13 juni
Kyrka-Arbetsliv
Be att fler församlingarna finner vägar
för samverkan mellan Kyrkan och
Arbetslivet. Att utifrån det lokala perspektivet vara sänd av församlingen till
tjänst utanför kyrkans väggar. Be också
för ”Arbetsgruppen för Kyrka och
Arbetsliv i samverkan”, som består av
representanter från arbetsmarknadens
parter och kyrkorna.
Kongo Kinshasa
Tacka för barn och ungdomar som är
Kongos framtid, men som utsätts för
stora risker. Be för de val som skall
genomföras i vårt land under 2011. Be
för den evangelisationskampanj som
skall hållas i Kimpese i augusti 2010. Be
att vänförsamlingsarbetet skall utvecklas och stärkas.
20 juni
Anställda i distrikten
Under sommaren möts många människor på distriktsgårdarna. Be för alla
dem som arbetar med detta och för
människors möten med Gud och varandra. Be att tron och livet får växa och
utvecklas genom våra distrikt.
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Kongo Kinshasa
Be att Kongo skall kunna finna vägar
ur fattigdomen. Be om fred i den
situation av social oro som vårt samhälle hotas av. Be att kyrkan CEC skall
kunna få bukt med sina ekonomiska
problem. Be för de Guds tjänare som

lever i fattigdom och utsatthet.
Be för kyrkans nya ledning och de
utmaningar den står inför under
kommande mandatperiod.
27 juni
equmenia
Be för Våga Tro-teamen som
arbetar i pionjärförsamlingar i Idre,
Mellerud, Handen, Grums och
Karlskoga. Våga Tro är ett samarbete mellan equmenia, Missionskyrkan och Karlskoga folkhögskola.
Kongo Brazzaville
Be för allt viktigt arbete som utförs
i de många körerna. Be för förberedelserna för höstens lärjungaskola,
Apg29. Be för kyrkans EEC arbete
bland de aidssjuka.

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan
fördjupas och kompletteras.
4 april
Församlingsplanterare
Tacka Gud för våra hängivna församlingsplanterare! De gör ett fantastiskt
arbete i sina olika sammanhang. Be
Gud om fler människor som vill vara
med och leda eller ingå i församlingsplanteringsteam. Be för den rekryteringskonferens som hålls under april
att de som deltar i den får klarhet om
sin kallelse för pionjärtjänst i Guds
rike.
Nicaragua
Från april månad och tre år framåt
kommer Moravakyrkans arbete att
ledas av en nyvald styrelse med missionsföreståndaren i spetsen. Be för
kyrkan som står inför svåra ekonomiska beslut, samtidigt som man gläds
åt att vara en växande kyrka med ett
myller av unga människor
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11 apr
Storstadsarbete
Be för de kvinnor och barn som
utsätts för människohandel. Be för det
ekumeniska resursteamet som arbetar
med stöd till brottsoffer för människohandel. Be för de som är hemlösa och
för Ny gemenskap som arbetar för att
stödja hemlösa och utsatta människor i
Stockholm.
Costa Rica
Under mer än tjugo år har Missionskyrkan varit närvarande i Costa Rica
med viktiga insatser inom evangelisation, miljö och etnicitet. Just nu håller
ett arbete på att avslutas som ska ge
ett komplett skolmaterial på Cabécarspråket, ett tålmodigt arbete för en
utsatt folkgrupp.

18 apr
ÖrebroVärmlandDals distrikt
Be att församlingar och föreningar
inom ÖrebroVärmlandDals distrikt får
se nya människor komma till tro och
sluta sig till församlingen. Vi ber också
för de som det här året beslutat sig för
att läsa hela Bibeln under ett år och de
som avslutat lekmannautbildningen.
Be för de unga som planerar för läger
under den här sommaren.
Ecuador
Flera unga familjer har anmält intresse
av missionsarbete i Ecuador, fyrtio
år efter att de första missionärerna
avskildes för insatser i det landet. Be att
fler församlingar i Sverige engagerar
sig i ekonomiskt och andligt stöd för
att göra det möjligt att sända ut nya
missionärer.
25 april
equmenia
Be för alla ungdomsledare runt om i
våra församlingar. De är nyckelpersoner i mötet mellan unga personer och
Jesus. Be om beskydd och ledning för
dem.
Latinamerika
Missionskyrkans arbete i Centralamerika och Ecuador står inför förändringar med en ny handlingsplan från
2010. Men den djupa gemenskapen
med systerkyrkorna förändras inte.
Tacka Gud för Förbundskyrkan i Ecuador och Moravakyrkan i Nicaragua.

2 maj
Evanglisterna på Donsö
Den första helgen i maj samlas evangelisterna på Donsö, så har skett under
många år och det handlar om utgivande och mottagande. Hjälp oss be
om en andlig vår över Sverige och om
lyhördhet för vad Andens röst säger till
församlingarna,

16 maj
Gemensam framtid
Be för Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan. Tacka för
rötter och historia. Tacka för uppdraget idag att vittna om Jesus Kristus och
betjäna människor med evangelium.
Be för den gemensamma processen
och för den gemensamma framtiden.

30 maj
equmenia
Tacka för elever och ledare som under
våren varit på första lärjungaskolan
Apg29 i Indien. Be för höstens skolor i
Sverige och Kongo. Be att deltagarna
skall utmanas och sen återvända hem
till sina församlingar med den utmaningen.

Japan
Be för missionärsfamiljen Palmaer i
Japan. Vi ber att de skall finna goda
ingångar i den japanska kulturen för
evangeliet. Vi tackar för den period
som SVFs praktikant, nyss hemkommen, har haft i Japan och ber för
hennes framtid. Vi ber att vårt samarbete med Förbundskyrkan skall kunna
utvecklas framöver.

Kina
Be för de många urfolken i Kina. Vi ber
för kyrkans möjligheter att nå dem på
deras egna språk och inom deras egna
kulturer. Vi ber särskilt för uigurerna i
Xinjiang och i andra delar av världen.
Vi ber om vägar att stödja de kristna
bland dem.

Estland
Be för relationerna mellan estnisktalande och rysktalande ester. Även inom
kyrkan kan kontakter och samarbete
vara svårt. Vi ber att de kulturella skillnaderna kan överbryggas. Vi ber om
vishet för Unionskyrkans ledning när
man vill sammanföra dessa två grupper och om en öppenhet bland kristna
för varandra.

9 maj
Kyrokonferensen
Be för kyrkokonferensen i Örebro. Be
för ombud och deltagare att de ska få
nåd och vishet att samtala i respekt och
fatta beslut under Guds ledning. Be om
utmaningar och kraft att arbeta för det
gemensamma och för det goda.
Indien
Be för Resource Center i Gulbarga,
som St Johns skola är en del av. Det
nuvarande huset har blivit för trångt
och byggandet av ny skolbyggnad har
startat. Vi ber att allt skall kunna gå
enligt planerna. Vi ber för personal och
eleverna i Gulbarga. Vi ber även för
sjukhuset som kyrkan har i det närbelägna Aurad.

23 maj
Västra Götalands distrikt
Be för församlingar och SMU-föreningar i Västra Götalands distrikt. För
inspiration, glädje och kraft i uppdraget att vara en växtplats för Livet. Inneslut också distriktsorganisationen med
styrelse, kommittéer och anställda.
Ryssland
Be för samarbetet i Ryssland som nu
är inne i en ny fas. Vi ber för förberedelserna för fotbollslägret som kyrkan
kommer att ordna i staden Asbest i
södra Uralområdet. Vi ber för ledare
från båda länderna som kommer att
vara med.

6 juni
Brofästet i Färjestaden
Under året har församlingen fortsatt
arbeta på att nå ut i närsamhället. Ett
nytt arbete för barn i mellanstadieåldrarna har startat upp och en längtan
finns att kunna göra något också för
tonåringar. Fortsätt att be för församlingen att nya kontakter också leder till
att nya människor kommer till tro och
får sina liv förvandlade.
Kongo Brazzaville
Be för Evangeliska kyrkans sammanhållning och enhet! Kyrkans ledning
önskar att vi ber om ett ökat socialt
ansvarstagande och om
en förnyad och fördjupad väckelse på
biblisk grund i kyrkan och landet.

