Indien
Vår systerkyrka i Indien har de senaste
åren samlat in pengar till det pionjära
arbetet i Färjestaden på Öland. Vi ber
idag om Guds välsignelse för våra
vänner som trots små ekonomiska
resurser ändå vill stödja evangelisationsarbetet i Sverige.

19 juni
Kyrkokonferens och riksmöte
Idag avslutas Missionskyrkans kyrkokonferens och SMU:s riksmöte i
Stockholm/Lidingö. Vi ber om Guds
välsignelse över beslut som fattats
under dagarna och för de avslutande
samlingarna idag.

Japan
Förra året blev en ny japansk bibelöversättning klar. Den har ett modernt
språk som man tror ska betyda mycket,
särskilt för de unga. Vi ber att Guds
ord ska bli läst i Japan och ge vägledning och tro för många japaner.

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

26 juni
Distriktsanställda
Vi är alla del av distriktens arbete
genom den hjälp församlingarna får
med samordning och utveckling på
olika sätt. Idag ber vi för alla dem som
arbetar på distriktsnivå i olika befattningar.

Internationell gemenskap
Genom IFFEC, internationella federationen av fria evangeliska kyrkor, har
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.

3 april

10 april

Kyrka i Sameland

Uppdrag Sverige

Gerard och Gerdien Willemsen är pastorer, bosatta i Kiruna. Där arbetar de
för att skapa kontakt med den samiska
befolkningen. Visionen är att få se en
samisktalande församling växa fram.
Vi ber för dem och deras medarbetare i
detta viktiga arbete.

En konferens med bred ekumenisk
uppslutning genomförs denna helg i
Göteborg. Inriktningen är mission och
evangelisation i vårt land. Vi ber om
vishet och kraft för vår kallelse och
vårt uppdrag, att föra ut evangeliet i
Sverige.

Indien

Sri Lanka

Vår systerkyrka HCC hade möjlighet
att snabbt starta ett hjälparbete bland
invånarna på Andamanerna efter
flodvågskatastrofen den 26 december.
Vi ber för deras arbete på denna svårt
drabbade ögrupp.

Många i kustområdet på Sri Lanka
miste anhöriga, hem och inkomstmöjlighet vid flodvågskatastrofen den
26 december. Vi ber idag speciellt för
befolkningen i detta område.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för andra
kvartalet 2005.

17 april

1 maj

15 maj

29 maj

Nationell bönedag

Våga tro

Ungdomsledare

Lägersommar

Även i år kommer ett teamarbete att
genomföras på Öland de två sista veckorna i juli. Vi ber att Gud kallar dem
som ska vara med under dessa veckor
för att möta Semestersverige med det
kristna vittnesbördet.

I många församlingar finns anställda
ungdomsledare som gör ett fantastiskt
arbete bland barn och ungdom. Vi ber
för dessa ungdomsledare, att de får
vara till inspiration och vägledning för
alla de unga de möter.

Sommar betyder läger för många unga
i vårt barn- och ungdomsarbete. Vi ber
om Guds beskydd och välsignelse för
alla dessa läger.

Estland

Ukraina

Sverige

Vår systerkyrka i Estland är intresserad
av samarbete med team från Sverige
för evangelisationsinsatser på olika
platser i Estland. Vi ber för planering
och möjlighet att genomföra detta
under sommaren.

Under de senaste åren har flera nya
kyrkor byggts i Ukraina och församlingarna växer. Vi ber för församlingarnas evangelisationsarbete under de
närmaste månaderna.

I år blir 6 juni, Sveriges nationaldag, en
helgdag för första gången. Idag ber vi
för Sverige, för kungahus, regering och
riksdag. Vi ber för vår kommun och
kommunledning.

22 maj

Kongo-Brazzaville

Runt om i landet samlas idag församlingar inom Svenska Missionskyrkan
till bön för gemensamma böneämnen.
Vi ber om Guds välsignelse över vårt
samfund med alla små och stora församlingar.

Thailand
Semesterparadiset Thailand förvandlades vid flodvågskatastrofen till en
dödens och nödens plats. Vi ber för alla
dem som i Thailand just nu sörjer sina
nära och kära, att de trots allt ska få
uppleva framtidstro.

24 april
SMU:s offerdag
SMU:s mål för de kommande åren
vittnar om framtidstro och glädje! Vi
ber om Guds välsignelse och strategisk
klarsyn för SMU-styrelsen och för förbundssekreteraren Göran Bondesson
och hans medarbetare på SMU riks.

Indonesien
Tsunamivågen drabbade med kraft
Aceh-provinsen på Indonesiens västkust med förödande konsekvenser. Vi
ber för alla dem som just nu arbetar
med återuppbyggandet av byar och
infrastruktur i det drabbade området.

8 maj
Evangelisterna
Missionskyrkans evangelister är i
helgen samlade på Donsö för överläggningar och andlig fördjupning. Vi
ber för våra evangelister som på ett
speciellt sätt är kallade att förkunna
frälsningens budskap för alla åldrar.

Polen
Vår systerkyrka i Polen arbetar under
sommaren med flera olika ungdomsläger. Vi ber om inspiration och glädje
för alla dem som kommer att delta i
dessa läger.

Inuti
SMU:s och Missionskyrkans ungdomsprojekt inuti vill ge ungdomar ökade
möjligheter att komma till tro på Jesus
Kristus och bättre förutsättningar att
komma in i församlingens gemenskap.
Vi ber om Guds vishet och välsignelse
för dem som står i ledningen för detta
projekt.

Pakistan
Pakistans kristna kyrka består av ett
antal stift med bakgrund i olika kyrkotraditioner. Kyrkan samarbetar med
det kristna studiecentret i Rawalpindi.
Vi ber idag för våra vänner i Pakistan
och deras arbete med att förkunna
evangeliet.

5 juni

Många värdefulla kontakter och uppmärksamhet för arbetet med fred och
försoning har skapats genom fotbollsprojektet i Kongo-Brazzaville. Vi ber
för alla de ungdomar och ledare som
deltar i detta viktiga projekt.

12 juni
Kyrkokonferens och riksmöte
Nu i veckan kommer Missionskyrkans
kyrkokonferens och SMU:s riksmöte
att hållas i Stockholm och Lidingö. Vi
ber om Guds välsignelse över förhandlingar och beslut samt över alla samlingar och gudstjänster under veckan.

