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3 juli     

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
Vi ber för nya gemenskaper som 
växer fram. Vi ber om din omsorg och 
din ledning i arbetet med att forma 
mötesplatser för tro och liv. Tack för 
alla som bidrar med tid och liv i detta 
arbete!  

BELARUS
Idag ber vi för Belarus och alla de 
vänner som Equmeniakyrkan har 
där. Speciellt nämner vi det svåra i 
den politiska och militära oron. Gud, 
låt kyrkan fortsatt vara ett ljus för 
människor som lider på olika sätt. Tack 
för våra vänners trohet och uthållighet 
i mötet med de mest utsatta.  Herre, låt 
din välsignelse och kraft vila över alla 
medarbetare.

10 juli

EVANGELISATION  
Vi ber om att vi som kyrka ska finna 
vägar att dela kärlek, liv och tro med 
människor vi möter. Vi ber för de 
platser där Equmeniakyrkans husvagn 
kommer finnas med i sommar, om 
goda möten och samtal. Jesus Kristus, 
låt oss få syn på dig när vi ser våra 
medmänniskor!     

GLOBALT
Gud, vi ber för Jorden, vårt hem i 
kosmos. Heliga Ande, skapa oss på nytt 
till ansvar och tjänst för livets skull!

Gud, tack för din världsvida kyrka 
som vi får vara del av. Tack för de 
samarbetskyrkor vi delar gemenskapen 
med, tack för de nätverk och 
sammanhang där vi kan verka. Vi ber 
också för missionsvolontär-programmet 
och för intresserade volontärer. Vi ber 
för alla dem som kommer att åka ut 
från Sverige den kommande tiden.  

17 juli 

REGION VÄST  
Vi ber för Equmeniakyrkan Region 
Väst, särskilt ber vi för alla läger runt 
om i regionen i sommar. Vi ber att barn 
och unga skall få fina i upplevelser 
tillsammans och tackar för din närvaro 
med dem, Gud. 

SÁPMI
Vi ber och tackar för Sápmi! Vi ber 
särskilt för det bibelöversättningsarbete 
som pågår på flera av de samiska 
språken.

CENTRALASIEN 
Vi ber för Centralasien och vår missionär 
Batyr och hans familj som jobbar med 
TV-evangelisation i området. Vi tackar 
för det gensvar som människor ger 
och ber att ditt ord når ut så att ännu 
fler kommer till tro på Jesus. Vi ber 
även för de människor i regionen 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 och även 
ibland fängslas för sin tro, men som 
fortsätter sprida Ditt ord. Vi ber om mod 
och beskydd.  

18 september   

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK 
Gud, du talar till oss på olika sätt. Tack 
för alla konstverk och bilder vi har i 
våra kyrkor. Vi ber om inspiration för 
konstnärer och fotografer som arbetar i 
din närhet. Ge dem frimodighet att dela 
med sig av sina berättelser med uttryck 
inspirerade av dig. 

KONGO BRAZZAVILLE   
Vi ber för Kongo Brazzaville, att de nya 
missionärer som rest dit skall komma 
in i sina arbetsuppgifter och få ett bra 
samarbete med Evangeliska kyrkan och 
vår gemensamma biståndsorganisation 
ASUdh. Vi ber för kyrkans ledarskap 
och kyrkoledaren Alain Bakoua om 
vishet till att leda kyrkan till enhet och 
ekonomisk stabilitet. 

25 september 

EQUMENIA 
Vi ber för Equmenias alla grupper och 
verksamheter runt om i landet. Tack för 
vardagsmöten och speciella tillfällen, 
för din närvaro i smått och stort. 

ISRAEL/PALESTINA
Gud, vi ber om en rättvis fred i Israel 
och Palestina. Vi ber för det nya 
studiematerialet som tagits fram av 
Sabeel och Bilda; Ge Bibeln utrymme 
att göra skillnad i världen. Vi ber att det 
materialet ska få fördjupa vår förståelse 
och kunskap om hur det är att leva i 
Israel och Palestina. Vi ber för de kristna 
kyrkorna i det heliga landet. 



24 juli 

EQUMENIA 
Vi ber för Equmenia - för lokala 
föreningar, för regioner och nationell 
organisation. Tack för alla som 
engagerar sig för att föreningar ska 
fungera och ge barn och unga möjlighet 
till meningsfull fritid och goda möten, 
med Dig och med varandra! 

JAPAN
Vi ber för Japan, att fler unga kvinnor 
och män ska våga svara ja på kallelsen 
att bli pastorer och att församlingarna 
i våra två samarbetskyrkor Japanska 
Förbundskyrkan och Japanska 
Baptistunionen ska ge dem plats att växa.

31 juli 

FOLKHÖGSKOLORNA   
Gud, vi ber för de folkhögskolor som 
Equmeniakyrkan är huvudman för. 
Vi ber för folkhögskolorna i Bromma, 
Härnösand, Karlskoga, Sjövik, och Södra 
Vätterbygden. Tack för att vi genom 
skolorna får vara med och ge människor 
möjligheten att bildas och utbildas, att 
mogna och växa i gemenskap.  

SPANIEN
Vi ber för Equmeniakyrkans 
samarbetsorganisation FIEIDE och 
för våra vänskapsförsamlingar. Vi 
ber för de fyra platser i landet där 
det under de kommande åren är 
ett särskilt fokus på mission. Vi ber 
för projektets moderförsamlingar, i 
städerna Hinojosa, Talavera de la Reina, 
Lugones och Sant Feliu.  Vi ber också 
för de samtal som har börjat mellan 
församlingsmedlemmar i Sverige och 
pastorer i Spanien. Hjälp oss att lära av 
ett ömsesidigt arbete. Tack Gud, att du 
står vid vår sida i allt.

   

7 augusti   

REGION STOCKHOLM   
Vi ber för Equmeniakyrkan Region 
Stockholm. Vi ber om förnyade tankar 
och vägar i vår kyrka. Hjälp oss alla att 
vara modiga i ord och gärningar, lyhörda 
för dig och varandra. Bevara oss så vi 
är varsamma med oss själva och andra, 
samtidigt öppna för din kärlek och 
kallelse. Led oss i din sanning.   

INDIEN  
Vi ber för Indien – vi ber om frihet för 
alla som bor i Indien att välja och utöva 
sin tro. Vi ber speciellt för de kristna 
bröder och systrar som utsätts för 
diskriminering och förföljelse. Vi ber att 
Du, som vet var det är att bli förföljd, 
ska ge dem både frimodighet och styrka. 

14 augusti    

SAMHÄLLE   
Gud vi ber idag för medarbetare som 
arbetar på sjukhus, fängelser, häkten, 
universitet, i samverkan med polisen. 
Tack för var och en av dem. Vi ber om 
din välsignelse över dem. Hjälp dem att 
förmedla tröst, kärlek, hopp och tro in i 
människor liv.     

KYRKOKONFERENS   
Gud, vi tackar för Equmeniakyrkan och 
för möjligheten att höra samman som 
församlingar runt om i landet. Vi ber 
om förnyad glädje i vårt gemensamma 
uppdrag och för de beslut som fattats 
under kyrkokonferensen. Vi ber också 
för nya medarbetare som nu går ut i 
tjänst och för alla som fått kyrkans 
förtroende i olika uppdrag.

ESTLAND   
Vi ber för Estland och tackar för 
vänskapen mellan våra kyrkor här i 
Sverige och i Estland. Hjälp oss att lära 
av varandra, och ge oss visdom att följa 
dina steg så att människor både här och 
där får betjänas och uppleva din nåd!

21 augusti    

REGION ÖST
Vi ber för Equmeniakyrkan Region Öst 
– tack för alla scoutläger, tonårsläger 
och konfirmationsläger som varit i 
sommar. Vi ber för församlingar och 
sommargårdar i region Öst. Vi ber dig 
att vi – församlingar och föreningar – i 
denna tid skall få visa på hoppet, tron, 
friheten och rättvisan som kommer av 
tron på din kärlek. Amen

EGYPTEN
Gud, vi ber för Equmeniakyrkans 
samarbetskyrka Nilens Synod och det 
interreligiösa arbete som vi samverkar 
kring. Vi tackar dig för att man nu, efter 
en lång tid med covid-19-pandemin, 
kan påbörja nya kurser för kristna och 
muslimska ledare i Egypten. Välsigna och 
led arbetet. 

28 augusti    

EQUMENIA
Gud, vi ber för alla barn och ungdomar. Vi 
ber för Equmenia och Suntprat, som får 
möta dem och prata tillsammans om vad 
vi kan göra för att må bra i det digitala, 
på sociala medier och i gaming. Vi ber 
för alla barn och ungdomar som lider av 
psykisk ohälsa. Hjälp oss att finnas för 
dem, som stöd i gemenskap och samtal.   

APG 29  
Vi tackar dig för den internationella 
lärjungaskolan Apg29. Nu vill vi särskilt 
be för den skola som börjar i Ecuador 
nästa vecka. Var nära elever, ledare och 
skolledare. Låt det bli en tid för möten 
med dig och med människor. Låt längtan 
efter att följa dig både här och där 
fördjupas och växa.  

4 september    

REGION SYD  
Vi ber för Equmeniakyrkan Region 
syd, för Skåne och Blekinge. Välsigna 
regionens barn och unga. Ge dem 
erfarenheten av att vara sedda, 
värdefulla och älskade. Var med alla 
som har kommit till oss som flyktingar 
eller som känner utanförskap. Lär oss 
alla att ta emot våra medmänniskor 
som vi själva vill bli mottagna. Ge ditt 
folk glädje och frimodighet i livet och i 
tjänsten. 

KINA
Gud, vi ber för vidgat utrymme för 
din kyrka i Kina. Vi ber speciellt för 
ZNTS seminariet i Wuhan att de ska 
få utrymme växa så att de kan möta 
det stora behov som finns av utbildade 
ledare inom den kinesiska kyrkan. 

11 september    

VAL I SVERIGE 
Gud, vi ber för Sverige och för det 
val som idag äger rum. Vi ber om att 
människor i vårt land ska känna ett 
gemensamt ansvar för vårt nu och vår 
framtid och tackar dig för möjligheten 
att delta i demokratiska val.  

REGION NORD
Vi ber för Equmeniakyrkan Region 
Nord, för Växtpoolen i Norrbotten, för 
bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan, och vi 
ber att du sänder arbetare till din skörd 
i norra Sverige. Vi ber särskilt för de 
församlingar som söker medarbetare 
just nu. Tack att du är den som kallar 
oss till dig och sänder oss ut i tjänst för 
ditt rike. 

»


