25 december
EQUMENIA

1 januari
FÄRDPLAN

Gud, vi ber för Equmenia och för alla
barn och ungdomar som får mötas i
olika aktiviteter. Jesus, du säger själv att
den som tar emot ett barn i ditt namn,
tar emot dig. Så är du mitt ibland oss,
så möter du oss också den här julen.
Välsigna Equmenias barn, unga och
ledare med din kärlek och omsorg.

Gud, vi ber för Equmeniakyrkan, vi ber
om mod att möta ett nytt år i din tjänst
– som församlingar och som samfund.
Öppna våra sinnen för din närvaro,
låt vardag och helgdag färgas av din
förvandlande kraft. Vi ber om kärlek och
klarsyn för att finna vägen vidare som
kyrka i vår tid.

MOLDAVIEN

NICARAGUA

Gud, vi ber för flyktingsituationen i
Moldavien. Vi ber för våra syskon i
kyrkorna, att de ska få kraft att hålla
ut, befolkningen i landet är liten och
människorna som behöver hjälp är så
många. Vi ber även för hotet de står
i, med splittring till följd av landets
utbrytarregion Transnistrien. Vi ber
om mod, vishet och beskydd under
en mycket utmanade situation. Vi
ber även för de många kvinnor och
barn som lever under hot om att bli
utnyttjade sexuellt. Tack för Beginning
of Lifes arbete i Moldavien, för deras
medarbetares kompetens att arbeta
med våld i nära relationer och deras
kreativitet och vilja att nå ut till
människor med råd och stöd och
kunskap om vilka rättigheter varje
människa har.

Gud, vi ber för Nicaragua och lägger den
process av försoning som pågår inom
Moravakyrkan i Nicaragua i dina händer.
Vi ber särskilt för de ledare som möts nu
i januari. Led dem till att ta ytterligare
steg till försoning.

8 januari
REGION SYD

Gud, vi ber för Region Syd. Vi ber för
de församlingar och gemenskaper
som finns där, i stad och på landsbygd.
Tack för regionens arbete för och med
barn och unga. Vi ber för medarbetare
i församlingarna, om glädje och
uthållighet i uppdraget.

GLOBALT

Gud, vi ber för den världsvida missionen
och för våra missionärer ute i världen. Vi
ber också för den pågående insamlingen
till internationell mission. Tack Gud att
du vill använda oss alla till att nå hela
världen med ditt evangelium.

Equmeniakyrkan
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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 oktober
FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

Gud, vi ber för nya gemenskaper som
växer fram i vårt land. Vi ber om din
omsorg och din ledning i arbetet med att
forma nya mötesplatser för tro och liv.
Tack för alla som bidrar med tid och liv i
detta arbete!

RYSSLAND

Gud, vi ber för den oerhört svåra situation
som människor i Ryssland befinner sig i.
Vi ber om klarhet i en splittrad vardag. Vi
ber om fred. Vi tackar för att människor
söker sig till kyrkor, och för de många
samtal som uppstår kring tro. Vi ber att
arbetet med Business Coaching och de
webbaserade seminarierna ska få fortsätta
mitt i allt. Vi ber att de skall bli till hjälp
och välsignelse för många. Tack att Du är
med mitt i allt, oavsett var vi befinner oss.

9 oktober
EQUMENIA

Gud, vi ber för Equmenia - för lokala
föreningar, för regioner och nationell
organisation. Tack för alla som
engagerar sig för att föreningar ska
fungera och kunna ge barn och unga
möjlighet till meningsfull fritid och goda
möten, med Dig och med varandra!

Equmeniakyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2022

GLOBALT

Gud, vi ber för Jorden, vårt hem i
kosmos. Heliga Ande, skapa oss på nytt
till ansvar och tjänst för livets skull!
Gud, tack för din världsvida kyrka
som vi får vara del av. Tack för de
samarbetskyrkor vi delar gemenskapen
med, tack för de nätverk och
sammanhang där vi kan verka. Vi ber
också för alla missionärer och alla som
arbetar med det internationella arbetet i
Equmeniakyrkan, runt om i världen och
här hemma.

16 oktober
DIAKONI

Gud, 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. Vi
ber för dem vi samarbetar med för att
möta behov. Tack för omsorgens glädje!

FILIPPINERNA

Gud, vi ber om fortsatt enhet inom vår
systerkyrka UCCP i Filippinerna. Vi står
tillsammans med dem i en situation
där starka krafter försöker slå sönder
kyrkans enhet när man väljer att stå upp
mot orättfärdighet och våld i samhället.
Kristus, du är vår fred!

23 oktober
REGION SVEALAND

Gud, vi ber för Region Svealand,
för medarbetare och församlingar
i regionen. Vi ber särskilt för
styrelseutbildningen som pågår. Vi ber
om kunskap och kärlek. Överallt, i stort
och smått, låt oss vara kyrka för världens
skull!

LIBERIA

Gud, vi ber för folket i Liberia. Var med
arbetet i dövskolorna som vi är med och
stöttar i Kakata och Monrovia. Vi ber att
du är med skolans huvudledare David och
alla som arbetar med och på skolorna,
att du vägleder och välsignar dem i
deras arbete. Vi ber även för alla döva
barn som lever i Liberia och är i behov
av undervisning och stöd, att de ska få
hamna rätt och få leva bra liv.

30 oktober
REGION MITT

Gud, vi ber för Region Mitt och särskilt
ber vi för allt vardagsarbete runt om
regionen. Det där som bara görs. Tack
för trohet och uthållighet. Överallt, i
stort och smått, ge församlingar och
gemenskaper mod att vara kyrka för
världens skull!

PAKISTAN

Gud, vi ber för Pakistan och för alla de
miljoner människor som i höst drabbats
av enorma översvämningar när en
”monsun på steroider” dragit fram i
den globala uppvärmningens skugga.
Vi ber speciellt för de katastrofinsatser
som Christian Studie Center och
Equmeniakyrkan gör tillsammans.

6 november
EVANGELISATION

Gud, vi ber för evangelisationen i
Equmeniakyrkan, vi ber att vi som kyrka
ska finna många vägar att dela kärlek,

liv och tro med människor vi möter. Vi
ber om mod att bygga broar och öppna
dörrar. Jesus Kristus, ge oss hjärtan som
brinner!

AZERBAJDZJAN

Gud, vi ber för vårt samarbete i
Azerbajdzjan, låt det få bära frukt! Vi
ber för de hemliga husförsamlingarna i
provinserna. Hjälp dem att hitta en väg
för att få samlas i öppenhet och frihet.
Vi tackar för evangelister och ledare som
fortsätter sprida Guds ord. Vi ber om
mod och beskydd. Vi ber för de kristna
som förföljs för sin tro av arbetsgivare
och familj. Vi ber om att den Helige
Ande ska styrka och skydda dem som
aktivt delar sin tro med andra.

13 november
REGION VÄST

Gud, vi ber för region Väst. Vi ber för
människor, församlingar och föreningar,
för platser och för arrangemang.
Idag ber vi också särskilt för
samtalsmottagningen i Region Väst. Tack
för lyssnandets konst!

LIBANON

Gud, vi ber för kyrkan i Libanon.
Vi ber speciellt för barn- och
ungdomsverksamheten i
församlingarna. Vi ber för unga ledare
som behöver skapa utrymme där barn
kan få vara trygga mitt i all den oro och
osäkerhet som råder runt omkring. Tack
att Du är där.

20 november
FOLKHÖGSKOLORNA

Gud, vi ber för de folkhögskolor som
Equmeniakyrkan är huvudman för.
Vi ber för folkhögskolorna i Bromma,
Härnösand, Karlskoga, Sjövik, och Södra
Vätterbygden. Tack för att vi genom
skolorna får vara med och ge människor
möjligheten att bildas och utbildas, att
mogna och växa i gemenskap.

KINA XINJIANG

Gud, vi ber för arbetet i Kina Xinjiang.
Vi ber om mod och beskydd för dem
som fortsätter arbeta med att lyfta
fram de övergrepp som sker på den
uiguriska befolkningen i Xinjiang. Vi
ber också för färdigställandet av den nya
bibelöversättningen och att den får bli
till ett verkligt evangelium för ett hårt
pressat folk.

27 november
EQUMENIA

Gud, vi ber för Equmenias alla grupper
och verksamheter runt om i landet.
Tack för möten i både vardagen och
speciella tillfällen, för din närvaro i smått
och stort. Vi ber särskilt för samlingar
under advents- och jultid och om goda
möjligheter att dela och fira julens
glädjebudskap tillsammans.

LITAUEN

Gud, vi ber för Litauen idag. Vi ber för
kyrkorna där, särskilt för Metodistkyrkan.
Vi ber att du ska kalla fler pastorer
och medarbetare till kyrkan. Tack för
sommarens läger, där barn, unga och
familjer fick möjlighet att mötas. Vi ber
om din fortsatta omsorg och välsignelse
över dem. Jesus, tack för att du vill möta
varje människa, barn, unga och äldre – i
alla sammanhang.

4 december
REGION STOCKHOLM

Gud, vi ber för Region Stockholm. Vi ber
om kreativitet och glädje i arbetet med
att vara kyrka för världens skull, vi ber
om mod att söka och leva Guds rike mitt
i den tid som är. Tack för stora och små
gemenskaper, för de som funnits länge
och de som just kommit till.

KONGO KINSHASA

Gud, vi ber för våra systerkyrkor i Kongo
Kinshasa, CEC och CEBU. Vi ber för dem
i de utmaningar som de står i. Vi ber

särskilt för CEBU och att du ska lägga
din helande hand över kyrkan. Gud, vi
ber även för våra missionärer i Luozi, var
med dem i deras arbete och ge dem ditt
stöd i deras arbeten inom sjukvård och
evangelisation.

11 december
SAMHÄLLE

Gud vi ber idag för medarbetare som
arbetar på sjukhus, fängelser, häkten,
universitet och i samverkan med
polisen. Tack för var och en av dem. Vi
ber om din välsignelse över dem. Hjälp
dem att förmedla tröst, kärlek, hopp
och tro in i människor liv.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Gud, vi ber för Kyrkornas världsråd
och den nya ledningen som valdes
i september. Vi ber att Kyrkornas
Världsråd får bidra till enhet och
försoning i denna tid. Vi ber om din
ledning för centralkommittén och
generalsekreterare.

18 december
REGION ÖST

Gud, vi ber för Region Öst. Vi ber för
alla de församlingar och gemenskaper
som finns i regionen, olika till storlek,
karaktär och förutsättningar. Vi ber om
modet att ge din kärlek kropp – på de sätt
som du kallar oss till, i vår tid och för den
här världens skull.

THAILAND

Gud, vi ber att de karenska kyrkorna
i Thailand ska få fortsätta att växa
och fördjupas i sin iver att sprida ett
evangelium som leder människor
till Jesus och där mötet med honom
förvandlar både individer och samhället
omkring dem. Vi ber också för
Equmeniakyrkans missionärer Gunilla
och Veasna Bun.

»

