11 mars

Kyrkorna i Kongo

Pastors och diakonutbildningen

Be att de kongolesiska kyrkorna skall
utrustas med en ansvarighetens ande
som ger en beredskap att vilja evangelisera, inte bara internt men också utanför
församlingens krets.

Tacka Gud för Teologiska Högskolan
Stockholm (THS) och Lidingö folkhögskola där pastorer och diakoner i
Gemensam framtid utbildas. Be att kallelsen fördjupas och att studenterna och
eleverna kan ta till sig kunskapen och
mogna som individer. Be att de får lära
känna Kristus allt mer och att kärleken
till Gud och människor växer.

Afrika
Be för Kongo-kyrkornas enhet så att
interna splittringar kan undvikas. Be för
de ansträngningar som görs för att stärka
kyrkornas ekonomi.

18 mars
Gemensam Framtid
Be att Gemensam Framtid får bli en
kyrka som når ut och tjänar människor,
såväl i vår egen närhet som i andra delar
av världen.

25 mars
equmenia, Puls – tro och idrott
Be för equmenias verksamhetsområde:
Puls- tro och idrott. Be för det arbete
som finns, att detta arbete ska utvecklas i
församlingarna. Be att det ska bli en väg
in i församlingen.

Hälsovårdsarbetet i Kongo
Be för de utmaningar kyrkorna står inför
gällande hälsovårdsarbetet i de båda
Kongorepublikerna. Mycket av arbetet
har ”ärvts” från kyrkor och missioner i
västvärlden vilket kräver mycket resurser
att driva dessa institutioner, samtidigt
som nya utmaningar finns; hiv och aids,
malaria, tuberkulos och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar som ger hög
barna- och mödradödlighet.

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

1 jan
Hageby, Norrköping
Idag är det böndag för fred. I Hageby
planterar Missionskyrkan en mångkulturell och multi-etnisk församling med
visionen att få förkroppsliga enhet och
kärlek mellan människor i sin lokala
miljö. Be för arbetet, för de människor
som kommit till tro och för församlingsplanteraren Rickard Lundgren. Be att
Guds rike genom den nya församlingen
får bli synligt för alla i Hageby.

Pakistan
Be för kyrkan i Pakistan. Oroligheter
kommer och går i landet och situationen är svår för de kristna. Be särskilt för
Talitha Kumi, ett center som ger stöd till
utsatta kvinnor.

8 jan
Ekängen, Linköping
I höstas bildades Ekängens missionsförsamling i en nybyggd stadsdel i
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 inköping. Under några år har relationer
L
skapats och ett arbete växer fram som
möter behov hos unga och äldre. Pastor
Christina Törnberg leder arbetet. Be om
andens goda vind till fördjupning och
växt.

Kina
Be för våra praktikanter Lisa och
Susanna som finns i Wuhan och hjälper
till på Arken, skolan som drivs i samarbete med Hubeis kristna råd.

15 jan
Ekumeniska böneveckan
Under den kommande veckan samlas
många kristna från olika kyrkor och
samfund till gemensamma gudstjänster
med bön och andlig fördjupning. Be att
dessa mötesplatser får bli ett vittnesbörd
om kristen enhet på många platser i vårt
land.

Ryssland
Vi ber för det arbete som kyrkan i Ryssland utför bland människor som är beroende av droger och alkohol. Det finns
många behandlingshem som framgångsrikt hjälper människor att bli fria från
sitt beroende. Vi ber för utvecklingen av
detta arbete.

mans med kamrater från andra länder
får några månader av andlig fördjupning
och nya erfarenheter. Be om beskydd för
både deltagare och ledare.

5 feb
Söderköping

Vi ber för Gemensam Framtid. Utmanade av Gud och samtiden har vi
beslutat att gemensamt gå framtiden till
mötes. Kyrkan är Guds och vi får vara
Guds redskap. Låt oss be om den heliga
Andens ledning för enskilda, för församlingar och för oss som nationell kyrka!

Arbetet i Söderköping växer och nya
människor kommer till gemenskapen.
Man möts till Huskyrka två gånger i
månaden och offentlig gudstjänst sista
söndagen i månaden. Tacka Gud för
många kontakter med ännu inte troende
människor och goda relationer med
andra kyrkor i stan. Be för Andreas och
Linnéa Holm, teamet och kärngruppen
att de får se frukt av sitt gedigna och
uthålliga arbete i Söderköping.

Spanien

Nicaragua

22 jan
Gemensam Framtid

Be för FIEIDE, vår systerkyrka i Spanien.
Många församlingar är små och vi ber att
de får vara ett vittnesbörd bland spanjorer och de många latinamerikaner som
finns i landet.

29 jan
equmenia
Be för våra folkhögskolor. För de elever,
lärare som ledare som finns på dessa
skolor från norr till söder. Be för deras
viktiga arbete och att det ska få stor betydelse i människors liv.

Apg29
Vårens lärjungaskola i Apg29:s regi har
nyligen börjat i Chile i samarbete med
Förbundskyrkan i Chile. Be för de chilenska och svenska ungdomar som tillsam-

Moravakyrkan i Nicaragua är indelad i
fem distrikt. Vart tredje år samlas man till
distriktssynoder, som är en förberedelse
för den nationella kyrkosynoden året
efter. Nu är det dags för sex månader av
distriktssynoder. Be om beskydd på resor
för att komma fram till distriktssynoderna
som är mycket viktiga mötesplatser.

12 feb
Mälardalens distrikt
I Mälardalens distrikt finns ett 90-tal
församlingar. Många av dessa lever i
en mångfaldsmiljö. Be särskilt för det
intensiva arbetet bland arabisktalande
i Högdalskyrkan i Stockholm. Victor
Luca, pastor från Evangelical Synod of
the Nile (Egypten), som leder arbetet.

Ecuador

Mellanöstern

Förbundskyrkan i Ecuador gör nu en stor
evangelisationssatsning. Parallellt med det
behöver man utbilda pastorer. Förbundskyrkan har inte längre ett eget Teologiskt
Seminarium, utan söker samarbete med
andra teologiska seminarier i landet.
Kyrkan har också lanserat ett stipendieprogram för teologistuderande.

Det är ett drygt år sedan den arabiska
våren inleddes. Mycket har hänt och
händer i flera länder i Mellanöstern. Vad
innebär allt detta för de kristna och de
kyrkor som finns i regionen? Vad vill
kyrkorna svara på det som händer? Be
för Mellanösterns Evangeliskt Kristna
Råds (FMEEC) möte i februari, då dessa
frågor kommer att aktualiseras.

19 feb
Gemensam Framtid
Be att Gemensam framtid med dess
gemensamma resurser kan bli ett bra stöd
för de lokala församlingarna. Be att den
heliga Anden stärker känslan av samhörighet i vår nya kyrka

Israel/Palestina
Praktikanter har under många år skickats
ut till olika länder. Be för Gabriella och
Olivia som under det här året är praktikanter i Betlehem och Jerusalem. De
studerar på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och gör fältstudier och praktik
på SIRA-skolan, Bildas studiecenter och
hos Sabeel.

26 feb
equmenia
Be för barnen i församlingen och för det
värdefulla arbete som sker med dem.
Be för ledarna och att de ska finna vägar
framåt i det viktiga arbete som de gör.
Be att equmenia får vara med och stödja
detta arbete.

4 mars
Handen
Vallakyrkan i Handen arbetar i ett av
de mest sekulariserade områdena i vårt
land, dessutom finns Mormonkyrkans
huvudcenter i kommunen. Detta präglar
de utmaningar som församlingsplanteringen möter. Be för Johanna Dahléen
som leder arbetet i Handen. Be att Gud
ger kraft och vishet att förmedla evangeliet till de människor som man möter i
sitt närområde.

Israel/Palestina
Be för det Svenska Ekumeniska Följeslagarprogammet i Palestina och Israel
(SEAPPI) som Missionskyrkan och
equmenia står bakom. Var tredje månad
åker svenskar till området och bildar
team med följeslagare från andra länder.
De är en del av en internationell närvaro
för att stärka respekten för folkrätten
samt för att stödja lokalt ickevålds- och
fredsarbete.

