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4 oktober   

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
Gud, vi tackar för det senaste halvårets 
tydliga tillväxt i flera av Equmenia
kyrkans församlingsplanteringar, trots 
omständigheterna. Gud, vi ber till om 
nya pionjära initiativ i samtliga av 
 kyrkans regioner.

MOLDAVIEN
I Moldavien lever många kvinnor och 
barn under hot om att bli utnyttjade 
sexuellt. Corona pandemin, med restrik
tioner om rörlighet, innebär för vissa 
att hemmet blivit ett fängelse. Vi tackar 
Gud för medarbetarna i Beginning of 
Life och deras kompetens att arbeta mot 
våld i nära relationer. Vi ber om mod, 
vishet och beskydd under en mycket 
utmanade situation.

11 oktober

REGION NORD 
Gud – hjälp oss finna vägar i pandemins 
tid. Vi ber för Växtpool Norrbotten med 
diakon Åsa och ungdomsledare David. 
Vi ber för de nya medarbetare som 
installerats under denna höst – Frida i 
Sävar, Göran i Umeå och Klas i Luleå. 
Hjälp oss finna vägar att möta barn och 

ungdomar i vår region. Vi ber särskilt 
för de drabbade i Älvsbyn – Herre för
barma Dig!   

GLOBALT
Vi ber för alla våra samarbetskyrkor 
som har drabbats av pandemin. Många 
kyrkor och församlingar har drabbats 
av stora ekonomiska problem, eftersom 
så många medlemmar har förlorat sin 
inkomst. Vi ber om uthållighet och 
vishet för våra samarbetskyrkor i detta. 
Vi ber om solidaritet med de värst 
drabbade.

18 oktober 

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK
Vi ber för alla dem som inte kan vara 
med i gemenskapen i sin kör eller 
musikgrupp p.g.a. Corona. Ge idéer till 
möjliga sätt att mötas och tålamod att 
hålla kontakten. Var nära dem på ett 
påtagligt sätt. Tack för att du har gått 
före och möter oss även i denna ovan
liga tid.

NICARAGUA
Gud, tack för alla dem i Nicaragua som 
du kallar till tjänst. Nu görs en ny fort
bildning för dem. Led dem som skriver 
kursmaterial. Håll din beskyddande 

INDIEN
Vi ber för det arbete Equmeniakyrkan är 
involverade i Indien för att bl.a. kastlösa 
ska få sina rättigheter, barn och unga 
med funktionsvariationer får utvecklas 
efter sin potential, barn från slum
områden få möjlighet till skolgång och 
alkoholister får upprättelse. Vi ber också 
om ett speciellt mått av nåd för kyrkan 
som under pandemin levt med många 
restriktioner och utmaningar.

20 december   

REGION STOCKHOLM 
Vi ber för nyårSTHLM, nyårsläger för 
tonåringar i region Stockholm. Kom 
med din Ande, skapa rum för evang
elium – glädje, allvar, lek och längtan. 
Bär varje tonåring och varje ledare. 
Välsigna gemenskapen.

ESTLAND
Vi ber för SvenJoonatan Siibak, barn
och ungdomssekreteraren som vår 
kyrka stödjer. Vi ber för de församlings
planteringar som är igång, vi ber även 
för en god relation mellan de ryskta
lande och de estnisktalande försam
lingarna inom vår samarbetskyrka. Vi 
tackar och ber för vänskapsrelationen 
mellan våra länder. 

27 december  

EQUMENIA
Gud vi ber för alla ledare inom Equme
nia som under pandemin trots allt 
försöker hitta vägar för att möta barn 
och unga och ge dem en trygg plats när 
så mycket är annorlunda. Vi ber om 

vishet och mod att möta ungas frågor 
och funderingar och peka på dig som 
älskar och ser varje barn. Ge Equmenias 
ledare glädje i sin uppgift och en tydlig 
erfarenhet av att du är med mitt i allt.

RELIGIONS- OCH  
ÖVERTYGELSEFRIHET
75 procent av världens befolkning lever 
i länder med grova brott mot religions
friheten. Herre vi ber för frihet för våra 
trossyskon i Kaukasus, Centralasien, 
Vitryssland, Mellanöstern, Nordafrika 
och Pakistan som ofta utsätts för diskri
minering och förtryck. Ge dem mod och 
vishet att leva ut sin tro. Ge oss i Equme
niakyrkan kraft och vishet att stödja 
våra trossyskon genom möten med dem 
och via påtryckningar på regimerna 
genom de internationella nätverk vi 
finns med i.

3 januari 2021   

EGYPTEN 
Gud vi ber för detta nya år att det skulle 
få vara ett år då Nilens Synod kan få 
fortsätta sitt arbete med utbildning 
om mänskliga rättigheter. Så mycket 
blev ändrat och inställt under 2020 
pga covid19pandemin. Men vi tackar 
dig för trofasthet och engagemang i 
relationerna mellan Nilens Synod och 
Equmeniakyrkan och att vi får se framåt 
med tillförsikt.



hand över svåra resor på floder och 
vägar till kurserna. Öppna hjärtan och 
sinnen för att ta emot det som du vill 
säga. Vi ber också om din ledning i de 
steg till försoning inom Moravakyrkan 
som tas.

25 oktober 

EQUMENIA
Gud, vi ber för scoutprojektet i Lövgär
det, Göteborg, att barn och unga genom 
scouterna ska få en meningsfull fritid 
och växa som människor. Vi ber att 
människor i Lövgärdet ska känna sig 
trygga och hoppfulla. Vi ber att poli
tiker, myndigheter och civilsamhället 
tillsammans ska hitta vägar fram för 
att bryta utanförskap, kriminalitet och 
modlöshet.

BURMA
Vi ber för de Karenska flyktingar från 
Burma/Myanmar som lever i flyk
tingläger på thailändska sidan sedan 
årtionden. Vi ber för öppningar hos 
myndigheterna i Thailand för långsik
tiga lösningar på den statslösa situatio
nen de lever i. Vi ber att dessa personer 
ska ses som en positiv resurs i stället 
för ett problem. Herre ge dem hopp och 
beskydd.

1 november  

REGION MITT  
Vi tackar dig Gud för de församlingar i 
Region Mitt som har lagt ner. Vi tackar 
för trofasthet, uthållighet och evang
elium som blivit synligt. Vi tackar dig 
också för det nya liv som spirar i de 
gamla kapellen i Valbo och Gimo. Låt 
din Andes liv flöda. 

SYRIEN
Allsmäktige Gud. Idag ber vi för Syrien 
och skolorna som har öppnat efter 
att ha varit stängda i flera veckor pga 
covid19pandemin. Vi ber för barnens 
möjligheter att trots krig, sjukdomar 
och oro ändå kunna få gå i skolan. Vi 
ber också om att vattenförsörjningen 
till nordöstra Syrien ska vara öppen och 
fungera igen.  

8 november   

ECUADOR
Gud, tack för den kreativitet som du 
har lagt in i våra syskon i Ecuador när 
de under året har sökt vägar att nå ut 
med budskapet om dig. Covid19 har 
satt många hinder, men du har öppnat 
dörrar. Dörrar till att ändå samlas till 
gudstjänst och nå nya, till att bistå med 
mat till behövande och till att vara stöd 
i fall av våld i nära relationer. 

DIAKONI  
Vi ber speciellt för människor som lever 
i utsatta livssituationer såsom till exem
pel arbetslöshet, hemlöshet, psykisk 
ohälsa, sjukdom, ensamhet. Hjälp oss 
som kyrka att omsätta din kärlek i ord 
och handling. Vi ber för det diakonala 
arbetet och diakonerna i våra försam
lingar, vi ber om glädje och om kraft i 
mötet med människor, Amen.

15 november   

REGION SVEALAND
Gud, du som är församlingens Herre, vi 
ber för de cirka 30 utvecklingsprocesser 
i region Svealands församlingar. Gud, ge 
kraft och kreativitet så att, även när nya 
sätt att arbeta måste hittas, ändå fortsät
ter att söka din väg och vilja för att vara 
levande församling. Ge glädje i uppgif
ten för handledare och för ansvariga i 
församlingarna. 

BELARUS 
Vi ber för Belarus och Equmeniakyrkans 
kontakter i landet. Vi ber för det sociala 
arbetet kyrkan har i stora delar av landet 
på många nivåer. Vi ber för lägergården 
i Kobrin och dess framtida och verksam
het. Tack för vad verksamheten där får 
betyda för barn och ungdom och deras 
familjer som fortfarande kämpar med 
cancer i sviterna efter Tjernobylolyckan. 
Vi ber för fred och frihet i landet.

22 november   

EVANGELISATION
Vi ber idag för de som är kallade till 
evangelister i vår kyrka med ett särskilt 
uppdrag. Tack för den gåvan. Vi ber om 
andlig klarsyn och en förmåga att avläsa 
tiden. Vi ber också om ett språk i förkun
nelse och samtal som kan visa vägen in 
till mötet med den uppståndne Jesus 
Kristus.

SÁPMI
Vi ber för bibelskolan för urfolk i Ryss
lands polartrakt som Equmeniakyrkan är 
involverad i. Vi ber för samer från Ryss
land, chanter och nenets med flera som 
deltar som inte kunnat ha sina träffar 
under året såsom det var tänkt. Skolan är 
viktig för nya ledare, och det återstår två 
sessioner på ett par veckor. Vi ber att den 
ska kunna genomföras under nästa år på 
ett lämpligt sätt.

29 november    

EQUMENIA
Gud vi ber för alla barn och ungdomar. Du 
ser vår oro över ökande psykisk ohälsa. 
Hjälp oss finnas där de unga är, lyssna på 
dem och tala deras språk. Vi ber att de ska 
känna sig sedda av dig. Vi ber för projek
ten Suntprat Tweens. För viktiga samtal 
ihop med 912åringar, för stärkt själv
känsla och integritet. Tack för att våra 
möten och samtal får vila i din hand.

JAPAN
Vi ber för kyrkan i Japan och då speciellt 
för våra två samarbetskyrkor Japanska 
förbundskyrkan, NSKK, och Japanska 
baptistunionen, JBU. Vi ber om att gläd
jen i tron och kärleken från Jesus, ska 
spränga de gränser som ofta begränsar 
och håller tillbaka din kyrka. Vi ber 
också att Japans nye premiärminister 
Yoshihide Suga, får vara en rättfärdig 
och god ledare för landet. 

6 december   

REGION VÄST
Tack för alla föreningar och försam
lingar i Region Väst, vi ber att de ska få 
glädjen att välkomna nya människor in 
i gemenskap med dig och med varandra. 
Idag ber vi särskilt för våra medarbe
tare, vi ber om glädje och vägledning, 
låt din Ande uppmuntra och utrusta 
dem i tjänst för ditt rike.

SPANIEN
Vi ber för våra missionärer i södra 
Spanien. Vi ber för deras uppdrag i 
församlingsliv och om Guds ledning i 
mötet med nya människor. Vi ber även 
för deras barn. Vi ber för Vår samarbets
organisation FIEIDE, för det som de står 
i just nu och för våra vänskapsförsam
lingar. Hjälp oss att lära av ett ömsesi
digt arbete. Tack Gud att du står vid vår 
sida i allt.

13 december   

FOLKHÖGSKOLORNA
Gud, tack för våra folkhögskolor som är 
levande växtplatser för tro och bildning. 
Idag ber vi särskilt om fortsatta gräns
överskridande möten för alla som arbe
tar och studerar vid Bromma, Sjöviks, 
Karlskogas, Härnösands och Södra Vät
terbygdens folkhögskolor. Möten som 
gör världen större och engagemanget 
djupare.

»


