16 september

Mellanöstern

Södra Götalands distrikt

Situationen i Mellanöstern ger fortsatt
anledning till förbön för folkens ledare.
Vi ber om en framkomlig väg i fredsprocesser mellan länder och folkslag.

Svenska Missionskyrkans sydligaste
distrikt omfattar Skåne, Blekinge och
de sydvästra delarna av Småland. Vi
ber för distriktsföreståndare Gunnel
Jacobsson-Kritz och hennes medarbetare. Vi ber för församlingar och SMUföreningar i distriktet.

Kina
I Kina kan det vara nödvändigt att köa
in i kyrkan för att överhuvudtaget få
en sittplats. Kyrkan växer snabbt och
det märks genom att man på många
platser måste ha flera gudstjänster
varje söndag. Vi ber för den växande
kyrkan i Kina, inte minst för den
andliga längtan som finns bland unga.

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

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.

30 september
Teologiska Högskolan, Stockholm
Höstterminen har inletts vid Teologiska Högskolan, Stockholm, där
ett stort antal personer studerar för
kommande uppgifter i Missionskyrkans församlingar. Vi ber för elever och
lärare vid högskolan, om inspiration
och glädje.

Spanien
Förbundskyrkan i Ecuador har avskiljt
ett pastorspar för arbete bland latin
amerikanska invandrare i Spanien.
Aníbal och Marlene Nicolalde kommer
att samarbeta med vår gemensamma
systerkyrka i Spanien under de kommande tre åren. Vi ber för familjen och
för samarbetet med systerkyrkan.

1 juli

8 juli

Örestrand

Team Våga tro

Visionen om en ”Kyrka i Kullabygd”
finns för ungdomsgården Örestrand,
strax utanför Höganäs. Vi ber för dem
som bär denna vision och för deras
arbete med att bygga relationer till
boende i området.

Den kommande veckan kommer
”Jesusbussen” med Team Våga tro att
finnas i Borgholms centrum från kl 20
och framåt natten. Vi ber för alla de
människor som under veckan kommer
i kontakt med teamet och deras vittnes
börd om Jesus.

Ecuador
David och Eva Lomas, med barnen
Benjamin och Rebecka, bor och arbetar i Montecristi, en plats där många
svenska missionsarbetare tidigare varit
verksamma. Vi ber för familjen och
den nybildade församling som samlas i
en tidigare kyrkolokal i Montecristi.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för tredje
kvartalet 2007.

Nicaragua
Ingemar och Maria Hedström,
Missionskyrkans missionsarbetare i
Nicaragua, har under flera år bott i
Centralamerika. Just nu undervisar
de vid Moravakyrkans seminarium i
Puerto Cabezas i ämnen som multikulturell konfliktlösning samt ekoteologi. Vi ber för deras arbete och för
de studenter de möter vid seminariet.

15 juli
SMU scout
”Jiingijamborii” är namnet på det stora
scoutlägret utanför Kristianstad som
invigdes igår. Mer än 16 000 scouter
från Sverige och andra länder finns
på lägerplatsen fram till kommande
söndag. Vi ber om Guds beskydd,
mycket glädje och härliga lägerdagar
för alla deltagarna.

Ecuador
Verkstaden i Montecristi var under
många år en betydelsefull plats där
unga ecuadorianer fick utbildning.
Idag används lokalerna i ett arbete där
sex församlingar i Manabiprovinsen
samarbetar för att hitta nya sätt att
nå befolkningen i området. Vi ber för
detta nya arbete och för dem som är
engagerade i projektet.

22 juli
Semestersverige
Många svenskar befinner sig nu på
semester. Vi ber om vila och avkoppling för dem som känner sig trötta
och om förnyade krafter inför ett nytt
arbetsår. Vi ber för dem i vår församling som just nu semestrar.

Nicaragua
Cora Antonio heter Moravakyrkans
nya föreståndare. Hon valdes vid
kyrkans synod i början av året och blev
den första kvinnan på denna viktiga
post. Idag ber vi om Guds välsignelse
för hennes arbete i Moravakyrkan.

29 april

Kongo-Kinshasa

Estland – Step of Faith

Under året har Bibeln getts ut som
talbok i Kongo och det öppnar nya
möjligheter, inte minst för landets alla
analfabeter. Vi ber för dem som nu får
möjlighet att lyssna till Guds Ord på
sitt eget språk, lingala.

Pastor Göran Holmberg kommer
tillsammans med en grupp svenska
och estniska ungdomar att fram till
den 7 augusti delta i en evangelisations
satsning i Estland. Vi ber för deras
arbete, att de med frimodighet och
glädje kan dela det kristna vittnesbördet.

5 augusti
Estland – Step of Faith
Vi fortsätter att be för alla dem som
under den gångna veckan fått höra
evangeliet genom den evangelisationssatsning som pågår i Estland. Vi ber att
de relationer som skapats får leda fram
till en personlig tro för många.

Kongo-Brazzaville
En förutsättning för att Kongokyrkan
ska kunna utföra sitt uppdrag i det
kongolesiska samhället är att kyrkans
administration fungerar. Under den
senaste tiden har man arbetat intensivt
med detta. Vi ber för kyrkans ledning
och medhjälpare från Sverige som är
engagerade i denna viktiga uppgift.

12 augusti
SMU-ettåringar
Idag avslutas SMU:s kurs för ”ett
åringar”, där ungdomar utbildats för
arbete som ungdomsledare i församlingar runt om i landet. Vi ber om
Guds välsignelse för dem som den
närmaste tiden kommer att gå in i
denna tjänst.

19 augusti
Skolstarten
Nu börjar en ny skoltermin. Idag ber
vi för de kristna skolföreningarna runt
om i landet, och speciellt för dem som
finns i vår församlings närhet.

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

26 augusti
NAV-arbetet
Pastorer och diakoner samverkar med
Nämnden för Andlig Vård (NAV) vid
anstalter och häkten inom kriminal
vården runt om i landet. Vi ber för
detta viktiga arbete i kontakten med
intagna och personal.

Kongo-Kinshasa
Under året har på nytt huvudstaden
Kinshasa drabbats av strider där många
dödats. Vi ber för Kongo och att arbetet för fred, försoning och demokrati
får fortsätta.

2 september
Färjestaden
Församlingen Brofästet är en ny kristen
gemenskap i Färjestaden som relaterar
till Pingst FFS och Missionskyrkan.
Vi ber för denna unga församling och
deras vision att hjälpa människor till en
personlig tro på Jesus, i en gemenskap
där alla kan växa i tro och kärlek.

Indien
Vår systerkyrka HCC har påbörjat en
insats med att hjälpa ett stort antal
undernärda barn i delstaten Maharashtra. Återkommande katastrofer har
slagit hårt mot de allra fattigaste som
redan lever på marginalen. Vi ber om
Guds hjälp att finna medel för kyrkans
arbete i detta drabbade område.

9 september
Kyrka–samhälle
Vi lever inte isolerat utan alla har vi
kontakt med människor genom arbete,
skola, vänner och grannar. Idag ber
vi om Guds vishet och hjälp att bli till
välsignelse för de medmänniskor som
vi dagligen möter.

Japan
Pastor Eiki Miura, sedan tio år föreståndare för församlingen i Tamano,
är nu missionsföreståndare i Förbundskyrkan i Japan och också ordförande i
samfundsstyrelsen. Vi ber för honom
och hans vision att få fler medarbetare,
unga människor som vill bli pastorer
och ledare.

