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3 oktober

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
Idag ber för det församlingsgrundande 
arbetet. Tack för alla de som ställt sitt 
liv till förfogande för att nå människor 
med evangelium. Vi ber om att denna 
längtan får formeras till fler platser 
och sammanhang. Vi speciellt för de 
församlingar och enskilda som kämpar 
med beslut om att gå eller inte gå.

LIBERIA
Herre vi ber Liberia, för dess folk 
och för Metodistkyrkan, som vi 
samarbetar med. Vi ber speciellt för de 
hörselskadade barnen som kyrkan ger 
utbildning i teckenspråk och där de i en 
specialskola får grundskoleutbildning. 
Vi ber nu speciellt för den nya skolan 
i Kakata som man bygger ut. Vi ber att 
barnen skall accepteras och inkluderas 
av sina familjer och samhället och att 
de skall få möjlighet till utkomst.

10 oktober

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK
Gud, vi tackar dig för sången och 
musiken! I dag ber vi för dem som 
skriver sånger och särskilt för våra 
musikutgivningar Equmenia Ton och 

Brukssånger. Vi ber om inspiration och 
skaparglädje. Tack för den tröst och 
glädje vi får genom musiken. Vi sjunger 
vår lovsång till dig.   

GLOBALT
Vi ber för den europeiska 
baptistfederationen EBF som 
Equmeniakyrkan är medlem 
av, och särskilt för dess nyvalda 
generalsekreterare Alan Donaldson. 
Vi ber att Gud ska välsigna honom 
och hela EBF, som representerar 
baptistkyrkor i 52 länder. Vi tackar 
också för förre generalsekreteraren 
Tony Pecks många år av tjänst!

17 oktober 

MITT
Gud vi ber för alla medarbetare som går 
in i nya tjänster i Region Mitt. Ge dem 
mod, kraft och klar blick. Vi tackar dig 
för den gåva de är till Region Mitt. 

PAKISTAN
Vi ber om fred och försoning i de 
konflikter som på olika nivåer påverkar 
Pakistan. Vi tänker speciellt på de 
miljontals flyktingar från Afghanistan 
som sökt skydd i Pakistan. Vi ber 
också för vårt gemensamma insatser 

12 december   

REGION STOCKHOLM
Gud, vi ber för våra församlingar 
som firar gudstjänster på fler språk 
än svenska. Tack för människor som 
kommit till oss från andra delar av 
världen. Hjälp oss att ta emot den gåvan 
med ömhet och förväntan. Led oss när 
kulturer och vanor av olika slag ska 
mötas. Tack för att vi också lokalt får 
vara uttryck för din världsvida kyrka.

MOLDAVIEN
I Moldavien lever många kvinnor och 
barn under hot om att bli utnyttjade 
sexuellt. Corona pandemin, med 
restriktioner om rörlighet, innebär för 
vissa att hemmet blivit ett fängelse. 
Vi tackar Gud för Beginning of Lifes 
närvaro i Moldavien, medarbetares 
kompetens att arbeta med våld i nära 
relationer och deras kreativitet i att 
nå ut till människor bl a via sociala 
medier, där de där får råd och stöd 
i hur isolering kan brytas och vilka 
rättigheter varje människa har. Vi ber 
om mod, vishet och beskydd under en 
mycket utmanade situation. 

19 december   

SAMHÄLLE   
Vi ber för sjukhuskyrkan, för den som 
är sjuk, för anhöriga och personal. Vi 
ber för sjukhuskyrkans medarbetare, 
låt dem få förmedla hopp och tro till 
dem de möter. Vi ber också för alla 
i fängelser och häkten. Vi ber för 
intagna och personal, vi ber för kyrkans 
medarbetare som finns där för stöd och 
samtal.  Gud, du överger inte någon. 

NICARAGUA
Gud, vi tackar dig för att vi får vara 
del i din mission. Idag ber vi särskilt 
för dem som du kallar till pastorer i 
Moravakyrkan i Nicaragua. Både dem 
som är ute i tjänst och dem som nu 
studerar på Teologiska Seminariet. Det 
är inte alltid lätt. Fortsätt att rusta dem 
och leda dem när de i ord och handling 
visar på din kärlek till din skapelse. 

26 december 

EQUMENIA
Gud, vi tackar dig för ett år som går 
mot sitt slut. Tack att vi under alla årets 
skiften kan sätta vårt hopp och tillit till 
dig. Förnya oss i tro och kärlek. Vi ber 
om välsignelse över alla barn och unga 
i vårt land. Vi tackar dig för Equmenia 
och ber om vishet att finna vägar för att 
din kärlek ska nå ut till fler unga i vår 
tid. Amen.  

BURMA
Vi ber om ett slut på regimens 
våldsamma agerande mot sina egna 
innevånare och ett slut på våldsspiralen. 
Vi ber om ett speciellt beskydd för alla 
internflyktingar och fristäder både 
inom och utanför landet där de kan 
finna säkerhet. Vi ber om rättfärdighet 
och försoning mellan grupper byggt på 
respekt för allas rättigheter och för din 
kyrkas roll i detta.



med Christian Study Center för att 
överbrygga konflikter och stärka 
förståelsen mellan människor från olika 
religiösa grupper.

24 oktober 

DIAKONI
Gud vi ber om livsmod efter en lång 
tid av restriktioner, hjälp och möt 
människor som söker hopp, mening och 
glädje i sina liv! Kom med din frid till de 
trötta, utsatta, ensamma och isolerade. 
Vi ber för vår församling, hjälp oss att 
skapa öppna mötesplatser för att samtal 
om dig, du som med omsorg ser till vårt 
innersta och aldrig tröttnar på att skapa 
nya möjligheter till din närhet.

AZERBAJDZJAN
Vi ber för de människor som fortsatt 
drabbas av den pandemi vi alla lever i. 
Vi ber för vårt samarbete, hjälp oss att 
lösa de hinder som pandemin skapar. 
Låt vårt samarbete få 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. Vi tackar för 
evangelister och ledare som fortsätter 
sprida Guds ord. Vi ber om mod och 
beskydd. 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.

31 oktober 

EQUMENIA  
Herre, tack för Equmenias scouter och 
ledare. Vi ber att scoutingen ger barn och 
unga en trygg vardag och framtidshopp 
och att alla får känna sig sedda, 
inkluderade och älskade. Vi ber att våra 
scouter igenom scoutmöten, hajker, 
läger och kurser får växa i gemenskap 
med varandra och med dig Jesus. 

LIBANON
Vi ber för Libanon. Livet för 
människorna har blivit svårt de senaste 
två åren. Lönen räcker inte längre 
att betala bensin för att kunna åka 
till jobbet eller köra barn till skolan. 
Livsbesparingar har gått upp i rök 
när banksystemet kollapsat. Kyrkan 
försöker erbjuda skolgång och lindra 
nöd. Vi ber om rättvisa och fred. Herre, 
förbarma dig.  

7 november   

REGION SVEALAND 
Gud, för de 110 församlingarna i 
Region Svealand ber vi. Fyll varje 
gemenskap med din Ande och ge liv så 
att de alla, på sina orter och med sina 
förutsättningar är med i arbetet att 
älska världen tillbaka till dig. Särskilt 
ber vi för de församlingar som saknar 
ledare för arbetet med barn och unga 
och för viktiga förtroendeuppdrag! Sänd 
människor till deras hjälp!

KINA-XINJIANG  
Vi ber för att makthavare som har 
ansvar för Xinjiang ska respektera 
Uigurerna och andra gruppers 
mänskliga rättigheter. Vi ber också 
för alla de som flytt men som även i 
sina nya hemländer lever med rädsla 
för repressalier mot sig själva och 
släktingar som finns kvar landet. Vi ber 
om vishet och mod för resten av världen 
att agera för de förtryckta.

14 november    

EVANGELISATION 
Gud du Skapare, du som är hela 
världens Gud, hjälp oss att se alla andra 
och inte bara varandra som kyrka. Herre 
Jesus vi är din kropp, vi är dina händer 
på jorden, men för att kunna vara det 
behöver vi se människor så som du 
ser dem, och älska människor som du 
älskar dom. Ge oss därför ditt hjärta 

Kristus, ge oss så mycket av din kärlek 
som vi som kyrka och individer kan ta 
emot. Helig Ande, vi bär idag fram vår 
kyrka. Hjälp oss som kyrka att vara Guds 
mjuka men samtidigt starka utsträckta 
hand till den värld som längtar efter den 
sanning och den kärlek som bara finns i 
Jesu varma öppna famn. 

LITAUEN 
Tack för att vi får be för Litauen idag. 
Vi ber för kyrkorna, speciellt ber för 
metodistkyrkan, att du ska kalla fler 
pastorer och medarbetare. Tack för 
sommarens lägrar, där barn, unga och 
familjer fick möjlighet att mötas. Fortsätt 
ta hand om dem och välsigna dem. Jesus, 
tack för att du vill möta varje människa, 
barn, unga och äldre.

21 november   

EQUMENIA
Gud, vi ber för Equmenia, som i helgen 
haft sin riksstämma. Vi ber för ombuden 
som deltagit, för styrelsen som förberett 
ärenden och alla funktionärer som gjort 
den möjligt. Låt var och en uppleva att 
de är med och skapar en levande rörelse 
för barn och unga. Vi ber för den nya 
styrelsen och alla som ska vara med och 
förverkliga de besluts som tagits. 

KONGO KINSHASA
Vi ber för samarbetskyrkan CEBU och 
den ledarkris som rörelsen genomlidit 
under en tid. Vi ber om fred och försoning 
och att kyrkan framgent framförallt 
ska få vara ett ljus och ett salt i den här 
världen. Vi vill också be om välsignelse 
och beskydd över de nya missionärer som 
rekryterats och som nu förbereder sig för 
utresa till Kongo-Kinshasa. 

28 november    

REGION VÄST 
Tack Herre för alla församlingar och 
medarbetare i region Väst. Idag ber vi 

särskilt för de församlingar i vår region 
som inte har någon anställd, som 
kämpar med ledarbrist och sviktande 
resurser, heliga Ande kom med hopp, 
kraft och glädje i deras viktiga uppdrag 
att vara Kristi kropp på de platser där 
de finns. Jesus Kristus tack för att du 
kommer till oss med hopp och ljus – 
hjälp oss att hitta sätt att bära det hoppet 
vidare.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD
Idag ber vi för Kyrkornas Världsråd 
och den stora generalförsamlingen 
i Karlsruhe, Tyskland som blivit 
framflyttad ett år till september 2022. Vi 
ber för förberedelserna och speciellt att 
det ska vara möjligt för deltagare från det 
globala syd att komma in i Europa och 
delta, och vi ber med temat: Kristi kärlek 
berör världen till försoning och enhet. 

5 december    

FOLKHÖGSKOLORNA 
Gud, tack för rikedomen vi har i 
Equmeniakyrkans och Equmenias 
folkhögskolor. Skolor som är växtplatser 
i livet. Nu ber vi om för alla möten som 
görs på Karlskoga, Södra Vätterbygden, 
Härnösand, Bromma och Sjövik. Om 
vidgade perspektiv i livet. Om rum där 
alla blir sedda. Om uthållighet som 
fördjupar drivkrafter. Om möten som 
stärker tron.

THAILAND
Vi ber för Gunilla och Vesna Bun, våra 
nya missionärer till Thailand. Vi ber om 
församlingar som vill står bakom dem 
här i Sverige och att de ska på ett bra 
sätt komma in i arbetet tillsammans 
med Karenbaptistsamfundet i Thailand. 
Vi ber om förberedda vägar i olika 
praktiska detaljer som behöver komma 
på plats och för språkstudier.

»


