ber för Ruth-projektet i
Bukarest, och för de romska barn
och ungdomar som går på skolan
som stöttas av Equmeniakyrkan. Vi
tackar dig för detta arbete och de
lärare som gör det möjligt för barn
från förskoleklass till årskurs 6 att bli
rustade för livet och fortsatt utbildning.
Amen

9 juni
SAMHÄLLE

Gud, idag ber 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 arbetsplatser.
Vi bär dessa våra medarbetare i våra
förböner och ber att de ska få tala
kärlekens, hoppets, försoningens och
fridens språk in i människors liv. Gud
vi ber att människor i mötet med dessa
medarbetare får ana din närvaro och
kraft som kan förvandla, upprätta
och ge människor tro och hopp inför
framtiden. Amen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Gud, idag ber vi för Kyrkornas
Världsråds arbete i Afrika med att
förebygga HIV/AIDS-epidemin. Låt årets
särskilda satsning på att nå tonåringar
i kyrkorna genom bibelstudier om
sexualitet och identitet falla väl ut.
Amen

16 juni
REGION ÖST

Idag ber vi för alla som precis slutat
skolan, där framtiden känns god och
hoppfullt och för dem där framtiden
känns oviss och skrämmande. Herre,
du har en tanke med och för varje
människa – låt alla våra unga människor

»

