14 mars

Kina

Missionsföreståndarval

Kristna, både inom och utanför den
registrerade kyrkan, får ofta kämpa
mot myndigheternas godtycke och
bestraffningar. I slutet av förra året
arresterades över  icke-registrerade
kristna i Henan-provinsen, sydväst
om Beijing. Registrerade pastorer
trakasseras också regelbundet då de
lämnat de ramar som myndigheterna
fastställt. Vi ber för Kristi kyrka i Kina!

Missionsföreståndaren är Svenska
Missionskyrkans andliga ledare och
främsta företrädare. Inför valet av ny
missionsföreståndare ber vi om vishet
och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Japan
Vår systerkyrka upplever just nu
svårigheter, då församlingar splittrats
och medlemmar lämnat för att
engagera sig i andra sammanhang. Vi
ber om Guds hjälp för pastorer och
församlingsledare att visa fasthet och
kärlek i denna svåra situation.

21 mars
Uppdrag Vidare
Varje lem i kroppen är viktig och
behövs för att kroppen ska fungera.
Varje medlem i församlingen är en
gåva till helheten och idag ber vi
om att vår församling ska få vara ett
Guds instrument, till välsignelse för
människor i vårt samhälle.

Svenska Missionskyrkan
Box 6302, 113 81 Stockholm
08-15 18 30, info@missionskyrkan.se
www.missionskyrkan.se

28 mars
Mission i Sverige
Det är många som vill vara med och
dela ansvaret för mission i vårt land.
Idag vill vi offra och be för att vi som
kyrka ska kunna fullgöra det som är
vårt uppdrag, att vittna om Guds nåd
genom Jesus Kristus.

Mellanöstern
Det är inte lätt att hitta de framkomliga vägarna i ”en färdplan för fred”,
men vi vägrar ge upp hoppet om en
fredlig lösning på konﬂikten mellan
judar och palestinier. Vi ber om Guds
vishet, kärlek och nåd för alla dem som
är engagerade i fredsarbetet.

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne ﬁnns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan
fördjupas och kompletteras.

4 januari

11 januari

Malmö

Missionsföreståndarval

Malmö missionsförsamling arbetar för
att ﬁnna former för ett pionjärarbete
i Ulricedalskyrkan. Dit Anden leder
oss är de ledord man vill arbeta
efter. Därför ber vi om Guds Andes
speciella ledning i detta viktiga uppdrag.

Missionsföreståndaren är Svenska
Missionskyrkans andliga ledare och
främsta företrädare. Inför valet av ny
missionsföreståndare ber vi om vishet
och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Ecuador

Kampen mot fattigdomen är den
kristna församlingens största utmaning
i Centralamerika. Vi ber för Joseph
Rivera, föreståndare för Moravakyrkan,
och kyrkans arbete för att bekämpa
fattigdomen i Nicaragua.

Den lilla församlingen i Manta i
Ecuadors kustprovins har kunnat
bygga ut sin kyrka för att möta det
stora behov som man upplevt i stadsdelen Sju dolkstyng. Vi ber för pastor
och församlingsledning, om att de
ska få vishet och uthållighet i ett
påfrestande arbete bland unga
människor med drogproblem.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för första
kvartalet 2004.

Nicaragua

8 januari

1 februari

15 februari

29 februari

Ekumenik

Norrköping

Uppdraget fortsätter

De nya svenskarna

Under denna vecka kommer församlingar att samlas till ekumeniska bönesamlingar runt om i landet. Vi ber om
den Helige Andes kraft och välsignelse
vid dessa tillfällen.

Immanuelskyrkan i Norrköping vill
initiera ett pionjärarbete med Åbykyrkan som bas. Vi ber för pastorer,
församlingsledning och medlemmar
som känner engagemang för detta
arbete, att de får vishet och frimodighet att möta nya människor med
evangelium.

För det fortsatta församlingsgrundande
pionjärarbetet planeras ett större team
som ska arbeta i olika miljöer och med
inriktning på det personliga mötet med
människor. Vi ber om vägledning för
den arbetsgrupp som planerar detta
viktiga arbete i samarbete med lokala
församlingar.

Situationen bland unga i våra större
städers invandrartäta förorter kan ge
upphov till en känsla av hopplöshet.
Gängbildning och kriminalitet påverkar
många i negativ riktning. Vi ber att vi
som kyrka ska kunna hitta vägar till
dessa ungdomar med evangelium.

Kongo-Brazzaville

Kongo-Brazzaville

Församlingen i Makelekele har över
  medlemmar.  påbörjades
planerna att bygga en kyrka och 
lades grundstenen för en kyrka med
  sittplatser. Nu är kyrkan invigd
och har blivit till stor välsignelse. Vi ber
för pastor och församling i en viktig del
av Brazzaville.

Evangeliska kyrkans diakonala arbete
ASU har under de senaste månaderna
kunnat ge stöd till ett stort antal
familjer. Stödet har bestått av mat,
redskap och takplåt, en hjälp som är ett
hoppets tecken för många människor.
Vi ber för dem som arbetar praktiskt
och för alla som nås av hjälpen.

Svenska Missionskyrkan och Gothia
Cup har inlett ett samarbete i Kongo
för att starta fotbollslag för tonåringar
och på så sätt samla dem till något
meningsfullt. Önskan är att det ska
leda till försoning hos befolkningen. Vi
ber för Andreas Svensson och Kajsa
Wallmyr, som är volontärer i projektet.

8 februari

22 februari

Missionsföreståndarval

Diakonalt arbete

Missionsföreståndaren är Svenska
Missionskyrkans andliga ledare och
främsta företrädare. Inför valet av ny
missionsföreståndare ber vi om vishet
och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Sjukhuskyrkan har ett viktigt arbete på
många av landets sjukhus. Vi ber för
pastorer och lekmän som har kontakt
med patienter och vårdpersonal.

Ecuador
Församlingen i Baeza arbetar för att
utveckla det skolarbete som började
för ﬂera år sedan, med förskolan Glada
Ansikten. Vi ber att församlingsledning
och föräldrar kan hitta en väg framåt
till nytta och glädje för barn och ungdomar i samhället.

25 januari
Hela Människan
I genomsnitt ﬁnns två barn i varje skolklass som växer upp i ett hem där det
förekommer missbruk. Många av dessa
barn far tidigt väldigt illa. De får helt
enkelt inte vara barn i den utsträckning
de skulle behöva. Vi ber för Hela
Människans arbete att hjälpa dessa
barn genom ledarutbildning och
praktiska insatser, i projektet Linus.

Costa Rica
Nairistiftelsen har, med stöd från
Missionskyrkan, ett omfattande
biståndsarbete i dialog med indianbefolkningen och de spanskättade
nybyggarna. Vi ber om god utveckling
av arbetet med material för skolarbetet
i området.

Kongo-Kinshasa
Missionsföreståndare Muanda
Mikiama har valts till ledamot i det nya
övergångsparlamentet, för en period på
två år. Vi ber om Guds välsignelse
så att pastor Muanda kan vara ett
ljus i mörkret i den nya och viktiga
uppgiften.

Kongo-Kinshasa
Sedan många år bedrivs ett viktigt sjukoch hälsovårdsarbete på IME-sjukhuset
i Kimpese. Trots ekonomiska svårigheter försöker läkare och personal att
bistå alla dem som söker hjälp på sjukhuset. Vi ber för personal och patienter
på IME-sjukhuset.

Kongo-Brazzaville

7 mars
Färjestaden
Pionjärarbetet i Färjestaden utvecklas
positivt och många nya kontakter
skapas, inte minst bland ungdomar. Vi
ber för pastorn, Erling Andersson, och
för pionjärteamet, men också för de
troende i Färjestaden som vill vara
med och ge sitt stöd till detta arbete.

Indien
Vår systerkyrka i Indien har ett verkligt
missionsintresse. Det visar sig bland
annat genom att de stött pionjärarbetet
i Färjestaden genom ett missionsoffer!
Vi tackar Gud för deras kärlek till
arbetet i Sverige och vi ber om Guds
välsignelse i deras missionsarbete i
Indien.

