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4 juli

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
Idag ber vi för Equmeniakyrkans för-
samlingsgrundande arbete. Vi tackar dig 
Jesus Kristus för alla dem som svarat ja 
till din kallelse för att gå in i nya gemen-
skaper och sammanhang. Vi ber för alla 
som just nu brottas med att bryta upp 
och starta något nytt. Stärk modet där 
det sviktar och ge hopp och enhet där 
det behövs en förnyad sammanhållning.

JAPAN
Vi ber för kyrkan i Japan när nu all 
världens blickar riktas mot OS i Tokyo. 
Vi ber speciellt för våra systerkyrkor 
Förbundskyrkan i Japan och för Japan-
ska Baptist Unionen. Vi ber att du möter 
dem i mitt i deras ofta små samman-
hang med din närvaro. Vi ber för alla 
pastorer och arbetare i kyrkan som 
kämpar med att försöka möta ett allt 
för stort behov.

11 juli

REGION SVEALAND
Gode Gud, vi tackar dig för de medarbe-
tare som nu förbereder sig för sin första 
tjänst i församlingar i region Svealand. 
Välsigna var och en av dem med glädje 

och kraft. Vi ber för de församlingar 
som nu gör sig beredda att tar emot nya 
medarbetare – pastorer, diakoner och 
ungdomsledare – Gud, låt varje försam-
ling vara en god arbetsplats!   

GLOBALT
Fortfarande påverkas hela världen av 
pandemin. I många länder har den fått 
konsekvenser som kommer att vara 
kännbara under lång tid. Vi ber för våra 
samarbetskyrkor. Vi ber att de kan åter-
hämta sig efter pandemin och att de får 
vara ett instrument i Guds hand för att 
påverka sin egen omgivning. Vi ber att 
de ska kunna finnas för alla människor 
som har drabbats.

18 juli 

EVANGELISATION
Idag ber vi särskilt för de evangelister vi 
bekräftat i sin gåva och avskilt att i för-
kunnelsen  hitta språket och vägen in 
till mötet med dig, Jesus Kristus. Vi ber 
att du ska visa väg, ge helig fantasi, mod 
och generositet i en ny tid. Tack för all 
den gudslängtan som spirar i vårt land. 
Led oss till dig och välsigna allt gott 
arbete som redan pågår och den längtan 
som söker sin väg från alla möjliga håll. 
Låt ditt rike komma! Amen.

KONGO BRAZZAVILLE
Vi ber för Evangeliska Kyrkan i Kongo 
Brazzaville som fått ett nytt ledarskap. 
Vi ber om vishet och ledning i den svåra 
ekonomiska situation som kyrkan befin-
ner sig i. Vi tackar Gud för att vägen till 
det krigshärjade området kring Madzia 
har byggts klart och ber att männis-
korna nu skall kunna odla och få avsätt-
ning för sina produkter.

12 september   

REGION SYD
Vi tackar och ber för barn och unga i 
alla våra sammanhang: familj, närområ-
det, församlingen. Låt dom få erfara att 
Du, Gud är kärlek. Lått dessa glada nyhe-
ter förvandla deras liv och fylla dom 
med tacksamhet, trygghet och glädje. 
Vi tackar och ber för dina församlingar 
och medarbetare som känner trötthet - 
kom Helige Ande med nytt livsmod och 
med glädje i livet med dig. Och välsigna 
alla som på ett särskild sätt står i någon 
form av pionjärt arbete.

ISRAEL/PALESTINA
Allsmäktige Gud, idag ber vi för Israel 
och Palestina. Vi får aldrig tröttas i att 
be om en rättfärdig fred – shalom – 
salam – även när den verkar långt bort. 
Hjälp oss Gud att lyssna till varandra 
och till Dig. Kom till oss. Amen. 

19 september   

REGION NORD   
Gud vi ber för vårt land, alla som lever 
här. Gör våra hjärtan öppna och mjuka 
inför varandra. Vi ber särskilt för alla 

de små församlingarna i vår region och 
hela vårt land som kämpar. Gör oss visa 
och i mötet med människor lyhörda och 
modiga. Vi ber för vår Kyrkokonferens - 
tänk dina heliga tankar i oss Gud.

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. Vi ber för studen-
terna på bibelinstitutet, bevara dem när 
de är på sina praktikresor. 

26 september 

EQUMENIA
Gud, idag vill vi be för alla de lokala sty-
relser som finns i varje förening inom 
Equmenia. För de styrelser som upple-
ver glädje och engagemang i uppdraget 
att leda Equmeniaföreningens arbete 
och utveckling. Vi ber för de styrelser 
som upplever svårigheter i att finna 
vägar framåt. Styrelser som tyngs av svå-
righeter eller brist på engagemang. Gud, 
var närvarande i varje styrelse inom 
Equmenia och ge dem alla glädje, hopp 
och framtidstro.

FILIPPINERNA
Vi ber för United Church in the Philippi-
nes oförtröttliga arbete med att stå upp 
för de marginaliserade i det Filippinska 
samhället. Vi ber speciellt om rättfär-
dig behandling av de ledare som blivit 
trakasserade och fängslade när de ställer 
sig på folkets sida utifrån det uppdrag 
som du gett dem. Vi ber att de ska få 
uppleva både din kraft och glädje i sitt 
arbete.



SPANIEN
Vi ber för våra missionärer och försam-
lingen i Sanlúcar. Vi ber om Guds led-
ning i mötet med nya människor. Vi ber 
även för deras barn, i skola och vardag. 
Vi ber för Vår samarbetsorganisation 
FIEIDE, för det som de står i just nu 
och för våra vänskapsförsamlingar. Vi 
ber också för de samtal som har börjat 
mellan församlingsmedlemmar i Sve-
rige och pastorer i Spanien. Hjälp oss att 
lära av ett ömsesidigt arbete. Tack Gud, 
att du står vid vår sida i allt.

25 juli 

EQUMENIA
Gud, idag ber vi för alla barn och unga 
som just nu finns i sommarens glädje 
och utmaning. Vi ber för dem som upp-
lever sommaren som tom och trist. Som 
längtar efter de rutiner och ordningar 
skolan ger. Vi ber för de barn och unga 
som möts i sommarverksamhet inom 
Equmenia. Läger, kolloverksamhet eller 
andra aktiviteter som sker just under 
sommaren. Gud var med alla ledare 
som får möta barn och unga just denna 
sommar.

INDIEN
Vi ber för det indiska folket som under 
pandemin inte bara drabbats direkt 
av viruset utan av följder som t.ex. att 
många skolbarn missat mängder av 
skolundervisning och många har svårt 
att betala sina sjukhusräkningar. Vi ber 
för din kyrka i Indien och speciellt för 
Hindustani Covenant Church när de tar 
tag i de utmaningar och möjligheter 
som pandemin skapat.

1 augusti 

REGION VÄST  
Jesus tack för alla goda initiativ till 
mötesplatser som finns runt om i region 

väst, vi ber att de skall bli växtplatser 
för tro och liv. Tack för Ska´ut  kursen 
som precis avslutats på Åsengården, vi 
ber för den kommande kajak-retreaten 
för unga vuxna och för idrottslägret 
”Kraft 21”. Hjälp oss att finna vägar till 
gemenskap med varandra och delande 
av tro och liv i våra församlingar och 
med människor i vår närhet. Amen. 

ESTLAND
Vi tackar för att ombyggnationen av det 
gamla teologiska seminariets byggnad 
i Tartu till en kombination av en lokal 
kyrka, förskola och ålderdomshem har 
blivit en verklighet och är igång. Tack 
för de många mirakel som har hänt på 
vägen och att Gud har satt visionen. Vi 
ber att Gud kommer fortsätta leda pro-
cessen och ge oss visdom att följa hans 
steg så att människor så småningom får 
betjänas och uppleva hans nåd!   

8 augusti   

FOLKHÖGSKOLORNA 
Gud, vi ber för alla som i dessa dagar 
förbereder sig för studier på våra folk-
högskolor på Bromma, Härnösand, Karl-
skoga, Sjövik och Södra Vätterbygden. 
Vi ber samtidigt för alla som arbetar 
på skolorna så de får vara platser för 
utveckling och växt. Där man får upp-
täcka mer om sig själv, livet och tron 
och sättas i rörelse för en bättre värld.

EGYPTEN  
Gud idag ber vi för Egypten och den 
kurs med religiösa ledare som kommer 
att hållas i slutet av månaden. Under 
några år har Equmeniakyrkan och 
Nilens Synod arbetat med utbildningar 
i mänskliga rättigheter och religionsfri-
het. Detta är den sista modulen i pilot-
kursen. Vi ber om att vi ska ta tillvara 
det vi lärt oss, så Ditt Rike kan växa. 
Amen.

15 augusti    

REGION STOCKHOLM 
Gud, vi ber för det pionärscoutprojekt 
vi drömmer om och planerar för i Hal-
lunda. Vi ber att du hjälper oss vara 
lyhörda för vart du vill leda oss i det. Ber 
för öppna sinnen, kreativa tankar och 
att vi hittar goda samarbetsmöjligheter 
med olika aktörer i bygden. Vi ber att 
scoutprojektet ska bli en positiv kraft i 
Hallunda, att det ska bidra till genuina 
möten mellan människor och att det ska 
vara till välsignelse både för barn och 
vuxna som bor där. Amen. 

APG29 
Gud, vi ber för Apg29 Pionjärs Sverigere-
san. Vi lägger de ungdomar som är med 
i dina händer och vi ber att du ska vara 
med när de reser från Malmö till Hapar-
anda för att på olika platser bidra med 
inspiration och glädje och visa på ett liv 
med Jesus Kristus. Vi lägger också för-
beredelserna för vårens internationella 
Apg29-skola i dina händer.

22 augusti   

SAMHÄLLE
Gud vi ber för alla som är nya i vårt land. 
Tack för alla som fått uppehållstillstånd 
och vi ber nu särskilt för dem som fått 
avslag och som lever i stor utsatthet, som 
papperslösa. Gud hjälp oss som kyrka 
och medmänniskor att kunna stötta och 
fortsätta arbeta för ett värdigt liv för 
alla. 

KINA
Vi ber för den nya gruppen av elever 
som börjat på Zhong Nan Theological 
Seminary. Vi ber för seminariets stora 
och viktiga uppgift att utbilda framtidens 
kristna ledare i Kina. Vi ber också för din 
kyrkas frihet i Kina att följa dig och för 
mod och vishet om hur man gör det i 
dagens Kina. 

29 augusti    

EQUMENIA
Gud idag ber vi för alla de unga vuxna 
som denna höst tar viktiga steg i livet. 
Vi tänker på dem som går på någon av 
Equmenias Folkhögskolor. De som sökt 
sig dit för att fördjupas i sin tro och som 
människa. Idag ber vi särskilt för de 
som sökt sig till någon av de bibelskolor 
som finns vid Equmenias folkhögskolor. 
Hjälp dem att fördjupas i sin tro, få växa 
som människor och komma vidare på 
den väg de är skapade till.

CENTRALASIEN
Vi ber för vår missionär Batyr och hans 
familj som jobbar med TV-evangelisa-
tion 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 omgiv-
ningen 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. 

5 september    

REGION ÖST 
Tack Herre för alla församlingar och 
medarbetare i region Öst och särskilt 
alla ungdomsledare som nu ska påbörja 
sina tjänster. Tack för ungdomsgrupper, 
scoutkårer, tonårssamlingar, söndags-
skolor osv som börjar sina träffar nu på 
hösten. Vi ber också för våra försam-
lingsplanteringar som finns i region Öst. 
Låt din heliga Ande komma och styrka 
dem, ge dem inspiration och välsignelse.

»


