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4 januari 

PIONJÄRSATSNING 
Equmeniakyrkan planterar församlingar 
för att människor ska lära känna Jesus 
Kristus, komma till tro på honom och 
upptäcka församlingen som gemenskap 
för liv och tjänst. Be att det nya året blir 
ett år då många nya initiativ tas för att 
detta ska ske i nya miljöer och områden 
i vårt land.

AFRIKA   
Be om Guds ledning för Evangeliska 
Samfundet i Kongo Kinshasa, CEC som 
är inne i en process med revidering av 
kyrkans konstitution. Be också för Afri-
kas politiker och ledare, att de får vishet 
att leda staterna i en positiv utveckling, 
att länderna kan utvecklas till en världs-
del där människor åtnjuter välstånd och 
ett värdigt liv.

11 januari 

VINTERKONFERENSEN
Be att diakoner, musiker, ungdoms-
ledare, pastorer och administrativ 
personal får välsignelserika dagar under 
kommande vecka när anställda med-
arbetare inom equmenia och Equme-
niakyrkan samlas till Vinterkonferens i 
Sunne. Temat för konferensdagarna tar 
sin utgångspunkt i Equmeniakyrkans 
vision: En kyrka för hela livet där mötet 
med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig 
och världen.

INTERNATIONELLT
Vi tackar Gud för den internationella 
missionen, för alla goda missionsguds-
tjänster under advent och jul och för de 
missionsoffer som samlats in till Guds 
mission i världen.

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR 
I Moldavien ger Equmeniakyrkan stöd 
till ett projekt mot trafficking som drivs 
av en organisation som heter Beginning 
of Life. Projektet började i januari. Vi 
ber för projektet och att det skall leda 
till att många unga människor skall 
få hjälp till ett bra liv i stället för att 
hamna i människohandlares händer.

22 mars 

FOLKHÖGSKOLORNA
Gud, vi tackar dig för att våra fem 
folkhögskolor; Bromma folkhögskola, 
Härnösands folkhögskola, Karlskoga folk-
högskola, Sjöviks folkhögskola och Södra 
Vätterbygdens folkhögskola. 

Ett myller av liv genom alla möten 
mellan de som studerar och de som 
arbetar där. De gränsöverskridande berät-
telserna som delas… Relationerna som 
fördjupas… De nya erfarenheterna som 
bidrar till växt och mognad.  

Tack Gud för den bildning som fördjupar 
insikten av dig, oss själva och varandra.

INTERNATIONELLT
Vi ber för missionärer, volontärer och 
nationella medarbetare i de samarbets-
kyrkor Equmeniakyrkan har i 27 länder. 
Vi ber också för missionärer från andra 
länder som Equmeniakyrkan tagit emot 
i Sverige. 

29 mars 

EQUMENIA
Be för de ledare som vecka efter vecka i 
sina grupper möter barn och unga med 
unika behov. Be om kraft och inspira-
tion att orka och vilja ge av sin tid och 
Guds kärlek till dem. 

LATINAMERIKA 
Vi ber för missionsarbetare och missio-
närer utsända av Equmeniakyrkan som 
tjänar i Ecuador. Under 2015 kommer 
en familj att avsluta sin första period, en 
missionsarbetare att påbörja sin första 
period och en missionärsfamilj fortsät-
ter sin tjänst efter att ha sänts ut under 
sommaren 2014. Vi ber om ledning och 
stöd i avslut, inledning och i fortsätt-
ning!



18 januari 

REGION STOCKHOLM
Vi ber för konfirmationsarbete och kris-
tendomsskola i region Stockholm; för 
de sommarläger som nu planeras, för de 
grupper som redan pågår i församlingar. 
Men också om mod och kreativitet att 
tänka visionärt för att nå fler. Vi ber 
för dem som nu går i konfirmationsläs-
ning och för dem som ännu inte börjat: 
låt dem upptäcka Bibelns tilltal, att 
du finns i deras liv och att de själva är 
viktiga delar av en helhet.

ASIEN
Vi ber för Equmeniakyrkans projekt i 
Indien knutna till Hindustani Covenant 
Church, HCC och Theodori Rural Deve-
lopment Project, TRDP. Stipendier till 
barns skolgång och pastorsutbildning, 
hälso- och sjukvård samt landsbygdsut-
veckling och socialt arbete.

25 januari 

EQUMENIA
Be för våra regionala styrelser i deras 
viktiga arbete för lokalföreningarna. 
Be för vishet och kraft i stora och små 
frågor och tacka för deras strävan efter 
att fler barn och unga ska få växa till-
sammans med varandra och Jesus. 

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR 
Equmeniakyrkan finns med i ett 
bibelskolprojekt för urfolk i Ryssland. 
Projektet drivs av Estniska Evangeliska 
Alliansen. Den nuvarande skolan avslu-
tas till sommaren och en ny planeras. Vi 
ber att de nuvarande eleverna skall bli 
till välsignelse för sina respektive folk.

1 februari 

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK
Vi ber för alla som får vår kyrka att 
ljuda och spelar till den gemensamma 
sången i gudstjänsterna. Låt dem känna 
att de har ett viktigt uppdrag. Tack att 
vi med hjälp av dem får bli berörda av 
musiken och budskapet i sångerna.

AFRIKA  
Om några dagar kommer vår syster-
kyrka i Kongo Brazzaville EEC, represen-
tanter från Equmeniakyrkan och från 
Norska Missionsförbundet mötas för att 
bestämma framtiden för den gemen-
samma katastrof- och biståndsorgani-
sationen ASUdh. Vi ber om vishet och 
rätta beslut så att utvecklingsarbetet 
genom EEC kan fortsätta utvecklas på 
ett bra och effektivt sätt.

8 februari 

SAMHÄLLE 
Gud idag ber för alla arbetsplatser. 
Gud tack för möjlighet till arbete. Vi 
ber för ett gott arbetsklimat och goda 
relationer på jobbet. Vi ber också för 
alla som står utanför arbetslivet, för 
den som är arbetslös och också för den 
som är sjukskriven och inte kan arbeta. 
Vi ber om arbete för alla, om hälsa och 
arbetsglädje. 

LATINAMERIKA  
Moravakyrkan i Nicaragua står inför 
stora utmaningar när urfolk i Nicaragua 
utsätts för hot om att förlora sin mark, 
sina landområden. De flesta medlem-
marna i samfundet är urfolk som lever 
denna verklighet. Vi ber om ledning, 
mod och visdom att stå på de utsattas 
sida!

15 februari 

REGION ÖST 
Idag ber vi särskilt för församlingarna 
i Kalmarregionen och Öland. Vi ber för 
situationen på de sommargårdar som 
finns inom regionen. Vi ber för styrelser, 
personal och föreståndare. Vi ber om lös-
ning för gårdarnas framtida organisation, 
ägande och engagemang.

APG 29 
Be för de ca 30 unga vuxna som under 
våren befinner sig på en tre månader 
lång lärjungaskola i Indien. Deltagarna 
och ledarna kommer från sex länder 
däribland ett tiotal svenskar. Be om Guds 
beskydd och om hans Andes förvand-
lande kraft i dessa viktiga processer av 
växt.

22 februari 

EQUMENIA
Be för alla de som studerar på Equmenias 
och Equmeniakyrkans folkhögskolekur-
ser. För en fördjupad tro på Jesus, nya 
vänner och nya livserfarenheter.

MR-FRÅGOR  
Vi ber att Equmeniakyrkan nationellt 
och lokalt får kraft och vishet att möta 
och stötta på bäst sätt de romer som 
kommer och tigger i våra kvarter. Vi ber 
att samarbetet med de rumänska och 
bulgariska baptisterna i arbetet för och 
med romerna skall bli till en välsignelse 
för denna utsatta folkgrupp.

1 mars 

DIAKONI 
Barn har rätt till utbildning. Idag ber vi 
för de barn i Sverige som inte får regel-
bunden skolgång. Barn till EU-migranter, 
barn som mobbas, barn som är sjuka, 
barn som far illa i sin hemmiljö. Gud 
hjälp oss att vara vettiga vuxna och stötta 
det barn som lever i utsatthet.

MELLANÖSTERN 
Gud vi ber för den evangeliska kyrkan 
i Egypten – Nilens Synod – och arbetet 
med religionsdialog och religionsmöte. 
Ge kraft och vishet att fortsätta en 
utveckling mot en större öppenhet och 
ett mer demokratiskt samhälle. 

8 mars 

EVANGELISATION  
Låt oss be i enlighet med Jesus: ”Be 
därför skördens Herre att Han sänder ut 
arbetare till sin skörd”

I en orolig tid där psykisk ohälsa bland 
framför allt ungdomar noteras behöver 
vi be vår Herre att resa upp evangelister 
som kan nå de onådda i vårt land med 
evangelium.

Vi ber att våra utbildningar Våga-Tro och 
Apg 29 skall få ett stort antal sökande 
för att utrustas i den andliga räddnings-
tjänst som Herren kallat oss till.

ASIEN
Gud befriar - så väl i Thailand som i 
Sverige! Vi ber att ondska och rädsla 
skall förbytas till glädje och frihet bland 
pwokarenerna i Thailand, liksom i Sve-
rige. Vi ber också om ett beskydd över 
våra evangelister och kyrkoplanterare, 
som står i våra frontlinjer.

15 mars 

REGION SYD
Be för alla församlingar och Equmenia-
föreningar i Region Syd - om mod och 
kärlek att leva, vittna och visa: Jesus 
Kristus är Herre! 

Be för satsningen KONFAS, som under 
kommande år skall samla konfirmander 
från hela regionen 4 gånger under året 
och följande kommande 3 år. Be för 
ledare och medarbetare!

»


