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3 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.

EGYPTEN
Herre, vi tackar dig för folket i Egypten 
som du välsignat, och vi ber att du 
ger folket ett nytt hjärta och fyller 
dem med hopp. Skydda folket från 
sjukdomar och ont.  Vi ber om visdom 
för ledare att värna folkets säkerhet och 
fatta rätt beslut. Herre, vi ber dig om 
barmhärtighet att leva i fred, frihet och 
värdighet. Kom och uppfyll dina löften 
för Egypten.

10 januari

SAMHÄLLE 
Gud vi ber för asylsökande och 
nyanlända i vårt land. Pandemin har 
gjort livssituationen ännu svårare. 

Hjälp oss att fortsätta stödja och sprida 
hopp! Vi ber om möjligheter till jobb 
och uppehållstillstånd. Vi ber för 
regering och riksdag, för en humanare 
flyktingpolitik och ett öppet och 
inkluderande samhälle. Tack att din 
kärlek inte har några gränser.   

GLOBALT
Vi ber för alla våra samarbetskyrkor och 
den situation de har pga coronaviruset. 
Vi ber att de, och vi tillsammans med 
dem, ska kunna lindra nöden i deras 
samhällen genom nödvändig hjälp, 
men också vara ett andligt stöd för 
människorna i en prövande tid. Tack 
Gud för det de redan har gjort!

17 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.

APG29
Idag ber vi för den Apg29-skola 
som startar i Åre i februari. Var 
med i ledarnas, elevernas och 

21 mars   

EVANGELISATION   
Jesus Kristus, Du är ljuset som lyser 
över alla människor. Vi ber för dem 
som börjat ana att du finns. Hjälp oss 
att sudda ut falska gudsbilder som 
skymmer ditt ansikte. Lär oss att vattna 
de frön av tro som såtts. Tills dagen 
kommer då vi igen kan mötas i ditt hus, 
låt oss få vara ett läsbart brev om dig, 
för den som söker en tro och längtar 
efter sällskap på vägen.

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. 

28 mars 

EQUMENIA
Vi ber för Equmenias projekt Suntprat  
och alla samtal ledare har tillsammans 
med barn och ungdomar om vad som 
tar plats i livet. Tack för att du finns 
med i de samtalen! Låt de bli en hjälp 
för unga att göra sunda val när de möter 
alkohol, droger, nätporr, gaming och 
sociala medier. Vi ber för unga som har 
det tufft i livet. Låt Equmenia vara en 
plats för dem!

LIBANON
Herre, vi ber för Libanon och dess folk 
som blivit tredubbelt slagna under 
året som gått; ekonomisk kollaps, 
covid-19 och Beirutexplosionen. Vi ber 
för vår partner CPS som arbetar med 
matpaket till drabbade, med utbildning 
och skydd för pandemin. Ge dem kraft 
att orka, ge dem hopp att fortsätta 
och ge oss vishet hur vi ska arbeta 
tillsammans på bästa sätt.



praktikplatsernas förberedelser. Vi 
tänker särskilt på visumprocesserna för 
de internationella deltagarna. Vi tackar 
dig för den växtplats och mötesplats 
som Apg29 är. Låt Apg29 fortsätta 
att inspirera till gemensam tjänst till 
jordens yttersta gräns.

24 januari 

REGION SYD
Vi ber för våra församlingar, och 
föreningar i Skåne och Blekinge. Vi ber 
för församlingsplanteringar i Malmö, 
Rosengård, i Ystad och Simrishamn och 
i Ronneby och för ungdomar i Konfas 
som inte träffats på länge.

KINA
Vi ber att alla de tiotals miljoner Jesus 
lärjungar i Kina ska få nåd och kraft att 
efterfölja Kristus mitt i sin egen kultur 
och i samhället. Vi ber speciellt att den 
ledarträning och teologiska utbildning  
som bedrivs på Zhong Nan Teologiska 
seminarium i Wuhan ska resa upp en ny 
generation frimodiga och visa ledare för 
din kyrka.

31 januari 

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

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 i regionen 
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.  

7 februari   

REGION NORD 
Herre Jesus Krist, tack för förtroendet 
att få möta barn och unga i scout, 
drama, samtal, konfa, sång, 
söndagsskola i Region Nord. Vi ber om 
klokskap att lyssna, finnas och se dem 
med Dina ögon och förmedla Din kärlek 
och tro. 

KONGO BRAZZAVILLE  
Gud, vi tackar för Evangeliska kyrkan 
(EEC). Vi ber om om vishet över 
ledarskapet och hjälp med att hitta en 
lösning på de ekonomiska problemen. 
Vi ber om helande och försoning efter 
uppslitande konflikter.

14 februari   

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK 
Vi ber för Equmeniakyrkans 
Musikkonferens som kommer att 
hållas digitalt om ungefär en månad, 
lördagen den 13 mars. Var med i de 
sista förberedelserna och var med 
alla föreläsare och deltagare från hela 
landet. Vi ber om inspiration och 
fördjupad kunskap om hur vi ännu 
bättre kan använda sången och musiken 
för att sprida budskapet om Jesus 
Kristus. 

ISRAEL/PALESTINA 
Herre vi ber om din välsignelse och 
frid över Israel och Palestina, det 
heliga land där du själv vandrat. Vi ber 
att de ekumeniska följeslagarna som 
inte kunnat närvara under covid-19-
pandemin ska kunna återvända. Vi ber 

för alla människor som under året mist 
anhöriga, företag, bostäder, arbeten, 
skolgång. Herre hör vår bön och låt vårt 
rop komma inför dig.

21 februari   

REGION MITT
Vi ber dig Gud för den växande Åredalen. 
Vi ber för alla människor som besöker 
Åredalen, bor där eller är på gång att 
flytta dit. Gud du ser tankarna om en ny 
församlingsgemenskap i Duved. Låt din 
Ande leda oss.

RYSSLAND
Gud, tack för de troende i Ryssland. Vi 
ber att det stöd vi ger till evangelisation 
och ledarträning ska bära frukt och leda 
till att fler människor lär känna dig och 
att din kyrka får växa.

28 februari    

EQUMENIA
Herre, vi tackar Dig för att vi får vara en 
del av Din världsvida kyrka. Vi ber för alla 
de barn och unga som har nya syskon i 
andra delar av Din värld tack vare Apg29, 
utbildningen Glokal, idrottsvolontärer, 
vänföreningar och vänförsamlingar. 
När nationsgränser görs till murar och 
sjukdomar håller oss isär – tack för att vi 
får vara en del av Ditt gränslösa rike.

FILIPPINERNA
Vi ber för vår samarbetskyrka United 
Church of Christ in The Philippines, 
UCCP. Vi ber att den ska fortsätta att 
vara en profetisk röst mot orättvisa och 
förtryck samtidigt som de arbetar för fred 
och försoning. Vi ber att du Heliga Ande 
ska ge dem kraft, mod och vishet att hålla 
ut när de blir ”rödflaggade”, fängslade 
eller riskerar att utsättas för våld. 

7 mars   

DIAKONI
Vi ber för de människor som tappat 
fotfästet i tillvaron och står utan arbete, 
mat och bostad. Vi ber för dem som 
upplever ensamhet och utanförskap. 
Hjälp oss som kyrka, som Kristi kropp 
att i bön och handling värna om 
människors värde och värdighet, att 
finnas tillgängliga när nöden tränger på, 
vi ber så i Jesu namn.

LIBERIA
Tack för arbetet vi får vara en del av 
genom Metodistkyrkan i Liberia. Tack 
för de barn som gått och går på skolorna 
för hörselskadade som kyrkan driver. Vi 
ber att dessa barn ska möta en framtid 
där de får möjlighet att försörja sig 
själva trots sitt handikapp. Vi ber att 
barnen ska förstå sitt värde och att du 
älskar dem. Låt de bära med sig detta 
genom livet.

14 mars   

REGION SVEALAND
Gode Gud, vi tackar dig för att du vill 
kalla varenda en av oss till tjänst för 
ditt rike. Nu ber vi dig att du också 
ska kalla kvinnor och män till den 
särskilda tjänsten som diakoner och 
pastorer. Vi ber idag särskilt för de 
församlingar i Region Svealand som 
söker medarbetare. Gud led så att 
medarbetare och församlingar finner 
varandra till ömsesidig glädje.

PAKISTAN
Vi ber för Christian Study Centre som 
ska stärka kristnas förståelse av den 
egna tron och kärleken till Gud liksom 
för det fredsskapande arbete mellan 
olika religiösa grupper i Pakistan. Tack 
Gud för det viktiga arbetet som görs 
inom religionsdialog. Gud, var med de 
troende i Pakistan.

»


