10 september

Kina

Kyrka–samhälle

Missionskyrkan beslutade 1893 att
starta missionsarbete i Xinjiang, dåvarande Östturkestan. Kyrkan arbetade
bland folkgruppen uigurer, med början
i Kashgar, en mötesplats för många
folkslag, språk och religioner. Minnet
av den svenska missionen lever fortfarande kvar, även om det bland uigurerna endast finns ett fåtal kristna idag.
Vi ber om Guds välsignelse för människorna i dagens Xinjiang.

Erling Andersson arbetar med att
skapa kontakter mellan församlingar
och olika samhällsfunktioner. Vi ber
om Guds välsignelse och vägledning
för honom och för församlingar som
vill nå längre i ett diakonalt arbete.

Japan
Pressen på människor är stor i Japan.
Alla måste prestera sitt yttersta i arbete
och studier. En viktig målsättning med
missionsarbetet i Japan är att göra
evangeliets budskap om Guds kärlek
till alla, oavsett prestation, känt och
trott. Vi ber för kyrkans arbete, att den
kan förmedla detta evangelium.

17 september
Diakonins månad
Sveriges Kristna Råd har tagit initiativ
till ett ekumeniskt samarbete kring
Diakonins månad. År 2006 har av
regeringen utlysts till Mångkulturår
och Diakonins månad vill ansluta sig
till detta och väcka frågan vad kyrkan
betyder i sammanhang som rör mångkultur. Idag ber vi för vårt ansvar som
församling att arbeta diakonalt.

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

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

2 juli

9 juli

Styrsö missionsförsamling

Fest-i-Val, Klintagården

Missionskyrkan är huvudman för
folkhögskolorna i Lidingö, Härnösand,
Karlskoga och Jönköping (SVF). Vi ber
idag om Guds välsignelse för lärare,
personal och elever vid dessa skolor.

Styrsö missionsförsamling, en församling som var på väg att dö ut, vågade
språnget ut i ett förändringsarbete.
Ytterst i havet spirar och växer livet
igen, inte minst utifrån en rikedom på
brist. Vi ber att arbetet får fortsätta,
växa och fördjupas. Vi ber också för
nya lokaler, ekonomisk hjälp och
planer för nybyggnation av kyrka samt
mod att följa Guds vägar!

Under tiden 14–30 juli bjuder evangelist
Thor-Björn Bastås med team in till
tältmöten med partiledarutfrågningar
på Klintagården, Öland. Denna helg
förbereds dessa samlingar genom en
speciell bönehelg. Vi ber för de kommande veckorna på Klintagården och
för alla dem som kommer att medverka och närvara vid samlingarna.

Mellanöstern

Ecuador

Situationen i Mellanöstern är fortsatt
svår med motsättningar och problem.
Vi vill idag be för relationen mellan
palestinier och israeler, om en väg
framåt i arbetet för fred och försoning
mellan folken.

Vid Förbundskyrkans senaste årskonferens omvaldes Virgilio Delgado till
kyrkans missionsföreståndare. Han är
också pastor i en av församlingarna
i hamnstaden Guayaquil. Vi ber om
Guds vishet och kraft för det viktiga
arbetet i vår systerkyrka.

Vid en internationell evangelistkonferens i Fiskebäck deltog Milton
Hemlock, pastor från Nicaragua som
arbetar pionjärt i Managua. Vi ber för
honom och alla de kontakter hans
arbete skapar bland människor i Nicaraguas huvudstad.

24 september
Folkhögskolorna

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för tredje
kvartalet 2006.

Nicaragua

16 juli

30 juli

13 augusti

27 augusti

Team Våga tro

Fest-i-Val, Klintagården

Team Våga tro, Göteborg

NAV-arbetet

I kväll avslutas samlingarna på Klintagården med utfrågning av statsminister
Göran Persson. Vi ber för vår regering
och riksdag, om Guds vishet och vägledning i de viktiga frågor som berör
vårt lands ledning.

I samband med friidrotts-EM i Göteborg har ett team arbetat med evangelisation. I samarbete med kyrkorna
i Göteborg har teamet sökt kontakt
med mängder av inte minst ungdomar.
Vi ber för alla dessa kontakter som
skapats och att Gud fortsätter sitt verk
i dessa människors hjärtan.

Pastorer och diakoner samverkar med
Nämnden för Andlig Vård vid anstalter
och häkten inom kriminalvården runt
om i landet. Vi ber för detta viktiga
arbete i kontakten med intagna och
personal.

Även i år arbetar ett team på Öland för
att få kontakt med och dela det kristna
vittnesbördet till ölänningar och sommarturister. En kafébuss kommer att
finnas i centrala Borgholm med möjlighet till fika och samtal. Vi ber för Team
Våga tro och för alla dem som teamet
kommer att möta i sommar.

Ecuador
Efter pastorstjänst i Sverige återvänder
nu David Lomas och hans familj till
Ecuador för att arbeta i Montecristi.
Vi ber om Guds vägledning och hjälp
för David och hans fru Eva samt deras
barn Benjamin och Rebecka.

Ecuador
För tredje året i rad inbjuds svenska
ungdomar till bibelskolan ”Apg 29” i
Ecuador. Ecuadorianer och svenskar
ingår i team som betjänar lokala
församlingar. Bibelskolan pågår tiden
8 september till 3 december. Vi ber för
lärare och elever.

6 augusti

Kongo-Kinshasa
Missionskyrkans systerkyrka driver 101
primärskolor och 59 sekundärskolor.
Driften måste täckas via skolavgifter.
Föräldraföreningar vid skolorna spelar
en allt större roll för möjligheterna att
över huvud taget bedriva skolverksamhet. Vi ber för lärare och elever i alla
dessa skolor.

Kongo-Kinshasa
Missionskyrkans systerkyrka arbetar
till största delen i Manyangiaprovinsen,
i den västra delen av landet. Under
lång tid har den östra delen av landet
upplevt oroligheter och krig. Vi ber
för detta stora land och att all splittring mellan folkgrupper får förändras
genom en fredlig lösning.

3 september

23 juli

Step of Faith, Estland

Fest-i-Val, Klintagården

De senaste dagarna har Göran Holmberg och ett ungdomsteam evangeliserat i Estland. Det är ett samarbete
mellan Missionskyrkan, Unionskyrkan
i Estland och Pingstunionen i Ryssland.
Vi ber för alla dem som teamet mött
och för de församlingar som nu går
vidare med dessa nya kontakter.

20 augusti
Nu börjar skolterminen för skaror av
ungdomar. Idag ber vi för de kristna
skolföreningarna runt om i landet,
och speciellt för dem som finns i vår
församlings närhet.

Idag startar arbetet inför en församlingsplantering i Grimsås i närheten
av Hestra. Pastor Anders Westman är
ledare för arbetet, som stöds av Hestra
missionsförsamling. Vi ber för platsen,
pastorn och alla kontakter som redan
skapats bland människor i olika åldrar.

Kongo-Brazzaville

Kongo-Brazzaville

Indien

Under 1990-talet härjades Kongo av
inbördeskrig. Idag behövs demokrati,
försörjningsmöjlighet för återvändande
flyktingar och fungerande skolutbildning. EEC, vår systerkyrka, har en
viktig roll i detta arbete. Vi ber om en
god utveckling för Kongos folk.

Missionskyrkans systerkyrka EEC har
församlingar över hela landet. Kyrkan
har svårt att hinna utbilda lekmän,
pastorer och evangelister i den takt
som skulle behövas för att ta hand om
gamla och nya medlemmar. Vi ber för
lärare och framför allt för fler studenter till pastorsseminariet i Mansimou.

Vår systerkyrka i Indien växer.
Människor kommer till tro och låter
döpa sig. Nya församlingar bildas och
kyrkan expanderar i delstaten Maharashtra. Vi ber för en fortsatt tillväxt
i kyrkan och tackar Gud för det stora
förtroende kyrkan har bland
människor.

Nu pågår en mötesserie på Klintagården där samtliga ledare för riksdagspartierna deltar i samtal med
Missionskyrkan. Vi ber för teamet
som medverkar i samlingarna och de
tusentals människor som de kommer i
kontakt med.

Costa Rica
Missionskyrkans kontakter i Costa Rica
är i första hand genom DEI, ”Avdelningen för ekumenisk forskning”, som
ger möjlighet till studier för pastorer,
lekmän och lärare. Vi ber idag för detta
betydelsefulla arbete.

Skolstarten

Grimsås

