15 juni
Mellansvenska
Distriktet omfattar församlingar och
föreningar som finns i Gävleborgs,
Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län, samt i norra Uppland. I
distriktet finns 105 församlingar och
56 SMU-föreningar. Be för distriktsföreståndare Lennart Renöfält, distriktsmedarbetarna och de drygt 10 000
personer som finns i församlingar och
SMU föreningar.
Japan
De två ledande religionerna i Japan är
buddhismen och shintoismen, som en
del japaner utövar samtidigt. Mindre
än en procent av befolkningen är
kristen. Det är en stor utmaning för vår
japanska systerkyrka att arbeta i detta
samhälle. Be för de unga i kyrkan som
nu tar över viktiga poster i kyrkans
ledning.
22 juni
Sommar-Sverige
I midsommartid när sommaren är som
vackrast, har vi anledning att tacka
Gud för hans underbara skapelse. Vi
är en del av denna skapelse som vill
lovsjunga och tacka Honom som vi får
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kalla Vår Fader. ”Då brister själen ut i
lovsångsljud – O store Gud!”
Internationell gemenskap
IFFEC, Internationella Federationen
av Fria Evangeliska Kyrkor är en av de
viktiga internationella kyrkogemenskaper som Missionskyrkan är del av.
Dessa kontakter med andra kyrkor i
världen innebär att vi får dela erfarenheter och välsignelser. Be för vänskapsrelationer med trossyskon i andra
länder och världsdelar.
29 juni
Distriktsgårdar
På olika platser i landet finns konferens- och ungdomsgårdar som drivs av
församlingar och distrikt. Under sommaren innebär det kontakt med många
människor i olika åldrar. Be om Guds
välsignelse för arbetet på dessa gårdar.
Kina
Inför olympiska spelen i Kina, som
hålls i augusti månad, har situationen för de kristna försvårats på vissa
platser. Vi ber för de kristna, särskilt de
som tillhör olika minoritetsgrupper

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

6 april
Pionjär 08
Under helgen har många varit samlade
i Stockholm till ekumenisk konferens
kring församlingsplantering. Be för
dem som bär på kallelse och vision
att få vara med och se nya människor
komma till tro och bli en del av en ny
församling.
Indien
HCC ser sig inte som en social institution utan som en kyrka, och man är
en växande sådan. Människor kommer
till tro och låter döpa sig. Nya församlingar bildas och man expanderar i
flera delstater, bl a Gujarat, Orissa och
norra Indien. Be för denna expansiva
kyrka och dess ledning.
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13 april
Nationell Bön- och Offerdag
Idag uppmanas vi alla i Missionskyrkan att ägna tid åt bön, enskilt och i
gudstjänster. Vi ber att människor i alla
åldrar ska komma fram till en personlig bekännelse av Jesus Kristus. Be för
människor i din närhet!
Polen
Några församlingar i Sverige har ”vänförsamlingar” i Polen, ett utbyte som
betyder mycket både för våra vänner
i Polen och också 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.

20 april
Östra Götaland
Distriktet, som sträcker sig från Öland
i öster till Hallandskusten i väster har
150 församlingar och 108 SMU-föreningar. Vi ber för distriktsföreståndare
Lennart Johansson, distriktsmedarbetarna och de drygt 27 000 personerna
som finns med i församlingar och
SMU-föreningar.
Ryssland
Våra trossyskon i Ryssland kunde
under många år inte tala fritt om sin
tro, idag är situationen annorlunda. Be
för de växande kyrkorna i öst att deras
frimodighet och tro får betyda mycket
för många.
27 april
Kyrka-Idrott
Arbetsgruppen kyrka-idrott tillsammans med idrottspastor Tomas
Hammar, vill söka vägar för kunna
gestalta kristet liv inom idrottsvärlden
genom bl.a. idrottsläger och idrottskonfirmation. Be för detta viktiga
arbete som berör mängder av ungdomar.
Pakistan
”Be för oss! Situationen har blivit
värre,”så skriver Mehboob Sada, den
ansvarige för Christian Study Centre i
Rawalpindi. Mordet på Benazir Bhutto
har orsakat stor oro i landet och i hela
världen. Be om Guds hjälp i denna
svåra situation för Pakistan.

4 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
Vår systerkyrka EEC är just nu engagerad i upprustningen av ett statligt
sjukhus i Brazzaville, men också i
reparationsarbete vid tre krigsskadade
vårdcentraler. Be för kyrkans viktiga
insatser inom sjuk- och hälsovård.
11 maj
Kongo Kinshasa
Barnen i östra Kongo befinner sig i en
katastrofsituation. Barn utnyttjas som
soldater, sexslavar, bärare och spioner.
Rädda barnen befriade 2006 ca 800
barn, varav en del åter fångats upp av
krigsherrar. Be för Kongos barn och
dess framtid.
Pingstdagen
Idag påminns vi om att det inte är
genom en människas styrka eller
kraft som Guds kraft uppenbaras
utan genom den Helige Ande. Be om
öppenhet för att Guds Ande får verka
fritt efter sin vilja i er församling.

18 maj
Mälardistriktet
Distriktet innefattar Stockholm, Södermanland, Gotland, Västmanland och
Uppland och har 97 församlingar och
70 SMU föreningar. Vi ber för distriktsföreståndare Helén Friberg, distriktsmedarbetare och de drygt 19.400
personer som finns i församlingar och
SMU-föreningar.
Kongo Brazzaville
Att läsa böcker eller överhuvudtaget
ha böcker är inte självklart för barn
i Kongo, men det finns en vilja och
längtan att få läsa och att lära. Be för
projektet i Brazzaville där barn och
ungdomar får spela fotboll, men också
får hjälp med läxläsning och lärande.
25 maj
SMU-sommar
Inför sommaren planeras många läger
och andra aktiviteter för ungdomar
i olika åldrar. Vi ber om Guds välsignelse i förberedelse och genomförande
av alla dessa samlingar de kommande
månaderna.
Kongo Kinshasa
SMU arbetar tillsammans med ungdomsavdelningen i kyrkan för att
bygga upp olika stimulerande uppgifter bland barn och ungdomar. Be för
kontakten mellan svenska och kongolesiska ungdomar.

1 juni
Kyrkokonferens och Riksmöte
Göteborg
5-8 juni blir det en gemensam kyrkokonferens i Göteborg med Missionskyrkan, Baptistsamfundet och
Metodistkyrkan samt de tre ungdomsförbunden, SMU, SBUF och MKU, som
nu bildat en gemensam organisation
equmenia. Vi ber om Guds välsignelse
för alla som kommer att vara med
under dessa konferensdagar.
Kongo Brazzaville
Utbildning av ungdomar är en viktig
del av kyrkans arbete i Kongo.15
lärlingsplatser till snickare, mekaniker
och bilreparatörer finns på yrkesutbildningen vid Mansimou. Be för lärare
och elever vid yrkesskolan.
8 juni
Kyrkokonferen Göteborg
Idag avslutas den gemensamma Kyrkokonferensen och konferensen för
ungdomsförbunden i Göteborg. Vi ber
om Guds välsignelse över de beslut
som fattats och de människor som gått
in i nya tjänster inom vår kyrka.
Indien
Genom att bry sig om de fattigaste,
de utstötta och de svaga, skapas ett
förtroende som kan leda till samtal
om andliga ting bland den muslimska
befolkningen Be för vår systerkyrkas
arbete bland Indiens millioner.

