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6 januari

PIONJÄRSATSNING
Tack Gud för Equmeniakyrkans satsning 
på att nå nya människor och nya platser 
med evangelium genom att plantera 
nya församlingar. Vi ber att dessa plan-
teringar får rätt grogrund, miljö och 
beskydd, så att de kan växa till livgi-
vande gemenskaper där människor får 
möta Jesus Kristus och få växa i tro.

INDIEN
Vi ber för ledarna inom den Indiska 
kyrkan i ett allt mer hårdnande klimat. 
Vi ber för de unga kristna som genom 
Union Biblical Seminary i Pune får en 
möjlighet till en god teologiutbildning 
och träning till att bli nya kristna ledare.

13 januari

REGION VÄST
Vi ber i årsmötestider att uppdrag och 
verksamhetsplaner skall formas utifrån 
behov och gåvor. Att våra församlingar 
skall fyllas av tillförsikt och glädje 

inför kommande år, till tro, tjänst och 
gemenskap. Vi ber för kyrkans strävan 
att finna vägar för unga vuxna att kunna 
förankra och fördjupa sin tro. Vi ber 
att projektet med evangelisationsteam 
slår väl ut, både för deltagare i att pröva 
sina gåvor, men också för mottagare att 
ta emot inspiration. Vi ber särskilt för 
pågående lekmanautbildning och mis-
sions- och församlingsutvecklingskurser.

GLOBALT
Kyrkornas Världsråd har ett urfolks-
nätverk, som stöder urfolksgrupper i 
kyrkor världen över på olika sätt, och 
som också utgör en samarbetsplattform 
för dessa folk. Vi ber för nätverket, och 
vi ber att de ska få de resurser och möj-
ligheter de behöver.

20 januari

FOLKHÖGSKOLORNA
Gud, vi tackar för att våra folkhög- 
skolor är levande växtplatser för tro och 
bildning. Nu ber vi särskilt om fortsatta 
gränsöverskridande möten för alla som 

17 mars

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK
Vi ber för Musikkonferensen som 
kommer att vara i Linköpings Missions-
kyrka 30-31 mars. Gud, var med i de 
sista förberedelserna, och var med alla 
deltagare som kommer från hela vårt 
land. Vi ber om inspiration och fördju-
pad kunskap om vad sången och musiken 
kan göra för att sprida det glada budska-
pet om Jesus Kristus.

ISRAEL/PALESTINA
Idag ber vi för SIRA-skolorna i Betlehem 
och Jeriko. Dessa skolor ger special- 
undervisning åt barn med särskilda 
behov på Västbanken. Det är en mycket 
viktig verksamhet, men den långsik-
tiga finansieringen behöver lösas så att 
skolorna kan utvecklas och fortsätta sin 
verksamhet. Tack Gud för att Du hör  
vår bön.

24 mars

REGION MITT
Vi ber för behovet av nya medarbetare 
i Region Mitt. Vi ber att du Gud skall 
sända pastorer, diakoner och ledare. Vi 
ber att människor skall våga ta steget in 
i kallelsen till tjänst. Vi ber också för de 
medarbetare som är sjuka, trötta och för 
dem som har lämnat aktiv församlings-
tjänst. Skörden är stor men arbetarna 
få. Vi ber dig skördens Herre att sända 
medarbetare.

RYSSLAND
Gud, idag tänker vi på Ryssland. Vi ber 

för kyrkornas förhållande till lagen som 
försvårar evangelisation. Vi ber för dom-
stolar och den rättspraxis som växer 
fram om hur denna lag bör tolkas. Vi 
ber att kyrkorna får mod och kraft och 
vishet att hantera denna situation på 
rätt sätt. Vi ber för utbytet av ungdomar 
mellan Sverige och Ryssland som möts i 
läger och andra sammanhang. Vi ber för 
de möjligheter tidigare drogmissbrukare 
i Ryssland får genom Business Coaching 
programmet. Vi tackar för de företagare 
som tränar och hjälper dem att själva bli 
goda företagare och goda föredömen.

31 mars

EQUMENIA
Herre, idag vill vi be om arbetet med 
jämlikhet och jämställdhet i Equme-
nia och Equmeniakyrkan. Välsigna oss 
med modet att prata om det som känns 
svårt, vishet att lyssna klart, och kärlek 
när vi ser på varandra. Vi ber att du ska 
komma med din försonande ande över 
oss.

FILIPPINERNA
Gud, idag tänker vi på Filippinerna. Vi 
ber om Guds kärlek och rättfärdighet där 
hat mellan olika grupper underblåses 
av landets ledare och där summariska 
avrättningar, tillsammans med allt fler 
politiska fångar, hotar både demokratin 
och individers liv. Vi står tillsammans 
med de modiga representanterna i 
Equmeniakyrkans samarbetskyrka UCCP, 
som vågar lyfta sin röst mot det som 
händer och tala om en annan väg framåt.



arbetar och studerar vid Bromma,  
Sjöviks, Karlskogas, Härnösands och 
Södra Vätterbygdens folkhögskolor. Vi 
ber för möten som gör världen större 
och engagemanget djupare.

ESTLAND
Vi ber för Sven-Joonatan Siibak, barn-
och ungdomssekreteraren som vår 
kyrka stödjer i Estland. Vi ber för de 
församlingsplanteringar som är igång, 
och vi ber för en god relation mellan de 
rysktalande och de estnisktalande för-
samlingarna inom vår samarbetskyrka. 
Vi tackar för vänskapsrelationen mellan 
våra länder och ber för vårt framtida 
samarbete.

27 januari

EQUMENIA
Gud vi tackar för all kreativitet som 
finns i Equmenia: Alla barn- och ung-
domskörer, drama- och dansgrupper, 
band, skrivarstugor och andra kreativa 
konstellationer. Hjälp ledarna att hitta 
inspiration till att leda och att locka fram 
uttrycken som barnen och ungdomarna 
har inom sig. 

MOÇAMBIQUE
Vi ber att Mocambique skall kunna resa 
sig ur den djupa fattigdom som råder. Vi 
ber för barnen i den barnby som Equme-
niakyrkan stöder, att de skall uppleva 
trygghet och kärlek. Herre hjälp kyrkan 
och de sociala myndigheterna att hitta bra 
familjer till de barn som bor i barnbyn.

3 februari

REGION STOCKHOLM
Vi ber för pionjärsatsningen för  
portugisisktalande i Immanuelkyrkan, 
Stockholm. Låt fler växa i tro i denna 
gemenskap. Vi ber för pastor Ivani  
Ahlberg som installeras idag. Vi ber 

också för ”En tro på landet”, nystarts- 
processen som församlingarna i Gnesta 
och Mölnbo står i. Vi ber för pionjär-
pastor Josefin Lennartsson. Välsigna 
visionen: En tro på landet är en kärleks-
revolution! Vi bär hopp, väljer fred och 
växer i tillit.

KINA-XINJIANG
Helige Fader, idag ber vi för Syrien. Hör 
vår bön när vi uthålligt ber om fred och 
frid som varar. Vi ber och gråter med 
dem som fått begrava sina döda, men 
vi hoppas också tillsammans med Din 
kyrka om en glädjerik uppståndelse och 
ett slut på lidandet. 

10 februari

SAMHÄLLE 
Idag ber vi för flyktingar och asyl- 
sökande som finns i vårt land. För dem 
som fått uppehållstillstånd och för dem 
som väntar på svar. Tack för var och en 
av dem! Vi ber också för dem som tving-
ats lämna landet. Vi ber om beskydd  
och trygghet för dem där de finns just 
nu. Tack Gud att du finns nära varje 
människa.

EGYPTEN
Vi ber idag för den evangeliska kyrkan 
i Egypten – Nilens Synod. Speciellt ber 
vi för det viktiga arbetet med religions-
dialog som Equmeniakyrkan är med 
och stöder. Situationen för de kristna 
i Egypten har förvärrats och vi ber om 
beskydd, vishet och mod för kyrkan att 
arbeta i en svår kontext. Gud, hör vår 
bön.

17 februari

REGION ÖST
Idag ber vi för församlingar, enskilda 
och familjer som engagerar sig för 
flyktingar och asylsökande. Vi ber om 

kraft, mod och mycket övervinnande 
kärlek. Vi ber om nåd och barmhärtighet 
för dem som är i behov av ett nytt land, 
ett nytt ”livsrum”, och för makthavare 
och människor i beslutspositioner att 
SE människan. Gud, låt varje församling 
vara en gemenskap och plats där tron på 
Jesus skapar frihet, människovärde och 
livsrum för oss var och en.

APG29
Ungdomar som studerar och går i tjänst 
för Gud, i Sverige och i andra länder. Det 
är Apg29. Både när det är tillsammans 
med ungdomar från andra länder under 
tre månader och när det är i Sverige med 
Apg29 Pionjär under vårterminen. Vi ber 
för de ungdomar som just nu går Apg29 
Pionjär och för de svenska sammanhang 
där dessa ungdomar bor, tjänar och 
formas.

24 februari

EQUMENIA 
Vi ber för Equmenias nationella scout- 
läger Prisma som planeras för sommaren 
2019. Vi ber för lägerledningen 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.  

KINA
Vi tackar dig Herre för alla de miljontals 
kristna syskon vi har i Kina. Må du fort-
sätta att bredda och fördjupa deras tro. 
Vi ber speciellt för det teologiska semina-
riet i Wuhan att det sista delarna i arbetet 
med de nya lokalerna ska bli klara och 
att de ska kunna öppnas.

3 mars

REGION SYD
Gud, vi ber för det långsiktiga arbetet 

med regionens konfirmander KonfaS 
och för ungdomarna som nu går vidare i 
sin kristna tro och utveckling. Vi ber för 
arbetet med ”Barn & familj” – så att barn 
och föräldrar får växa i gemenskap med 
varandra och med Jesus. Tack för med-
arbetare och församlingar som i glädje 
lever och vandrar i Jesu fotspår.

CENTRALASIEN
Vi ber för vår missionär Batyr som jobbar 
med TV-evangelisation i Centralasien. 
Vi tackar för det gensvar människor ger, 
och ber att Guds ord når ut så att ännu 
fler kommer till tro på Jesus. Vi ber för 
de människor som redan har en tro på 
Jesus och som upplever förföljelse från 
omgivningen och myndigheterna, att 
de får kraft att leva i sin omvändelse. Vi 
tackar för våra kontaktpersoner, evang-
elister och ledare, som varje dag står upp 
mot hot om, och även ibland fängslas för 
sin tro, men som fortsätter sprida Guds 
ord. Vi ber om mod och beskydd.

10 mars

REGION NORD
Gud, vi ber idag för Bibelfjäll i Hemavan 
och våra övriga bibelskolor runt om i 
landet. Vi ber för de deltagare som just 
nu går på en bibelskola, men inte minst 
för alla som nu går i funderingar att 
söka en bibelskola eller utbildning  
kommande läsår.

KONGO BRAZZAVILLE
Vi ber att kyrkan i Kongo-Brazzaville och 
vår gemensamma biståndsorganisation 
skall kunna möta de stora behoven som 
de återvändande flyktingarna i Pool-
området upplever. Herre, hjälp Evang-
eliska kyrkan att effektivt bekämpa 
korruptionen i kyrkan och i samhället, 
och att de hittar en väg ur den ekono-
miska kris de befinner sig i. 

»


