12 december

Mellanöstern

SMU-arbetet, konfirmander

Situationen i Mellanöstern ger oss
fortfarande anledning att be om fred
och försoning mellan folken. Vi ber
om stor vishet för ledare i de olika
länderna att fatta de rätta besluten och
arbeta för en rättvis och demokratisk
utveckling i området.

Ett stort antal ungdomar finns med i
församlingarnas konfirmationsundervisning under denna och nästa termin.
Vi ber om Guds välsignelse över alla
dessa tonåringar och deras lärare.

Ryssland/Ukraina
I öst är öppenheten för evangeliet stor.
Många svenska församlingar har byggt
upp en vänskapsrelation till församlingar i Ryssland/Ukraina där behoven
är stora, både andligt och materiellt.
Vi ber om Guds välsignelse för dessa
vänförsamlingar och deras iver att
evangelisera och bli till hjälp. Vi ber
att den kristna kyrkan på ett trovärdigt
sätt kan komma människor till hjälp.

19 december
Andligt ledarskap
I våra församlingar är det många som
gått in i uppgiften att leda, vårda och
utveckla det lokala arbetet. En uppgift
som kräver tid och stort engagemang.
Vi ber om Guds kraft och välsignelse
för er församlings ledarskap.

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

26 december
Fred i världen
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
breda ut sig!

Mission i andra länder
Annandag jul är sedan många år en
viktig dag för vårt missionsarbete.
Insamlingen till mission i andra länder
har pågått under några veckor och
håller på fram till trettondagen. Vi ber
om glädje och offervillighet i stödet till
våra systerkyrkor ute i världen och att
evangeliet ska få bli till välsignelse för
många.

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

3 oktober

10 oktober

Åby

Pastorsutbildning, THS

Pionjärarbetet i Åby börjar ta fart och
många goda relationer har skapats
under de senaste månaderna. Vi ber
om välsignelse och vishet för pastor
Peter Håkansson och hans medarbetare när de nu vill gå vidare i detta
viktiga arbete.

Vi tackar Gud för alla dem som i vår
tid lyssnar in kallelsen och svarar ja.
Många utbildar sig till pastorer just nu
och de behöver våra förböner i sina
studier och i sin personliga och andliga
mognadsprocess. Vi ber också för
Missionskyrkans antagningsnämnds
arbete och för rektor, lärare och övrig
personal på Teologiska Högskolan,
Stockholm.

Estland
Under året har det varit ledarskifte på
ordförandeposten i Unionen av Fria
Evangeliska och Baptistiska kyrkor
i Estland. Ny ordförande är pastor
Joosep Tammo som under de senaste
åren varit pastor i Immanuel Baptist
Church i Pärnu. Vi ber om Guds välsignelse över hans ansvarsfulla uppgift i
kyrkan.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för fjärde
kvartalet 2004.

Litauen
Evangeliskt Reformerta kyrkan i
Litauen är den nationella kyrka som
Missionskyrkan har kontakt med, bl.a.
genom Södra Götalands distrikt. Vi ger
stöd till ungdomsarbetet, särskilt scout,
ledarutbildning m.m. Vi ber för pastorer och de unga ledarna i kyrkan.

17 oktober
Uppdraget
Det personliga samtalet är viktigt för
att vi ska kunna nå nya människor med
evangeliet. Vi ber idag om vishet och
stor frimodighet att dela vår berättelse
med andra för att också de ska lära
känna Jesus.

Nicaragua
En viktig uppgift för det teologiska
seminariet i Nicaragua är att ge utbildning till lokala ledare inom Moravakyrkan, med betoning på kvinnor. Vi ber
för dem som jobbar med denna utbildning och för de kvinnor som är villiga
att gå in i lokala ledaruppgifter.

24 oktober
Polisen och pastorer
Det finns några pastorer i vårt samfund
som har en nära relation till poliser och
stöder dem i deras olika uppgifter. Vi
ber för dessa pastorer, men också för
poliskåren.

Estland
Estlands Evangeliska Kristna och
Baptister behöver vår förbön i arbetet
som syftar till att nå Tallinns många
gatubarn. Inte alla är hemlösa, men
de har det gemensamt att de kommer
från hem som präglas av missbruk och
misär. Vi ber för kyrkans önskemål om
att förverkliga målet: Evangelium till
hela människan.

31 oktober

Inuti

28 november

Samhällsansvar

Inuti, SMU:s och Missionskyrkans
gemensamma ungdomsprojekt, har
startat i höst och vill bland annat
aktualisera församlingstillhörighet
för de ungdomar som har en kristen bekännelse. Vi ber för dem som
kommer att arbeta med detta projekt
och för att unga människor ska känna
sig välkomna i församlingen.

Krogpastorerna

21 november

Vi är tacksamma för de diakoner som
arbetar i vårt samfund. Vi ber idag för
dem som är inne i viktiga arbetsuppgifter, men också för dem som bär på en
kallelse och vill satsa på denna utbildning för framtida insatser.

Som kristen kyrka har vi en kallelse
och utmaning att ”leva i världen”
med det ansvar det innebär. Vi ber
om öppna ögon för de situationer
som finns i vår närhet och som vi som
församling kan ta ansvar för, inte minst
med tanke på det allt mer ökade alkohol- och drogmissbruket.

7 november
Klarälvdalen
Församlingarna i Klarävdalen arbetar
vidare långsiktigt för att bygga relationer till människor i olika åldrar. Vi ber
om Guds ledning för dem som står i
ledningen för detta projekt och för de
lokalt ansvariga församlingsledarna.

Team Våga tro
Efter sommarens erfarenhet av evangelisation på Öland vill vi nu gå vidare
med att ge möjlighet till att forma
några team som kan arbeta på strategiska platser. Vi ber om Guds ledning i
planeringen för det kommande året.

14 november
SMU tonår
Under sommaren var det många tonåringar som beslutade sig för att följa
Jesus under konfirmations- och tonårsläger. Vi ber för en fortsatt god andlig
utveckling för alla dessa och också för
de tonåringar som finns i våra församlingars närhet.

Uppdraget mitt i samhället
Vi lever alla i ett samhälle där vi har ett
demokratiskt ansvar för varandra. Det
finns många kristna politiker i partier
lokalt och på riksnivå som är folkets
valda representanter och som behöver
vårt stöd. Vi ber om Guds välsignelse
över politiker i vår kommun, i landsting och i riksdag.

Unga evangelister
Under den kommande veckan
kommer ett stort antal ungdomar
att samlas några dagar tillsammans
med pastorer och evangelister för att
aktualisera kallelse och tjänst. Vi ber
om välsignelse och hjälp till andlig
vägledning för dem som funderar över
sin framtid i speciella uppdrag i den
kristna församlingen.

På några platser i landet arbetar krogpastorer för att skapa kontakter och
bli till hjälp i den speciella miljö som
restauranger och krogar är. Vi ber om
vishet för dem som bär på en kallelse
att finnas till i detta viktiga arbete.

Diakoner

5 december
Pionjärprojekt
Stadionkyrkan i Malmö har anställt
ett par medarbetare på deltid för att
arbeta i pionjärprojektet i Ulricedal.
Vi ber om Guds ledning i utformandet
av detta arbete och om välsignelse för
dem som går in i uppgiften att leda
arbetet.

Kina
Även om det inte är tillåtet att evangelisera i Kina så finns det växande kyrkor.
Många kommer till tro och det byggs
många kyrkor, speciellt på landsbygden. Under våren 2005 kommer
pastorernas manskör inom Svenska
Missionskyrkan att göra en körresa till
Kina för att besöka församlingar. Vi ber
för kören och deras förberedelser inför
resan.

