Japan

23 december

Missionskyrkans systerkyrka i Japan
har idag 18 församlingar med drygt
800 medlemmar, och vi har en svensk
missionsarbetare i Japan. Där behövs
ett tålmodigt och uthålligt arbeta för
evangelisation och mission. Be för vår
systerkyrka och den stora utmaning de
har att förkunna evangeliet för Japans
millioner.

Fred i världen

16 december

Mission i andra länder

Örebro Värmland Dals distrikt
Distriktet har 125 församlingar och 75
SMU-föreningar i dessa tre län och leds
av distriktsföreståndare Roland Brage
och hans medarbetare på distriktsexpeditionen i Karlstad. Idag ber vi om
Guds välsignelse för arbetet i distriktet
och alla de 14000 som finns med i församlingar och SMU-föreningar.

Mellanöstern
Våldet och hatet tycks aldrig ta slut
i detta oroliga område i världen. Vi
fortsätter att be om att kärleken ändå
till sist ska segra och att människor får
möjlighet att leva under fredliga och
rättvisa förhållanden.

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

Alla längtar efter att få leva i fred och
trygghet, men tyvärr är det många i
vår värld som lever under helt andra
omständigheter. Inför ett nytt år ropar
vi till Gud om fred på vår jord och att
våld och terror inte ska få fortsätta att
utbreda sig!

Annandag Jul är sedan många år en
viktig dag för vårt internationella missionsarbete. Insamlingen till mission
i andra länder har pågått sedan första
advent och slutförs fram till trettondagen. Be om glädje och offervillighet i
stödet till systerkyrkor i världen och att
Evangeliet ska få bli till välsignelse för
allt fler.

30 december
Tacka Gud!
Det gångna året har inneburit många
viktiga satsningar i vår kyrka. Tacka
Gud för stor välsignelse, glädje och
inspiration att gå vidare in i ett nytt år.
Vi vill fortsatt arbeta för en Kyrka som
Växer.

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

7 oktober

14 oktober

Pionjärprojekt Linköping

SMU

Missionsförsamlingen i Linköping finns
med i ett samtal om ett församlingsgrundande projekt i Linköping. Be
om Guds fortsatta vägledning i detta
arbete och att Gud öppnar dörrar till
ett fruktbärande arbete i framtiden.

Idag är det offerdag för SMU på nationell nivå och det omfattande arbete
som utförs bland barn och ungdom. Be
för förbundssekreterare Göran Bondesson och hans medarbetare på SMU:s
kansli i Stockholm. Be för lokala SMUledare och deras engagemang på er ort.

Kina
1893 beslutades om ett missionsarbete
i Xinjiang, dåvarande Östturkestan
bland folkgruppen uigurer, med c:a 10
miljoner människor. På grund av politiska och religiösa spänningar i området fick arbetet ett hastigt slut 1938,
men minnet av de svenska missionsarbetarnas insatser lever fortfarande.
Idag finns ett fåtal kristna i denna folkgrupp som behöver våra förböner. Be
för den samling med uigurer som hålls
i Stockholm kommande helg.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för fjärde
kvartalet 2007.

Ecuador
För fjärde året genomförs en bibeloch lärjungaskola ”Apg29” med bas i
Montecristi.
Be för svenska och ecuadorianska ungdomar som deltar i undervisning och
praktisk träning i evangelisation och
lärjungaskap.

21 oktober
Västra Götalands distrikt
Distriktet, som omfattar Västra Götaland, Bohuslän och norra Halland, har
150 församlingar och 125 SMU-föreningar. Vi ber för distriktsföreståndare
Ola Bojestig, distriktsmedarbetarna
och för de drygt 20 000 personer som
finns med i församlingar och SMU-föreningar.

Nicaragua
En viktig uppgift för det teologiska
seminariet i Bilwi, Nicaragua är att ge
utbildning till kvinnor som arbetar i
Moravakyrkan. Be för kyrkans ledare
Cora Antonio, den första kvinnliga
missionsföreståndaren i Moravakyrkan,
och alla de kvinnor som finns med i
kyrkans arbete.

28 oktober
Polispastorer
Våldet i vårt samhälle tycks bara öka
och det innebär en större belastning
av polisens arbete för att förebygga,
skydda och ingripa. De pastorer som
finns som stöd i polisens arbete blir
därför allt viktigare för samtal och själavård. Be för dessa pastorer men också
för poliskåren.

Litauen
Missionskyrkans samarbetar med
den Evangeliskt Reformerta Kyrkan
i Litauen, som i september firade sitt
450-årsjubileum. Missionskyrkan och
SMU deltar bl a i uppbyggandet av

kyrkans ungdomsorganisation Radvila,
i diakonala barn- och ungdomsläger
samt ledarhelger. Be för arbetet bland
Litauens barn och ungdomar.

4 november
Församlingsplanterare
Under den kommande veckan
kommer ett antal pastorer att mötas
för utbildning och inspiration i ett
växande arbete för nya församlingar
i Sverige. Idag ber vi om att få se nya
församlingar växa fram och fler människor med glöd och vision för detta
arbete.

Spanien – Apg29
Bibel- och lärjungaskolan Apg29
genomför för första gången en träningsskola i Denina, strax norr om
Alicante. Den evangeliska kyrkan
i Spanien är liten och ungdomar i
församlingar kämpar på samma sätt
som vi här i Sverige. Be för detta nya
samarbete i Spanien och för de svenska
ungdomar som kommer att delta.

11 november
Östra Götalands distrikt
Ett distrikt som sträcker sig från Öland
i öster till södra Halland i väster och
omfattar även Småland och Östergötland. Vi ber för detta stora distrikt
med 141 församlingar och 100 SMUföreningar. Be för distriktets ledning,
distriktsföreståndare Lennart Johansson och alla medarbetare.

Ecuador – Apg29

Estland

Lärjungaskolan i Ecuador pågår några
veckor ytterligare. Be för de svenska
och ecuadorianska deltagarna och alla
de församlingar som de fått samarbeta
med. Be för dem som de fått hjälpa till
personlig tro.

I början av augusti samarbetade
svenskar, ester och ryssar i ”Step of
Faith” med evangelisation i närheten
av staden Narva, på gränsen till Ryssland. Tacka Gud för alla de människor
man mötte och be för dem som kom
till tro under veckan och deras fortsatta
kontakt med lokala församlingar.

18 november
Göteborgsregionen
Våra storstäder är viktiga strategiska
platser för ett växande församlingsarbete. Be för församlingarna i Göteborgregionen, men också för nya visioner
och tankar när det gäller församlingsplantering. Vi ber speciellt för människor med vision och kallelse för det
nya Eriksbergsområdet utmed Södra
Älvstranden.

2 december
Vallakyrkan Handen
Johanna Daléen installerades som
pastor i Vallakyrkan den 16 september
och går in i ett nytt arbete som pionjärpastor i Handen. Be för Johanna och
hennes medarbetare i utmaningen att
nå människor i Handen och få se en ny
församling växa fram.

Polen

Ryssland/Ukraina

Ett viktigt stöd för arbetet i Polen är
Missionskyrkans bidrag till den Evangeliskt Kristna Kyrkan i Polen och dess
samfundssekreterare men också till det
nystartade scoutarbetet. Be om Guds
välsignelse för kyrkans arbete och vänförsamlingar i Polen.

Tillsammans med Unionskyrkan i
Estland bereds frågan om gemensam
missionsinsats i Ryssland. Be för dessa
samtal och om att Gud öppnar vägar
för nya insatser.

25 november

Konﬁrmandläsning

Framtidens evangelister
Under ett antal år har Missionskyrkans
evangelister tillsammans med SMU och
Teamevangelisation inbjudit ungdomsledare och pastorskandidater för dagar
med undervisning och inspiration och
andlig vägledning. Denna vecka möts
ett stort antal ungdomar i Habo. Be om
Guds välsignelse för dessa viktiga dagar.

9 december
Ett stort antal ungdomar finns med i
församlingarnas konfirmandundervisning under denna och nästa termin.
Idag ber vi om Guds välsignelse
över elever och lärare och att många
kommer till personlig kristen tro under
denna viktiga tid. Be för er församlings
konfirmander.

