Indien

Utbildningscentrum, Lidingö

I vår systerkyrka i Indien är söndagsskolan en viktig del i kyrkans barnverksamhet.I S:t Andrews Church i
Pune finns fyra lärare på två grupper;
juniorklassen, där barnen är 5–10 år,
och seniorklassen, där de är 11–15 år.
Ungefär 70 barn är inskrivna och ca 40
kommer regelbundet. Vi ber för lärare
och barn som möts regelbundet för
kristen undervisning.

Genom en satsning på lekmannautbildning och församlingsutveckling
vill Utbildningscentrum, Lidingö, ge
stöd till församlingar och samfund
och samtidigt vara ett andligt centrum
för daglig andakt. Vi ber om Guds
välsignelse för dem som arbetar på
Utbildningscentrum, Lidingö.

20 juni

Distriktsanställda

Hela Människan
Hela Människan är, med kyrkorna som
huvudmän, en ekumenisk organisation
med lång erfarenhet av socialt arbete
på ett hundratal orter. Ett samhälle där
människan kan leva ett värdigt liv – bli
sann människa – är en central tanke
i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer
medmänsklig omsorg och barmhärtighet och en vilja att möta människan
med respekt och solidaritet. Vi ber för
detta viktiga arbete i vårt samhälle.

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

27 juni
Vi är alla del av ett distriktsarbete som
vill hjälpa oss med samordning och
utveckling på olika sätt. Idag vill vi be
för alla dem som arbetar på distriktsnivå i olika befattningar.

Internationell gemenskap
Genom WARC, World Alliance of
Reformed Churches, har Svenska
Missionskyrkan ett stort internationellt
kontaktnät med kyrkor runt om i
världen. Vi ber för denna gemenskap
och alla dess lokala församlingar.

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

4 april

11 april

Kyrka i Sameland

Missionsföreståndarval

Ett projekt inom Övre Norrlands
distrikt där pastorerna Gerard och
Gerdien Willemsen under de senare
åren arbetat för att skapa kontakt med
samiska grupper och organisationer.
Vi ber för dem och de församlingar
i distriktet som har visionen för ett
samiskt 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.

Estland
Vår systerkyrka i Estland arrangerar
under sommaren ungdomsläger för
olika åldrar. Vi ber för ledare och
deltagare, att lägerveckorna får hjälpa
många ungdomar fram till personlig
kristen tro.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för andra
kvartalet 2004.

Litauen
Sedan några år har vi relationer till den
reformerta kyrkan i Litauen som bland
annat arbetar med att bygga upp nya
församlingar. Deras erfarenheter kan
bli till hjälp i Sverige där vi behöver nya
utmaningar för att våga tänka pionjärt.
Vi ber för den reformerta kyrkan i
Litauen och deras visioner för framtiden.

18 april

2 maj

16 maj

Kina

Uppdraget pågår

Våga tro

Kyrkokonferens och riksmöte

Svenska Missionskyrkan och SMU
söker nya vägar att nå olika åldrar i
Sverige med evangelium. Omvändelse
och Tro är nyckelord i vårt gemensamma arbete. Vi ber om vishet och
Andens kraft till frimodighet i vittnesbörd bland människor i alla åldrar.

Under tre sommarveckor planeras en
satsning på Öland och i Stockholm
med ett team av människor i olika
åldrar som ska evangelisera, inspirera
och informera. Vi ber om Guds ledning i planering och genomförande av
dessa veckor och att det också öppnar
vägar för fortsatt långsiktigt pionjärarbete för några av deltagarna.

Under den kommande veckan
kommer delegater från hela landet att
samlas i Västerås för överläggningar,
beslut och inspirerande samlingar. Vi
ber om Guds välsignelse över dessa
dagar och vishet inför beslut som ska
fattas i Missionskyrkans kyrkokonferens och SMU:s riksmöte.

Den växande kyrkan i Kina är ett resultat av troget kristet vittnesbörd och
tjänst, men främst är det ett resultat
av trogen bön. Vi ber att Kinas kyrka
fortsatt får vara en bedjande kyrka till
tjänst och uppmuntran för många.

Ecuador

Under kyrkokonferensen kommer
medarbetare i kyrkan att avskiljas för
särskilda tjänster i distrikt och centralt.
Vi ber om Guds välsignelse i deras
uppdrag.

Den kristna församlingen är inte till för
sig själv utan för alla dem som finns i
dess närhet. Vi har kontakt med många
som ännu inte kommit till personlig
kristen tro. Vi ber för dem som vi
denna vecka kommer att möta.

23 maj

Kongo-Brazzaville

Kyrkokonferens och riksmöte

En viktig fråga för vår systerkyrka
gäller evangelisationen i områden där
endast ett fåtal kristna finns. Missionskyrkan sänder i höst en evangelist
till Kongo för att dela erfarenheter
om evangelisation. Samtidigt sänder
Kongokyrkan en av sina pastorer för
tre månaders arbete i några församlingar i Småland. Vi ber om Guds välsignelse i detta utbyte av medarbetare
och tjänster.

Ryssland/Ukraina
Genom lokala församlingar, bibelinstitut och universitet möter Missionskyrkans evangelist Jan Erixon många
människor i Ryssland/Ukraina. Vi ber
om den Helige Andes ledning när det
gäller det fortsatta arbetet. Skörden är
stor – Vi ber att Gud sänder arbetare
till sin skörd.

25 april

Förbundskyrkans största församling,
Santisima Trinidad, i Quito har under
det senaste året genomgått stora förändringar, bland annat i församlingsledningen. Vi ber om Guds välsignelse
för våra missionsarbetare Krister och
Lisbeth Gunnarsson i deras arbete att
stödja och uppmuntra församlingen.

Offerdag för SMU

9 maj

Det finns stora utmaningar och visioner för SMU under de kommande
åren. Vi ber om Guds vishet och
strategisk klarsyn för SMU-styrelse,
förbundssekreterare Göran Bondesson
och hans medarbetare på SMU riks.

Pakistan
Den kristna kyrkan i Pakistan lever i
en utpräglad minoritetssituation där
det dagliga livet inte är enkelt. Kyrkan
arbetar för att bekämpa intolerans i
samhället och att främja social harmoni. Vi ber om vishet för kyrkans
ledare och Guds välsignelse i deras
viktiga arbete.

Missionsföreståndarval
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.

Pastorer och diakoner
Under den kommande kyrkokonferensen kommer pastorer och diakoner att
ordineras för tjänst i Svenska Missionskyrkan. Idag ber vi för dem och deras
första tjänst i församlingar runt om i
landet.

Särskilda tjänster

Denna söndag avslutas Svenska
Missionskyrkans kyrkokonferens och
SMU:s riksmöte i Västerås. Vi ber om
Guds välsignelse över beslut som
fattats under dagarna och för de
avslutande samlingarna idag.

30 maj
Den Helige Ande
En förutsättning för en levande och
växande församling är öppenhet för,
och beroende av Guds Helige Ande.
Vi ber om att vår församling får vara
kanalen för Guds Andes verk i vår
bygd.

6 juni
Uppdraget
– Församlingen i världen

13 juni
Lägersommar
Runt om i landet kommer det i
sommar att arrangeras riks-, distriktsoch församlingsläger för barn och
ungdomar. Vi ber om Guds välsignelse
över alla dessa viktiga aktiviteter.

