22 september

29 september

REGION STOCKHOLM

EQUMENIA

Vi ber för ”Nära centrum” som äger
rum en torsdagskväll i månaden för
studenter och unga vuxna i StorStockholm. Vi ber om utmaning,
återhämtning och goda samtal för dem
som kommer - och för att fler ska hitta
dit.

MOÇAMBIQUE

Vi ber för människorna som
drabbades av orkanerna och för
återuppbyggnaden av städer och byar
i Moçambique. Vi tackar Gud för att
barnbyn Equmeniakyrkan stöder nu
fått statlig registrering på nationell
nivå och att flera barn kunnat flytta
tillbaka till familjer och släktingar. Vi
ber om att fler barn ska kunna flytta
till sina släktingar eller fungerande
fosterfamiljer och för att de många som
bor kvar i barnbyn får en bra uppväxt,
utbildning och trygghet.

Gud, idag vill vi be för Equmenias
arbete med ledarutbildningar. Vi ber
för de som har eller kommer att delta
i utbildningarna ”Trygga Möten” och
”Alla barn är lika olika”. Hjälp dem
att skapa rum och plats för alla barn
och unga att vara med i Equmenias
verksamhet. Vi ber för de som har eller
kommer att vara med i utbildningen
Led med ditt liv. Hjälp dem att se sina
gåvor och därifrån leda med sitt liv.

KINA-XINJIANG

Vi ber att rätten ska få flöda fram i
Xinjiang. Vi tänker framförallt på de
över miljonen Uigurer som sitter i
omskolningsläger. Du som är nådig
och tröstar, ge dem kraft att utstå det
de möter. Samtidigt fortsätter vi att be
för översättningsarbetet av Bibeln till
uiguriska och att det som redan finns
översatt ska bli läst och leda till tro på
Jesus.

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 juli
FÖRSAMLINGSGRUNDANDE ARBETE

Herre vi ber om välmående och
goda växtvillkor för de nya små
församlingsplantorna. Vi ber för
rekryteringen av pionjärpastorer
och om vishet och inspiration för
moderförsamlingarna som står bakom.

BURMA

Vi ber om att rätten ska flöda fram för
den fattige, för den förföljde och för de
som på andra sätt är marginaliserade i
Burma/Myanmar. Vi ber för att gudsfolk
från olika kyrkor och med olika
etniska bakgrunder ska få vara kvinnor
och män som förkunnar fred och
rättfärdighet.

14 juli
REGION NORD

Vi ber för Hemavanmötet som pågår
den 15-18 augusti. Att det blir en
mötesplats där tro får växa och
fördjupas.

GLOBALT

Vi ber för Diakonia, Equmeniakyrkans
biståndsorganisation. Vi tackar för det
viktiga arbete de gör i 25 länder världen
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och ber om både mod och vishet i
planeringen framåt. Vi ber att Guds
kärlek får lysa genom det Diakonia gör
i världen.

21 juli
EQUMENIA

Herre, vi vill be för Equmenias
scoutläger Prisma, som börjar idag och
under veckan kommer att samla några
tusen scouter och ledare. Vi ber att
lägret ska bli ett minne som de får bära
med sig som en skatt att glädjas över.
Vi ber att lägret blir fyllt av möten som
gör att alla scouter och ledare växer i
gemenskap med varandra och Jesus.

AZERBAJDZJAN

Vi ber för missionärsbibelskolan, att
den Helige Ande ska styrka och skydda
de som önskar att aktivt dela sin tro
med andra. Idag ber vi särskilt för det
par i baptistunionen, som felaktigt
har fått höga böter för att ha haft
religiös litteratur hemma, samt hållit
en nyårsfest för barn och föräldrar. Vi
ber också för vårt samarbete om en
kommande utbildning i religionsfrihet.

28 juli

11 augusti

25 augusti

8 september

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

DIAKONI

EQUMENIA

REGION VÄST

SÁPMI

INDIEN

Vi ber för arbetet med de kreativa
uttrycken i vår kyrka, och särskilt för
alla barn och vuxna som nu i sommar
åker på sommarmusikskolorna som
arrangeras av vårt Musikkårsförbund.
Vi ber om inspiration, spelglädje och
din närvaro. Tack för den tröst, mod och
glädje vi får genom musik och kreativa
uttryck.

Vi ber för människor som känner
sig ensamma och lever i ofrivillig
ensamhet. Vi ber att mötesplatser ska
skapas för att bryta isolering, vi ber att
vi som kyrka ska nå ut till människor
genom våra olika gudstjänster och
möten och visa på sann gemenskap.

VITRYSSLAND

Gud, idag ber vi för de kristna i
Nordafrika som ännu inte har en egen
församling att gå till. Vi ber för kyrkor i
Mellanöstern som upplever en kallelse
till församlingsplantering i området. Ge
dem vishet och mod och sänd Din goda
Heliga Ande. Amen.

Vi ber för Vitryssland och
Equmeniakyrkans kontakter i landet. Vi
ber för det sociala arbetet som kyrkan
har i stora delar av landet. Vi ber för
lägergården i Kobrin och dess framtid
och verksamhet. Idag ber vi speciellt för
fredsarbetet mellan ryska och ukrainska
ungdomar genom baptistunionen i
Vitryssland.

4 augusti

18 augusti

REGION MITT

REGION SVEALAND

NORDAFRIKA

Gud, vi ber för Jämtland. Vi ber för det
växtpoolsarbete kring Storsjön som
förbereds. Vi ber för tankarna om en
församlingsplantering i Åre. Vi ber för
den ekumeniska nysatsningen Verket i
Östersund. Vi ber för det flyktingarbete
som bär frukt i Equmeniakyrkan
Östersund. Tack Gud för vad du gör och
vi ber om din fortsatta ledning framåt.

ECUADOR

Idag ber vi för Förbundskyrkan i
Ecuador och särskilt för ett nystartat
arbete för människor som utsätts för
våld i nära relationer. Behoven är stora
och tidigare var temat tabu att prata om
och arbeta med. Vi ber om Guds ledning
i detta nya arbete och att kyrkan
ska kunna vara till stöd för utsatta
människor och bidra till förändring i
Ecuador.

Vi ber för alla de barn och unga som
börjar ett nytt läsår i skolan. Vi ber
för de allra minsta, som går till skolan
för första gången och vi ber för dem
som får en ny chans till lärande genom
studier på folkhögskola. Särskilt ber
vi idag för Karlskoga Folkhögskola, för
elever och personal. Gud, ge lust och
glädje i lärandet!

JAPAN

Vi ber för det utbyte som kommer att
ske i höst mellan Equmeniakyrkan och
våra samarbetskyrkor i Japan. Vi ber
för den grupp från förbundskyrkan i
Japan som kommer besöka Sverige i
början av september. Vi ber också för de
tre ungdomar på Glokala utbildningen
på Södra Vätterbygdens folkhögskola
som ska tillbringa delar av hösten
tillsammans med våra samarbetskyrkor
i Japan.

Gud, idag vill vi be för varje ledare i
Equmeniasföreningar, runt om i landet.
Vi ber för de som den här hösten är
på väg in i en ny ledaruppgift med
förväntan eller osäkerhet. Vi ber för de
som varit ledare i många år och ser fram
mot terminen med glädje eller trötthet.
Gud, låt de känna att du är nära dem i
allt som de gör.
Den 25 augusti lanseras den nordsamiska
bibelöversättningen i Kautokeino. Vi
tackar att hela Bibeln nu finns på det
språket och vi ber att den får vara till
välsignelse för samerna i både Sverige
och övriga Norden.

1 september
EVANGELISATION

Jesus Kristus du som är världens ljus,
vi ber dig att använda våra evangelister
så att de med ditt varma klara ljus kan
lysa upp vårt land. Herre vi ber för de
evangelister som du kallat, utrustat och
gett som gåva till vår kyrka. Hjälp oss att
stötta dem så att de kan vara det salt och
ljus i Sverige som du har tänkt. Vi ber
att du skall låta din Andes kärleks låga
brinna än starkare i deras hjärtan så att
de med ord och liv kan visa på dig och
förmedla din kärlek där de går fram.

Gud, vi ber för pastorer, diakoner,
ungdomsledare och musiker som i höst
börjar nya tjänster i olika församlingar
i region Väst. Vi ber om glädje och kraft
i uppdraget. Gud, vi ber också för de
ungdomsteam inom Uppdrag Väst som i
höst besöker församlingar för att stödja,
inspirera och dela evangeliet i olika
samlingar.
Gud, vi ber för arbetet med att stärka
rättigheter och möjligheter för
funktionsvarierade barn som Theodori
Rural Development Project driver med
stöd från Equmeniakyrkan. Vi ber
också för de lokala Metodistkyrkorna
i området och alla de som kommer till
tro på Jesus i det sammanhanget.

15 september
FOLKHÖGSKOLORNA

Tack Gud för våra folkhögskolor i
Equmeniakyrkan. En ny termin har
precis börjat. Därför ber vi för alla
studerande och personal på Bromma,
Härnösand, Karlskoga, Sjövik och Södra
Vätterbygden. Växtplatser som bjuder
bildning, kunskap och mognad. Som
möjliggör att tro och liv djupnar. Tack
Gud att du är med i alla samtal och
möten.

ESTLAND
SPANIEN

Vi ber för vår missionärsfamilj som
evangeliserar bland den marockanska
befolkningen i Spanien. Vi ber för vår
samarbetsorganisation FIEIDE och för
arbetet med att sprida Jesu kärlek i ett av
de mest sekulariserade länder i Europa.

Vi ber för Sven-Joonatan Siibak,
barn-och ungdomssekreteraren
som vår kyrka stödjer. Vi ber för
de församlingsplanteringar som
är igång, vi ber även för en god
relation mellan de rysktalande och de
estnisktalande församlingarna inom
vår samarbetskyrka. Vi tackar för
vänskapsrelationen mellan våra länder
och ber för vårt framtida samarbete.

»

