18 mars

25 mars

Kyrka–arbetsliv

Mission i Sverige

Kontakten med företag och arbetsliv
finns på ett naturligt sätt i våra försam
lingar genom medlemmars dagliga
sysselsättning. Vi ber om frimodighet
och vishet för er församlings medlem
mar i kontakten med kollegor på sina
arbetsplatser.

Under denna helg vill vi fokusera på
bön och offer för vårt gemensamma
arbete i Sverige. Vår bön är att vi som
kyrka med frimodighet ska bära ut
vittnesbördet om Jesus och ge vägled
ning till dem som längtar efter ett nytt
liv. Vi vill växa både i andlig mognad
och i ett större antal medlemmar i våra
församlingar.

Indien
Områdena i Maharashtra och Gujarat
drabbades under sommaren av kraf
tiga översvämningar. Missionskyrkans
systerkyrka har sedan dess arbetat
intensivt för att hjälpa de nödställda.
Vi ber för kyrkans medarbetare som
är engagerade i det omfattande hjälp
arbetet.

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

Mellanöstern
Mellanösternarbetet har som huvud
syfte att lyfta fram och stödja de
kristnas situation i området samt verka
för stöd till freds- och försoningsarbete
i Mellanöstern. Vi ber för dem som
aktivt arbetar på plats för detta viktiga
mål. Vi ber också för SMU:s volontärer
i Betlehem.

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

7 januari

14 januari

Kyrka i Vilshärad

Växtkraft – SMU vill bli fler

Visionen av en församling med Strand
gårdskyrkan som bas växer sig star
kare. En lokal arbetsgrupp arbetar
med visionen och redan har aktiviteter
startats för att skapa kontakter med
människor i närområdet. Vi ber för
detta arbete och för dem som står i
ledningen för det.

SMU vill med projektet Växtkraft satsa
på att rekrytera fler medlemmar. På
så sätt kan SMU föra budskapet att
Jesus Kristus är Herre vidare till fler
och också ge fler barn och unga en
meningsfull fritid och en plats att växa
på. Vi ber för denna viktiga SMUsatsning.

Ecuador

Nicaragua

Sedan några månader arbetar pastor
David Lomas i församlingen i
Montecristi, en plats där många
svenska missionsarbetare arbetat. Vi
ber för församlingen och David och
hans hustru Eva, med barnen
Benjamin och Rebecka, och deras
gemensamma missionsarbete.

Moravakyrkan i Nicaragua växer
snabbt inom de etniska grupper den
betjänar, främst på Atlantkusten.
En av kyrkans allra viktigaste uppgifter
är att finnas till för den majoritet av
medlemmarna som är barn och
ungdomar. SMU deltar genom ett
aktivt ungdomsutbyte. Vi ber för
kyrkan och dess ledare.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för första
kvartalet 2007.

21 januari

4 februari

18 februari

4 mars

Ekumenik

Styrsö

Kyrka–idrott

Färjestaden

Missionsförsamlingen på Styrsö har
de senaste åren fått uppleva en positiv
förändring i medlemsantal och kyrko
lokal. Ett pionjärarbete som bärs av
visioner för framtiden med bl.a. planer
på nybyggnation. Vi ber för Lena Huld,
församlingens pastor, och hennes med
arbetare i församlingen.

Kontakten med en av landets stora
ungdomsrörelser – idrottsrörelsen – är
en viktig del i Missionskyrkans och
SMU:s satsning för ungdomar. Idrotts
konfirmation har blivit ett begrepp på
flera platser. Vi ber för dem som aktivt
arbetar för kontakten mellan lokala
kyrkor och idrottsföreningar.

Arbetet för en ekumenisk församling
i Färjestaden är inne i ett avgörande
skede och man hoppas snart kunna
etablera en församling på orten. Vi ber
att Gud ger nåd och vishet till dem
som leder arbetet.

Kongo-Brazzaville

Kongo-Brazzaville

28 januari

SMU har volontärer på plats för att
arbeta med barn- och ungdomsarbete
i församlingar men också i det
speciella fotbollsprojektet. Vi ber för
dem och deras arbetssituation.

Hela Människan

11 februari

Kongokyrkan arbetar för pionjär
evangelisation i de norra delarna av
landet och i det arbetet finns också
kyrkans ungdomsorganisation JEEC
med. Vi ber för dem som är
engagerade i detta arbete.

Det sker en stadig tillväxt i den kristna
kyrkan i Kina. Nya församlingar bildas
och kyrkor byggs. Många unga kineser
utbildar sig i seminarier och bibel
skolor för att föra det kristna budska
pet till nya regioner och länder. Vi ber
om Guds vägledning för alla dem som
känner kallelse till tjänst i Guds Rike.

Hela Människan är en del av Svenska
kyrkans och de traditionella frikyrkor
nas sociala arbete, för att ge stöd till
människor som befinner sig i en utsatt
situation. Arbete bedrivs av självstän
diga enheter på uppdrag av försam
lingar. Det lokala arbetet går ofta
under namnet Ria. Vi ber för dem som
arbetar i detta viktiga sociala arbete.

Inuti

25 februari

11 mars

Inuti är en gemensam satsning för
Svenska Missionskyrkan och SMU.
Projektets syfte är att ungdomar ges
förnyade möjligheter till att komma
till tro, omvändelse till Jesus Kristus
och livsgemenskap i församlingen. Vi
ber om Guds vägledning och vishet för
dem som leder detta arbete.

Diakonalt arbete

Konfirmandarbetet

Det finns många olika behov av hjälp
och stöd i vårt samhälle. Genom
diakonala insatser möter många
församlingar de behov som finns bland
olika åldersgrupper. Vi ber för dem
som frivilligt eller som anställda satsar
tid och kraft i detta arbete.

Missionskyrkans församlingar runt
om i landet samlar en stor grupp ung
domar i sitt konfirmandarbete. Vi ber
för lärare och tonåringar som arbetar
med Bibeln och frågor om den kristna
tron. Vi ber också för den fortsatta
kontakten med dessa ungdomar.

Kongo-Kinshasa

Kongo-Kinshasa

Japan

De senaste månaderna har landet upp
levt en del turbulens i samband med
val av president i landet. Vår syster
kyrka har ett stort förtroende och kan
bidra till balans och stabilitet i olika
delar i landet. Vi ber för kyrkans
ledning och församlingarna i huvud
staden och nedre Kongo.

I Luozi arbetar många i vår syster
kyrkas administration av distrikt och
församlingar, skolfrågor samt sjuk- och
hälsovård. Vi ber för kyrkans ledning
och alla deras medarbetare.

Ett kristet pionjärarbete i Japan har
fem år på sig för att bli en ny försam
ling, en tuff utmaning i ett samhälle
som håller ett högt tempo. Unga
pastorer går in i utmaningen och satsar
tid och kraft för Evangeliet. Vi ber för
dem som arbetar i denna uppgift i vår
systerkyrka.

På många platser samlas man denna
vecka till ekumeniska bönesamlingar.
Vi ber om den Heliga Andens närvaro,
kraft och välsignelse vid alla dessa
tillfällen.

Ecuador
SMU har fyra volontärer i Ecuador
under vårterminen för arbete bland
barn och unga. Vi ber för dem och
deras viktiga arbete tillsammans med
Förbundskyrkan och dess ungdoms
organisation JNJ.

Costa Rica
Många svenska missionsarbetare fick
sin språkutbildning i det lilla landet i
Centralamerika innan de fortsatte till
Ecuador. Idag har vi missionsarbe
tare som arbetar med Moravakyrkan,
främst i Nicaragua och kyrkornas
regnskog i Costa Rica.

Kina

