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1 juli

REGION NORD
Vi ber för församlingarna i Region 
Nord, och särskilt för församlingarna i 
Norrbotten. Var med dem i möten med 
nya människor. Vi ber för processen att 
finna en ny regional kyrkoledare. Tack 
för konfirmander och ledare som är 
samlade till Fjällkonfa i Hemavan. 

RYSSLAND
Vi ber för kyrkorna i Ryssland, och 
deras förhållande till lagen som försvå-
rar evangelisation, och för domstolar 
och den rättspraxis som växer fram om 
hur lagen bör tolkas. Ge kyrkorna mod 
och kraft och vishet att hantera den nya 
situationen. Tack för sommarens olika 
läger, både fotbollsläger och engelska 
läger för barn och ungdom. Vi ber för de 
ungdomar både från Sverige och Ryss-
land som ska leda lägren tillsammans.

8 juni 

PIONJÄRSATSNING
På flera orter i vårt land tas nu initiativ 
inom Equmeniakyrkan att grunda nya 
församlingar. Stadsdelar som länge 
varit nästan oberörda är nu föremål för 

ett utsändande och mission. Allt fler 
etablerade församlingar beslutar sig för 
att bli moderförsamlingar. Vi ber för det 
församlingsgrundande arbetet, deras 
pionjärpastorer och moderförsamling-
arna.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD
Gud vi ber för den nya styrelsen för 
Kyrkornas Världsråd som valdes under 
Centralkommitténs möte i Genève för 
några veckor sedan. Vi ber speciellt för 
våra gemensamma globala utmaningar 
som migration, hälsa och klimat. Hjälp 
den nya styrelsen för Kyrkornas Världs-
råd att leda oss i att vara den profetiska 
röst och diakonins hand som världen så 
väl behöver. 

15 juli

REGION MITT
Vi ber för de deltagare och ledare som 
precis har avslutat Sjöviks Kristendoms-
skola. Vi tackar dig, Gud, för gemenskap 
och undervisning. Jesus, vi ber att samt-
liga får växa vidare som lärjunge till dig. 
Var med de församlingar i Region Mitt, 
dit ungdomar och ledare återvänder 
efter sommaren.

dustrin i Europa. Var med församlingen 
som är engagerat i arbete med att stötta 
dem.

16 september

FOLKHÖGSKOLORNA
En ny termin har börjat på våra folk-
högskolor i Equmeniakyrkan; Bromma, 
Härnösand, Karlskoga, Sjövik och Södra 
Vätterbygden. Vi ber för alla studerande 
och personal som kommer att dela liv 
och lärande genom samtal och möten. 
Tack Gud för våra folkhögskolor. Vi ber 
att de får vara växtplatser som erbjuder 
bildning och mognad, och mötesplatser 
där tro och liv kan få djupna. 

KONGO KINSHASA
Nyligen har missionärsfamiljen Eriks-
son åkt ut till Kongo Kinshasa. De bor 
i Bendela, i Mai-Ndombe, där Equme-
niakyrkan samarbetar med det kongo-
lesiska Baptissamfundet. Vi ber att 
familjen ska landa bra och allt praktiskt 
ordnar sig. Gud, var med barnen så de 
hittar sin plats i livet där. Vi ber även 
för Gunnel Jönsson, som har arbetat i 
Kongo förut och som har åkt ut en kor-
tare period för att arbeta tillsammans 
med Erikssons.

23 september

SAMHÄLLE
Gud idag ber vi för pastorer och dia-
koner som har sin tjänst på sjukhus, 
fängelser och häkten, på universitet och 
skolor, för dem i samverkan med poli-
sen, för gatupastor och krogpastor. Gud, 

tack att du kallat dem att vara med-
vandrare. Låt dem få vara till  hjälp och 
välsignelse för de människor  de möter.

APG 29
Under våren tränades ungdomar i lär-
jungaskap, i mission och ledarskap när 
APg29 genomfördes i Alaska. Vi tackar 
Gud för vad denna skola har inne-
burit för elever, ledare, församlingar 
och människor som på olika sätt har 
kommit i kontakt med dem. Nu lägger 
vi höstens Apg29-skolor i Ecuador och i 
Kongo-Brazzaville i dina händer, Gud!

30 september

EQUMENIA
Vi ber för Equmenias nationella scout-
läger ”Prisma”, som planeras för nästa 
sommar. Vi ber för lägerkommittén 
och alla som är engagerade. Herre, kom 
med inspiration och glädje i arbetet. Vi 
ber att ”Prisma” blir ett läger där Jesus 
gör avtryck i scouten och scouten gör 
avtryck i världen.   

NICARAGUA 
Moravakyrkan i Nicaragua vill arbeta 
med folkhälsa. Det handlar bland annat 
om alkoholism, våld i nära relationer 
och mångsidig kost. Equmeniakyrkans 
missionärer Andreas och Christine Line-
våg finns sedan denna månad med i det 
team som arbetar med folkhälsa. Vi ber 
för arbetet och för våra missionärer!



KONGO BRAZZAVILLE
Equmeniakyrkan, tillsammans med 
Evangeliska Kyrkan och Norska Mis-
sionskyrkan, har anmält fem projekt för  
den krigshärjade Pool-regionen i Kongo 
Brazzaville. Det handlar om återupp-
byggnad av hus, utbildning av barn 
som missat skolan, entreprenörskap, 
sjukvård och fred och konflikthante-
ring. Vi ber att många länder skall vara 
villiga att finansiera de av FN godkända 
nödhjälpsprojekten. 

22 juli

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK
Gud, vi ber om inspiration och din 
Andes närvaro hos dem i vår församling 
och hela vår kyrka som spelar, sjunger, 
dansar, målar och bidrar med olika 
kreativa uttryck. Tack för de gåvor och 
färdigheter de har fått, och som vi får 
ta del av. Var med dem alla de timmar 
de lägger ner för att öva och träna sina 
färdigheter. 

ECUADOR
Förbundskyrkan i Ecuador har en ny 
plan för evangelisation. De har identifie-
rat tre geografiska områden där sam-
fundets alla församlingar tillsammans 
ska samarbeta kring evangelisation. Vi 
ber om Guds ledning och stöd i denna 
viktiga satsning!

29 juli

EQUMENIA
Vi ber för alla läger och konferenser 
som under sommaren arrangeras för 
barn och unga genom Equmenia. Gud, 
låt barn och unga få erfara din närvaro 
och höra om hur Jesus vill vara deras 
vän genom hela livet. Vi ber att dessa 
läger får göra goda avtryck och forma en 
växande tro och tillit till Gud. 

LITAUEN
Vi ber för kyrkorna i Litauen, att de ska 
nå ut till nya människor med evangeliet. 
Vi ber om fler pastorer till Metodistsam-
fundet, och vi ber för evangelisations-
arbetet som baptistkyrkan bedriver 
genom Herikas och Giljas Zukauskas 
arbete med olika kulturella uttryck i 
Villnius. 

5 augusti

DIAKONI
Vi ber för Diakonins månads med det 
viktiga temat för 2018: Äldres psykiska 
ohälsa. Vi ber att materialet som har 
tagits fram ska bli till god hjälp i arbetet 
för att lyfta och stärka de äldre. Var med 
alla diakoner och andra som verkar för 
en gott liv för våra äldre.

KINA-XINJIANG 
Vi ber för de 10.000-tals från den stora 
etniska minoriteten i nordvästra Kina, 
som placerats i läger för att ”utbildas” 
att tänka rätt. Herre, ge den styrka, och 
låt orättfärdiga strukturer försvinna. Vi 
ber också för möjligheter för dem som 
vittna om Jesus, att få stanna i området. 

12 augusti

REGION SVEALAND
Gud, en ny termin börjar och vi ber för 
dem som är anställda för arbete bland 
barn och unga. I många församlingar 
har nya medarbetare anställts. Idag ber 
vi speciellt för dem som arbetar inom 
Region Svealand. Vi ber att de ska få 
känna sig välkomna och burna av glädje 
och rimliga förväntningar. Gud, var med 
dem var och en i deras viktiga arbete!

RUMÄNIEN
Vi ber för Ruth-projektet i Bukarest, och 
för de barn och ungdomar som går på 
skolan som stöttas av Equmeniakyrkan. 
Gud, var med förskoleklassen, och vi ber 
att eleverna där blir rustade att klara av 

1:a klass. Vi ber också för tjejerna och 
killarna i 6:an och uppåt att de ska läsa 
klart sin grundskoleutbildning.

19 augusti

EVANGELISATION
Vi ber för vårt land, och just nu för alla 
de politiker vi får möta i Vårgårda Möte. 
Låt samtalet, tonläget och kyrkans röst 
bli stark, varm och tydlig.

GLOBALT 
Vi ber för International Federation of 
Free Evangelical Churches, som nu för-
bereder sin generalkonferens, som hålls 
vart fjärde år. Den kommer att hållas i 
september i Indien, och vi ber att alla 
förberedelser går bra, att alla tänkta dele-
gater får sina visum, och för goda samtal 
och beslut. 

26 augusti

EQUMENIA  
Vi ber för söndagsskolearbetet i Church 
of Pakistan som Equmenia stödjer. Hjälp 
de ledare som får del av utbildning 
genom projektet att på ett pedagogiskt 
och kreativt sätt förmedla budskapet om 
dig, Jesus, till de barn som de möter. Tack 
för viljan och modet att använda sön-
dagsskolan som ett sätt att stå upp för 
samexistens och fred trots hot och våld. 

THAILAND
Vi ber för Otto, Ulrika och Josua Ernvik 
som just återvänt till Thailand för ett 
nytt arbetsår. Vi ber att Ottos arbete med 
att träna barnledare ska komma i gång 
på allvar, och vi ber att Ulrikas ska få 
möjlighet att träna andra i hur man stär-
ker familjer och möter barns behov.   

2 september

REGION VÄST
Vi ber för unga vuxna som lämnar sina 
sammanhang för studier och arbeten 

på annan ort. Vi ber för församlingars 
uppstarthelger och inspirationsdagar, 
att de ska få glädje, förhoppning och tro 
för kommande verksamhetsperiod. Vi 
tackar för lekmannautbildning och mis-
sionsskolan ”Till jordens yttersta gräns” 
som snart drar igång. Vi ber att de skall 
leda till fördjupad tro och lärjungaskap. 
Vi ber för de församlingsgrundande 
initiativen som är igång i Region Väst.

Gud, vi ber för kommande riksdags- och 
kommunalval samt regeringsbildning, 
och ber om politisk stabilitet och fokus 
på medmänsklighet.

LIBANON
Jesus Kristus, världens fred, vi ber för 
vår samarbetskyrkas församlingar i Liba-
non. Många av dem har fått möta stora 
diakonala och ekonomiska utmaningar 
när de tagit emot vänner, släktingar och 
andra flyktingar från Syrien under de 
senaste åren. Hjälp dem att orka, hjälp 
dem att hoppas, och välsigna Du den 
hjälp som vi kan bistå våra syskon med. 

9 september

VALDAGEN
Gud, denna valdag ber vi för alla valda 
politiker som snart går in i en ny man-
datperiod i kommuner, landsting, riks-
dag och regering. Vi ber för dem som nu 
får makt. Ge dem omsorg om dem som 
lever i utsatthet, mod att stötta goda ini-
tiativ, en blick för möjligheter, en läng-
tan efter ett rättfärdigt samhälle och en 
strävan efter varsamhet om skapelsen. 
Påminn oss alla om vårt medansvar i 
samhälle och värld.

MOLDAVIEN
Vi ber för projekt som Equmeniakyrkan 
och den moldaviska organisationen 
”Beginning of life” arbetar med. Gud, 
var med tjejer i riskzonen, att de inte 
luras in i trafficing. Vi ber om upprät-
telse för dem som kommit tillbaka till 
Moldavien efter att ha använts i sexin-

»


