10 juni

Japan

Kyrkokonferensen

Japan brottas med många problem, t ex
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 bud
skap om Guds kärlek till alla, oavsett
prestation, känt och trott. Vi ber för
vår systerkyrka i Japan, om Guds
vishet och glädje i deras arbete.

Under den kommande veckan hålls
Svenska Missionskyrkans kyrko
konferens i Stockholm. Vi ber om
Guds välsignelse över förhandlingar
och beslut samt över alla de olika
samlingar och gudstjänster som
kommer att genomföras.

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
över våra vänner som vill stödja
evangelisationsarbetet i Sverige.

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

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.

1 april

8 april

Handen

Påskdag – Uppståndelsedag

Alla församlingar är del av ett distrikts
arbete som hjälper till med samord
ning och utveckling på olika sätt. Idag
vill vi be för alla dem som arbetar på
distriktsnivå i olika befattningar.

Det planeras för en ny framtid i
Vallakyrkan i Handen, söder om
Stockholm. Vallakyrkans Vänner vill
bygga en ny ekumenisk församling i
samarbete mellan Missionskyrkan och
Pingströrelsen. Vi ber för den arbets
grupp som jobbar med frågan om
framtida mål och arbetssätt.

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

Internationell gemenskap

Indien

Vi ber för församlingar i Polen som
arbetar under små ekonomiska
förhållanden men ändå gör en viktig
insats för människor i olika åldrar.

24 juni
Distriktsanställda

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

HCC är en socialt engagerad kyrka
som växer. Människor kommer till tro
och låter döpa sig. Nya församlingar
bildas och man expanderar på flera
platser i olika delstater i Indien. Vi
ber för denna växande kyrka och dess
ledning.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för andra
kvartalet 2007.

Polen

15 april

29 april

13 maj

27 maj

Ungdomsledare

Våga tro

Kyrkokonferensen

Konfirmander

Team Våga tro kommer i sommar
att arbeta vidare med de kontakter
som skapats tidigare år i Borgholm på
Öland, inte minst med ungdomar från
orten men också med turister. 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 församlingarnas
ombud till Svenska Missionskyrkans
kyrkokonferens i Stockholm. Idag ber
vi för förberedelserna inför konferen
sen och alla dess olika samlingar.

Många ungdomar har under våren
deltagit i konfirmationsundervisning.
På flera platser firas idag, på pingstda
gen, en konfirmationshögtid. Vi ber att
den undervisning som ungdomarna
fått ska bli till andlig vägledning och
välsignelse för dem.

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

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.

22 april
SMU:s offerdag
Vårt barn- och ungdomsarbete är
viktigt och behöver vår förbön. Idag
ber vi för SMU-styrelsen, förbunds
sekreteraren Göran Bondesson och
hans medarbetare på SMU:s rikskansli.

Pakistan
Det finns ett stort behov av diakonala
insatser i Pakistan som drabbats av
svåra katastrofer under senare år. Den
andliga nöden är också stor och många
människor är öppna för evangelium
om Jesus. Vi ber för de församlingar
som arbetar med evangelisation i små
och stora sammanhang.

Estland
Step of Faith är den internationella
grenen av Team Våga tro som i
sommar kommer att arbeta vidare i
Narvaregionen i Estland. Genom gatu
evangelisation vill man få kontakt med
människor i alla åldrar. Vi ber att Gud
kallar människor till detta arbete och
att det får skapa förståelse mellan olika
språk- och nationsgrupper.

6 maj
Evangelisterna
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.

Kongo-Brazzaville
Många evangelister i vår systerkyrka
har det senaste året fått hjälp med
teologisk litteratur till utbildning och
inspiration. Vi ber om Guds välsignelse
i deras arbete att nå människor med
evangelium.

Kongo-Kinshasa
Under det senaste året har många i
detta stora land arbetat för en demo
kratisk och fredlig utveckling. Vår
systerkyrka är en viktig del i detta
arbete. Vi ber för kyrkans ledning, för
pastorer och medlemmar, att de alla får
vara använda av Gud till välsignelse för
sitt land.

20 maj
SMU:s riksmöte
Idag avslutas SMU:s riksmöte i Örebro
som samlat SMU:are från hela landet.
Vi ber om Guds välsignelse över de
beslut som fattats i riksmötet och det
kommande årets arbete i de lokala
SMU-föreningarna.

Kongo-Brazzaville
Femhundra ungdomar, både pojkar
och flickor, deltar i den fotbollsskola
som vår systerkyrka driver i Brazza
ville i samarbete med Missionskyrkan,
Gothia Cup och BK Häcken. Vi ber
att alla dessa ungdomar får hjälp och
vägledning, andligt och för att lära sig
att leva i fred och försoning.

Kongo-Brazzaville
Pastorsseminariet på Mansimou, strax
utanför Brazzaville, är platsen där vår
systerkyrka utbildar blivande pastorer.
Vi ber idag för seminariets ledning och
lärare och de kvinnor och män som
förbereder sig för sin tjänst i kyrkans
församlingar runt om i landet.

3 juni
Församlingsplantering
Visionen om att få se nya församlingar
växa fram i vårt land blir allt tydligare.
På flera platser pågår samtal om ett
församlingsplanteringsarbete. Vi ber
Gud om arbetare till sin skörd och ber
om pastorer med kallelse och vision att
gå in i dessa nya utmanande uppgifter.

Kongo-Kinshasa
För 125 år sedan kom den första
svenska missionären till Kongo.
Under året kommer det att uppmärk
sammas på olika sätt, också i Sverige.
Vi tackar Gud för glädjen och ansvaret
att få samarbeta med vår systerkyrka i
Kongo-Kinshasa och vi ber för kyrkans
ledare och medlemmar.

