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7 januari

PIONJÄRSATSNING
I början av detta nya år ber vi om att 
Gud ska kalla många människor i vår 
kyrka, både unga och äldre, att bli pion-
järer. Vi ber om nya gemenskaper och 
församlingar. Vi ber om att nya männ-
iskor ska komma till tro på Jesus. Vi ber 
att vi ska få vara med och se det hända.

APG29
I höstas genomfördes Apg29-skolor i 
Ecuador och i Indien. Ungdomar från 
sju länder har tränats i lärjungaskap, i 
mission och ledarskap. Vi tackar Gud 
för vad dessa skolor har inneburit för 
elever, ledare, församlingar och männ-
iskor som på olika sätt har kommit i 
kontakt med dem. Nu lägger vi vårens 
Apg29-skola i Alaska i dina händer, Gud! 

14 januari

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK
Gud, vi tackar dig för sången och musi-
ken! I dag ber vi för dem som skriver 
sånger. Vi ber om inspiration och ska-
parglädje. Tack för den tröst, mod och 
glädje vi får genom musiken. Vi sjunger 
vår lovsång till dig.

NICARAGUA
De flesta församlingarna i Moravakyr-
kan i Nicaragua finns på landsbygden på 
den Karibiska kusten där man är starkt 
beroende av sina odlingar. I vissa byar 
har invånarna förlorat sina odlingar till 
utomstående som har tagit över dem 
illegalt. Vi ber att kyrkans ledare ska 
fyllas av mod och agera vist för att vara 
ett stöd i denna utmanande verklighet.

18 mars

KALLELSEDAGAR
Vi ber för de personer som just denna 
helg samlats för Kallelsedagar på 
Teologiska Högskolan Stockholm och 
på Bromma folkhögskola för att pröva 
kallelsen till tjänst i Equmeniakyrkan. 
Vi ber om Guds vishet och ledning över 
viktiga beslut som ska tas. Vi ber för vår 
kyrka, att Gud sänder arbetare till sin 
skörd!

SÁPMI
Equmeniakyrkan är involverad i en ny 
bibelskolekurs för urfolk i Norra Ryss-
land. För första gången hoppas vi att få 
med även ryska samer från Kolahalvön. 
Be att det ska fungera bra och be för de 
samiska kristna i Ryssland, som är en 
liten minoritet.

25 mars

EQUMENIA
Vi ber för alla anställda ungdomsledare 
i Equmeniakyrkans församlingar. Vi 
tackar dig för den nya Ungdomsledar-
utbildningen som nu är igång. Tack för 
de drygt 40 ungdomsledare som deltar 
i den, under kursdagarna och i grupp-
handledning. Gud, ge alla ungdomsle-
dare det de behöver i sina tjänster.

PAKISTAN 
Vi ber för det arbete som Christian 
Study Center bedriver med stöd från 
Equmeniakyrkan för att skapa förtro-
ende mellan grupper från olika tros-
riktningar. Vi ber också om välsignelser 
och vishet för Church of Pakistans nya 
samordnare, Imran Titus och kyrkans 
generalsekreterare, Anthony Lamuel. 



21 januari

EQUMENIA
Tack Jesus för den Soul Children-helg i 
Värnamo, där sångare i åldern 10–16 år 
samlats. Vi ber för dem och ledarna, om 
goda möten med varandra och med dig. 
Vi ber för våra körer som finns rumt om 
i landet, må de få sprida ljus och kärlek 
från dig.

AZERBAJDZJAN
Vi ber för de många Azerer som får 
stora problem när de omvänder sig och 
blir kristna. Många blir av med sina jobb 
och blir trakasserade när det kommer ut 
att de blivit frälsta. Vi ber om beskydd 
när de är på missionsresor. Vi ber även 
om beskydd för och evangelisationsiver 
hos de evangelister vi stödjer.

28 januari 

RETREAT OCH ANDLIG VÄGLEDNING
Idag ber vi för arbete med själavård, 
andlig vägledning och retreat i Equme-
niakyrkans församlingar och gårdar. 
I en tid där människor lider av stress, 
psykisk ohälsa och andlig hemlöshet 
behövs kyrkans röst och arbete allt mer. 
Vi ber att vi inom kyrkan ska stärka 
detta arbete och att människor som 
behöver ska hitta till det. Vi ber för 
nätverksträffen den 1 februari, där olika 
aktörer inom Equmeniakyrkan möts för 
att arbetet ska växa. 

VITRYSSLAND
Vi ber för alla de barn som under som-
maren varit med på läger på lägergår-
den i Kobrin. Vi ber att deras upplevelse 
av mötet med Jesus får fortsätta vara 
levande och att de får fortsätta växa i sin 
tro. Vi ber även för de människor som 
kämpar på det Rehabcenter vi stödjer 
utanför Minsk.

4 februari

REGION SYD
Tack Herre för de mer en 50 unga 
människor som redan nu är med i 
konfa-arbetet. Välsigna alla samlingar 
och de äldstas resa till Taizé senare i år. 
Led oss i det nya arbetet att samla och 
forma verksamhet för barn och familjer 
i regionen – till glädje och välsignelse.

EUROPEISKA KYRKOKONFERENSEN
Ett av de internationella organ 
Equmenia kyrkan är med i är KEK, den 
Europeiska kyrkokonferensen. Där 
finns europeiska kyrkor från olika 
kyrkofamiljer med. Vi ber för de viktiga 
ekumeniska möten, och för det arbete 
som KEK gör.

11 februari

KYRKOSTYRELSEN
Vi ber idag för vår kyrkas kyrkostyrelse, 
för kvinnor och män som ger av sig 
själva, av sina gåvor och av sin tid. Gud, 
vi vet att de har stora och svåra frågor 
på sitt bord, som rör den del av din 
kyrka som vi kallar Equmeniakyrkan, 
och vi ber att den goda heliga anden 
skall leda och beskydda kyrkostyrelsen. 
Ge dem visdom, urskiljning och vilja att 
följa. 

JAPAN
Vi ber för våra två samarbetskyrkor 
i Japan att de ska uppleva Guds när-
varo, och att Gud sänder arbetare till 
de kyrkor som saknar pastorer. Vi ber 
också om att de ska få vara en kyrka 
som är till för ”de andra” som inte till-
hör någon kyrka. 

18 februari

REGION NORD
Gud, idag ber vi för barn och unga i 
Region Nord. Vi ber om goda möten i 
barn-, scout- och tonårsgrupper, och om 
glädje och kraft till ledare i Equmenias 
verksamheter. Kom med värme och ljus! 

SYRIEN
Allsmäktige Gud, vi ber som många 
gånger förut om fred i Syrien. Idag ber vi 
särskilt för några av församlingarna som 
bedriver ett viktigt arbete bland barn och 
unga varje vecka. Gud vi ber för försam-
lingarna i Homs, Latakia, Hassakeh och 
Fairuzah. Hjälp dem att fortsätta ge Din 
kärlek och hopp till barnen.

25 februari

EQUMENIA
Vi ber för alla våra barn och unga som 
kommer till Equmenias verksamhet. Vi 
tackar dig för alla ledare som ser och 
möter dessa barn varje vecka. Vi ber att 
alla de barn som inte har någonstans där 
de känner att de platsar får hitta till oss. 
Gud hjälp oss att tillsammans möta vår 
nästa med öppna armar. 

SPANIEN
Vi ber för våra missionärer, Elin och Jan 
Ove Gullhaug i Ceuta, och deras uppdrag 
på gränsen mellan Afrika och Europa, 
där muslimsk tro möter västerländsk 
sekularisering. Vi ber om Guds ledning 
i mötet med nya människor. Vi ber även 
för deras barn.

4 mars

REGION MITT
Vi ber för alla små församlingar i region 
mitt – för de 41 procent som har 20 
medlemmar eller färre. Vi tackar dig 
Gud för alla människor som i dessa 
församlingar uthållet kämpar för ditt 
rike. Vi ber om mycket glädje över dessa 
församlingar, och att evangeliet som 
förkunnats i dem, genom ord och hand-
ling, skall få bära frukt. 

LIBERIA
Herre vi ber för folket i Liberia och vår 
samarbetskyrka. Vi ber att kyrkans 
utbildningsprogram för hörselskadade 
barn skall kunna hjälpa dem till integra-
tion i samhället och i deras familjer. Vi 
ber även att man allt mer kan åtgärda 
orsakerna till att så många barn blir 
hörselskadade.

11 mars

DIAKONI
Vi ber för de ensamkommande flyk-
tingbarnen, och för unga människor i 
vårt land som lider av psykisk ohälsa. Vi 
ber om framtidstro, hopp och trygghet. 
Vi tackar dig Herre för det goda diako-
nala arbete som görs i många av våra 
församlingar, och vi ber för riksdag och 
regering att de fattar goda, rättfärdiga 
beslut.

ECUADOR
Fler och fler personer inom Förbunds-
kyrkan i Ecuador vill engagera sig för 
människor som utsätts för våld i nära 
relationer. Initiativ poppar upp i olika 
församlingar och i samfundet. Vi ber 
om Guds ledning i att dessa initiativ ska 
kunna växa sig starka, vara till stöd för 
utsatta människor och bidra till föränd-
ring i Ecuador.  

»


