13 mars

Indien

Inuti

HCC, vår systerkyrka i Indien, har
beslutat att starta ett nytt pionjärarbete
i Goa. Till att börja med hoppas HCC
kunna använda den lokal som tidigare
hyrts av de svenska organisationer som
stod bakom projektet Western Youth in
the East. Vi ber för detta nya arbete och
de medarbetare som går in i projektet.

Ungdomsprojektet inuti vill hjälpa
SMU-föreningar och församlingar att
hitta nya arbetsformer, nya synsätt på
hur man möter unga idag och även
fördjupa förståelsen av omvändelse.
Omvändelse kan ses från flera perspektiv – inte bara ur individperspektiv,
utan även församlingsperspektiv. Vi ber
om Guds vägledning för detta arbete.

Japan
Under förra året blev en ny bibelöversättning klar. Översättningen innebär
att ca 350 verser från den tidigare versionen fått en relativt radikal omskrivning
för en klarare bibelförståelse. Vi ber
att översättningen kan nå in i många
japanska hem och bli till välsignelse.

20 mars
Kyrka–Arbetsliv
Företagspastorer gör kyrkan tillgänglig i det vanliga livet. Åke Nordqvist
arbetar som pastor med uppdraget att
finnas till för anställda och företagare.
Vi ber för honom och hans kollegor
som rör sig ute på fabriksgolv för
samtal och goda relationer.

Svenska Missionskyrkan
Box 6302, 113 81 Stockholm
08-674 07 00, info@missionskyrkan.se
www.missionskyrkan.se

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

2 januari

9 januari

Malmö

SMU-scout

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.

Stadionkyrkan i Malmö har två medarbetare i Ulricedalskyrkan, Lennart
Henriksson och Anna Cooper, som
leder pionjärprojektet Dit Anden leder
oss. Vi ber för dem och andra som
arbetar för att skapa nya kontakter
med familjer i området kring Ulricedalskyrkan.

Scoutarbetet är viktigt för tusentals
ungdomar varje vecka. Vi ber om
uthållighet och glädje för alla ledare
som satsar tid och kraft i detta viktiga
arbete.

Mellanöstern

Ecuador

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
israeler och palestinier. Vi ber om Guds
vishet, kärlek och nåd för alla dem som
är engagerade i fredsarbetet.

Radio HCRI är Förbundskyrkans radiostation som varit i funktion sedan 1985.
Radiosändningarna, som når långt in i
Amazonasområdet, är en möjlighet till
undervisning, information och evangelisation. Vi ber för radions medarbetare
och alla dem som lyssnar.

27 mars
Mission i Sverige

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för första
kvartalet 2005.

Nicaragua
Av Moravakyrkans 90 000 betjänade
är mer än hälften barn och ungdomar.
I samarbete med bl a SMU bedrivs en
omfattande verksamhet, främst lokalt,
men också nationellt. Vi ber för
kyrkans ungdomssekreterare och alla
hans medhjälpare.

16 januari

30 januari

13 februari

27 februari

Ekumenik

De nya svenskarna

Inuti

Diakonalt arbete

Varje år kommer det människor till
Sverige för att söka hjälp och om
möjligt få en trygg tillvaro för sig själva
och sina familjer. Vi har som kyrka ett
ansvar för främlingen. Vi ber om Guds
välsignelse för alla dessa och vishet att
ge den hjälp som behövs.

SMU har tillsammans med Missionskyrkan startat ungdomsprojektet
inuti. Projektet vill ge ungdomar
förnyade möjligheter att komma till
tro, omvändelse till Jesus Kristus och
livsgemenskap i församlingen. Vi ber
för pastorerna Ove Sommar och Boppe
Perhamn som arbetar med projektet.

Sjukhuskyrkan arbetar med kontakt
och själavård på många av våra sjukhus. Vi ber för pastorer och diakoner
som genom detta arbete får bli till
välsignelse för många människor.

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

Ecuador
Manabíprovinsen på Ecuadors västkust
är ett av de områden där Förbundskyrkan växer. Flera församlingar har
grundats de senare åren. Vi ber för de
nystartade församlingarna och deras
ledare.

23 januari
Hela Människan
Många före detta intagna vid fångvårdsanstalter upplever stora problem
vid frigivningen. Hela Människan
arbetar för att personer vid frigivning
ska tillförsäkras sina grundläggande
rättigheter, det vill säga arbete, bostad
och social service. Vi ber för dem
som arbetar i detta projekt och för de
frigivna som vill få hjälp att göra en
nystart och komma in i samhället.

Costa Rica
Under flera år har Missionskyrkan
hjälpt till med miljö- och utvecklingsarbete i Costa Rica. Det är ett långsiktigt arbete som även fortsättningsvis
behöver stöd. Vi ber om uthållighet
och glädje för dem som idag arbetar
med dessa frågor.

Flyktingarbete
Varje dag ser och hör vi om människor
som lever under svåra förhållanden i
flyktingläger och under flykt från oroshärdar. Vi ber för dessa områden och
de människor som där är på flykt.

6 februari
Norrköping
Några unga familjer har beslutat sig
för att vara med i pionjärarbetet i
Åbylundskyrkan och arbetar nu för att
skapa god kontakt med människor i
området kring kyrkan. Vi ber för dessa
familjer och de nya kontakter som de
får med människor i olika åldrar.

Kongo-Brazzaville
För fjärde gången har Alphonse
Mbama valts till missionföreståndare
i Kongokyrkan och han går nu in i sin
femte och sista period som missionsföreståndare. Vi ber om vishet och
välsignelse för honom och hans medarbetare att leda kyrkan in i framtiden.

Kongo-Kinshasa
Det är fortfarande en känslig situation
i den sydöstra delen av landet. Många
olika krafter vill vara med och påverka
utvecklingen. Vi ber om en varaktig
fred i området så att människors levnadsförhållanden kan förbättras.

20 februari
Tonårsarbete
Många skolungdomar är på sportlovsläger den här tiden på året. En härlig
möjlighet till avkoppling, rekreation
och också andlig välsignelse. Vi ber
för alla lägerveckor, om beskydd och
välsignelse för ledare och deltagare.

Kongo-Brazzaville
Missionskyrkans evangelist Carl-Olov
Hultby besökte Kongo-Brazzaville för
några månader sedan för att medverka
i möten. Både kyrkan och kyrkans
ungdomsorganisation ( JEEC) planerar
nu för pionjärevangelisation i framför
allt de norra delarna av landet. Vi ber
för pastorer och lekmän engagerade i
detta arbete.

Kongo-Kinshasa
Från hösten 2003 har Svenska Missionskyrkan och CEC återigen piloter som
flyger till olika platser i Manyangaprovinsen (Luozi, Kimpese, Kibunzi,
Mukimbungu o s v). Sam och Margret
Norman, som båda är piloter, flyger
Missionkyrkans plan. Vi ber om Guds
beskydd i deras arbete och att missionsflyget får en fortsatt god utveckling i
landet.

6 mars
Färjestaden
Det blir mer och mer aktuellt att
grunda en ekumenisk församling i
Färjestaden. Gruppen av troende växer
stadigt och nu arbetar de konkret med
stadgar för en församlingsbildning. Vi
ber om Guds välsignelse och vägledning i den fortsatta utvecklingen.

Kina
Pastorernas manskör inom Svenska
Missionskyrkan befinner sig nu på
resa i Kina för att besöka församlingar
i bland annat Beijing och Hubei-provinsen. Vi ber om att kören får bli till
glädje och välsignelse i mötet med våra
trossyskon i Kina.

