Japan. Be även för Oskar Johansson som
är volontär i Japan under detta läsår och
för familjen Palmaer, som finns där sedan
många år. Vi ber för systerkyrkan NSKK,
som är en liten kyrka i ett land med få
människor som är kristna.

15 mars
Kyrka och Arbetsliv i samverkan
Be att församlingarna finner vägar för
samverkan mellan Kyrkan och Arbetslivet utifrån det lokala perspektivet. Be
också för ”Arbetsgruppen för Kyrka och
Arbetsliv i samverkan”, som består av
representanter för fackföreningsrörelsen,
arbetsgivar-organisationerna och kyrkorna. Be för deras arbete med opinionsbildning, utbildning och seminarier.

Indien
Under den gångna hösten blossade det
upp en våg av våldsamheter riktade mot
kristna i vissa delar av Indien, framför
allt delstaten Orissa. Vi ber för dem som
förlorade anhöriga och fick sina hem eller
kyrka förstörda. Vi ber om goda relationer mellan kristna och hinduer och andra
religiösa grupper och om Guds beskydd
för den kristna kyrkan.

22 mars
Sång och musik
Musiken har en central plats i Missionskyrkans liv. Genom körer, orkestrar,
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småbarnsmusik och musikband möter vi
människor som kan börja sökandet av en
ny gemenskap och en väg till tro. Be att
musiken ska göra mötet med varandra
och Gud ännu djupare och att vi söker
respekt för olika musiktraditioner, så att
vi berikar varandra.

Mellanöstern
I dag lever många av kyrkorna i Mellanöstern i en utsatt minoritetssituation. Vi
ber i dag för Mellanösterns kristna att de
skall få fortsätta att vara evangeliets budbärare i sitt närområde. Gud, vi ber ge
dem kraft, styrka och glädje i sitt arbete.

29 mars
Studentarbetet i Sverige
Be för våra studentpastorer och för de
kristna studentorganisationerna att de
kan vara stöd för människor som söker
sin väg och att evangeliet kan ta tydlig
plats också i högskole- och universitetsvärlden.
Palestina
Utbildning är en mänsklig rättighet, men
i Palestina får inte alla barn gå i skolan
eftersom man saknar specialskolor för
barn med läs- och skrivsvårigheter. Stiftelsen SIRA bedriver därför specialskolor i Betlehem och Jeriko för barn med
särskilda behov. Vi ber i dag om kraft och
inspiration för skolornas lärare och för
eleverna på dessa skolor.

Tillsammans i bön
4 januari
Vinterkonferensen
Vinterkonferensen 2009 är en mötesplats
för alla anställda i equmenia, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Våra
medarbetare är en viktig resurs i våra
församlingars liv. De behöver vila, utmaning, utbildning, gemenskap och närhet.
Be om goda möten, fördjupning av tro
och liv och en längtan att nå ännu längre
i den mission som är vår gemensamma.

Ett nytt missionsår
Denna helg avslutas Missionskyrkans
årliga insamling till mission i andra
länder. Tacka för goda offer och be om
Guds välsignelse över insamlade medel
och att de också i år ska räcka till allt
det viktiga missionsarbete som vi är en
del av i världen. Be för systerkyrkor,
missionsarbetare och volontärer och be
om att många också i år ska möta Guds
kärlek till frälsning och ett nytt hopp.

11 januari
Pionjärsatsning
Den nybildade församlingen på Öland
är nu inne i ett mycket expansivt skede.
I höst har församlingen flyttat till en ny

och större lokal, centralt belägen i Färjestaden. Flera nya medlemmar har hälsats
välkomna i församlingen den senaste
tiden. Be för församlingens fortsatta
utveckling och deras vision att nå ut till
nya människor i Färjestaden.

Ecuador
På fem olika platser i Ecuador arbetar
svenska missionsarbetare och praktikanter med pastorsuppgifter, undervisning,
barn- och ungdomsverksamhet. De bärs
av en inre kallelse och hängiven vilja att
vara där de just nu är. Ibland tvivlar de
kanske ändå på sin roll och sin uppgift.
Men de bärs även av en yttre kallelse att
finnas med i Förbundskyrkans församlings- och ungdomsarbete. Och i Missionskyrkan och equmenia får vi bära
dem fram i bön inför detta nya arbetsår.

18 januari
Ekumenik
De kristnas enhet var tänkt som ett
tydligt vittnesbörd som skulle hjälpa
människor att se vem Jesus är. Be därför
för allt arbete som äger rum för att utöka
och fördjupa gemenskapen bland hela
Guds folk.

Svenska Missionskyrkans förbönskalender
för första kvartalet 2009
Veckans förbönsämne finns också under ikonen
Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras

Nicaragua
Moravakyrkans sociala stiftelse startar
i dagarna ett HIV/AIDS-förebyggande
arbete. Det är delvis riktat inåt för att
stärka familjernas och ungdomarnas medvetenhet och beredskap kring dessa frågor.
Men det är också riktat ut mot samhället
som ett uttryck för omsorg om människor
i församlingarnas närhet. Be om kärlek och
förståelse i mötet med människor kring
frågorna om sexualitet och ansvar.

25 januari
Hela människan
I organisationen ”Hela människan” arbetar
kyrkorna tillsammans för att hjälpa människor som lever med drogmissbruk eller
i andra former av utanförskap. Be för alla
anställda och frivilliga som deltar i arbetet
och att det får innebära upprättelse och
befrielse för många människor.

Costa Rica
Nu gäller det! I år avslutas ett stort läromedelsprojekt i solidaritet med Cabécarfolket
i Costa Ricas regnskog. Under mer än
ett årtionde har Marine Hedström-Rojas
arbetat med alfabetisering, språkforskning
och projektledning, som volontär, missions-arbetare och tidvis helt frivilligt. Be
för henne och hennes familj samt för Nairistiftelsen som står bakom detta arbete.

1 februari
Våga Tro Terminen
Be för den nya Våga Tro Terminen som
genomförs på Karlskoga Folkhögskola
under våren 2009 tillsammans med SMU/
equmenias bibelskola, ”Apg29”. Denna
kurs har en pionjär inriktning med en
betydande del praktik där deltagarna sänds

ut i team för att samarbeta på några av
de platser där Sv. Missionskyrkan idag
bedriver församlingsplantering.

Kongo Brazzaville
Be för systerkyrkans strävande att göra
Jesus känd och trodd i områden med
svag kristen närvaro. Be för evangelisationsfältet i norra Kongo-Brazzaville.
Be för Oyo, Okoyo, Impfondo, Ewo och
Ouesso.

8 februari
Konﬁrmander
Tacka för den goda utmaning församlingarna får via konfirmanderna. Be om
att Guds rike ska slå rot i dem genom
konfirmationsarbetet. Be för konfirmandfamiljer, att frågorna och samtalen
från konfirmationsläsningen också på
ett gott sätt får pågå i hemmen. Be för
konfirmandlärare, att de hittar språk och
form för att förmedla Guds levande Ord,
Jesus Kristus.

Kongo Kinshasa
Be för utbildningen av evangelister vid
systerkyrkans seminarium i Luozi. Be för
elever, lärare och ekonomi. Be för den
teoretiska utbildningen och det praktiska
arbetet med odlingar och fält.

15 februari
equmenia
equmenia är den gemensamma nationella organisationen för barn- och ungdomsverksamheten inom MKU, SBUF
och SMU. Be för ideella och anställda
inom equmenia som jobbar globalt
och i Sverige med ettårsarbete, Apg 29,
internationella praktikanter, programut-

veckling i scout, k-märkt m.m. equmenias första och största mål är att i ord
och handling sprida evangeliet om Jesus
Kristus bland barn och unga.

Kongo Brazzaville
Landet förbereder sig för presidentval
under 2009. Be att dessa skall kunna
hållas under fredliga och ordnade former
och att inbördeskrig skall kunna undvikas. Kongo-kyrkan skall under året hålla
sitt 100-års jubileum. Be för planeringen
och genomförandet så att det får bli en
stor fest och ett avstamp för det framtida
arbetet för Guds Rike i Kongo.

22 februari
Kyrka – polis
Polisens olika personalgrupper ställs
ofta inför svåra uppgifter som kan vara
såväl fysiskt som psykiskt påfrestande.
Ett av de stöd som erbjuds kommer från
diakoner och pastorer som arbetar inom
ramen för ”Kyrka – polis” i samverkan.
Be för alla möten, i form av samtal och
utbildningar, som fyller dessa medarbetares vardag.

Kongo Kinshasa
Systerkyrkan kommer under sommaren
att välja ny kyrkoledning och missionsföreståndare. Be att valet skall kunna ske
i god demokratisk ordning och under
Andens ledning. Be att Herren skall utse
nya och dugliga ledare.

1 mars
Pionjärarbetet i Vallakyrkan i
Handen
Idag finns flera pionjärprojekt på gång i
Stor-Stockholm. Ett av dessa är det som
bedrivs utifrån Vallakyrkan i Handen.
Be att arbetet där får utvecklas i positiv
riktning. Målsättningen är att inom 3-5 år
kunna grunda en ny församling i Handen.
Sedan hösten 2007 är Johanna Daléen
anställd av Svenska Missionskyrkan som
pionjärpastor i Vallakyrkan.

Kina
I Kina samarbetar vi med Hubeis Kristna
Råd i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Just
nu har vi två volontärer i provinshuvudstaden Wuhan. Be att de skall ha en välsignad tid och att de skall vara till välsignelse.
Be också för den kristna kyrkan i Hubei
och hela Kina.

8 mars
Offerdag för pastors- och diakonutbildningen
Tacka Gud för de många som nu utbildas
till diakoner och pastorer i Svenska Missionskyrkan. Be att de ska utrustas och
mogna och få tjänster och bli till välsignelse i församling och samhälle. Be för
Teologiska Högskolan och Lidingö folkhögskola med lärare, studenter/elever och
personal. Be att fler ska lyssna in kallelsen
och våga gå ut som missionärer, diakoner
eller pastorer.

Japan
För första gången sedan många år har vi
sänt ut en ny missionär till Japan, Tima
Sheiakh. Be för hennes språkstudier och
att hon skall hitta sin plats i arbetet i

