Förbönslista 2021
Be för diakon- och pastorskandidaterna!
Nedan finner du namn på alla pastors- och diakonkandidater i Equmeniakyrkan. Inför den
bön- och offerdag som vi kommer att fira den 14 mars (eller annan söndag) vill vi inbjuda alla
församlingar att be för någon eller några av dessa personer. Kanske vill ni särskilt be för
någon ni känner eller dem som finns i er region? Nämn dem gärna vid namn i er gudstjänst
och be också för utbildningarna som ständigt söker utveckla och förbättra den utrustning vi
ger blivande medarbetare.
Det ekonomiska stöd som denna dag ger är viktigt, och minst lika viktigt är det att diakonoch pastorskandidaterna får bäras i förbön. Vi är varmt tacksamma för det stöd som er
församling vill ge till personer som är på väg ut i tjänst för vår kyrka och vi önskar er Guds
välsignelse i att vara kyrka där just ni finns!
Söker du förslag på en bön, finner du en på nästa sida.
Region Nord

Region Stockholm

Region Väst

Julia Strömner
Rosina Johansson
Nathalie Elfgren
Eric Stridsman

Thomas Andersson
Kim Bergman
Elsa Cronhjort
Hans Eriksson
Sara Forslund
Winnieross Olofsson
Dawei Zhang
Carlota Bocio Duff
Charlotte Sköld
Sara Silfverskiöld
Nidhal Paulus

Jenny Arapovic
Viktor Berméus
Gustav Fransson
Tina Hjortlinger
Inez Kristensson
John Kvarnero
Teresia Lenngren
Niklas Levin
Daniel Lopez
Aron Petersson
Jonathan Ramström
Jonathan Svennberg
Pia Mitchell Tidstedt
Ida Tonnvik
Mathias Dawidsson
Annelie Eliasson
Frida Fritzon
Eric Hansson
Leila Piri
Elisabeth Sahlin
Anette Zälter

Region Mitt
David Arwe
Hope Espe Bizimungu
Veronica Dahlund
Elin Lagerhäll
Sayuri Kikuchi
Katrina Simonsson
Björn Söderberg Almén
Inga-Birgitta Strandberg

Region Svealand
Matilda Ericson
Moa Forsling
Mattias Jansson Fröding
Erik Lindberg
Olivia Salomonsson
Stina Svensson
Karin Synnerman
Desirée Tibell

Region Öst
Gunilla Eliasson
Ulrika Grahnat
Edvin Greneskog
Emma Gunnarsson
Mia Gyllgård
Andrea Johansson
Ann-Charlotte Karlsson
Carl Lagerqvist
Anna Langlott
Sofi Mattsson
David Nilsson
Jesscia Sunnerdahl
Mario Marques Sevilla
Åsa Brolin
Kent Frick
Amy Karlsson
Johanna Sinclair

Region Syd.
Pernilla Mårtensson
Malin Olofsson

Vi ber:
Tack Gud att du vill använda oss alla för att tala om din nåd och kärlek.
Tack för att Du ännu idag kallar människor till tjänst som pastorer och
diakoner.
Idag ber vi för pastorsutbildningen på Teologiska högskolan, Stockholm
och diakonutbildningen på Bromma folkhögskola. Vi ber för alla som
arbetar och studerar där, att de ska få hämta vishet, sanning och kraft hos
Dig och i Ditt Ord.
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans diakon- och pastorskandidater, och
nämner i vår gudstjänst särskilt… .
Tack för det hopp inför framtiden som dessa personer ger till vår kyrka. Vi
ber att Du som kallat dem också ska utrusta dem. Ge dem kunskap och
visdom, uthållighet i studierna, glädje i uppgifterna och en andlig och
personlig mognad. Hjälp dem att få lära känna Dig och Ditt Ord allt djupare
och led dem in i en allt mer hängiven överlåtelse till Dig och Ditt rike. Gud,
låt Ditt Ord få framgång genom dem och låt många människor komma till
tro genom deras arbete. Hjälp dem att med hela sin varelse få vara
inriktade på Dig så att du får vara kärlekens och barmhärtighetens Gud för
dem och genom dem.
Vi ber också att du ska kalla nya medarbetare till din kyrka. Uppmuntra
den som söker sin väg i kallelse och tjänst.
Välsigna Kallelsedagen den 20 mars så att den får ge inspiration för fler att
följa dig.
Amen.

