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3 januari

PAKISTAN
96 % av befolkningen är muslimer. 
Be för kristna som ständigt riskerar 
konflikt och förföljelse. Be för gemen-
samma samlingar med muslimer och 
kristna, där Christian Study Center 
söker främja förståelse och tolerans 
mellan grupperna - en insats med stöd 
från Equmeniakyrkan.

PIONJÄRSATSNING 
Idag ber vi för det församlingsgrundande 
arbetet i Equmeniakyrkan. Be för våra 
församlingsplanteringar, församlings-
planterare och deras team. Be för dem 
som just nu ber och funderar över kal-
lelsen att någonstans i vårt land som en 
del av Guds mission ta initiativ för att 
plantera en ny församling. Be om många 
sådana initiativ under detta nya år.

10 januari 

ISRAEL/PALESTINA
Gud idag ber vi för Israel och Palestina. 
Vi ber om en rättvis fred mellan folken 
så att vi alla kan få leva i trygghet. Gud 
kom med tröst till dem som mist sina 
nära i våldshandlingar. Kom med vishet 
och försoning till dem som är ledare och 
låt Din vilja ske – på jorden som den 
sker i himlen.  

SAMHÄLLE
Idag ber vi för pastorer och diakoner 
som har sin tjänst på sjukhus, arbets-
platser, inom polisen, på universitet och 
skolor, på fängelser och häkten.  Vi ber 
att de ska få vara till stöd och hjälp. Att 
de ska få komma med budskap om hopp 
och tro på nya möjligheter.

Gud tack att du kallar och sänder oss 
var och en att i vardagen synliggöra din 
närvaro och kärlek bland människor 
som vi möter. Amen.

20 mars 

LIBANON
Tack Gud för vår samarbetskyrkas 
arbete i flyktingläger i Bekaa-dalen, 
Libanon. Tack för pilotprojektet med 
skolor i lägret som snart avslutar sitt 
första läsår. Hjälp oss Gud att göra mer! 
Herre förbarma dig och ge oss fred.

REGION VÄST
Vi ber för påskveckan och att budskapet 
om Jesu död och uppståndelse ska skapa 
tro, glädje och hopp i församlingarna .

Vi ber för alla församlingar och equme-
niaföreningar som tar emot och hjälper 
flyktingar och asylsökande. 

Vi ber för konferensdagen Förnya – 
Fördjupa, lördagen efter påsk, då många 
samlas för att lyssna till Guds ord och 
komma nära Herren. 

27 mars 

MOLDAVIEN
I Moldavien ger Equmeniakyrkan stöd 
till ett projekt mot human trafficking 
som drivs av en organisation som heter 
”Beginning of Life”. 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 människohandla-
res händer.

EQUMENIA  
Vi ber för Equmenias  ungdomsledar-
handbok och alla de ungdomsledare 
och handledare den riktar sig till. Be 
för de som börjar eller fortsätter sina 
tjänster. Be för församlingarna som 
är arbets¬givare. Be om klokhet och 
omtanke, glädje och nyfikenhet.



17 janari 

RYSSLAND  
Be för de små församlingarna i Basjki-
rien, Tatarstan och Tjuvasjien i Ryss-
land. Det finns få kristna i denna region. 
Församlingarna är få och oftast mycket 
små. Ledarna kan lätt tappa modet. Be 
att de får uppmuntran och be om växt 
för församlingarna. 

Be för planeringen av en missionsbibel-
skola för urfolk som startar i vår. 

REGION ÖST 
Idag ber vi särskilt för alla anställda och 
ideella krafter i våra församlingar och 
equmeniaföreningar.

Vi ber om glädje och kraft för uppdraget 
att vara ledare i församling och equme-
niaförening med de utmaningar vi står 
inför idag.

Vi ber för alla konfirmations-, scout-, 
tonårs- och andra läger som just nu 
planeras för vår och sommar.

24 januari 

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD 
Equmeniakyrkan är medlem i Kyrkor-
nas Världsråd, som tillsammans med 
medlemskyrkor runt om i världen kan 
påverka på olika nivåer i samhället. I år 
ger vi ett särskilt stöd för att öka kun-
skap och stoppa spridning av hiv och 
aids i bl.a. Kongoländerna. 

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK  
Vi ber för alla sång- och musikgrupper 
och den nya terminen som just börjat. 
Kom med din inspiration till alla ledare. 
Tack att du ser alla deltagare precis som 
de är. Vi ber om lust, glädje och kreativi-
tet i terminens arbete.

31 januari 

KONGO BRAZZAVILLE 
Kongo Brazzaville genomgår en orolig 
tid. President Sassou fick i oktober 
igenom en ändring av grundlagen 
som gör att han kan ställa upp i valet 
senare i år, trots att han suttit redan 
två mandatperioder. I år skall även vår 
samarbetskyrka Evangeliska Kyrkan i 
Kongo välja nya ledare och kyrkoleda-
ren Patrice N’Souami kommer att sluta. 
Vi ber för Guds ledning och beskydd i 
förändringarnas tid både i landet och i 
kyrkan. 

EQUMENIA
Vi ber för alla läger och festivaler som 
våra barn och ungdomar finns med på 
under våren. För scoutläger, Pulsläger, 
sportlovsläger och mycket annat. Be om 
goda erfaren¬heter och tillfällen att ta 
steg i tro.

7 februari 

ECUADOR
Förbundskyrkan i Ecuador vill växa. De 
satsar stort på utbildningar, program 
och metoder för församlingsplante-
ring. Flera planteringar har startat och 
fått god genomslagskraft. Människor 
kommer till dem. Vi ber för ledarna för 
de lokala planteringarna och vi ber för 
dem som leder de nationella satsning-
arna! 

REGION NORD  
Vi ber för det arbete med församlings-
utveckling som nu kommer igång i 
regionen. 

Vi ber att församlingar och människor 
får växa vidare tillsammans, vi ber om 
nyfikenhet och glädje, mod och klarsyn 
i mötet med Gud och varandra.  

14 februari 

LITAUEN
Be för Baptistsamfundets projekt Por-
tico i Vilnius. Där missionärsfamiljen 
Žukauskas når ut till människor utan 
kyrklig anknytning genom att kombi-
nera samtal med dans, bild etc.

Be för det socialarbetet bland barn och 
vuxna i Litauen som Pagalbos-stiftelsen, 
Metodistkyrkan och Walla Carlsson gör.

DIAKONI
Gud idag ber vi för alla brustna hjärtan. 
Människor som behöver Din helande 
kraft för sitt inre.  Hjälp oss att se att Du 
aldrig är långt borta från någon enda av 
oss. Hjälp oss att se att Du alltid älskar 
utan att kräva eller kväva. Amen.

21 februari 

KINA-XINJIANG  
Be att Guds frid skall stilla oron mellan 
etniska grupperingar i Västra Kina, be 
att en stabil församling skall växa fram 
som enar alla kristna i området, oavsett 
etnisk bakgrund. Be att evangeliet om 
Jesus skall nå alla människor i området.

REGION MITT  
Be för de över fyrtio församlingar i regio-
nen som på olika sätt går in i engage-
mang för asylsökande och flyktingar. Låt 
våra församlingar vara platser där vi står 
upp för människovärde och där vi ser 
Jesus i våra medmänniskor. 

28 februari 

BULGARIEN/RUMÄNIEN 
Baptistunionerna i Bulgarien och Rumä-
nien har ett omfattande arbete som ger 
stöd till romer i landet. Be för det nyöpp-
nade centret i Sofia och Ruth-projektet i 
Rumänien så att de får bli till välsignelse 
för de många utsatta romer.

EQUMENIA
Vi ber för våra Equmeniaföreningar och 
de barn och unga som står i behov av 
särskilt stöd. Hjälp ledare att hitta vägar 
till att möta alla barn och unga utifrån 
deras behov och möjligheter. Låt Equme-
nias arbete få vara en öppen gemenskap 
för många att växa i tro och liv. 

6 mars 

GLOBALT
Just nu pågår Apg29 lärjungaskolan 
Northern Lights i Vännäs med deltagare 
från hela världen. Skolan arrangeras 
tillsammans med HCC i Indien. Be för 
skolan och för hela Apg29 rörelsen 
som tänder missionsiver hos ungdo-
mar!  

REGION SVEALAND 
Vi ber för de Närområdesträffar som i 
dessa dagar hålls på åtta platser i Region 
Svealand. Vi ber att dessa träffar med 
representanter för församlingarna ska 
bli fyllda av viktiga samtal om hur vi 
möter nyanlända, hur vi talar tro och 
hur vi förhåller oss till dem med annan 
tro.

13 mars 

THAILAND 
Be för alla nyutexaminerade från 
bibelskolan på pwokaren, som har sin 
examen i mitten på mars. Att de ska ha 
god användning för det som de lärt sig i 
sina församlingstjänster.

DIAKON- OCH PASTORS-
KANDIDATER
Idag är det bön- och offerdag för 
pastors- och diakonutbildningen i 
Equmeniakyrkan. Be för diakon- och 
pastorskandidaterna som utbildar sig på 
Bromma folkhögskola och Teologiska 
högskolan, Stockholm (THS).

»


