13 mars
Malmberget
Under den kommande veckan
kommer Missionskyrkans evangelister
att göra en storsatsning för att hjälpa
omstartsförsamlingen i Malmberget.
Be att dörrar öppnas för evangeliet och
att församlingen får möjlighet att växa
till både i antal och styrka.
Latinamerika
Under flera år har Marine HedströmRojas lett arbetet med att skriva
skolböcker för cabecarindianer i Costa
Rica. Nu är alla tryckta. Be att skolböckerna bli använda! Be att den costaricanska skolmyndigheten inser värdet
av att ursprungsbefolkning lär sig läsa
och skriva på sitt eget språk utifrån den
egna verkligheten. Be att de fortsätter
att översätta till fler språk.

20 mars
Mälardalens distrikt
Be för församlingarna och distriktsorganisationen i Mälardalens distrikt av
Svenska Missionskyrkan och SMU. Be
för alla som arbetar för att visa på Guds
rikes närvaro i såväl glesbygd som
storstad.

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

Latinamerika
Klimatförändringar. Naturen tar stryk.
Människan påverkas. Be för Förbundskyrkan i Ecuador och dess ekologiprojekt som nu är inne på sitt andra år.
Aktiva i kyrkan och andra intresserade
lär sig både vad Bibeln säger och rent
konkret vad som händer i naturen och
vad vi kan göra åt det. Ett subtema är
”Den tropiska skogens hamburgerisering”.		

27 mars
equmenia
Be för alla ungdomsledare och ungdomspastorer i deras viktiga uppgift att
möta unga människor och hjälpa dem
att finna vägen till Jesus.
Mellanöstern
Dokumentet ”Ett sanningens ögonblick – Kairos Palestina” har nu funnits
i drygt ett år. Dokumentet är ett rop på
stöd från de kristna kyrkorna i Palestina. Be att omvärldens öron öppnas
för ropet!

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

2 januari

9 januari

Grimsås
Efter ett år som egen församling står
den nya församlingen inför stora utmaningar men också stora möjligheter.
Man har just flyttat in sin verksamhet i Svenska kyrkans lokaler vilket
öppnar för nya och spännande samarbetsmöjligheter. Anders Westman,
som varit med att bygga upp den nya
församlingen, slutar under året. Be om
Guds ledning i att hitta efterträdare till
honom.

Vinterkonferensen
Den 10-13 januari möts över 300 medarbetare från tre samfund till konferens
i Stockholm. Temat är "En kyrka utan
väggar". Be att denna konferens ska
innebära möten och samtal som berikar och välsignar alla och som leder till
en än mer öppen kyrka.

Estland
Unionskyrkan i Estland har en vision
för mission både inom landet och
utanför. I landet pågår flera församlingsplanteringar, i Tallin, i Tartu och
utanför Rakvere. Be om välsignelse
över dessa pionjärarbeten och att nya
människor på detta sätt skall nås med
evangelium.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för
försa kvartalet 2011

Spanien
Runt årsskiftet har våra svenska
missionärer i Spanien flyttat hem till
Sverige. Samtidigt har missionärsparet
från Ecuador som vi är med och stöder
påbörjat en ny tvåårsperiod. Missionskyrkan kommer att fortsätta ge sitt
stöd till projektet "De Kringspridda".
Be för kyrkan i Spanien och särskilt för
arbetet bland latinamerikanska invandrare .

16 januari
Ekumeniska böneveckan
Be för enhet bland Guds folk och för
en ökad förståelse för allas gåvor och
rikedomar. Be om vishet och kraft att
bearbeta splittring och söndring så att
världen kan tro. Be om helig fantasi att
finna nya vägar för enhet och att den
goda heliga Ande förnyar kallelsen till
samverkan och samarbete.
Kina
I Kina har seminariet i Wuhan. som vi
samarbetar med, en vision att bygga en
större skola för att utbilda fler pastorer.
Myndigheterna har gett sitt stöd men
det saknas resurser. Be att man hittar
de medel som behövs. Det är stor brist
på pastorer i Kina. Be för de pastorer
och evangelister som finns och som
har en stor arbetsbörda.

23 januari
Hela människan
Hela människan möter ofta människor med drogproblematik. Be för
RIA-verksamheten som vänder sig
till vuxna som kanske inte har någon
annanstans att ta vägen. Be för arbetet med de glömda barnen, som har
föräldrar som är missbrukare och som
behöver mycket stöd, barn som behöver vettiga vuxna att leva med.
Hongkong
Under hösten blev Missionskyrkan
i Hongkong, som grundats av Det
Norske Misjonsförbund, medlem i
IFFEC, International Federation of
Free Evangelical Churches. Be för

denna kyrka och deras missionsarbete i
det tättbefolkade Hongkong, samtidigt
som man ger stöd till kyrkan i Kina.

30 januari
equmenia
Be för alla skolelever och studenter
som nyligen börjat en ny termin. Be
att de får vara i en stimulerande miljö
där de får kunskap för livet.
Japan
I Japanska Förbundskyrkan finns det
flera pastorer som börjar närma sig
pensionsåldern. Det finns idag inga
unga människor som utbildar sig till
pastor inom samfundet. Be att Gud
skall kalla unga blivande pastorer och
att kyrkan skall kunna hitta nya vägar
in i samhället och vågar ta nya tag.

6 februari
Nyfors, Eskilstuna
Arbetet i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna fortsätter att nå nya människor.
Projektet har från början fått en klar
profil med en mycket tydlig social och
diakonal inriktning. Projektledare är
Gabriel Blad. Be att de människor som
kommit till tro i Nyfors får växa till i
tro och efterföljelse.
Kongo-Kinshasa
Be för arbetet i Mukimbungu, där man
under hösten glatts åt att få inviga sin
nya kyrka. Be att kyrkan får lov att bli
en mötesplats mellan människa och
människa, och en mötesplats med
Gud. Be också för IME-sjukhusets årsmöte som hålls denna månad.

13 februari

27 februari

Östra Götalands distrikt
Det andliga ledarskapet är av största
vikt i Guds församling. Detta år pågår
en styrelseutbildning där de flesta församlingar i distriktet finns med. Be om
fördjupning, kunnighet och överlåtelse
i församlingsledarskap som leder till
församlingens växt och utveckling.

equmenia
Be för equmenias praktikanter och
volontärer som arbetar i Sverige och
andra länder.

Kongo-Brazzaville
Be för den utlokaliserade utbildning för
landsbygdsevangelister. Sådan utbildning organiseras speciellt i kyrkans
”evangelisationsområden”, trakter
i Kongo med svag kristen närvaro.
Utbildningen är en praktiskt orienterad
bibelundervisning med inslag om hur
man leder en kristen verksamhet.

20 februari
Gemensam framtid
Be för arbetet att bygga en ny gemenskap mellan Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan. Be för
styrelsen för Gemensam framtid och för
de som har särskilda uppdrag i processen. Be om vishet och ödmjukhet inför
viktiga och avgörande beslut under sommarens konferenser i de tre samfunden.
Kongo-Kinshasa
Be för arbetet med ett nytt samhällsutvecklingsprogram för de geografiska
områden där systerkyrkan verkar i
Kongo Kinshasa. Bed för kyrkans insatser för att ge stöd åt dem som drabbats
av hiv/aids. Ungefär 1500 personer får
idag del av bromsmediciner genom vår
systerkyrkas försorg.

Mellanöstern
Sabeel är kristen palestinsk befrielseteologisk gräsrotsorganisation som
Missionskyrkan samarbetar med.
Sabeels åttonde internationella konferens avslutas idag i Betlehem. Temat är
”Utmana riket: Gud, trohet och motstånd”. Deltagare från många länder,
däribland Sverige, deltar. Be att konferensen får praktiska följder i Israel och
Palestina och i alla länder som deltar.

6 mars
Pastors- och diakonutbildning
Tacka och be för de som undervisar
och studerar på diakonutbildningen på
Lidingö folkhögskola och på pastorsutbildningen på Teologiska högskolan,
Stockholm (THS). Be att utbildningarna
även i fortsättningen får vara redskap
för att få fram kunniga och hängivna
personer i tjänst för Guds rike.
Latinamerika
Internationella kvinnodagen är nära.
Nicaragua är ett av de länder i världen
som är kända för sin starka manskultur.
Mer och mer tar dock tjejer och kvinnor plats i det nicaraguanska samhället. Be för Kvinnoorganisationen inom
Moravakyrkan i Nicaragua som har
många medlemmar. Fokus under året
är att öka kvinnors medvetenhet om
demokrati och hur att organisera sig.

