13 juni
REGION MITT

Vi ber för alla barn- & ungdomsledarare
i Region Mitt. Vi ber om ny energi,
inspiration och om den Heliga Andes
kraft. Vi ber att fler skall vilja gå in i
ledarskapets glädje och ansvar.

ECUADOR

De ekonomiska följderna av
Coronapandemin gör det svårt för
församlingar i Ecuador att betala
sin pastor och att bidra till kyrkans
nationella arbete. Mitt i denna tuffa
tid når församlingarna ändå ut med
budskapet om Jesus och fler och fler blir
troende. Gud, fortsätt att vara nära våra
syskon i Ecuador. Vi ber också för den
nya kyrkoledningen.

20 juni
DIAKONI

27 juni
EQUMENIA

Herre, tack för Equmenias scouter och
ledare. Vi ber för alla scoutläger och
kurser som planeras för sommaren
och tackar för att du är där med din
närvaro. Må alla barn och unga få känna
sig sedda, inkluderade och älskade.
Vi ber att våra scouter igenom läger,
kurser och kårverksamhet får växa i
gemenskap med varandra och med dig
Jesus. Amen.

SÁPMI

Vi tackar för den bibelskola för arktiska
urfolk i Ryssland som just har avslutats.
För första gången har även samer
från Kolahalvön varit med. Vi ber att
skolan ska vara till hjälp i deras arbete
i församlingen de leder. Detsamma
ber vi för alla andra deltagare, som
kommer från besläktade urfolk.
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Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt
arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

4 april
FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

Tack Gud för din trygga famn som
också genom våra 29 planteringar
görs tillgänglig för alla Tack för den
tillväxt som finns mitt under rådande
utmaningar. Kom med inspiration och
kreativitet så att evangelium fortsatt
erbjuds nya människor. Vi ber också
om Din välsignelse och ledning över
de förstudier som detta år kommer
genomföras på nya orter.

KINA-XINJIANG

Vi ber för det diakonala arbetet i
våra församlingar och att mötet med
människor ska leda till hopp och tro.
Vi tackar och ber för våra diakoner om
vishet, frid, kraft och glädje i uppdraget.
Amen.

Vi fortsätter be att rätten ska få flöda
i Xinjiang och att det orättfärdiga
kuvandet av speciellt Uigurerna
ska upphöra. Vi ber för de runt
miljonen personer som är satta i
omskolningsläger att de ska släppas. Vi
ber om mod och beskydd för de som
arbetar för att exponera de pågående
övergreppen. Vi ber för arbetet med att
översätta bibeln till Uiguriska.

BELARUS

Idag ber vi för Belarus och alla de
vänner vi har där. Speciellt nämner vi
det svåra coronaläget och den politiska
oron. Himmelske Far, låt kyrkan fortsatt
vara ett ljus för människor som lider på
olika sätt. Tack för våra vänners trohet
och uthållighet i mötet med de mest
utsatta. Låt, Herre, din välsignelse och
kraft vila över alla medarbetare.
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Tillsammans i bön

11 april
FOLKHÖGSKOLORNA

Gud, vi ber för våra folkhögskolor
i Equmeniakyrkan; Bromma,
Härnösand, Karlskoga, Sjövik och

equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2021

Södra Vätterbygden. Idag ber vi om
beskydd och omsorg mitt i den ovisshet
pandemin för med sig. Tack för att
du ser till allas längtan och behov på
skolorna. Vi ber om välsignelse för dessa
växtplatser som bidrar till sammanhang
och tillhörighet.

GLOBALT

Många människor i världen lider
fortfarande av pandemin, av sjukdomen,
men också av hur restriktioner har slagit.
Fattigdom, hunger och sjukdom har
ökat. Vi ber att kyrkorna i världen ska
kunna vara bärare av hopp och kunna
ge både tröst och praktisk diakonal
hjälp. Vi ber att vi tillsammans med
våra samarbetskyrkor ska kunna sprida
uppståndelsens ljus och påskens hopp.

18 april
REGION STOCKHOLM

Gud, vi ber för den fördjupade
samverkan som nu blommar mellan
region Stockholms församlingar och
Sociala Missionen. Hjälp oss hitta
fördjupade och förnyade sätt att
uttrycka evangeliet diakonalt och
socialt. Vi ber särskilt för personalen på
Sociala Missionen och för rekryteringen
av ny verksamhetschef.

LITAUEN

Fader i himmelen, tack för att vi får be
för Litauen idag. Jesus, tack för att du
vill möta varje människa, barn, unga
och äldre. Jesus, tack för att du vill
öppna din stora och välsignande famn
för nåden och frälsningen som var och
en behöver. Helige Ande blås kärlekens
vind och nåd över människor i Litauen
idag! I Jesu namn. Amen.

25 april
EQUMENIA

Vi ber idag för det utbildningsarbete
som görs i Equmenia. Idag tänker vi
särskilt på alla anställda och ideella
som är med och planerar och utformar
ledarutbildningar inom Equmenia. Vi
ber att de ska forma utbildningar som
gör att ledare och deltagare får lära och
pröva nytt. Så att de tillsammans får växa
i gemenskap med varandra och Jesus.

KONGO KINSHASA

Idag ber vi särskilt för De förenade
baptistkyrkornas samfund i KongoKinshasa där stridigheter och konflikt
under en tid paralyserat verksamheten.
Nu har ett nytt ledarskap valts. Vi ber
att du Gud ska ge dem vishet vad gäller
arbetet med att försöka medla och läka
ihop det som tagit skada. Kom med din
frid. Amen.

2 maj
SAMHÄLLE

Idag ber för våra medarbetare som
finns i tjänst, på sjukhus, skolor och
universitet, på fängelser och häkten, för
dem i samverkan med polisen och på
andra arbetsplatser. Tack för var och en.
Kom med mod och glädje i uppdraget.
Låt dem få vara dina budbärare och få
tala kärlekens, hoppets, försoningens
och fridens språk in i människor liv.
Amen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Gud, idag ber vi för Kyrkornas
Världsråds 350 medlemskyrkor runt
jorden. Många har drabbats hårt
det gångna året av pandemin. Vi ser
förtrycket öka på platser där kristna
redan lever i utsatthet. Hjälp oss att stå
tillsammans som bröder och systrar mot
våld, hat, rasism, främlingsfientlighet
och diskriminering. Låt Ditt Rike
komma. Amen.

9 maj
REGION ÖST

Vi ber om förbön för alla konfirmander
i region Öst.

THAILAND

Vi ber för vår samarbetskyrka, Thailand
Karen Baptist Convention, och deras
längtan att vara en kyrka där helhetssyn
på evangelium inte bara är teori
utan också praktik. Vi ber för det nya
nätverk av alla deras distrikt som just
nu byggs upp för att stärka deras röst
i samhällsfrågor. Vi ber också att vi
snart ska få förmånen att skicka ut nya
missionsarbetare till Thailand.

16 maj
REGION SYD

Bed för vårt 4-åriga arbete med
konfirmanderna, KONFAS. Att unga kan
få möta Jesus och växa i sin tro. Bed för
planteringarna och de små kämpande
församlingar som vill börja en omstart.
Välsigna alla som troget sliter med
att samla och leda Guds folk i dessa
konstiga tider. Och var med människor
som kommer till tro – att de kan hitta
in i en trosgemenskap, där dom får
dela liv och längtan. Tack Gud att du
är den samma i går och idag och i alla
tider!

MOLDAVIEN

Coronapandemin utmanar det
moldaviska samhället, speciellt barn
och kvinnor som redan innan pandemin
på olika sätt levde i utsatthet. Vi riktar
vår bön till den svage och den utsatte
och ber att de trots prövningar skall
av dig Gud känna att de är sedda och
att de inte är ensamma. Vi tackar för
Beginning of Lifes närvaro i Moldavien,
för den kreativitet som organisationen
och medarbetarna har i att nå ut till
människor, via bl a sociala medier, där
de där får råd och stöd i hur isolering
kan brytas och vilka rättigheter varje
människa har. Vi ber om mod, vishet
och uthållighet i en mycket utmanade
situation.

23 maj
REGION NORD

Jesus – sänd arbetare till din skörd.
Vi behöver fler pastorer, diakoner,
evangelister, ungdomsledare –
människor som kan betjäna dig, din
kyrka och våra medmänniskor i region
nord. Herre förbarma dig! Vi ber också
om nåden att verkligen få vara kyrka för
hela livet. Hjälp oss se barn, ungdomar,
föräldrar, ensamma, äldre som gåvor i
din kyrka.

NICARAGUA

Sex månader har gått sedan två orkaner
drog in över Nicaragua. Konsekvenserna
blev förödande. Hus blåste bort och
odlingar översvämmades. Vi ber om
kraft, kunskap och möjligheter för att
återuppbyggnadsarbetet ska kunna
fortsätta. Vi tackar dig för det som
Moravakyrkan har bidragit med hittills
och ber om din fortsatta ledning.

30 maj
EQUMENIA

Vi ber för de barn och unga som vi
möter genom Equmenia. Gud, håll
din hand över dem och vi ber om ditt
beskydd. Låt dem få erfara din närhet
Gud, även i tider då det är svårare att
mötas. Vi ber för den verksamhet som
planeras inför sommaren. Vi ber om
kreativitet och mod att finna vägar
för att kunna genomföra läger och
verksamheter, och ber om goda möten
med varandra och Jesus.

MYANMAR/BURMA

Vi ber dig Gud om din barmhärtighet
och nåd för den situation som landet
befinner sig i. Vi ber om fred och frihet
byggt på verklig försoning mellan olika
grupperingar och folkgrupper. Vi ber
om ett rättfärdigt demokratiskt styre för
alla. Vi ber att din kyrka ska få nåden
att bidra till en sådan utveckling.

6 juni
MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

Vi ber för dem som spelar till de
gemensamma sångerna i våra
gudstjänster. Ge dem inspiration och
frimodighet att fortsätta att använda sina
färdigheter. Tack för musiken som vi alla
får ta del av genom dem. Tack för att vi
tillsammans får sjunga om och till Dig.

SYRIEN

Tack Gud för att vi har fått möjlighet
att skicka en container under våren till
vår samarbetspartner i Syrien! Vi ber
om välsignelse över sjukvårdsmaterial,
hygienprodukter och ortopediska
hjälpmedel till barn och unga som
drabbats i kriget. Vi tackar dig för alla
som bidragit. Vi ber om fred för Syrien.
Amen.
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