Be för unionskyrkan I Estland om
bedriver ett målmedvetet pionjärarbete. I stadsdelen Lasnamäe i östra
Tallinn arbetar pastor Argo Buenevits
med en grupp människor för att bilda
områdets första församling.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2009.

Be för Hindustani Covenant Church
som ger ett viktigt stöd till barn som
lever i slummen i bl.a. Mumbai och
Solapur och som inte kan gå i vanlig
skola. De erbjuder barnen grundläggande undervisning som ger dem
hopp. Be för dessa barn och för de
många frivilliga som är engagerade i
arbetet.

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

På några av våra pionjärplatser finns
det under våren team från Våga Troterminen på Karlskoga Folkhögskola,
som drivs i samarbete mellan equmenia och Missionskyrkan. Be för teammedlemmarna, för de kontakter som
skapas och att teamen på varje plats
ska få se människor komma till tro på
Jesus Kristus.

5 april
Pionjärteam

Be för församlingen i Nowogard som
just fått tillgång till nya lokaler för sitt
församlingsarbete och sin stora sociala
verksamhet. Församlingen har på ett
unikt sätt hittat sin plats i samhället
och har stora möjligheter att växa och
utvecklas.

Polen

Be för alla scouter och scoutledare ute i
vårt land. Be att scouting inom equmenia ska drivas av ledare som brinner för
att fler barn och unga ska få lära känna
Jesus genom vittnesbörd i ord och
handling.

12 april
equmenia Scout

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

Tillsammans i bön

Estland

Kyrkans skola ”Arken” i Wuhan flyttar till nya lokaler i höst i utkanten
av den väldiga staden. Be för skolans
ledning och kyrkan, som frimodigt
driver denna skola för ungdomar som
hamnat utanför det statliga skolsystemet.

Kina

Be att equmenia får vara en nationell ungdomsorganisation som på
ett tydligt sätt finns till för sina lokala
föreningar. Be att styrelsen och andra
delar av ledningen lyssnar in Guds
Andes vilja med equmenia och handlar
därefter.

28 juni
equmeinas styrelse och ledning

Indien

Be för kvinnor och män som känt kallelse till förtroendeuppdrag och tjänst
i Svenska Missionskyrkan. Be om kraft
och klarsyn för dem när de har att fatta
viktiga beslut och leda vår kyrka in i
framtiden.

21 juni
Kyrkostyrelsen och kyrkoledningen

Be för kyrkans ansträngningar att ge
befolkningen verktyg för att bekämpa
fattigdomen genom det treåriga
utvecklingsprogram som påbörjats
under 2009. Programmet berör områdena mänskliga rättigheter, miljö- och
samhällsutveckling, hälsa och utbildning.

Kongo Kinshasa

Situation för kristna i Pakistan är inte
enkel. Christian Study Centre i Rawalpindi som Missionskyrkan samarbetar
med försöker minska spänningarna

Pakistan

Tonårstiden har på många sätt en avgörande betydelse i unga människors liv.
Be för alla tonåringar som equmenia
kommer I kontakt med. Be att de får
möta Jesus och be om kraft och inspiration för alla ledare i deras viktiga
uppgifter.

26 april
equmenia Tonår

Evangeliskt kristna församlingar i
Ryssland har visat stort intresse för att
arbeta med kyrka-idrott. Konfamaterialet ”Den viktigaste matchen” finns
nu i rysk bearbetning som ett redskap i
detta viktiga arbete.

Ryssland

Be för de i distriktet som deltar i olika
undervisningssammanhang; lekmannautbildningen, THS-kursen om
Missionskyrkans identitet, de som läser
Bibeln under ett år och andra ledarutbildningar. Inneslut också distriktsorganisationen med styrelse och anställda
samt be för distriktets vändistrikt i
Luozi i Kongo Kinshasa.

19 april
ÖrebroVärrmlandDals distrikt

Be för alla de konfirmationshögtider
som äger rum under våren och sommaren. Be att de får bli en inkörsport
till fördjupad tro och gemenskap för
många unga människor.

Be för församlingar och SMU-föreningar i Västra Götalands distrikt. För
glädje i uppdraget och styrka i arbetet
att vara kyrka i små och stora sammanhang. Inneslut också distriktsorganisationen med styrelse och anställda.

Be för arbetet som inletts i Montecristi
för att hjälpa unga missbrukare tillbaka

Be för den omfattande distansundervisning som Förbundskyrkans teologiska
seminarium bedriver. Under 2009 fattas
beslut om man ska klara av att återigen

Ecuador

24 maj
Konﬁrmationshögtider

10 maj
Västra Götalands distrikt

Ecuador

Under 2009 avslutas skolboksprojektet
som syftar till att ge Cabécar-folkets
barn och unga redskap för att förstå
världen utifrån sitt eget språk och
kultur. I det intensiva slutskedet ska
böckerna slutredigeras och tryckas. Be
för det här arbetet

Be för Moravakyrkan i Nicaragua som
har bortåt tjugofem tusen barn och
unga i sina församlingar. Ungdomsförbundet arbetar med knappa medel i en
miljö präglad av fattigdom och arbetslöshet och behöver stöd och förbön.

Sändaren är Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans
gemensamma tidning. Be för redaktionens medarbetare och att tidningen får
vara en del av Guds röst i vårt land.

14 juni
Sändaren

Be för kyrkans studiecenter, Suéco i
Pointe-Noire, för dess ledning och för
alla ungdomar som genom centret
förbereder sig för ett yrkesliv i Kongo.
Tacka för centrets betydelse i uppbyggandet av en ung nation.

Kongo Brazzaville

Det finns ett stort behov av nya församlingar i Sverige för att kunna möta
nya grupper av människor som idag
inte nås av redan existerande församlingar. Be om fler församlingsplanterare, fler pionjärförsamlingar och be
om villighet hos etablerade församlingar att vara med och plantera nytt.

Be för Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens. Be om klarsyn och helig
vishet när det gäller att fatta viktiga
beslut för Missionskyrkans framtid. Be
om Andens ledning över våra konferensdagar och vår kyrkas framtid.

Svenska Missionskyrkans evangelister samlas varje år i början av maj på
Donsö för överläggningar och andlig
fördjupning. Be för våra evangelister
som på ett speciellt sätt är kallade att
förkunna frälsningens budskap för alla
åldrar.
Costa Rica

7 juni
Pionjärarbete

17 maj
Kyrkokonferensen

3 maj
Evangelisterna

Nicaragua

starta fast undervisning, som kräver
större ekonomiska och personella
resurser.

till studier, arbete och ett socialt liv.
Förbundskyrkans sociala stiftelse
(FACE) leder detta arbete.

genom att främja dialog mellan kristna
och muslimer. Be för landet och för
detta viktiga arbete.

