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3 april 

KONGO 
Vi ber om ett fördjupat samarbete 
mellan Equmeniakyrkan och de två 
samarbetskyrkorna i Demokratiska 
Republiken Kongo: De Förenande Bap-
tistkyrkornas Samfund (CEBU) och Det 
Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC).

Vi ber också om fred och demokrati i 
hela landet.

PIONJÄRSATSNING
Idag ber vi för det församlingsgrun-
dande arbetet. Speciellt ber vi för 
Lifechurch i Söderköping, Hagebykyr-
kan i Norrköping och Kristet nätverk i 
Nykvarn. Be om Guds välsignelse och 
ledning i arbetet och att människor på 
dessa platser ska få lära känna Jesus, 
komma till tro på honom, bli Jesu 
efterföljare och upptäcka den lokala 
församlingen som gemenskap för liv 
och tjänst.

10 april

APG29                           
Vi ber för vårens Apg29-skola i Sverige 
som närmar sig sitt slut. Var med i upp-
brott och i landning att leva lärjungaliv 
hemma i vardagen. Vi ber för skörd och 
växt i de församlingar i Sverige som har 
tagit emot vårens skola. 

REGION STOCKHOLM 
I Region Stockholm har det, under ht 
2015 och vt 2016, varit många medar-
betare som varit och är sjukskrivna. 
Speciellt pastorer. Vi ber att du Herre 
ska komma med din närhet och nåd när 
orken tar slut och ångesten knackar på. 

17 april             

NICARAGUA 
Moravakyrkans senaste kull av pastors-
kandidater studerar nu sin nästsista 
termin på Seminariet. Vi ber om fortsatt 
tillit, kraft och vägledning i förberedel-
serna att tjäna som lokala församlings-
pastorer. Förbered församlingar och 
nyplanteringar att ta emot dem.

19 juni 

SÁPMI 
Vi ber för pågående arbete med 
bibelöversättning och psalmböcker på 
samiska. Vi ber för ett bra samarbete 
mellan olika samfund i alla fyra länder 
som Sápmi sträcker sig över: Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland. Och vi ber 
för Kyrkornas Världsråds urfolkskonfe-
rens som hålls de kommande dagarna i 
Trondheim i norska Sápmi.

REGION MITT  
Tack Gud för de församlingar som du 
speciellt kallat att verka i omsorg och 
kärlek för de många asylsökande som 
kommit till vårt land. Ge oss alla kraft 
och mod att både möta behoven och 
vara en tydlig röst i vårt samhälle för 
alla människors lika värde.

26 juni 

KINA
Vi ber för våra bröder och systrar i Kina, 
att de som drabbas av korsnedtagningar 
och kyrkorivningar i östra Kina ska få 
känna din närvaro och ledning. Vi ber 
också särskilt för de kristna i Hubei, att 
kyrkoledningen ska få styrka i kom-
mande generationsskifte och utma-
ningen att bygga ett nytt teologiskt 
seminarium.

EQUMENIA
Under 2017 och 2018 ska Equmenia 
genomföra en omfattande ledarutbild-
ning, Växa som ledare. Utbildningen ska 
hjälpa våra ledare att växa i sin tro och i 
att leda sig själva, leda tillsammans med 
andra och leda verksamhet. Be för dem 
som just nu förbereder satsningen.



FOLKHÖGSKOLORNA 
Vi ber för våra folkhögskolor i Equme-
niakyrkan; Bromma folkhögskola, 
Härnösands folkhögskola, Karlskoga 
folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och 
Södra Vätterbygdens folkhögskola och 
alla som studerar och arbetar där. Tack 
Gud för dessa växtplatser som erbju-
der bildning, engagemang, personlig 
utveckling och mognad. Vår bön är nu 
att våra skolor fortsatt får präglas av 
gemenskap, öppenhet och värme som 
ger människor förutsättningar att växa 
och göra skillnad för sig själva och sina 
sammanhang.

24 april 

AZERBAJDZJAN 
Azerbajdzjan är ett land där över 90% 
är muslimer, på många sätt är det svårt 
för den kristna kyrkan. Rapporter säger 
att människor är intresserade av att 
höra om Jesus. Bed för församlingarna 
i landet, bed för pastorer och ledare i 
kyrkorna om uthållighet och vishet i sitt 
ledarskap.  

EQUMENIA
Be för våra vänner i systerkyrkan i 
Pakistan. Sedan 2015 stödjer Equmenia 
ett söndagsskoleprojekt som kyrkan där 
driver. Inom projektet får barn genom 
kreativa övningar och mycket fantasi 
höra mer om Jesus och om vad det inne-
bär att tro på honom.

1 maj 

VITRYSSLAND
Vitryssland är ett land där Equmenia-
kyrkans kontakter finns främst inom 
landets baptistunion. Barmhärtighets-
systrarna i landet gör ett stort arbete 
bland människor som har det svårt. Det 
sociala arbetet är omfattande. Bed gärna 
för detta arbete samt för vår gemen-
samma framtid. 

KYRKOKONFERENSEN
Kyrkokonferens för Equmeniakyr-
kan kommer att äga rum 5–7 maj på 
Kistamässan, Stockholm. Årets tema är 
”Ikläd er Kristus”. Ombud från Equme-
niakyrkans träffas för att under Andens 
ledning besluta i många frågor. Var med 
och bär kyrkokonferensen i bön, be 
för ombud och alla som arbetar under 
konferensen.

8 maj 

GLOBALT 
Om några dagar börjar United Metho-
dist Church, som Equmeniakyrkan är 
medlem i, sin konferens i USA. Vi ber 
att det skall bli en välsignad konferens, 
som öppnar upp nya möjligheter för 
metodistkyrkor runtom i världen och 
som stärker samhörigheten. Vi ber 
även för den svenska delegationen som 
kommer att representera vår kyrka.

SAMHÄLLE 
Idag ber för våra medarbetare som finns 
i tjänst, på sjukhus, skolor och univer-
sitet, på fängelser och häkten, för dem 
medarbetare som finns i samverkan 
med polisen och på andra arbetsplatser. 
Vi ber att de ska få tala kärlekens, hop-
pets, försoningens och fridens språk in 
i människor liv.  Gud vi ber att männ-
iskor i mötet med dessa medarbetare 
får ana din närvaro och kraft som kan 
förvandla, upprätta och ge människor 
tro och hopp inför framtiden. 

15 maj 

INDIEN  
Equmeniakyrkans samarbetskyrka, 
Hindustani Covenant Church, fortsätter 
att växa och består idag av 136 försam-
lingar utspridda i tolv delstater. Fler 
pastorer och ledare behövs för att möta 
behoven i framtiden. Tack Gud för att 
du kallar fler till ditt verk. Vi ber om 
kraft och frimodighet till alla de pas-

torer och andra ledare som idag tjänar 
dig inom våra samarbetsorganisationer i 
Indien. 

REGION ÖST 
Herre, idag ber vi att du skall kalla och 
sända fler arbetare till ditt verk - Skör-
den är stor och arbetarna få. Idag ber vi 
särskilt för dem som i kyrkokonferensen 
ordinerats till pastorer och diakoner, för 
dem som sänts som missionärer, för dem 
som gått ut i vägledningsår. 

22 maj 

SYRIEN
Allsmäktige Gud. Fridens furste. Vi ber 
om fred i Syrien. Vi ber för vår sam-
arbetskyrka NESSL som arbetar med 
nödhjälp och matpaket till internflyk-
tingar inne i Syrien. Vi ber för skolor 
som startat i flyktinglägren och vi ber 
om beskydd för dem som arbetar för att 
människor inte ska överge det sista hopp 
som finns kvar. 

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK        
Vi ber för alla som uttrycker sig genom 
dans, drama, bild & form och musik. 
Kom med din inspiration och välsigna 
dem i deras uttryck. Tack för att du har 
så många sätt att tala till oss alla.

29 maj 

SPANIEN
Equmeniakyrkans arbete i Spanien 
står inför förändringar och framtiden 
kommer att innebära mer av försam-
lingsutveckling men också återplan-
tering. Bed för vår missionär Krister 
Gunnarsson, bed för återplanteringen i 
Altea och bed för våra vänner i samfun-
det FIEIDE. 

EQUMENIA 
Be att Gud ska visa oss vägar för att på 
ett kreativt sätt möta flyktingsituationen 
genom våra församlingar och föreningar. 

Vi ber att Gud ska öppna dörrar, göra 
oss uppfinningsrika och visa vägen till 
ett varmt och generöst mottagande.

5 jun 

LIBERIA 
Vi ber att det skall öppnas möjligheter 
för Metodistkyrkan i Liberia att starta 
undervisning för hörselskadade barn 
och ungdomar på flera platser än bara i 
huvudstaden Monrovia.

REGION NORD  
Idag ber vi för församlingarna i Region 
Nord. Vi ber om mod och öppenhet i 
möten mellan människor, vi ber om att 
upprättelse och försoning ska prägla vår 
gemenskap och om att vår längtan efter 
Gud ska bli en berättelse som lockar allt 
fler till tro på Jesus. Sätt oss i rörelse, 
Gud! Vi ber också för konfirmander och 
ledare på Fjällkonfa i Hemavan, om 
Guds välsignelse över lägerveckorna. 

12 juni 

ECUADOR 
Inom Förbundskyrkan i Ecuador finns 
det medlemmar som bär på en pas-
torskallelse och som studerar till pastor. 
Vi ber om vägledning och stöd i deras 
studier. Vi ber att församlingar ska kalla 
de nya pastorerna till tjänst.

DIAKONI
Gud idag ber vi för de människor som 
kommit till Sverige från krig och kon-
flikt för att starta om sina liv. Vi ber att 
de ska finna gemenskap, kärlek och tro 
på att Du leder dem vidare in i framti-
den. Gud ge dem hopp.

»


