Pakistan
Situationen för de kristna i Pakistan
är svår. Landet är oroligt och kristna
är särskilt utsatta. Be för Christian
Study Centre i Rawalpindi, som bland
annat arbetar med att skapa dialog och
goda relationer mellan muslimer och
kristna. Be att deras arbete kan ge ett
positivt bidrag till fredlig utveckling i
landet.

Japan
Be för våra missionärer, Jan-Åke
Palmaer och Tima Sheiakh, och för
volontären Elin Streiffert som finns i
Okayama fram till april. Be även för de
japanska pastorerna, som oftast arbetar
i små sammanhang, och för församlingarna, att de kan få vara platser där
människor kan finna en varm gemenskap, präglat av Guds kärlek.

21 mars
Mälardistriktet
I Mälardalen, med ca 30% av Sveriges
befolkning, verkar också ca 90
missionsförsamlingar, många små och
några få stora. De flesta församlingar
lever med stora utmaningar och flera
har valt omstart istället för att lägga
ner och viktiga pionjärsatsningar
pågår. Be för distriktet, dess styrelse
och medarbetare och tacka Gud för
nytänkande och engagemang!

28 mars
Sjukhuskyrkan
I sjukhuskyrkan pågår ständigt viktiga
möten där man inte längre kan vänta
med att ställa de stora frågorna. Be
för alla dessa möten och för dem fått
uppgiften att vara där för att förmedla
Guds hopp och tröst.
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Indien
Be för systerkyrkan Hindustani Covenant Church i Indien. Be att de genom
sitt arbete på olika områden får vara
ett redskap för att hjälpa människor
och peka på Jesus Kristus.

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan
fördjupas och kompletteras.
3 januari
Örestrandskyrkan, Strandbaden
Församlingsplanteringen har pågått i
ungefär ett år. En kärngrupp, med ca
15 vuxna och nästan lika många barn,
samlas regelbundet till hemgruppssamlingar i veckorna och en informell
gudstjänstgemenskap varje söndag. Be
för Gustaf och Linda Danielsson som
står i ledningen för arbetet. Be också
att nya människor kommer till tro.
Spanien
Be för Krister och Lisbeth Gunnarsson, Missionskyrkans missionärer i
Spanien, och för systerkyrkan FIEIDE,
Federationen av fria Evangeliska
församlingar i Spanien. Be att de får en
god ingång för evangeliet i det området de arbetar. Vi ber även för familjen
Nicolalde, missionärer från Förbundskyrkan i Ecuador, som vi samarbetar
med i Spanien.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för
första kvartalet 2010

10 januari
Framtidens evangelister
Be för ”Framtidens evangelister” och
”Våga tro” – terminen, att det får ge
inspiration och vägledning till ungdomarna! Be också för Missionskyrkans
evangelister att de får be med många
till frälsning och får förmedla förnyelse
i församlingarna!
Nicaragua
Moravakyrkans sociala program arbetar med viktiga utvecklingsprojekt och
hjälpinsatser i katastrofsituationer. Be
för den nya styrelse och ledning som
i början av 2010 tar över detta arbete,
där Missionskyrkan bidrar till hiv- och
aidsförebyggande åtgärder samt en
hållbar jordbruksutveckling.
17 januari
Ekumeniska böneveckan
En vecka i januari firas böneveckan för
Kristi enhet. I år ber vi särskilt att vi
som kristna tillsammans kan vittna om
den uppståndne. Be om ett trovärdigt
vittnesbörd.

Ecuador
Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador och dess ungdomsorganisation
håller, var för sig, årskonferens under
början av 2010 med val av styrelse och
ledare i olika funktioner. Be för val och
beslut samt om en framtid av tillväxt
och mognad för vår systerkyrka.
24 januari
Hela människan
Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete. Verksamheterna ser väldigt olika ut alltifrån
arbetet med ”de glömda barnen”,
second hand, arbetsrehabilitering till
den öppna mötesplatsen. Hela Människan möter människor i de mest
utsatta livssituationer. Tacka Gud för
att Hela Människan finns.
Nicaragua
Den sista veckan i januari håller
Moravakyrkan i Nicaragua sin Synod i
staden Bluefields. Den hålls vart tredje
år och då sker val av missionsföreståndare och flera olika styrelser. Be för
denna kyrka som samlar tiotusentals
människor i ett par hundra församlingar på Nicaraguas Atlantkust. Be för
alla beslut som fattas under Synoden.
31 januari
Utbildningscentrum Lidingö
Be för Utbildningscentret Lidingö där
Lidingö folkhögskola ingår som en
viktig del. Be för alla som studerar
och arbetar och att centret får vara en
betydelsefull resurs för Missionskyrkan
i arbetet med fortbildning och ledar
utveckling.

Sameland
Be för Missionskyrkans arbete bland
det samiska folket. Vi ber att vår kyrka
tillsammans med andra kyrkor skall
kunna skapa mötesplatser där samerna
kan uttrycka sin tro genom sin egen
kultur. Samerna bor i fyra länder, be
därför om ett gott samarbete mellan
kyrkorna i de olika länderna.
7 februari
Nyfors, Eskilstuna
Sedan i höstas bedriver Svenska Missionskyrkan ett pionjärprojekt i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna med en tydlig
social och diakonal inriktning. Arbetet
med att forma en kärngrupp har hållit
på i ca tre år och man möts idag regelbundet till hemgrupper och gudstjänst.
Projektledare är Gabriel Blad. Be att
den lilla gruppen får växa till i tro och
efterföljelse.		
Kongo-Kinshasa
Be för den nya kyrkoledningen och nye
missionsföreståndaren Edi Diafuanakana Diantete och vice missionsföreståndare Matondo Balungisa.
14 februari
Östra Götalands distrikt
Be om mognad och växt för alla de
människor i Östra Götalands distrikt
av Svenska Missionskyrkan och SMU
som försöker samordna sina vardagsliv
med sin allra heligaste tro. Be också för
alla musikanställda, ungdomsledare,
diakoner och pastorer I deras tjänst för
Guds rike.

Kongo-Kinshasa
Be för systerkyrkan CEC i KongoKinshasa i deras ansträngningar att
räta upp sin ekonomi, samt för finansdirektör och ekonomiavdelning och
de viktiga och svåra beslut som måste
fattas.
21 februari
Konfirmandarbetet
Tänk att under en längre tid få reflektera över livet, tron, Gud … tillsammans med unga människor. Be för de
drygt 3 500 konfirmander som finns
under ett år i Svenska Missionskyrkan.
Be för ungdomar och ledare att de får
en god tid tillsammans. Be att fler församlingar får möjligheter att erbjuda
konfirmation.
Kongo-Brazzaville
Tacka för starka högtider i Madzia och
Brazzaville i samband med Evangeliska
Kyrkans 100-års firande hösten 2009.
Be för de hundratals unga människor
som i dessa gudstjänster vittnade om
att de beslutat att följa Jesus.
28 februari
Kontakter via internet		
Internet är en av våra viktigaste arenor
för kommunikation. Be för våra medarbetare som har ett särskilt uppdrag
att samtala, erbjuda själavård och möta
unga på internet.

Kongo-Brazzaville
Be för kyrkans evangelisations
satsningar bland urfolk i norra
Kongo-Brazzaville.
7 mars
Pionjärprojekt
Be för alla som på olika sätt arbetar för
att nya församlingar ska planteras och
växa fram runtom i vårt land. Tacka
för alla drömmar och visioner som
redan tagit form genom församlingar
och pionjärsatsningar. Be om en fortsatt längtan efter att Gud rike ska växa
i Sverige.
Kina
Be för pastorsseminariet i Wuhan
Kina har brist på pastorer. Seminariets
möjligheter är begränsade, men vi ber
att fler skall kunna tas emot och utbildas i Wuhan och på de övriga seminarierna i Kina. Be även för pastorerna i
den kinesiska kyrkan, som ofta har ett
stort arbetsfält.
14 mars
SMU Scout
Under nästa vecka kommer våra
kyrkor runt om i landet att fyllas av
längtansfulla scouter för att återigen
träffa sina patrullkamrater för att bli
ännu mer redo för livet. Be att kyrkan
får bli den plats där de blir sedda och
uppskattade och där de får upptäcka
Guds kärlek och hitta sin tro på Jesus
Kristus.

