på de ekumeniska pastorsutbildningarna i Kinshasa. Tack Jesus för att du
kallar, utrustar och sänder arbetare för
ditt rike i Kongo-Kinshasa. Välsigna och
beskydda dem.

13 september
REGION ÖST

Tack för alla församlingar, medarbetare
i Region Öst. Vi ber för nya medarbetare, nya ungdomsledare som kanske
flyttat hemifrån eller till en ny plats.
Jesus kom till dem med närhet och
närvaro. Vi ber för pionjärarbeten i vår
kyrka. Du ser nya kyrkor som håller
på att startas, Jesus stå nära, beskydda
dem, omslut dem, och ge dem din
Heliga Ande.

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 första klass.
Bed också för elever i åk 6 och uppåt att
de ska läsa klart sin grundskoleutbildning.

20 september
REGION SYD

Herre hjälp oss att ta hand om barn och
unga i församlingarna och i vår närhet
att de får växa i livet med Jesus. Hjälp
oss att hela allt som har slagits sönder
under corona-tiden. Men också att ta
hand om det goda vi har lärt oss. Herre,
låt oss alla vila i dina goda händer och
håll oss nära ditt hjärta.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Idag ber vi för arbetet med att förebygga HIV/AIDS i Afrika genom EHAIAprogrammet. Vi ber för kampanjen
Thursdays in Black inom programmet
som syftar till att motverka våld och
våldtäkt. Vi ber att människor som drabbas ska få upprättelse och helande. Men
framför allt ber vi om att unga ska få
kunskap om hur de kan bryta destruktivitet som leder till våld och istället stå
upp för rättvisa och fred i alla relationer.

27 september
EQUMENIA

Vi ber för Equmenias projekt Suntprat
och alla samtal ledare har tillsammans
med barn och ungdomar om vad som
tar plats i livet. Tack för att du finns
med i de samtalen! Låt de bli en hjälp
för unga att göra sunda val när de möter
alkohol, droger, nätporr, gaming och
sociala medier. Vi ber för unga som har
det tufft i livet. Låt Equmenia vara en
plats för dem!

THAILAND

Vi ber för arbetet med att skydda din
skapelse som Equmeniakyrkan och
karenbaptisterna genomför. Vi ber för
de som redan är ekonomiskt pressade
av lån och kontrakt med uppköpare ska
orka ta beslut att börja ta hand om din
skapelse. Vi ber att jorden och skogen i
de thailändska bergstrakterna ska bli till
hälsa och välgång för de som lever och
brukar området. Vi ber också att den för
klimatet så viktiga regnskogen inte ska
skövlas. Vi ber för karenbaptisterna att
de både ska orka arbeta med miljöutmaningarna och fortsätta sprida ditt
evangelium till nya personer och byar.

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.

5 juli
FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

Herre i en tid av distans, isolering och
osäkerhet ber vi för de 25 nystartade
församlingsgrupperna i vårt land. Låt
dem få vara till välsignelse, glädje,
trygghet och läkedom. Låt din Ande
inspirera och styrka dem när de möts
i hemgrupper och i olika aktiviteter.
Välsigna det dom har och gör så att Ditt
namn blir ännu mer ärat i Sverige.

RYSSLAND

Vi ber för våra systrar och bröder i de
församlingarna där vi har våra relationer och kontakter. Tack för möjligheten att ha denna gemenskap. Vi ber
att dessa församlingar skall hitta nya
vägar för att ge evangeliet vidare även
nu under pandemin. Vi ber för alla de
som drabbas av sjukdom och den svåra
ekonomiska situationen. Vi ber också
för alla de företagare som är involverad
i Business Coachning programmet.

12 juli
DIAKONI

Jesus Kristus vi ber för det diakonala
arbete som sker i och genom våra
församlingar. Vi ber om kraft och mod
att möta människor i utsatthet med din

Equmeniakyrkans
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kärlek och omsorg. Vi ber speciellt för
de äldre och sjuka, för alla som känner
oro och otillräcklighet inför framtiden.
Tack Herre för din trofasta kärlek som
aldrig lämnar oss, Amen!

GLOBALT

Sedan Coronakrisen tog fart över
världen har Equmeniakyrkan kunnat
bidra med stöd till insatser i en rad olika
länder, som har handlat både om vårdrelaterade åtgärder och om t ex matpaket till människor som har förlorat sitt
levebröd pga restriktioner. Effekterna av
det senare kommer att vara kännbara
länge framöver. Be för våra systerkyrkor
som vill hjälpa till och peka på hoppet i
ord och gärning, och för alla som drabbats av krisen.

19 juli
REGION SVEALAND

Vi ber för alla församlingars och
föreningars situationer i dessa dagar i
region Svealand. Alla de mötesplatser
som sommarhem, caféer, sommarläger,
scout och ungdomsläger, konfirmationshögtider som var planerade inför våren
och sommaren. Heliga ande kom till
oss med hälsning om hur vi på ett nytt
sätt kan omforma våra mötesplatser
och läger så att möten med dig Gud kan

fortsätta att bli till. Låt orden; ”Se jag
gör allting nytt” får börja i oss, i våra
församlingar, våra föreningar.

FILIPPINERNA

Vi ber för kyrkan i Filippinerna och vi
ber speciellt för våra syskon inom samarbetskyrkan UCCP. Vi ber för kyrkans
företrädare som står upp för mänskliga
rättigheter, rättfärdighet och nåd i ett
skeende där tusentals har skjutits av
polisen utan några rättegångar och där
presidenten sätter ära i att visa sig hårdare än alla andra. Vi ber också för alla
från Filippinerna som arbetar runt om i
världen och som drabbas extra hårt när
länder stänger ner och man varken kan
ta sig hem eller försörja sig.

26 juli
EQUMENIA

Idag ber vi för Equmenias satsning på
scoutverksamhet i Lövgärdet i Göteborg,
ett socioekonomiskt utsatt område med
stora behov. Vi ber att vi genom scoutverksamheten ska ge barnen en trygg
vardag och framtidshopp. Vi ber om att
flera upplever kallelsen att vara scoutledare i Lövgärdet.

LIBERIA

Herre vi tackar dig för att vår samarbetskyrka i Liberia engagerar sig för att
hörselskadade barn skall få utbildning
och en plats i samhället. Vi ber för de
60-tal hörselskadade barnen att de skall
få en bra utbildning och att de hittar
bra lärare. Vi ber om planerna på att
starta en högstadieutbildning för dessa
barn. Gud led kyrkan i detta arbete och
välsigna dessa dina älskade barn.

2 augusti
EVANGELISATION

Jesus Kristus, Du är ljuset som lyser
över alla människor. Vi ber för dem som
börjat ana att du finns. Hjälp oss att

sudda ut falska gudsbilder som skymmer ditt ansikte. Lär oss att vattna de
frön av tro som såtts denna sommar.
Tills dagen kommer då vi igen kan
mötas i ditt hus, låt oss få vara ett läsbart brev om dig, för den som söker en
tro och längtar efter sällskap på vägen.

PAKISTAN

Vi ber för arbetet med att bygga fred
mellan olika religiösa grupperingar i
Pakistan. Vi ber för de grupper av kvinnor och ungdomar som ges träning och
handledning, för de religiösa ledare som
kommer tillsammans för att lära känna
varandra och få en bättre förståelse för
varandra. Vi ber också för de konstnärer, radioprogramledare, advokater och
andra som bestämt sig, att trots risker
stå upp för fredliga och rättfärdiga
behandlingar av alla oavsett religion.
Gud, må du ge dem kraft och kärlek.

9 augusti
REGION VÄST

Idag ber vi för församlingar och föreningar runt om i region väst, kom med
din ledning i uppstarter inför hösten.
Tack för alla ledare som ställer sig till
förfogande runt om i vår region, ge dem
inspiration, glädje och kraft. Hjälp oss
att finna vägar till gemenskap med varandra och delande av liv och tro i våra
församlingar och med människor i vår
närhet.

AZERBAJDZJAN

Vi ber om beskydd över pastorerna och
för enhet bland de kristna mellan olika
samfund. Vi ber att kyrkan ska kunna
ge ett enat vittnesbörd så att människor
inte bara hör men också kommer till tro
på Jesus.

16 augusti
FOLKHÖGSKOLORNA

Tack Gud för våra folkhögskolor. En ny

termin har precis börjat. Därför ber vi
om nåd och beskydd för studerande och
personal på Bromma, Härnösand, Karlskoga, Sjövik och Södra Vätterbygden.
Tackar för livet och lärande som kommer
att delas under året. Ber om välsignelse
för öppna samtal om liv och tro- bildning
och mognad.

LIBANON

Idag ber vi för de familjer som förlorat
sina möjligheter till försörjning under
covid-19-pandemin i Libanon. De ekonomiska konsekvenserna både för samhället och för individer är enorma. Vi
ber för vår samarbetskyrka som träget
arbetar med att försöka hjälpa de allra
mest utsatta. Vi ber för de nya familjecenter som etablerats och som ska bistå
flyktingar. Gud ge dem vishet, kraft och
resurser.

30 augusti
EQUMENIA

Jesus, tack för den helhet du skapat oss
till. Idag ber vi för Puls, för rörelsen,
leken och idrotten. Tack för den möjlighet Puls ger till att också lära känna Dig.
Vi ber för alla som idag mår psykiskt
dåligt. Hjälp oss att finnas till stöd för
dem. Led Puls i utvecklingen av det
hälsofrämjande arbetet i Equmenia så
att vi blir ännu bättre på att stärka och
rusta våra barn och unga till både ande,
kropp och själ.

LITAUEN

Vi ber idag för alla som kämpar varje
dag för sitt dagliga bröd. För dem som
lever i utsatthet och för dem som försöker hjälpa till. Vi ber att kyrkorna kan
vara ett ljus i denna svåra tid.

23 augusti

6 september

REGION STOCKHOLM

SAMHÄLLE

Gud, vi ber för församlingar som just nu
söker och skapar mötesplatser med nya
människor. Vi ber för dem som är pilotförsamlingar för kurskonceptet Roder,
för dem som startar nya barngrupper, för
språkcaféer, Brobygge och mycket mer.
Ge våra församlingar nyfikenhet, vishet,
mod och kreativitet att dela tron och
livet med fler.

KINA-XINJIANG

Vi fortsätter att ropa efter rättfärdighet
för de som trakasseras, förföljs och har
internerats i miljontals i Xinjiang. Vi ber
speciellt för det uigurerna som står i speciellt fokus för detta och närmast hotas
av utplåning som ett enat folk. Vi ber
för familjer som slagits sönder och som
är rädda för vad som ska hända härnäst.
Vi ber vi för människor i Xinjiang där
mötet med Jesus Kristus har förvandlat
dem men också gjort dem extra utsatta i
samhället. Kom med din nåd och kärlek
både till de utsatta och till förövarna.

Vi 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 ber särskilt för sjukhuskyrkan, för
alla sjuka och ber att våra medarbetare
ska få vara till hjälp och välsignelse i
samtal med sjuka, anhöriga och personal. Gud omslut alla dessa medarbetare,
låt dem få komma med hopp och tro in
i människors liv.

KONGO KINSHASA

Vi ber för utbildningen av pastorer och
evangelister i våra samarbetskyrkor
CEC och CEBU. Hjälp pastorskandidaterna i deras studier nu när arbetet
kommer igång igen efter uppehållet
p.g.a. Corona. Vi ber för ledarna på de
egna utbildningarna STEL i Luozi och
IBB i Bendela. Hjälp dem att vara visa
och göra det bästa möjliga med små
medel. Vi ber också för de som studerar

»

