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5 juli

PIONJÄRSATSNING
Tacka Gud för de nya församlingar 
som välkomnades vid kyrkokonferen-
sen i Göteborg: Agape i Katrineholm, 
Beach Church, Brunnen i Göteborg och 
Equmeniakyrkan Lerkil. Bed om Guds 
välsignelse i deras fortsatta arbete. Bed 
också för våra andra församlingsplante-
ringar och för de olika initiativ som är 
på gång. Bed om Guds ledning och om 
att nya människor ständigt ska få lära 
känna Jesus, följa honom och upptäcka 
den lokala församlingen som gemen-
skap för liv och tjänst.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vi ber att arbetet mot människohan-
del för sexuellt exploatering, som 
Equmenia kyrkan har i samarbetet 
med Europeiska Baptistfederationen, 
ska utvecklas vidare under 2015 så att 
allt fler flickor, pojkar och kvinnor ska 
räddas undan denna ondska. Vi ber att 
projektet i Moldavien det sprids till 
många skolor i landet.

12 juli 

SAMHÄLLE
Gud, vi ber för alla de 50 miljoner 
människor som befinner sig på flykt i 
vår värld. Vi ber för människor som sökt 
sin tillflyktsort här i Sverige, att de här 
ska få möjligheter att starta ett nytt liv. 
Gud hjälp oss i våra församlingar att ta 
emot nyanlända, att kunna stötta och 
öppna upp för gemenskap och vänskap.

Låt oss få vara en välkomnande och 
inkluderande församling och kyrka, där 
varje människa blir sedd och välkomnad 
oavsett bakgrund. Jesus du som själv var 
flykting, kom med mod och hopp om 
nya möjligheter, till alla flyktingar och 
nyanlända.

LATINAMERIKA  
I Ecuador har Förbundskyrkan inlett 
en storsatsning på handledning och 
själavård för pastorer, pastorsfamiljer 
och församlingsledare. Det är både en 
välsignelse och en utmaning att vara 
Guds tjänare. Vi ber om förtroende och 
ärliga samtal.

13 september 

EVANGELISATION
Efter Jesu uppmaning: Herre, vi ber om 
arbetare till din skörd! I en tid av ökat 
andligt sökande och oro behöver vi be 
om frimodighet att dela evangelium. 
Att våra liv och församlingar tydligt blir 
bärare av nöden för de förlorade. Jesus 
har kommit för att söka efter det förlo-
rade, för att rädda det!

ASIEN
Be för att vi ska kunna avsluta det 
40-åriga bibelöversättningsarbetet av 
hela Bibeln till nord-pwokaren innan 
projektets pengar tar slut i december.

20 september 

REGION NORD 
Idag ber vi för Equmeniakyrkans två 
nordligaste församlingar, Kiruna och 
Malmberget. Vi ber om Andens kraft, 
glädje och framtidstro i församlingarna, 
om fler medarbetare och att nya männi-
skor genom mötet med församlingen 
och Jesus Kristus ska finna tron.

KYRKAN I VÄRLDEN
Vi ber för våra samarbetskyrkor i 
världen; att de får vara ljus och salt, 
särskilt i länder med politiska orolig-
heter och katastrofer av olika slag. Vi 
ber att Equmeniakyrkan och samarbets-
kyrkorna ”sida vid sida kämpar för tron 
på evangeliet” (Fil 1:27).

27 september 

EQUMENIA 
Be för alla ledare som vecka efter vecka 
möter barn och ungdomar med en kär-
leksfull famn, som ger dem en betydel-
sefull fritid och som får visa på Jesus i 
ord och handling. 

EUROASIEN OCH URFOLKSFRÅGOR 
Baptistunionen i Bulgarien har ett 
omfattande arbete som ger stöd till 
romer i landet. Nyligen invigde kyrkan 
sitt sociala center för arbete bland 
romer i Sofia i Bulgarien. Be att detta 
center ska bli till välsignelse för de 
många utsatta romer i staden.



19 juli 

REGION STOCKHOLM 
Gud, vi ber för gårdarna Gustavs och 
Snäckan som är viktiga mötesplatser 
på Gotland. Denna vecka ber vi särskilt 
för Gotlandskonferensen ”Befriad” som 
pågår på Snäckan 16–19 juli. Låt männi-
skor möta din frihet och frid!

KYRKAN I VÄRLDEN  
Vi ber för missionärer och volontärer 
som förbereder sig för tjänst i andra 
länder. Särskilt ber vi för fotbollsvolon-
tärerna till Kongo Brazzaville och alla 
ungdomar som i höst deltar i lärjunga-
skolan Apg29 i Kina och Ecuador.

26 juli 

EQUMENIA 
Tacka Gud för de regionsscoutläger som 
har genomförts i region Öst, Klockrent 
och i Väst, Liv@. Tacka för de goda 
möten som skett med varandra och med 
Jesus. Bed att detta också ska få ske på 
lägret Tellmar som börjar idag i Region 
Mitt. 

JAPAN
Under tiden 17–29 augusti deltar 7 
ungdomar och två ledare från Japan i 
projektet Mission Trip i USA. Projektet 
syftar till att väcka intresse för och 
insikt i Mission. Ledare på plats är 
Pastor Hirunuma, som arbetat ca 10 år 
som utsänd av fyra samfund i Japan, 
bl.a. Japanska Förbundskyrkan, NSKK. 
Bed att projektet får vara till rik välsig-
nelse.

2 augusti 

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK  
Vi ber för våra sångskrivare och psalm-
författare. Ge dem inspiration och idéer 
till nya sånger. Tack för den kraft och 
närvaro du ger genom musiken.

EUROASIEN OCH URFOLKS
FRÅGOR  
Imorgon börjar den sista etappen i 
urfolksbibelskolan i Ryssland, i Jamal 
i norra Sibirien – i chanternas och 
nentsernas land. Be för deltagarna och 
deras framtida arbete i mission. Be för 
planeringen för nästa skola, där även 
Equmeniakyrkan är involverad.

9 augusti 

REGION ÖST 
Vi ber för alla de barn och ungdomar 
som varit på kör, barn-, scout-, konfa-, 
tonårsläger, konferenser m.m. under 
sommaren. 

Be att deras upplevelser av gemenskap, 
glädje, kärlek och Gud på dessa läger 
ska bli bestående och växa sig starkt 
inom dem. Vi ber om beskydd för de 
beslut om att följa Jesus som många 
unga fattat denna sommar.

Vi ber för goda kontakter med andliga 
fäder och mödrar på hemmaplan.

AFRIKA
Vår evangelist Göran Holmberg ska 
medverka i en evangelisationskampanj i 
Brazzaville den 19–23 augusti som orga-
niseras av Evangeliska kyrkan. Vi ber att 
Guds Ande ska ge Göran budskapet och 
inspirationen och att många tar emot 
Jesus som sin frälsare och herre och att 
detta får leda till kärlek och harmoni i 
familjer och samhälle.

16 augusti 

DIAKONI 
Idag ber vi för församlingar i Sverige 
och våra samarbetsländer som möter 
nya utmaningar i att ta emot människor 
på flykt undan krig och terror. Vi ber 
om kraft att handla i uthållighet och att 
dessa församlingar ska få vara platser för 
Guds kärlek och helande. Herre för-
barma dig!

APG 29 
Under hösten arrangeras två skolor; en i 
Ecuador och en i Kina. Bed om hälsa och 
säkerhet, bed om förvandlade liv bland 
ungdomarna och bed för den kristna 
kyrkan i Kina respektive Ecuador.

23 augusti 

FOLKHÖGSKOLORNA 
Tack Gud för våra fem folkhögskolor i 
Equmeniakyrkan: Bromma folkhögskola, 
Härnösands folkhögskola, Karlskoga folk-
högskola, Sjöviks folkhögskola och Södra 
Vätterbygdens folkhögskola. Platser som 
erbjuder bildning och mognad i våra liv. 
Nu när en ny termin börjat ber vi särskilt 
för alla som valt att studera på våra 
folkhögskolor liksom de som arbetar där. 
Vi ber om mötesplatser där längtan och 
livsfrågor delas. Låt våra skolor erbjuda 
insikter om vad det är vara en människa 
på väg…

AFRIKA 
”Be att Gud ska visa vägen för Baptist-
samfundet i Kongo-Kinshasa att lösa den 
ekonomiska krisen som CEBU-kyrkan 
står i. Det handlar bl.a. om obetalda 
löner för anställda och pensionen till 
äldre pastorer. Be också för CEBUs arbete 
bland pygméer, en stor grupp av männis-
korna som ännu inte hört om Guds ord. 
Be om Guds kraft, vishet och ledning.”

30 augusti 

EQUMENIA
Be för alla barn och ungdomsgrupper 
som startas upp efter sommaruppehål-
let. Tacka för alla barn och unga som 
hittar till vår verksamhet och be om 
kraft, inspiration och glädje inför termi-
nen. 

MELLANÖSTERN NORDAFRIKA  
Idag ber vi för de kristna i mellanöstern 
som är på flykt undan krig och terror. Vi 
ber speciellt för barnen och deras situa-
tion. Vi ber för de vuxna som behöver 
finnas runt dem för att de ska kunna 
hitta tillbaka till livet och kunna känna 
tillit och trygghet igen. Herre förbarma 
dig!

6 september 

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 ska samla konfirmander 
från hela regionen fyra gånger under 
året och följande kommande tre år. Be 
för ledare och medarbetare!

LATINAMERIKA
Att växa upp i Nicaragua kan vara helt 
underbart och otroligt svårt. Fattig-
domen är utbredd och våldet i samhället 
ökar. Moravakyrkan i Nicaragua driver 
flera skolor och har tagit fram ett nytt 
material för att uppmuntra barn och 
unga till att medverka till ett tryggare 
samhälle. 

»


