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1 januari

APG29 
Under vintern genomförs lärjungasko-
lan Apg29 i Indien tillsammans med vår 
samarbetskyrka Hindustani Covenant 
Church. Vi ber om Guds ledning och 
välsignelse över skolan. Deltagare och 
ledare som deltog i höstens två skolor 
i Thailand och Mexiko är tillbaka i Sve-
rige och vi ber att de ska få välsigna vår 
kyrkas arbete i Sverige.

PIONJÄRSATSNING 
Tacka Gud för de nya församlingsplan-
teringar som just påbörjats. Bed om den 
helige Andes ledning och kraft i deras 
arbete och att de får se nya människor 
komma till tro. Bed också för de försam-
lingsplanteringsteam som nu påbörjar 
sin träning att deras process får leda 
dem framåt och djupare i ledarskap och 
gemenskap.

8 januari

NICARAGUA 
Moravakyrkan i Nicaragua finns främst 
bland indianer som bor på hett efter-

traktad mark. Detta är en svår situation 
med mycket våld i bilden. Några byar 
har i stort sett övergetts. Där kämpar 
Moravakyrkan för att finnas kvar med 
närvaro av pastorer med familjer. Be för 
dessa pastorer och deras familjer.

REGION SYD 
Be särskilt för konfirmations- och barn-
och ungdomsverksamheten i regionen.

Vi önskar utveckla detta arbete så barn 
och unga i Skåne/Blekinge lär känna 
Jesus.

15 januari

AZERBAIJAN
Bed för de många Azerer som får stora 
problem på grund av att de blivit 
kristna. Många blir av med sina jobb och 
blir trakasserade när det kommer ut att 
dom blivit frälsta. Bed för fortsatt evang-
elisationsiver hos de kristna i landet.

REGION NORD 
Bed för styrelseutbildningen i Region 
Nord som har sin andra träff den 21 
januari.

FOLKHÖGSKOLORNA
Gud, just i dessa dagar söker många sin 
plats för kommande höst. Vi ber för alla 
som funderar att gå en kurs på någon 
av alla våra folkhögskolor. Vi ber för 
Bromma, Härnösand, Karlskoga, Sjövik 
och Södra Vätterbygden.  Att de fortsatt 
får vara skolor för utveckling och växt.

26 mars

GLOBALT
Historien fortsätter. Det är Apg29 sko-
lornas motto och även Apg fortsätter. Vi 
ber för vår Apg29 rörelse, för alla ungdo-
mar från hela världen som har varit och 
är engagerade. Vi ber för vårens skola 
som pågår i Indien. Be för studenter och 
lärarna och särskild för skolledarna.

EQUMENIA 
Be för Equmenias idrottsverksamhet 
Puls – tro och idrott. Be för alla ledare 
som är engagerade i lokala Pulsgrupper, 
att deltagare känner glädje i att prisa 
Gud genom idrotten. Vi ber att Puls blir 
en bro mellan kyrkan och idrotten, att 
idrottande ungdomar blir stärkta i att 
dela med sig av sin tro inom idrotten 
och att Puls öppnar vägen till kyrkan för 
människor som annars inte skulle hitta 
hit.



Bed om förnyad kraft och glädje i 
styrelsearbete och olika ledaruppdrag 
framöver.

Bed också för lärare och elever på bibel-
skolan Bibelfjäll i Hemavan.

22 januari

VITRYSSLAND
Bed för alla de barn som under som-
maren varit med på något av lägren på 
lägergården i Kobrin. Bed att deras upp-
levelse av mötet med Jesus får fortsätta 
vara levande och att de får fortsätta växa 
i sin tro.

22 januari 2017               

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK
Vi ber för våra församlingars musikar-
bete och den nya terminen som startat. 
Kom med din Ande och led och inspi-
rera både på övningar, repetitioner och i 
gudstjänster och konserter.

Tack att du gett oss musiken, hjälp oss 
att förvalta den gåvan väl

29 januari

GLOBALT 
Equmeniakyrkan är bl.a. medlem i den 
europeiska baptistfederationen EBF. Be 
för EBF:s viktiga arbete både när det 
gäller att stödja mission i de länder där 
samfunden är små och när det gäller 
mänskliga rättigheter och religionsfri-
het. Be för alla som aktivt engagerar sig 
i arbetet.   

EQUMENIA 
Unga vuxna, personer 18–30 år, i våra 
föreningar och församlingar. Be att de 
ska få växa i tro och som ledare. Be för 
dem som nu när en ny termin börjar 
flyttar från en ort till en annan, att de 
ska få hitta en församling där de känner 
sig hemma.

5 februari

INDIEN 
Vi tackar Gud för det stora sociala 
arbete som Hindustani Covenant 
Church utför på många håll i Indien. Vi 
ber särskilt för arbetet för rent vatten 
och miljö i Solapur-området med stöd av 
Sida och Equmeniakyrkan.

REGION MITT 
Be för alla föreningar i Equmenia Mitt! 
Be för alla deltagare, ledare och andra 
engagerade och tacka för all den kärlek 
de sprider!

Be också för de platser där det finns 
funderingar på att starta en Equmenia-
förening. Be om mod, inspiration och 
glädje.

12 februari

SYRIEN
Gud vi ber om förbarmande och varak-
tig fred i Syrien och Irak. Vi omsluter 
pastorerna Moufid, Ibrahim, Feras, 
Yacoub, Maán, Salam, Michel, Boutros 
och Samuel som arbetar inne i Syrien 
genom den evangeliska kyrkans för-
samlingar. Vi ber om beskydd och kraft 
och Din närhet i varje steg de tar. Kyrie 
Eleison.

DIAKONI
Be för den diakonala utbildningen i 
Bromma, lärare och elever och de ca 20 
diakonkandidater vi nu har, att de får 
vishet och kunskap i att möta morgon-
dagens behov. Be också om vishet och 
andens ledning i arbetet för de runt 10 
diakoner som även är församlingsföre-
ståndare.

19 februari

SPANIEN
Bed för arbetet och planerna kring för-
samlingsplanteringsarbete i Ceuta. En 
av platserna där Europa möter Afrika, 

där Muslimsk tro möter västerländsk 
sekularisering. Var med och bed för en 
församlingsplantering på den platsen.

REGION SVEALAND 
Under denna period möts representanter 
för Region Svealands församlingar till 
8 olika Närområdesträffar, för samtal 
om Trons grund. Be om vägledning och 
inspiration för dessa viktiga samtal så att 
de blir till hjälp för fortsatt uppdrag och 
vårt ömsesidiga beroende av varandra.

26 februari

LIBERIA 
Vi tackar Gud för utbildningsprogram-
met som Metodistkyrkan har för hör-
selskadade barn i Liberia. Vi ber att de 
skall få möta kärlek av sina familjer 
och acceptans och integration i samhäl-
let. Vi ber även att man skall komma åt 
grundorsaken till varför så många barn 
är hörselskadade i landet.

EQUMENIA
Vi går in i ett samarbete med SALT för 
att sprida Soul Children, ett körkoncept 
för åldern 10–16 år med musik som 
gospel, pop, rock och soul. Vi ber för att 
Soul Children ska få bli en verksamhet 
i Equmenia där barnen får växa som 
människor, hitta glädje i musiken och får 
utforska sin tro och sin identitet. Vi ber 
för att det ekumeniska samarbetet med 
SALT ska fungera väl och att vi får berika 
varandra.

5 mars

ECUADOR
I slutet av januari valdes ny kyrkoledning 
inom vår samarbetskyrka Förbundskyr-
kan i Ecuador. Kyrkan står inför både 
positiva och svåra utmaningar. Försam-
lingsplanteringarna ökar men det är 
svårt att finansiera pastorslöner. Be om 
vishet och Guds ledning för Förbunds-
kyrkans nya ledare.

EVANGELISATION  
Vi tackar Gud för de nya evangelisterna 
som Equmeniakyrkan avskiljer vid 
nästa års kyrkokonferens. Vi ber att 
deras tjänster skall bli till välsignelse 
för många människor och vårt samman-
hang.  

12 mars

SÁPMI 
Bibelöversättning pågår till flera av de 
samiska språken, för andra saknas över-
sättning helt. Vi ber för detta viktiga 
arbete och vi ber att även arbete på de 
språken som inte har någon bibeldel 
skall påbörjas.

REGION VÄST 
Vi ber om Guds vilja och välsignelse 
över:

– förberedelser som pågår inför alla 
sommarens ungdomsläger

– de ca 50 barn- och ungdomsanställda 
i församlingar och föreningar i region 
väst

– Dalsland och våra medarbetare och 
församlingar där

– flyktingarbetet i och genom försam-
lingar i regionen

– kyrkokonferensen i Vårgårda i maj

19 mars

KINA
Vi tackar Gud för Teologiska Seminariet 
i Wuhan, Centrala Kina, som årligen 
utbildar 150 pastorer för tjänst i Kina 
och som bygger ett nytt campus inför 
framtiden. Vi ber om arbetare till den 
stora skörden i Kina /Matt. 9: 37-38/.

»


