13 mars
REGION VÄST

Jesus Kristus, tack för de människor
som svarat ja på kallelsen till särskild
tjänst i ditt rike, idag ber vi särskilt
för diakon- och pastorskanddater i vår
kyrka och för de som funderar på sin
kallaels och väg framåt. Vi ber även för
de församlingar i region väst som just
nu söker efter en pastor eller diakon
att anställa, sänd människor in i nya
uppdrag. Gud, visa oss alla din väg, gör
oss lyhörda för din röst i våra liv och i
våra församlingar. Gud kom med ditt
hopp, din kärlek och ditt mod.

FILIPPINERNA

Vi ber för det Filippinska folket med all
dess rikedom av olika etniciteter och
språk. Vi ber för din kyrka i landet ska
både växa som profetisk röst i samhället och som ett vittnesbörd om att du
längtar efter gemenskap med alla människor. Vi ber om nåd, visdom och styrka
för dem som utsätts för hot på olika sätt
när de står upp andras rättigheter.

20 mars
FOLKHÖGSKOLORNA

Gud vår skapare. Jesus Kristus vår
frälsare. Herre Helige Ande. Vi ber för
Equmeniakyrkans folkhögskolor. Vi ber
för Södra Vätterbygdens Folkhögskola,
Härnösand, Karlskoga, Bromma och
Sjövik. Vi ber för alla lärare, personal
och elever. Vi ber att de som söker sin
väg i livet ska uppleva hur Du leder dem
och är nära dem.

LIBERIA

Vi ber att befolkningen i Liberia skall
överlåta sig mer till Gud och hans ord.
Vi tackar för den fred som nu råder
och att landet inte är hårt drabbat av
Covid-19. Vi ber för kyrkans arbete med
utbildning av hörselskadade barn. Vi
ber att kyrkans hälsodepartement och
statens hälsovårdsministerium aktivt
skall ta reda på varför så många barn
blir hörselskadade.

27 mars
EQUMENIA

Tack Herre för att du gett oss ett liv
att förvalta. Vi ber idag för Equmenias
arbete med Puls, där barn och unga
får mötas i rörelse, idrott och lek, och
genom det också får lära känna Dig.
Herre, vi ber för alla unga som brottas
med missnöje över sig själva, sitt liv
och sin kropp. Välsigna det arbete puls
nu gör genom ökat fokus på hälsa, så
att det får ge tankar och inspiration till
barn och unga att kunna må bra i det
liv du gett.

PAKISTAN

Vi ber för Christian study Centres
nya arbete med att stärka ekumeniken i Pakistan. Vi ber att den positiva
respons som det fått av olika kyrkoledare ska omsättas i ett program som
stärker kyrkans enighet både i förståelse av varandra och öka möjligheterna
att vara en röst i samhället. Vi ber
också för vårt gemensamma projekt
föra överbrygga konflikter.

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.

2 januari
INDIEN

Vi ber för jättelandet Indien med dess
1,4 miljarder invånare. Vi ber om rättfärdighet bland de styrande och frihet
för alla att utöva sin tro. Vi ber för din
växande kyrka som förföljs och att du,
Gud, ska ge dem styrka att möta det
som riktas mot dem. Vi ber också om
Guds välsignelse för Equmeniakyrkans
samarbetsparters Hindustani Covenant
Church, Theodori, Shifa och Union Biblical Seminary för det nya året för.

9 januari
REGION SYD

Herre, vi tackar dig, att du skall välsigna
ditt rikes arbete i Region Syd, Skåne
och Blekinge. Välsigna planteringarna i
Malmö Rosengård och i Ystad och i ungdomscaféet i Simrishamn. Ge kärlek och
kreativitet inför arbetet med barn, stora
som små och med konfirmanderna
och alla ungdomar! Ge mod, kraft och
visdom till alla församlingar, så de kan
leva och visa din Kärlek till människor
utan hopp och tro. Och Herre, sänd
medarbetare – diakoner, pastorer och
ungdomsledare till Syd!

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
första kvartalet 2022

GLOBALT

Be för våra fem nya missionärer, som
förbereder sig nu för utresa till Kongo
Kinshasa resp Thailand. Mycket behöver
falla på plats och de behöver bäras av
mångas böner! Just nu är vi också inne i
offerperioden för internationell mission.
Be att denna period ska leda till ett
ännu större engagemang i vår kyrka
för vår gemensamma internationella
mission.

16 januari
REGION NORD

Vi ber för alla barn och unga i region
Nord. Hjälp oss att finnas till för dem vi
möter. Herre visa oss din väg. Vi ber för
Växtpoolen i Norrbotten. Herre visa oss
din väg. Vi ber för vår kyrkas engagemang i världen. Herre visa oss din väg.
Herre gör oss modiga att möta och se
alla människor som kommer i vår väg
och hjälp oss inse att du är här.

ESTLAND

Vi tackar för att ombyggnationen av det
gamla teologiska seminariets byggnad
i Tartu till en kombination av en lokal
kyrka, förskola och ålderdomshem har

blivit en verklighet och är igång. Tack
för de många mirakel som har hänt på
vägen och att Gud har satt visionen. Vi
ber att Gud kommer fortsätta leda processen och ge oss visdom att följa hans
steg så att människor så småningom får
betjänas och uppleva hans nåd!

23 januari
MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

Vi ber för alla sång- och musikgrupper
och den nya terminen som just börjat.
Kom med din inspiration till alla ledare.
Tack att du ser alla deltagare precis som
de är. Vi ber om lust, glädje och kreativitet i terminens arbete.

EGYPTEN

Gud vi tackar dig för ett nytt år och nya
möjligheter för Egyptens folk. Vi ber för
Nilens Synod och nya församlingsplanteringar som växer upp i Kairos förorter.
Hjälp kyrkan att vara ett ljus för rättvisa
och fred. Vi ber om vishet och mod. Vi
ber för barn och ungdomar och om goda
ledare.

30 januari
EQUMENIA

Vi ber för Equmenia gaming, Equmenias
satsning för att möta barn och med en
utvecklande och givande gamingkultur.
Vi tackar Dig Gud för den fantastiska
frukt vi fått se sedan arbetets start och
ber att fler unga ska hitta en tro på dig
genom gamingverksamheten. Vi ber
för vägledning att ta rätt beslut och
prioritera i rätt i arbetet. Vi ber att du
omsluter alla ledare som spenderar
mycket tid för att bygga en stadig grund
i arbetet. Hjälp oss att sortera bort det
som är destruktivt och visa oss allt som
är givande. Vi lägger allt i Dina händer.

APG29

Tack Gud för alla som på något sätt har
deltagit i Apg29-skolor i olika länder och
i Apg29 Pionjär i Sverige! Vi ber om din
fortsatta ledning för deltagare, ledare
och församlingar som har tagit emot
dem. Vi lägger de skolor som planeras
till hösten i dina händer. Låt dem bli
möjliga. Var med i planering och öppna
hjärtan för att delta i skolorna.

6 februari
REGION MITT

Gud vi ber för det nystartade pionjärprojektet i Salem på Alnö. Vi ber att
nya människor skall nås med hopp i
sina liv genom de nya steg som tas i
Salem.

KINA

När just nu mycket av världens blickar
riktats mot OS nationen Kina ber vi
speciellt för det kinesiska folket. Vi
ber om frihet och rättfärdighet för alla
oberoende av åsikter, bakgrund eller
tro. Vi ber att det fokus som landet
befinner sig i ska bidra till ökad öppenhet och respekt även för de som på olika
sätt begränsas. Vi ber om beskydd och
frimodighet för din kyrka i landet.

13 februari
DIAKONI

Gud vi ber för diakoner och alla frivilligarbetare som möter och stöttar
människor som finns i olika utsatta livssituationer. Vi ber om kraft, glädje och
uthållighet i arbetet. Vi ber för den som
befinner sig i nöd och svårigheter - vi
ber om hälsa, hopp och nya möjligheter,
om att få bli innesluten i gemenskap
och värme. Gud du överger ingen. Du
vet…. och du går med. Gud hjälp oss
alla att vara medvandrare, ge hopp och
stöd.

CENTRALASIEN

Vi ber för vår missionär Batyr och hans
familj som jobbar med TV-evangelisation
i området. Vi tackar för det gensvar
människor ger och ber att Guds ord når
ut så att ännu fler kommer till tro på
Jesus. Vi ber även för de människor i
regionen som redan har en tro på Jesus
och som upplever förföljelse från omgivningen och myndigheterna, att de får
kraft att leva i sin omvändelse. Vi tackar
för våra kontaktpersoner, evangelister
och ledare, som varje dag står upp mot
hot om, och även ibland fängslas för sin
tro, men som fortsätter sprida Guds ord.
Vi ber om mod och beskydd.

20 februari
REGION SVEALAND

Till dig som är det Levande Ordet ber vi
idag för de församlingar i region Svealand som söker nya sätt att öka bibelläsandet. Vi ber för dem som startat
bibelskolor och studiegrupper, för dem
som söker bra sätt att presentera bibeln
för barn och unga. Gud vi ber om kreativitet, läslust och engagemang och att
du med din heliga Ande väcker tro och
hopp.

KONGO BRAZZAVILLE

Vi tackar för att Evangeliska Kyrkan
tar klimatnödläget på allvar och vill att
församlingarna skall engagera sig. Vi ber
att skogplanteringsprojektet som pågått
i flera år skall kunna utvidgas. Vi ber att
kyrkans vision om att göra flera församlingar till ”Grön kyrka”, med skydd av
biodiversiteten och med skogsplantering,
skall bli en verklighet.

27 februari
EQUMENIA

Gud vi ber för all kreativitet som finns i
Equmenia. Alla barn- och ungdomskörer,
drama- och dansgrupper, band, skrivarstugor och andra kreativa konstellationer. Hjälp ledarna att hitta inspiration till
att leda och att locka fram uttrycken som
barnen och ungdomarna har inom sig.

ISRAEL/PALESTINA

Gud i dag ber vi för Israel och Palestina.
Vi ber om en fredlig återstart av ekonomin efter pandemin. Vi ber för alla dem
som förlorat arbete och bostad i pandemins spår. De som kanske varit tvungna
att flytta utan något tydligt mål. Vandra
med dem och ge dem hopp. Immanuel –
Gud med oss.

6 mars
EVANGELISATION

Herre Jesus Kristus, i ditt namn finns
frälsning för hela vår värld. Ge oss
frimodighet och vishet så att vi trovärdigt kan göra ditt namn känt. Låt oss
se det du ser, höra det du hör och låt
vårt hjärta fortplanta dina hjärtslag in i
ensamhet och hopplöshet. Hjälp oss att
hitta de rätta orden och låt evangeliets
glädje alltid bära oss.

RYSSLAND

Vi ber arbetet med Business Coaching.
Vi ber om glädje i att få coacha andra
företagsledare och uthållighet för de 24
ryska företagare som gick de båda ettåriga coachningskurserna innan Coronan slog till. Vi ber för alla de företagare
som fått och får coachning av dessa nya
ryska coacher, att de skall få hjälp att
utvecklas som ledare och få sina företag
att växa. Vi ber att de webbaserade
seminarier som vi börjat producera skall
bli till hjälp och välsignelse för många
kristna företagsledare i Ryssland.

»

