SYRIEN

Barmhärtige Gud. Idag ber vi särskilt för
församlingarna i Hassakeh, Qamishly
och Malakieh i nordöstra Syrien som
drabbades av Turkiets invasion under
hösten 2019. Vi ber om förbarmande
och nåd för alla de familjer som än en
gång har tvingats på flykt, men som inte
längre har någonstans att fly till. Vi ber
för din församling på dessa orter som
räcker ut en hand till dessa flyktingar.
Vi ber om fred. Vi ber om fred. Vi ber
om fred. Amen.

ECUADOR

Gud, du kallar människor till tjänst
här och där. Vi tackar dig för dem som
du har kallat till att vara missionärer
i Ecuador. Just nu återvänder missionär Gunilla Eliasson till Sverige för ett
hemma-år och familjen Hermansson
återvänder till Ecuador för en ny period
där. Led det fortsatta arbetet i Ecuador
för evangelisation, för utbildning av
pastorer och ledare, för hållbara församlingar och det nya arbetet mot våld i
nära relationer.

22 mars

29 mars

EVANGELISATION

EQUMENIA

Jesus Kristus, Öppna våra ögon så att vi
ser hur du fattas hos många vi möter en
vanlig dag.
Öppna våra öron så att vi kan höra den
tysta gråten och allt som sägs mellan
raderna eller aldrig hittar ord.
Ge våra händer styrka och värme så att
vi kan stå för det evangelium som inte
behöver ord.
Lös vår låsta och stumma tunga så att vi
med de rätta orden kan återge den stora
berättelsen om hur du har räddat och
vill rädda världen.
Amen

Gud, vi ber för våra unga vuxna mellan
18–30 år i våra föreningar och församlingar. Be att de ska få växa i tro och
som ledare. Be för dem som nu när en
ny termin börjar flyttar från en ort till
en annan, att de ska få hitta en församling där de känner sig hemma.

VITRYSSLAND

Bed för alla de barn i Vitryssland som
under sommaren varit med på något
av lägren på lägergården i Kobrin. Bed
att deras upplevelse av mötet med Jesus
får fortsätta vara levande och att de får
fortsätta växa i sin tro.

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

5 januari
FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

Idag ber vi för det församlingsgrundande arbetet i Equmeniakyrkan. Be för
våra församlingsplanteringar, församlingsplanterare och deras team. Be för
dem som just nu ber och funderar över
kallelsen att någonstans i vårt land som
en del av Guds mission ta initiativ för
att plantera en ny församling. Be om
många sådana initiativ under detta nya
år.

KINA-XINJIANG

Vi ber om styrka för de över miljonen
muslimer och kristna syskon som sitter
inlåsta i ”omskolningsläger” i Xinjiang.
Samtidigt ber vi om framgång för alla
de initiativ som just nu tas för att få
de kinesiska myndigheterna att öppna
lägren för utländska observatörer och
sluta med övergreppen mot den Uiguriska minoriteten.

12 januari
SAMHÄLLE

Idag ber vi för våra medarbetare som
finns i tjänst, på sjukhus, skolor och
universitet, på fängelser och häkten, för
de medarbetare som finns i samverkan
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med polisen och på andra arbetsplatser. Vi bär dessa våra medarbetare i
våra förböner och ber att de ska få tala
kärlekens, hoppets, försoningens och
fridens språk in i människors 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. Amen.

GLOBALT

Vi ber idag för den Europeiska kyrkokonferensen (Conference of European
Churches, där Equmeniakyrkan är med.
I CEC samarbetar protestantiska, ortodoxa och katolska kyrkor i Europa. Vi
ber att samarbetet får stärka det kristna
vittnesbördet i Europa.

19 januari
REGION ÖST

Idag ber vi för alla styrelser och årsmöten som varit, är idag eller som ligger
nära i tid. Vi ber att vi alla ska finna vår
plats och kallelse i Guds församling och
idag särskilt för uppdrag i församlingsstyrelser.
Vi ber också för den styrelseutbildning
som startar nästa lördag i region öst och

väst. Vi ber att dessa utbildningsdagar
ska uppmuntra, utmana, utbilda och
utrusta styrelser och ideellt ansvariga i
församlingar och föreningar till att vara
ett andligt ledarskap och goda arbetsgivare.

LITAUEN

Be för Baptistsamfundets projekt Portico i Vilnius. Där missionärsfamiljen
Žukauskas når ut till människor utan
kyrklig anknytning genom att kombinera samtal med dans, bild etc.

26 januari
EQUMENIA

Idag ber vi för alla Equmenia scouter
och ledare som vecka efter vecka samlas
i våra scoutgrupper.

KONGO KINSHASA

Vi ber för Kongo-Kinshasa och den eftervalsperiod som landet befinner sig i. Vi
ber om ett större mått av demokrati och
frihet. Vi ber för våra samarbetskyrkor
CEC och CEBU. Låt de båda samfunden
få vara sammanhang till vilka människor får komma och bli styrkta till
ande, själ och kropp. Vi ber om vishet
och lyhördhet för samfundens ledare. Vi
ber också för våra missionärer, familjen
Eriksson. Led och beskydda dem och
var på ett särskilt sätt med familjens tre
barn. Amen.

2 februari
REGION SYD

Vi ber för alla förberedelser inför Kyrkokonferensen i Malmö, det nya församlingsarbetet i Rosengård och Limhamn
och Ystad. Vi ber också för vårt arbete
med konfirmanderna, årskurs 1,2,3
och 4 och familje-dygnet där vi samlar
barn-familjer för inspiration och nätverkande.

RUMÄNIEN OCH BULGARIEN

Vi ber för Baptistunionerna i Bulgarien
och Rumänien som har ett omfattande
arbete som ger stöd till romer i landet.
Vi ber för det nyöppnade centret i Sofia
och Ruth-projektet i Rumänien så att
de får bli till välsignelse för de många
utsatta romer.

9 februari
REGION NORD

Gud, vi ber för växtpool Norrbotten och
diakon Åsa Öqvist som just börjat ett
utvecklingsarbete i Boden och Harads.
Visa din väg och ge oss mod att gå den.
Gud, vi ber för de församlingar i vår
region som just nu saknar pastor och
som söker en pastor att anställa. Visa
oss dina vägar Gud.
Gud, visa oss vägen till att nå fler barn
och ungdomar i Norr- och Västerbotten
med evangelium. Välsigna alla ledare
som ger av sin tid och sitt engagemang

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

för att sprida det glada budskapet om
Jesus Kristus.		

THAILAND

Vi ber för arbetet i Thailand. Vi ber för
alla nyutexaminerade från bibelskolan
på pwokaren, som har sin examen i
mitten på mars. Att de ska blir förberedda på bästa sätt för sina församlingstjänster.

23 februari
EQUMENIA

Herre, vi ber för våra vänner på idrottsskolorna i Kongo-Kinshasa och KongoBrazzaville. Vi ber för alla de barn och
ungdomar som vi får nå med hopp,
goda värderingar, uppmuntran och Jesu
kärlek. Vi ber om visdom och kraft för
alla engagerade ledare och tränare. Vi
ber att varje barn ska känna sig värdefull
och älskad. Vi ber för idrottsskolornas
ekonomi. Gud, vägled alla ansvariga
involverade i arbetet med idrottsskolorna
så att din vilja får ske. AMEN.

Gud idag ber vi för Kyrkornas Världsråds
Centralkommitté som nästa månad
träffas i Genève och ska välja ny generalsekreterare för 350 medlemskyrkor
och samfund. Gud var med honom eller
henne och led oss alla till rättvisa och
fred. Låt oss vandra i gemenskap med
varandra världen över för att bygga Ditt
Rike. Amen.

MOLDAVIEN

16 februari

REGION MITT

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK

Vi ber för arbetet med musik och kreativa uttryck i våra församlingar och vi
ber särskilt för Musikkonferensen som
kommer att vara i Linköpings Missionskyrka 14-15 mars. Var med i de sista förberedelserna och var med alla deltagare
som kommer ifrån hela vårt land. Vi ber
om inspiration och fördjupad kunskap
om vad sången och musiken kan göra

Vi ber för arbetet mot human trafficking
och organisationen Beginning of Life” i
Moldavien. Vi ber för projektet och att
det ska leda till att många unga människor får hjälp till ett bra liv i stället för
att hamna i människohandlares händer.

1 mars
Idag vill vi be för för alla föreningar i
Equmenia Mitt. Vi ber för deltagare,
ledare och andra engagerade. Tack för
all den kärlek de sprider! Vi ber också
för de platser där det finns funderingar
på att starta en Equmeniaförening.
Gud, kom med mod, inspiration och
glädje.

NICARAGUA

Gud, du känner din kyrka, Moravakyrkan i Nicaragua. Du har lett dem under
de många år som de har tjänat dig, nått
ut med ditt evangelium och bidragit till
schysstare liv för människor i utsatta
situationer. Nu vill vi be att du är nära
Moravakyrkan i Nicaragua i den process
av dialog och försoning som pågår inom
kyrkan. Led dem så att de i enhet kan
fortsätta vara verktyg för din mission.

8 mars
DIAKONI

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.
Nu ber vi speciellt för skapelsen, vi ber
för uppdraget vi har fått i att förvalta
Guds skapelse. Herre ge oss vishet och
råd och förbarma dig över vår jord, vi
ber i Jesu namn, Amen!		

BURMA/MYANMAR

Vi ber för enhet i Burma/Myanmar som
till så stor del består av olika etniska
minoriteter. Vi ber om en enhet baserad
på alla människor lika värde i stället för
en framtvingad underkastelse genom
militärt våld.

15 mars
REGION SVEALAND

I Region Svealand är många församlingar i process av församlingsutveckling. Vi ber med alla dessa, ca 40
församlingar, att arbetet tillsammans
med handledare ska leda till förnyelse,
utveckling och växt. Vi ber för församlingar som är olika stora och med olika
resurser och utmaningar. Men alla har
förutsättningar och resurser för att vara
levande församlingar för sin ort och vi
ber att Gud ska välsigna dem alla i sitt
uppdrag.

»

