11 juni

Japan

Kyrkokonferensen

Japan brottas med många problem,
till exempel bristen på social trygghet. Pressen på människor är stor, alla
måste prestera sitt yttersta i arbete och
studier. Därför är det viktigt att göra
evangeliets budskap om Guds kärlek
till alla, oavsett prestation, känt och
trott. Vi ber för vår systerkyrka i Japan,
om Guds vishet och glädje i detta
arbete.

Under denna vecka hålls Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens i Stockholm. Vi ber om Guds välsignelse över
förhandlingar och beslut samt över alla
de olika samlingar och gudstjänster
som kommer att genomföras under
veckan.

Indien
Vår systerkyrka i Indien ser arbetet i
Färjestaden på Öland som en del av
deras missionsinsats. Trots små ekonomiska förutsättningar har kyrkan
samlat in stora gåvor för arbetet på
Öland. Vi ber idag om Guds välsignelse
för våra vänner som vill stödja
evangelisationsarbetet i Sverige.

25 juni

18 juni

Internationell gemenskap

Kyrkokonferensen

Genom WARC, Reformerta Kyrkornas
Världsallians, har Svenska Missionskyrkan ett stort internationellt kontaktnät
runt om i världen. Vi ber för denna
gemenskap och alla dess lokala församlingar.

Idag avslutas Missionskyrkans kyrkokonferens i Stockholm. Vi ber om
Guds välsignelse över beslut som fattats under dagarna och för de avslutande samlingarna idag.

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

Distriktsanställda
Vi är alla del av ett distrikts arbete 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.

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

2 april

9 april

Kyrka i Sameland

SMU:s offerdag

För att nå ut med evangelium till fler är
det nödvändigt att i ord och handling
visa att vi som kyrka både respekterar och öppnar oss för andra kulturer
och språk. Svenska Missionskyrkan
vill vara en fri och öppen kyrka och
erbjuda förutsättningar för ett samiskt
sätt att vara kristen och att det samiska
språket används i församlingslivet
inom Sápmi, det området där samerna
har funnits traditionellt. Vi ber idag om
Guds välsignelse över detta arbete.

Vårt barn- och ungdomsarbete är
mycket viktigt och behöver vår förbön.
Idag ber vi för SMU-styrelsen, förbundssekreteraren Göran Bondesson
och hans medarbetare på SMU riks.

Indien
Vår systerkyrka har under det senaste
året fått arbeta med katastrofhjälp på
olika platser, inte minst i Kashmir efter
den stora jordbävningen i norra Pakistan. Vi ber för kyrkans fortsatta insatser för stora grupper av nödställda.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för andra
kvartalet 2006.

Polen
Flera församlingar i Sverige har vänförsamlingar i Polen, ett utbyte som
betyder mycket, både för våra vänner
i Polen och för oss själva. Vi ber för de
församlingar i Polen som arbetar under
små ekonomiska förhållanden, men
ändå gör en viktig insats för människor
i olika åldrar.

16 april

30 april

14 maj

28 maj

Påskdag – Uppståndelsedag

Våga tro

Kyrkokonferensen

SMU:s riksmöte

Team Våga tro kommer i sommar att
arbeta på tre platser: Öland, Göteborg
och Estland. På Öland i samband med
partiledarutfrågning på Klintagården
samt med kafébuss i Borgholm och i
Göteborg i samband med friidrottsEM. Vi ber att Gud kallar dem som ska
vara med under dessa veckor för att
möta många med det kristna vittnesbördet.

Om en månad samlas delegaterna i
Stockholm till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens med temat En
kyrka som berör. Idag ber vi för förberedelserna inför konferensen och alla
dess olika samlingar.

Riksmötet avslutas idag på Klintagården, Öland. Vi ber för delegaterna och
alla de beslut som fattats under dessa
dagar.

”Han är uppstånden! Ja, Han är verkligen
uppstånden!” Under tvåtusen år har
kristna vittnat om Jesu uppståndelse.
Idag är det vi som bär det vittnesbördet vidare! Vi ber om frimodighet och
glädje att i vardagen kunna vittna om
Jesus.

Ukraina
Våra trossyskon i Ukraina kunde under
många år inte tala fritt om sin tro. Idag
är situationen annorlunda. Vi ber för
de växande kyrkorna i öst, att deras
frimodighet och tro får betyda mycket
för många.

Litauen

23 april

Den reformerta kyrkan i Litauen
tänker pionjärt och arbetar bland annat
med församlingsplantering. Vi ber för
detta arbete och de platser där kyrkan
ser ett spirande församlingsarbete.

Färjestaden

7 maj

Pionjärarbetet i Färjestaden har lett
fram till en församlingsbildning. Idag
samlas man till den första gudstjänsten
i församlingen Brofästet med anslutning till Svenska Missionskyrkan och
Pingströrelsen. Vi tackar Gud för Hans
hjälp och ber om fortsatt vägledning
för denna nya församling.

Evangelisterna

Pakistan
Behovet är stort av fortsatt stöd till
dem som drabbades av jordbävningen i
Pakistan. Vi ber för den kristna kyrkans
arbete bland de nödlidande.

Kongo-Kinshasa
En av våra missionsarbetare, Gudrun
Svensson, har under det senaste året
varit engagerad i utbildning och vägledning för dem som arbetar i kyrkans
hälso- och sjukvård, speciellt med
hiv-smittade personer. Vi ber för detta
svåra men viktiga arbete bland allt fler
kongoleser.

21 maj
SMU:s riksmöte

Svenska Missionskyrkans evangelister
är denna helg 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.

Under veckan möts de tre ungdomsförbunden MKU, SBUF och SMU till
gemensam ungdomskonferens och
årshögtid på Klintagården, Öland. Idag
ber vi om Guds välsignelse i förberedelserna inför dessa dagar av viktiga
överläggningar och beslut.

Kongo-Brazzaville

Kongo-Brazzaville

Vår systerkyrka i Kongo har många
evangelister som arbetar hårt, ofta med
små ekonomiska förutsättningar. En
insamling i Sverige har inneburit att
var och en av dessa får ett bokpaket
med litteratur för vidareutbildning. Vi
ber att detta bokpaket får bli till uppmuntran och välsignelse för dem.

Flera hundra ungdomar, både pojkar
och flickor, deltar i den fotbollsskola
som vår systerkyrka driver i Brazzaville i samarbete med Missionkyrkan,
Gothia Cup och BK Häcken. Vi ber att
alla dessa ungdomar får hjälp och vägledning, andligt men också för att lära
sig att leva i fred och försoning.

Kongo-Brazzaville
Sedan några månader leds Unga
Kyrkan i Kongo, JEEC, av pastor Guy
Locko-Elenga. Vi ber för det unga
ledarskapet i en kyrka med stora ungdomsgrupper.

4 juni
Evangelistkonferens i Fiskebäck
Under pingsthelgen anordnar Missionskyrkan och dess evangelister en
inter nationell evangelistkonferens i
Fiskebäcks missionskyrka med temat
Evangelisation – i den Helige Andes kraft.
Deltagare kommer från våra systerkyrkor runt om i världen. Vi ber om
Guds välsignelse och glädje för denna
konferens.

Kongo-Kinshasa
Evangelisationsarbetet är en viktig
del av vår systerkyrkas arbete i Kongo
och går hand i hand med diakonala
och sociala insatser. Vi ber för kyrkans
evangelisationsarbete och för dem som
idag står i ledningen för arbetet.

