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1 oktober

AZERBAJDZJAN
Vi ber för de kristna som förföljs för 
sin tro av arbetsgivare och familj. Idag 
ber vi också för den rättegång i 3:e 
instans, som sker mot en församling 
i Azerbajdzjan, för att de samlats till 
gudstjänst. De vill bli registrerade som 
församling men får inte registrering och 
döms för att ha firat gudstjänst. 

PIONJÄRSATSNING
Just nu påbörjas några nya planteringar 
i flera av Equmeniakyrkans regioner 
vilket är både spännande och glädjande. 
Idag ber vi speciellt för dessa och de 
personer som har uppgiften att leda 
och utveckla dessa arbeten. Vi ber att 
de tillsammans med sina team ska hitta 
nya vägar för att möta nya grupper av 
människor i vårt land med evangeliet 
om Guds gränslösa kärlek i Jesus 
Kristus.

8 oktober

VITRYSSLAND
Vi ber för Vitryssland och 
Equmeniakyrkans kontakter i landet. 
Idag ber vi speciellt för lägergården 
i Kobrin och dess framtida och 
verksamhet.

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK
Vi ber för alla som spelar i våra 
gudstjänster. Ge dem inspiration och 
frimodighet att fortsätta att använda 
sina färdigheter. Tack för musiken som 
vi alla får ta del av genom dem. Tack för 
att vi får sjunga tillsammans om och till 
Dig.

15 oktober

GLOBALT 
I många länder ökar förföljelsen och 
förtrycket av människor på grund 
av religion, och det drabbar inte 
minst kristna i ökad omfattning. 
Equmeniakyrkan är med och ordnar ett 
internationellt möte om religionsfrihet 

17 december

BULGARIEN
Vi ber för romernas situation, och 
speciellt om god integration mellan 
romer och bulgarer i kyrkorna. Vi ber 
att Equmeniakyrkan ska hitta goda 
kanaler att arbeta vidare i landet.

SAMHÄLLE
Idag ber för våra medarbetare som 
finns i tjänst, på sjukhus, skolor och 
universitet, på fängelser och häkten, 
och i samverkan med polisen och på 
andra arbetsplatser. Tack att de genom 
sin närvaro får komma med evangeliets 
budskap om Guds gränslösa kärlek 
till varje människa. Vi bär dem i våra 
förböner och ber att de ska få tala 
kärlekens, hoppets, försoningens och 
fridens språk in i människor liv.  Gud, 
vi ber att människor i mötet med dessa 
medarbetare får ana din närvaro och 
kraft som kan förvandla, upprätta 
och ge människor tro och hopp inför 
framtiden. 

24 december

KONGO KINSHASA
Vi ber för pastors- och 
evangelistutbildningarna som våra 
samarbetskyrkor bedriver i i Kongo 
Kinshasa: Evangelistutbildningarna STEL 
i CEC/Luozi, och IBB i CEBU/Bendela, 
samt pastorsutbildningarna UCKIN och 
UPC i Kinshasa.

REGION ÖST
Vi ber för de nyårsläger som arrangeras 
runt om i vårt land, och för alla 
ungdomar och ledare som deltar på 
dem. Vi ber om Guds beskydd och om 
att heliga beslut skall få fattas under 
dessa dagar. Vi ber också om julefrid 
för alla barn och ungdomar runt om i 
Sverige, och att du Herre skall vända 
mödrars och fäders hjärtan till sina 
barn.

31 december

BURMA
Vi ber på årets sista dag för alla de 
människor av olika folkgrupper som 
är på flykt inom och utanför Burma. 
Vi ber för försoning och rättfärdighet i 
relationerna mellan olika grupper och 
individer i landet. Vi ber också för det 
utbyte av både studenter och lärare från 
Myanmar Institut of theology som THS 
har.  

EQUMENIA
Tack Jesus för nyårsläger! För 
gemenskap, nya vänner, Gudsmöten och 
nya framtidsdrömmar. Tack för ledare 
som ger av sin tid och kärlek. Tack för 
alla de som överlämnat sig till dig för 
första gången, visa dem din väg. 

 



nästa månad på en plats i Asien, och 
är involverat i liknande arbete i många 
länder. Vi ber för alla som förföljs för 
sin tro. Vi ber också för kyrkans arbete 
för att både främja religionsfriheten och 
stödja dem som drabbas.

REGION MITT
Vi tackar Gud för alla de utlandsfödda 
som fått möta Jesus i våra församlingar 
och Equmenia-föreningar. Vi ber om 
växt och mognad i tron. Vi ber om 
öppna gemenskaper, och speciellt ber 
vi för de som väntar på besked om 
uppehållstillstånd eller som har fått 
avslag.

22 oktober

INDIEN
Vi ber för Equmeniakyrkans 
samarbetespartner Theodori Rural 
Development Projects arbete i norra 
Indien. Vi ber för arbetet bland barn 
med funktionshinder att Theodori får 
vara med upprätta och förse dessa barn 
med rätten till ett värdigt liv. Vi ber om 
viset för ledarskapet för organisationen 
och för en personal med rätt utbildning, 
kunskapska och hjärta för arbetet.  

DIAKONI
Vi ber för den diakonala utbildningen 
och för den nya kursplanen, och vi ber 
för de studerande att de ska få goda 
redskap med sig ut i blivande tjänst. Vi 
ber också för våra diakoner och allt det 
goda diakonala arbete som görs i våra 
församlingar.

29 oktober

SYRIEN
Allsmäktige Gud, vi fortsätter att be 
om fred och frid för Syrien. Idag ber vi 
speciellt för de sex pastorskandidater 
som påbörjat sin utbildning i Beirut, 
med avsikt att arbeta i församlingar i 

Syrien om tre år. Tack Gud för kallelsen 
och övertygelsen att tjäna i en svår tid.

EQUMENIA
Vi ber för alla unga som lider av psykisk 
ohälsa; vi ber om helande! Vi ber för 
ledare, att de ska få din vishet att 
hantera de situationer som kan uppstå. 
Vi ber också att våra sammanhang ska 
vara trygga och uppmuntrande.

5 november

SPANIEN
Vi ber för den Missionärsfamilj som åkt 
ut från Equmeniakyrkan och som jobbar 
speciellt med att evangelisera bland den 
marockanska befolkningen i Spanien.

REGION SVEALAND
Många av Equmeniakyrkans 
församlingar i landet är små och har 
brist på ledare för sin verksamhet. I 
Svealand har 35 av församlingarna inte 
heller anställd medarbetare. Vi ber idag 
om ork och fortsatt engagemang bland 
ideella ledare, förtroendevalda och 
ansvariga för församlingarnas viktiga 
arbete i sin bygd.

12 november

KONGO BRAZZAVILLE
Vi hör från Kongo Brazzaville om 
politiska spänningar, anklagelse 
om valfusk och väpnade konflikter 
som orsakar oro och lidande. Vi ber: 
”Gode Gud vi ber att du ger kraft, 
mod och ledning till den Evangeliska 
Kyrkan i Kongo Brazzaville och 
Equmeniakyrkan, Missionskyrkan 
Norge och Protestantiska Alliansen i 
Frankrike att agera för att hjälpa de 
lidande människor i regionerna Pool 
och Bouenza.”

EVANGELISATION  
”Ni är världens ljus, Ni är jordens salt…”  

Gud använd oss i en värld som mer än 
någonsin behöver ditt ljus, ditt hopp och 
din kärlek. Hjälp oss att vara dina händer 
och fötter i vår vardag, hjälp oss att 
sätta ord på vår tro så att fler människor 
kommer till tro i vårt land, vår stad och 
vårt närområde.

19 november

ECUADOR
Förbundskyrkan i Ecuador vill ta 
hand om pastorer, ledare och deras 
familjer. Ett mentorsprogram med 
fokus på själavård och handledning som 
startades för några år sedan, får nu en 
nystart. Två av våra missionärer arbetar 
med detta program. Vi innersluter 
mentorsprogrammet, pastorer, ledare 
och deras familjer, samt våra missionärer 
i våra förböner!

REGION VÄST
Vi ber för lekmannautbildningen 
som pågår, och för de ny pastorer 
och diakoner som i höst påbörjat sitt 
vägledningsår. Vi ber också för alla 
ungdomsledare i regionens församlingar 
och equmeniaföreningar, och för 
planeringen av equmenias kommande 
nyårsläger för flera hundra ungdomar.

26 november

SÁPMI
Vi ber att det skall kunna bli fler platser 
där samer kan mötas och uttrycka 
sin tro på ett samiskt sätt. Vi ber 
om fler samiska medarbetare i våra 
sammanhang, både ideella och de som 
vill utbilda sig till tjänst.

EQUMENIA
Vi ber för alla de barn som bävar för 
kommande lov. Där vardagen på ett eller 
annat sätt klart försämras när rutiner 

bryts, skolkompisar försvinner och 
maten kanske inte längre serveras. 
Herre, fyll dessa barn med hopp, kärlek 
och framtidstro.

3 december

KINA
Vi ber för den kinesiska kyrkans tillväxt 
både nummerärt och på djupet, i den 
kristna gemenskapen och i samhället.  
Vi ber för färdigställandet av den nya 
campusen för det teologiska seminariet 
i Wuhan, och för att seminariet ska få 
bli en nyckel till fördjupad teologisk 
kunskap bland Kinas kristna.

REGION STOCKHOLM
Vi ber för dem som saknar hem 
och lever på gatorna. Välsigna alla 
mötesplatser i församlingar runt om i 
Region Stockholm, där mat, värme och 
badrum erbjuds.

10 december

GLOBALT
Återigen är vi i den period där vi 
särskilt lyfter upp den internationella 
missionen. Vi ber för insamlingen 
som pågår, att den skall leda till ökat 
engagemang i församlingarna, och ge de 
medel som behövs för att kunna driva 
vårt internationella arbete framåt.

FOLKHÖGSKOLORNA
Gud, vi tackar dig för Bromma, 
Härnösands, Karlskoga, Sjöviks och 
Södra Vätterbygdens folkhögskolor, att 
de får fortsätta vara levande växtplatser 
för tro och bildning. Nu ber vi särskilt 
om fortsatta gränsöverskridande möten 
för alla som arbetar och studerar på 
våra fem folkhögskolor. Möten som 
gör världen större och engagemanget 
djupare. 

»


