11 september

Kina

SMU-föräldrar

Pastorernas Manskör inom Svenska
Missionskyrkan genomförde i våras en
resa till Kina som gav många viktiga
kontakter och fick betyda mycket för
kören och de församlingar som besöktes. Vi ber för pastorer och ledare, inte
minst de som vill arbeta med barn och
ungdomar i Kina, vilket inte är det
lättaste på grund av myndigheternas
restriktioner.

SMU:s arbete berör inte bara barn
och ungdomar utan ger också kontakt
med deras föräldrar. Det förtroende de
visar genom att låta barnen delta i vårt
ungdomsarbete vittnar om en öppen
inställning till kristen tro. Vi ber att
ledare frimodigt ska kunna dela sin tro
i kontakten med föräldrarna.

Japan
Vår systerkyrka i Japan har de senaste
åren sett en kraftig föryngring av
pastorskåren. En grupp pastorer i
30-årsåldern utgör en viktig del av
kyrkans ledarskap. Vi ber för dessa
unga pastorer och deras framtid i
kyrkan.

18 september
Missionskyrkan i centrum
På lördag den 24 september kommer
många församlingar att bli synliga på
stan genom olika aktiviteter för att
göra sin kyrka känd. Vi ber för alla de
människor som man kommer i kontakt
med under dagen och att kontakten får
leda fram till en personlig kristen tro.

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

25 september
Skola och studentarbete
Höstterminen är i full gång och
på många skolor finns kristna skolföreningar som vill dela det kristna
vittnesbördet. Vi ber för skolevangelister och studentpastorer som
arbetar vid olika skolor och högskolor.

Mellanöstern
Fredsarbetet i Mellanöstern är skört
och starka krafter vill försöka hindra
en positiv utveckling. Vi ber för dem
som vill arbeta för en hållbar fred och
vänskapliga relationer mellan folken i
området.

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

3 juli

10 juli

Rum för nya församlingar

Team Våga tro

Under kyrkokonferensen samtalades
under några seminarier om den vision
som formulerats för pionjärarbetet,
att vi vill se tio nya församlingar hälsas
välkomna i Missionskyrkans gemenskap fram till 2010. Vi ber om att vi ska
kunna se nya platser och möjligheter,
så att visionen blir verklighet.

På lördag 16 juli börjar arbetet med
Team Våga tro på Öland med Klintagården som bas. Vi ber om Guds välsignelse för gruppen som kommer att
söka kontakt för samtal om kristen tro
med människor, bl.a. i Borgholm.

Ecuador
Apg 29 heter den bibelskola som för
andra året planeras i Montecristi där
Förbundskyrkan i Ecuador och dess
ungdomsförbund i samarbete med
Missionskyrkan och SMU inbjuder bl.a.
svenska ungdomar att delta. Vi ber för
bibelskolan som genomförs 17 augusti–
9 december.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för tredje
kvartalet 2005.

Nicaragua
Ett av Moravakyrkans viktiga arbetsområden är bland barn och ungdomar.
Där finns SMU med i ett nära samarbete. Vi ber för alla de ungdomar som
kyrkan har kontakt med.

17 juli

31 juli

14 augusti

28 augusti

Team Våga tro

Team Våga tro

Kristen ursprungsbefolkning

Förbönskonferens

Idag avslutas evangelisationssatsningen
på Öland med en gudstjänst på Klintagården där bl.a. Evangelistkvartetten
medverkar. Vi ber för alla dem som
under de här veckorna fått möta det
kristna vittnesbördet.

Idag avslutas en konferens i Kiruna
där delegater från hela världen varit
samlade till den femte världskonferensen för kristna ursprungsbefolkningar.
Konferensen syftar till att uppmuntra,
bygga broar mellan folken, lyssna och
lära. Vi tackar Gud för kulturell mångfald och ber för dessa grupper.

Idag avslutas förbönskonferensen i
Övre Soppero där man speciellt bett
för Sverige och de behov som finns
inom olika områden. Idag förenas vi i
bön för ett andligt uppvaknande över
hela vårt land.

I Borgholm finns en kafébuss parkerad
dit Team Våga tro bjuder in människor
för fika och samtal. Vi ber för alla som
under de närmaste veckorna kommer
att besöka bussen och få samtala om
kristen tro.

Ecuador

Ecuador

24 juli

Den lilla församlingen i Baeza har
under de senaste åren fått se ett växande intresse från föräldrar i samhället att sända sina barn till kyrkans
förskola/lågstadium. Idag har skolan
ett 90-tal elever och kan glädjas åt flera
nybyggda lokaler. Vi ber för församling
och ledarskap, för lärare och elever.

Team Våga tro

7 augusti

Tillsammans med det personliga
vittnesbördet vill Team Våga tro också
dela ut bibeldelar till dem som man
får kontakt med under veckorna på
Öland. Vi ber att Guds Ande gör Ordet
levande så att många får möta Jesus till
frälsning.

Torslanda, Göteborg

Flera av Förbundskyrkans församlingar
i Quito har de senaste året växt genom
att medlemmarna frimodigt bjudit
med grannar och vänner till kyrkan. Vi
ber för fortsatt tillväxt och fördjupning
av den kristna tron hos dessa nykristna.

Costa Rica
Missionskyrkan samarbetar i Costa
Rica med Nairistiftelsen som har ett
omfattande arbete med att ta fram
skolmaterial på cabécarspråket. En
svensk missionsarbetare har under
flera år arbetat tillsammans med den
indianstam som talar detta språk.
Idag ber vi för cabécarindianerna och
deras sociala, ekonomiska och andliga
utveckling.

Sedan några månader tillbaka
arbetar Roger Gustafsson med stöd
från Svenska Missionskyrkan på deltid
i ett projekt som berör Amhult, en
nybyggardel av Torslanda. Vi ber för
arbetet med visionen att se en församling ta form i denna del av Göteborg.

Kongo-Brazzaville
Utbildningscentret Sueco i Pointe
Noire är en viktig del av Kongokyrkans
kontakt med olika delar av samhället.
Olika slags kurser ger unga afrikaner
utbildning för att bygga upp landet. Vi
ber för lärare, personal och för dem
som studerar vid utbildningscentret.

Kongo-Kinshasa
Det medicinska arbetet är viktigt i våra
systerkyrkor. Mycket utrustning är
utsliten och patienterna har ofta inte
råd att betala. Trots många svårigheter
görs viktiga insatser för befolkningen.
Vi ber för alla dem som arbetar inom
sjuk- och hälsovården.

21 augusti
Bönetåget
På onsdag startar Bönetåget sin resa
från Malmö/Göteborg upp till Kiruna.
En vagn är avskild för 24-timmarsbön.
Vid stationer där tåget stannar hålls en
kort andakt och böneämnen från den
platsen följer med tåget vidare. Under
veckan hålls en bönekonferens i Övre
Soppero. Vi ber om Guds välsignelse
för Bönetåget och dess resenärer.

Kongo-Brazzaville
Hundratals barn och ungdomar i
Brazzaville deltar i det speciella fotbollsprojekt som Missionskyrkan och SMU
finns med i. Vi ber för de svenska
volontärerna och de många ungdomar
som finns i projektet.

Kongo-Kinshasa
Sedan några år tillbaka finns en
kommunikationslänk via radio mellan
Sverige och Kongo där viktiga dokument för kyrkans arbete kan skickas,
men också personliga hälsningar framföras. Vi ber om goda förhållanden i
atmosfären för dessa radiokontakter.

4 september
Färjestaden
Arbetet i Färjestaden går i höst in i ett
nytt skede, och visionen blir allt
klarare om att snart få se en
ekumenisk församling grundas. Vi ber
för de troende som samlas till cellgrupper och alla de nya kontakter man
fått den senaste tiden.

Indien
Efter flodvågskatastrofen har vår
systerkyrka varit en av de viktiga
institutionerna som kunnat hjälpa
befolkningen bl.a. på Andamanerna
och Nicobarerna. Vi ber för ett fortsatt
långsiktigt arbete och för de kristna på
dessa öar som gör en viktig insats för
de drabbade.

