16 mars
Kyrka-arbetsliv
Även om det går bra ekonomiskt för
Sverige just nu, finns det stora behov
av mänsklig värme och närhet i ett
pressat arbetsliv. Be idag för företag
och näringsliv på er ort, för företagsledning och anställda. Be att er församling
tar vara på möjligheten till personlig
kontakt och stöd.

Indien
De flesta av dem som deltar i HCC:s
arbete gör det för att få möjlighet till
ett bättre liv och HCC skapar genom
detta ett stort förtroende för hela sin
verksamhet. Detta förtroende är en
god bas för samtal och förkunnelse om
kristen tro. Be för vår systerkyrka och
dess ledning.

Mellanöstern
Som associerade till den kristna TVkanalen SAT-7 ger Missionskyrkan
ett litet stöd till TV-sändningar som
särskilt vänder sig till den arabisktalande befolkningen i Mellanöstern. Be
för dessa TV-sändningar att de får bli
till andlig hjälp och vägledning för dem
som ser kanalen.

30 mars
Vi Vill Växa
Svenska Missionskyrkan ser framåt
med förvissningen om att vår kyrka
fortsatt kan vara en väckelserörelse
som berör vårt land. Be Gud om
visioner för er församling för att se
en rörelse till andlig utveckling och
fördjupning.

Missionsavdelningen
23 mars
De nya svenskarna
Under det sista året har vi ofta läst
om problemen bland de unga i våra
invandrartäta förorter i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Gängbildning
och kriminalitet påverkar många i
negativ riktning. Idag ber vi allvarligt
om att vi som kyrka ska hitta vägar till
dessa unga med evangeliet.

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

De internationella kontakterna
med systerkyrkor runt om i världen
leds från Missionskyrkans kansli i
Stockholm. Idag vill vi be om Guds
välsignelse för det arbete som missionssekreterare Bertil Svensson och
hans medarbetare utför.

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

6 januari
Handen
Pastor Johanna Daléen arbetar tillsammans med en ledningsgrupp för att
skapa kontakter för pionjärarbetet i
Vallakyrkan i Handen. Be om Guds
vägledning för detta nya arbete.
Mission i andra länder
Idag avslutas insamlingsperioden
för offer till mission i andra länder.
Behoven är stora i våra systerkyrkor
runt om i världen och vi ber om Guds
välsignelse över de missionsoffer som
samlats in.

13 januari
Växtkraft – SMU vill bli ﬂer
SMU vill med projektet Växtkraft
satsa på att rekrytera fler medlemmar.
På så sätt kan vi föra budskapet att
Jesus Kristus är Herre vidare till fler

Svenska Missionskyrkans förbönskalender för
förstsa kvartalet 2008.

och också ge fler barn och unga en
meningsfull fritid och en plats att växa
på. Be för denna viktiga SMU-satsning.

Spanien
Bibelskolan Apg29 har hösten 2007
fungerat på olika platser med teoretisk och praktisk lärjungaträning. 19
ungdomar deltog i bibelskolan som
arbetade nära lokala församlingar. Be
för alla de kontakter som skapades och
för dem som kom till tro.

20 januari
Ekumenik
På många platser samlas man denna
vecka till ekumeniska bönesamlingar.
Vi ber om den Helige Andes närvaro,
kraft och välsignelse vid alla dessa
tillfällen.

Ecuador

Kongo Brazzaville

Kongo Brazzaville

Fyra unga volontärer från Sverige
arbetar sedan i höstas tillsammans med
Förbundskyrkans ungdomar. Be för de
svenska ungdomarna som möter en ny
kultur, nytt språk och nya utmaningar.

I drygt 4 år har ett fotbollsprojekt och
en fotbollsskola bedrivits i huvudstaden Brazzaville i samarbete mellan
BK Häcken/Gothia Cup och Svenska
Missionskyrkan/Evangeliska kyrkan
i Kongo. Be för de svenska volontärer
som just nu finns i Brazzaville.

Ett viktigt inslag i församlingsarbetet
i Kongo är alla de körer som finns i
nästan varje församling. Körerna är
inte bara till för sångens skull utan
är också en viktig social och andlig
gemenskap. Idag ber vi om inspiration
och glädje för alla de som deltar i dessa
körer.

27 januari
Hela Människan
I Stockholms län lever 50.000 barn och
ungdomar med en mamma eller pappa
som dricker. Bara ett fåtal av dessa
får den hjälp de behöver, ca 2 %. Nu
startar Hela människan kursen ”VaraVettig-Vuxen”, som ska ge utbildning
till dem som vill engagera sig för alla
dessa ungdomar. Be för denna viktiga
satsning.

Nicaragua
I början av september förra året slog
orkanen Felix hårt mot Nicaraguas
atlantkust där Moravakyrkan arbetar.
Kyrkan fick gå in i ett viktigt humanitärt arbete och fick också stöd från
Sverige. Be för vår systerkyrka och dess
ledning.

3 februari
Grimsås
Arbetet för en församling i Grimsås
fortsätter. Pastor Anders Westman och
hans medarbetare i ledningsgruppen
kan glädjas åt många nya kontakter i
bygden. Nu ber vi om att människor
i olika åldrar ska komma till tro på
Jesus och bli en del av den kommande
församlingen.

10 februari
Konﬁrmander
Församlingarnas konfirmandarbete är
en viktig del i kontakten med unga.
Be för detta arbete och speciellt för de
konfirmander som finns i er församling.

Kongo Kinshasa
”Fredsbudskapet” är kyrkans tvåspråkiga tidning (kikongo/franska) som
trycks och ges ut i Matadi. Den är en
av Afrikas äldsta tidningar. Tidningen
är viktig för kyrkans information och
evangelisation. Be för ”Fredsbudskapet” och de som arbetar med den.

17 februari
Kyrka-idrott
Kontakten med en av landets stora
ungdomsrörelser - idrottsrörelsen - är
en viktig del i SMU:s satsning för ungdomar. Idrottskonfirmation har blivit
ett begrepp på flera platser. Be för
dem som aktivt arbetar för kontakten
mellan lokala kyrkor och idrottsföreningar.

24 februari
Diakonalt arbete
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. Be för dem som frivilligt eller som anställd satsar tid o kraft i
detta arbete.

Kongo Kinshasa
CEC är nu etablerat i samtliga större
städer och tätorter i Nedre Kongo, och
är inne i en intensiv församlingsbyggarperiod. Denna expansion föder också
problem. Hur skall man hinna ta hand
om alla nykristna och ge dem undervisning? Be för pastorer och evangelister som arbetar bland dessa nykristna.

2 mars
Ulricedalskyrkan, Malmö
Arbetet för en församlingsplantering i
Ulricedalskyrkan fortsätter och pastor
Lennart Henriksson och den grupp
som är engagerad i arbetet behöver
våra förböner för att se vägen framåt.
Be för detta viktiga arbete i en av

Malmös stadsdelar med många unga
familjer.

Kina
Kina kommer mer o mer i fokus,
inte minst inför det kommande OS
i Peking. Be för den kristna kyrkan i
Kina och alla engagerade kristna som
frimodigt vittnar om sin tro.

9 mars
Pastorsutbildningen
Idag är det offerdag för vår pastorsutbildning. Ett stort tacksägelseämne
är det ökande intresset för att studera
vid Teologiska Högskolan i Bromma
och för alla de pastorskandidater som
förbereder sig för kommande tjänst i
församlingar. Offer och förbön är viktigt för vår pastorsutbildning.

Japan
En viktig målsättning med missionsarbetet i Japan är att göra evangeliets
budskap om Guds kärlek till alla, oavsett prestation, känt och trott. Idag ber
vi för vår systerkyrka och dess arbete
i ett samhälle som präglas så mycket
av att alla måste prestera sitt yttersta i
arbete och studier.

