15 december		
REGION VÄST

Idag ber vi särskilt för ledare och ungdomar som snart åker på nyårsläger. Vi ber
om beskydd, varm gemenskap och att
tro på Jesus väcks. Vi ber också att alla
gudstjänster och konserter som ordnas i
många församlingar i adventstid skapar
tro, ljus och hopp. Så ber vi även för de
församlingsplanteringar som är i gång
i Göteborgsområdet och i Borås. Vi ber
om mod, vishet och uthållighet hos de
som ställt sig till förfogande för detta
arbete och att nya människor hittar in i
gemenskapen.

PAKISTAN

Vi ber för det arbete som vi i Equmeniakyrkan driver tillsammans med vår
samarbetsorganisation Christian Study
Center och som syfta till att förebygga
och stoppa konflikter mellan olika
trosuppfattningar. Vi ber om beskydd
och frimodighet för kvinnor, ungdomar,
advokater, religiösa ledare, konstnärer
som sträcker sig ut till grupper som
normalt står i konflikt till den egna
gruppen.

22 december
FOLKHÖGSKOLORNA

Gud vi tackar dig för folkhögskolorna i
Equmeniakyrkan och Equmenia. Tack
att vi, med kristen tro som grund, har
platser där människor växer och utvecklas i livet varifrån vi än kommer. Nu

ber vi för öppenhet i möten som vidgar
perspektiv. Rum så alla blir sedda. Uthållighet som fördjupar drivkrafter. Möten
med människor, grupper och andra som
stärker tron. Gud, tack för Brommas,
Härnösands, Karlskogas, Sjöviks och
Södra Vätterbygdens folkhögskolor.

AZERBAJDZJAN

Vi ber för de kristna som förföljs för sin
tro av arbetsgivare och familj. Vi ber att
den Helige Ande ska styrka och skydda
de som aktivt delar sin tro med andra.
Vi ber för vårt samarbete, att det ska
bära frukt i våra båda länder. Vi ber för
de hemliga husförsamlingarna i provinserna. Hjälp dem att hitta en väg för att
få samlas i öppenhet och frihet.

29 december		
REGION STOCKHOLM

Vi ber för Equmenias nyårsläger. Vi ber
också för den kommande terminens
alla tonårssamlingar, både lokala och
regionssamlingar. Låt våra kyrkor vara
gemenskaper och platser där tonåringar
kan trivas, växa i tro, få vara med och
bidra och hitta en gemenskap.

LIBANON

Allsmäktige Gud. Inför detta nya år 2020
så ber vi speciellt för de evangeliska
församlingarna i Libanon. Ge dem kraft
och styrka att orka fortsätta det stora
arbetet med alla flyktingar från Syrien
och ge oss fred. Amen.

Equmeniakyrkan
Besök: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
Box 14038, 167 14 Bromma
08-580 031 00, info@equmeniakyrkan.se
equmeniakyrkan.se

Tillsammans i bön
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/
Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt
arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

6 oktober
FÖRSAMLINGSGRUNDANDE ARBETE
Idag ber vi för Equmeniakyrkans
församlingsgrundande arbete. Drygt
600 människor finns idag med i dessa
20 st församlingsplantors arbete i att
nå ut med budskapet om Jesus Kristus.
”Herre, vi ber till dig om tillväxt, sunt
lärjungaskap och enhet i våra planteringar. Vi ber om att våra moderförsamlingar ska känna styrka, glädje och
tillförsikt i sitt viktiga arbete, och att
fler av våra församlingar blir moderförsamlingar för nya planteringar.

EGYPTEN

Gud, idag ber vi för Nilens Synod i Egypten och utbildningen i slutet av oktober
med deltagare från moskéer och kyrkor,
både ortodoxa och protestantiska. Var
med våra medarbetare från Equmeniakyrkan och låt Ditt rike komma. Amen.

13 oktober
SAMHÄLLE

Gud idag ber vi för alla människor som
är på flykt. Vi ber för dem som är nya
vårt land. Vi tänker särskilt på barn och
unga, låt dem få mötas av omsorg och
trygghet. Vi ber för dem som fått utvis-
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ningsbeslut. Kom med hopp och ljus!
Tack att din kärlek inte har gränser. Du
vet allt, du går med och du överger inte
någon. Amen.

NICARAGUA

Vi ber idag för Moravakyrkan i Nicaragua och den interna konflikten som där
pågår. Vi ber om försoning och vi ber
att din kärlek ska få prägla relationerna.
Vi ber också för förberedelsen för deras
kyrkokonferens om några veckor. Må
det bli en vändpunkt i denna konflikt.
Amen.

20 oktober
REGION ÖST

Vi ber om ledning och klarhet för de
diakon- och pastorskandidater som
under veckan fört samtal med representanter för Equmeniakyrkan om framtida
tjänst. Hjälp dem att finna din väg och
tanke med sina liv och kallelse. Vi ber
för ungdomskonferensen, Smaka och
Se, som genomförs i Vaggeryd i Allhelgonahelgen. Kom med din glädje, frid
och gemenskap och låt unga människor
finna vägen till varandra och till dig!
Amen.

20 oktober
APG29

Idag ber vi för de ungdomar från Sverige
och andra länder som deltar i de Apg29skolor som just nu pågår i Spanien
och i Thailand. Vi ber också för de
församlingar och platser som tar emot
ungdomarna för praktik på helger och
under veckor. Låt detta bli en tid då tro
fördjupas och utvecklas både genom studier och i direkt tjänst för dig, Gud.

27 oktober		
REGION SYD

Vi ber för arbetet med KONFAS, arbetet i
Region Syd med konfirmander och med
dem som har konfirmerats år 2,3 och 4.
Vi ber också för arbetet med barn- och
familj. Var med de församlingar och
föreningar som vill vara ljus och salt i
en del av landet, där kyrka och kristen
tro inte står starkt.

KINA

Vi tackar Gud för att den teologiska
utbildningen i Wuhan har fått flytta
in i sina nya lokaler. Vi ber samtidigt
att utbildningen ska få de ytterligare
tillstånd man behöver för att ta emot
fler studenter och utnyttja hela den nya
Campusen.

3 november		
REGION NORD

Vi ber idag särskilt om Guds fortsatta
ledning och välsignelse för den Växtpool som håller på att ta form bland sju
församlingarna i Norrbotten. Vi ber att
Gud kallar medarbetare som vill gå in i
tjänst för att tillsammans med församlingarna söka nya vägar att nå människor med evangelium i området. Vi
ber också om välsignelse och kraft över
region Nords nya regionala kyrkoledare,
André Jakobsson.

CENTRALASIEN

Vi ber för vår missionär Batyr som
jobbar med TV-evangelisation i området.
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 även
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,
evangelister 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 november		
MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

Gud, vi ber för dem som planerar våra
gudstjänster. Ge dem goda idéer till
olika sätt att beskriva dig med mer än
ord och en känslighet för vad du vill
säja. Tack för alla kreativa uttryck du
har utrustat oss människor med.

KONGO BRAZZAVILLE

Vi tackar för de jordbruksredskap och
utsäde som vår gemensamma biståndsorganisation i Kongo Brazzaville kunnat
dela ut i den krigshärjade Pool-regionen
med medel från FN. Vi ber för den
fortsatta insatsen med egna medel där
vägar skall repareras och sjukvården
rustas upp.

17 november		

ISRAEL/PALESTINA

Fridens Gud. Också idag ber vi om rättvis
fred. Vi ber för fredssträvanden både i
Israel och Palestina. Att våga och orka
säga nej till våld och hat och istället låta
Din kärlek råda. Låt Ditt rika komma.
Amen.

24 november		
DIAKONI

Herre vi ber för den diakonala utbildningen och våra diakonkandidater, vi
ber att de ska bli stärkta i sin kallelse
och utrustade för tjänst i vår kyrka och
i samhället redo att möta människor i
de utmaningar som finns i livet och visa
på Jesus Kristus som förvandlar mig, dig
och världen. Vi ber också om kraft och
modför diakoner som står i tjänst i kyrka
och i samhälle.

RYSSLAND

Vi ber för våra systrar och bröder i de
församlingar där vi har relationer genom
församlingsutveckling. Tack för möjligheten att ha denna gemenskap och vi ber
om enhet och mod att hitta nya vägar
för att ge evangeliet vidare. Vi ber också
för alla de företagare som är involverad
i Business Coachning. Vi ber i synnerhet
för Alexandr Dorofeev som koordinerar
detta arbete i Ryssland. Tack för alla de
berättelser om människors upprättelse i
Ryssland som får delas i Sverige.

1 december		
REGION SVEALAND

Gud, idag möts vi över hela vårt land till
Gudstjänster, med glädje och jubel och
förkunnar ett nådens år! Vi ber idag för
de många församlingar i region Svealand som inte har någon anställd, som
kämpar med ledarbrist och sviktande
resurser. Gud, ge mod, kraft och glädje
för deras viktiga uppdrag att vara församling i sin bygd! Gud, ge ännu ett år
av nå

FILIPPINERNA

Vi ber om enhet både för landet som
håller på att dras isär och för vår samarbetskyrka UCCP som brottas med olika
grupperingar. Vi ber att de maktstrukturer som underblåser dessa strömningar
ska vända om och gå försoningens
ärende.

8 december		
EVANGELISATION

Herre vi ber för Equmeniakyrkans
evangelistkår. Låt dem få vara redskap
för mångas möten med Jesus Kristus. Ge
dem kraft och ledning! Vi ber också att
våra församlingar skall få leva i en tid av
skörd. Gud led oss! Amen

LIBERIA

Vi ber att utbyggnaden av skolverksamheten för hörselskadade barn kan
fortsätta där man även planerar att ge
bättre utbildning till de lärare som skall
undervisa barnen.

REGION MITT

Vi ber för alla de församlingar i Region
Mitt som finns i en handledningsprocess. Vi ber för ny blick, mod och förnyad glädje i tjänst. Vi ber för berörda
handledare, styrelser, församlingar och
människor som bor där församlingarna
verkar.

»

