19 juni
REGION SVEALAND

Gud, vi ber för församlingar och
föreningar i region Svealand och alla
de mötesplatser som sommarhem,
caféer, sommarkolonier, scout- och
ungdomsläger, konfirmationshögtider
som äger rum i sommar. Helig ande, kom
till varje sådan plats med hälsning om
att du är nära. Låt våra mötesplatser vara
välkomnande och goda så att möten med
dig, Gud, kan fortsätta att bli till!

SYRIEN

Hoppets Gud. Vi ber för Syrien och
den hopplöshet många upplever
med ett krig som aldrig tar slut och
hamnar i skuggan av annat. Vi ber för
utbildningarna av ungdomsledare i flera
kyrkor för att bättre hjälpa barn och
unga att helas, försonas och finna hopp
och tröst igen. Amen

26 juni
EQUMENIA

Tack Gud för barn och unga som möts i
Equmenias alla sammanhang. Tack för
ledare som ger av sin tid. Välsigna dem
denna sommar och ge dem din frid!

EQUADOR

Vi tackar dig för Förbundskyrkan
i Ecuador och idag ber vi särskilt
för de ledare och pastorer som
leder församlingar – gamla och de
nya som växer fram. Vi ber för det
mentorsprogram som finns för dem. Vi
ber för de utbildningssatsningar som
finns och som håller på att tas fram för
dem.

Tillsammans i bön
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/
Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt
arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

3 april
GRÖN KYRKA

Vi ber för nätverket Grön Kyrka och för
alla initiativ för ett liv i gott samspel
med hela skapelsen. Vi ber: Förbarma
dig Gud över Jorden!

MOLDAVIEN

Vi ber för Beginning of Life i Moldavien
och deras arbete med flyktingar från
Ukraina. Tack för alla frivilliga som
finns med där från olika kyrkor. Ge dem
kraft att hålla ut och inspirera dem. Vi
ber också om nödvändiga resurser för
detta arbete.

10 april
REGION STOCKHOLM

Idag, den 10 april, är det
avslutsgudstjänst för församlingen på
Rådmansö utanför Norrtälje i Roslagen.
Tack Gud för alla människor som
genom tiderna fått möta dig genom
den församlingen! Vi ber nu att du ska
synliggöra evangeliet på nya vägar.
Vi ber fortsatt för Roslagen; för de
församlingar, kyrkor och lägergårdar
som finns kvar, för människor, bofasta
och sommargäster, och för din vackra
skapelse.

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

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2022

GLOBALT

Idag ber vi för freden i Ukraina, men
även i Europa och världen. Vi ber för
alla som har flytt från Ukraina, vi ber
för dem som är kvar. Vi ber för kyrkorna
i det landet och det viktiga arbete de har
gjort och gör medan kriget pågår. Gud
förbarma dig över dem som lider!

17 april
SAMHÄLLE

Vi ber för arbetet med att ge stöd och
rum för människor på flykt runt om
i landet. Vi ber om generositet och
uthållighet och goda möten mellan
människor.

LIBANON

Livets Gud. Vi ber för samarbetet
med NESSL/CPS som arbetar med
självförsörjningsprojekt med grödor för
att minska hungern i den ekonomiska
krisens och pandemins spår. Hittills
har flera hundra familjer i norra
Libanon fått köksväxter och fruktträd
att plantera. Vi tackar Dig att det gör
skillnad för människor! Amen

24 april
OFFERDAG NATIONELLA ARBETET

Gud, vi ber för det gemensamma arbetet
i Equmeniakyrkan i Sverige. Hjälp oss
att tillsammans vara en kyrka för hela
livet!

EQUMENIA

Gud, vi ber för Equmenia och för allt
gott arbete bland barn och unga! Vi ber
om uthållighet och mod att finnas för
varandra vecka efter vecka.

KINA-XINJIANG

Vi ber för Kina-Xinjiang och för den
pågående bibelöversättningen till
uiguriska. Välsigna dem som arbetar
med det och beskydda dem!

1 maj
REGION ÖST

Vi ber för församlingar och equmeniaföreningar i Region Öst och ber om
fortsatt engagemang och glädje där
människor möts.

LITAUEN

Vi ber för kyrkorna i Litauen. Vi ber om
ett bra samarbete dem emellan för att
kunna vara ett stöd för befolkningen i
dessa oroliga tider.

8 maj
REGION SYD

Vi ber för församlingar och equmeniaföreningar i Region Syd och ber om
fortsatt engagemang och glädje där
människor möts.

KONGO KINSHASA

Gud vi ber idag för de missionärer och
volontärer som finns i Kongo Kinshasa.
Hjälp missionärerna med anpassningen
till en tillvaro i landet. Låt dem få vara
till välsignelse för kyrkornas arbete och
ge dem glädje i sina uppgifter. Ge även
våra volontärer glädje i sina arbeten
inom hälsovården. Använd dem till
välsignelse för befolkningen.

15 maj
REGION NORD

Gud – vi ber för Växtpool Norrbotten
och församlingarna i hela Region
Nord. Låt din Andes vind få blåsa liv,
kärlek och empati i varje gemenskap.
Välsigna barn och unga som möts i
scouter, barnkörer, ungdomsgrupper
och på läger. Vi ber att du sänder
medarbetare till de församlingar där det
saknas.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

22 maj
MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK

Gud, vi ber för Equmeniakyrkans
Sångarförbund och Musikkårsförbundet
SMM (Svensk Musik med Mission).
Tack för sången och musiken som får
betyda mycket för många. Vi ber om
inspiration för styrelserna och deras
producent och konsulent när de planerar
för kommande verksamhet och din
tydliga närvaro under kursdagar och
sommarmusikskolor med sångare och
musiker.

THAILAND

Vi ber för karenbaptistsamfundet i
Thailand och deras evangelisationsarbete.

29 maj
EQUMENIA

Vi ber för Equmenias alla scouter och
ledare och för sommarens scoutläger.
Vi ber att lägren ska bli en plats för god
gemenskap och samtal och där både
scouter och ledare kan få växa i tro.

AZERBAJDZJAN

Vi ber för Baptistsamfundet i
Azerbajdzjan och deras pastorer. Vi ber
särskilt för evangelisationsarbetet, som
sker under svåra förhållanden.

5 juni
REGION MITT

Vi ber för församlingar och equmeniaföreningar i Region Mitt och ber om
fortsatt engagemang och glädje där
människor möts.

NIACARAGUA

Vi tackar dig för Moravakyrkan i
Nicaragua och för de nationella
samlingar med fokus på försoning
med Gud, mig själv och min nästa
som nyligen har genomförts. Vi ber att
denna process ska få fortsätta och leda
till försoning i hela kyrkan.

12 juni
DIAKONI

Vi ber för det diakonala arbetet i
församlingar runt om i landet. För
mötet mellan människor där vi kan
räcka varandra handen och finna ny
kraft. Tack för omsorgens glädje!

MYANMAR/BURMA

Vi ber för Myanmar och alla
internflyktingar och flyktingar som
finns i gränsområdet till Thailand.

Fredens Gud. Vi ber för förberedelserna
inför Kyrkornas Världsråds
generalförsamling i september i
Tyskland. När alla världens kyrkor
kommer samman så ber vi speciellt om
fred och frid för de ortodoxa kyrkorna
som slits isär genom kriget i Ukraina.
Herre kom med helande, frid och fred
till Din kropp. Amen.

»

