12 sept
Mellansvenska distriktet
Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet täcker nästan 1/3
av Sverige, från Nord Uppland till Jämtland, från riksgränsen till Östersjön.
Här finns närmare 100 församlingar
och 50 föreningar. Be om Guds välsignelse genom människorna i distriktets
församlingar och SMU. Be om glädje
och inspiration under den pågående
höstterminen.
Pakistan
Att vara kristen i Pakistan är inte lätt.
Be för Church of Pakistan, som Missionskyrkan har en relation till. Be att
vi kan utveckla samarbetet ytterligare.
Be att de genom sin verksamhet kan
få vittna om Kristi kärlek i ett land där
det förekommer så mycket våld.
19 sept
Samhällsengagemang		
Be för de människor som på olika
sätt är utestängda från delar av vårt
samhälle pga arbetslöshet, sjukdom,
funktionsnedsättning m.m. Be också
för alla de barn som lever i fattigdom i
Sverige.
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Japan
Be för Japanska Förbundskyrkan och
deras mestadels små församlingar.
Be att de kan hitta nya vägar att nå
japanerna med det kristna budskapet.
Be särskilt för pastorerna, att de skall
uppleva inspiration och glädje i det ofta
mödosamma arbetet.
26 sept
equmenia
29 okt - 1 nov arrangerar equmenia
och Teamevangelisation ”Face to Face”
i Skövde. Temat är ansikte mot ansikte
– människor och Gud. Be att många får
möta Gud denna helg och att helgen
blir ett led i väckelse i vårt land.
Indien
Be för Union Biblical Seminary i Pune,
som utbildar pastorer till flera kyrkor
i Indien, bl.a. vår systerkyrka HCC. Vi
tackar och ber för lärare och studenter.
Be att de som utbildar sig skall bli till
stor välsignelse i sina olika sammanhang.

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

4 juli
Söderköping
I sommarstaden Söderköping finns vår
yngsta församlingsplantering. Sedan
ett år tillbaka arbetar Andreas och
Linnéa Holm här med att plantera en
ny församling med utgångspunkt från
sitt hem. Några personer har kommit
till tro under året och många nya
kontakter har knutits. Be för familjen
Holm och för arbetet med LifeChurch
Söderköping.
Mellanöstern
Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och
ungdomsläger som anordnas av den
Evangeliska Synoden i Libanon och i
Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet
av juli i Jerusalem.
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11 juli
Barnen i sommarsverige
Be för alla barn som har sommarlov
just nu. Be för alla som är glada för att
få vara tillsammans med kompisar och
familj men be också för den för vilken
sommaren är en enda lång ensamhet.
Haiti och Chile
Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 2010. De glöms fort bort,
men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa
ett fungerande samhälle. Amerikanska
Missionsförbundet finns på plats i Haiti
och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och
vår förbön.

18 juli
Sommar o distriktsgårdar
Sommargårdar och sommarhem är
goda platser för längtan och möten. Be
för dem som arbetar där och för alla
besökare. Be om viktiga möten mellan
himmel och jord, mellan Gud och
människor, människa och människa.
Nicaragua
I Moravakyrkan i Nicaragua finns
fortsatt ett stort behov av att utbilda
pastorer och ledare. De som inte kan
ta del av seminarieutbildning får nu
en möjlighet att läsa på distans. Be om
framgång och ekonomiska medel för
denna satsning.
25 juli
equmenia
Be för alla barn och unga som åker på
olika läger under sommaren. Be att de
ska få möta Jesus och skapa en egen
relation till honom. Be för alla ledare
som ideellt ställer upp. Låt dem vara
förebilder.
Ecuador
I Guayaquil, Ecuador firas stadens
födelsedag idag den 25 juli. Förbundskyrkan driver tre skolor och har ett
tiotal församlingar och grupper i denna
tvåmiljonersstad med omgivningar. Be
för staden och för det församlingsarbete som utförs där.
1 aug
Handen
Be för församlingsplanteringen
Handen som nu är inne i ett avgörande
skede. Idag består verksamheten av en

stabil kärngrupp med ett 20-tal personer och arbetet växer hela tiden. En
tydlig målsättning är nu att inom två
år grunda en ny församling på platsen. Pionjärpastor är Johanna Daléen.
Under våren har också ett VÅGA TRO
–Team från Karlskoga Folkhögskola
arbetat i projektet.
Kongo Kinshasa
Be för evangelisationskampanjen i
Kimpese den 4-8 augusti och för de
medverkande evangelisterna från Sverige, Rickard Lundgren och Carl-Olof
Hultby.
8 aug
Bibelfjäll, Hemavan		
Tacka för dem som i dagarna börjar
på Bibelfjäll - en bibelskola i fjällmiljö
i Hemavan. Be för att de under året
skall växa i sin tro så att de blir glada
och aktiva vardagskristna. Be också för
alla kristna i området, att de i någon
mån skall kunna dela evangeliet med
de tusentals turister som kommer på
besök.
Vänförsamlingar
Tacka för de vänförsamlingsrelationer
som utvecklats mellan församlingar
i Sverige och församlingar i de båda
Kongorepublikerna. Be om att relationerna skall utvecklas och stärkas
och att ett positivt utbyte skall komma
tillstånd som hjälper oss att förstå rikedomen i Kristi kyrka på jorden.

15 aug
Skolstarten
I dagarna börjar de flesta av landets
skolor ett nytt läsår. Be för alla elever,
lärare och övrig personal som dagligen
finns och arbetar i skolan.
Kongo Brazzaville
Idag firar Republiken Kongo 50 år efter
sin självständighet. Be för fred, rättvisa
och utveckling i landet. Be att kyrkan
får spela en läkande och utvecklande
roll i det kongolesiska samhället.
22 aug
Svenska Frälsningarmén
Svenska Frälsningsarmén är en armérörelse som nu finns inom Svenska
Missionskyrkan. Nya medarbetare har
anställts under året. Be för dessa och
för alla som arbetar i våra kårer, som
ofta är små och där mycket hänger på
några få.
Apg. 29
I höst startar två nya Apg29 skolor, en
i Kongo Brazzaville och en i Sverige.
Sverigeskolan är ett samarbete med
kyrkan i Ecuador som skickar hit en
stor grupp ungdomar. Be om ledning
och utveckling av lärjungaskolorna.
Be att fler ungdomar upptäcker denna
möjlighet och att Apg29 får bidra med
förnyelse till vår kyrka i Sverige.
29 aug
equmenia			
Be för alla barn och unga som kommer
tillbaka till skolan efter sommarlovet.
Många möts av en verklighet av mob-

bing och utsatthet. Be om beskydd och
civilkurage i skolan. Be att evangeliet
ska nå många unga i skolorna i vårt
land.
Spanien
Systerkyrkan FIEIDE i Spanien utmanas av de många invandrare från Latinamerika som finns i landet. Vi ber för
det missionsarbete och de missionärer
från Sverige och Ecuador som arbetar
med särskilt focus på invandrare.

5 sept
Nya församlingar
Sverige behöver många nya församlingar för att tillsammans med de redan
befintliga förmedla evangeliet om Jesus
Kristus till vårt folk. Be för den arbetsgrupp som leder arbetet med församlingsplantering och omstart i SMK. Be
om en rörelse av nya församlingar i
vårt land. Be att många nya människor
ska få lära känna Jesus som sin frälsare
och Herre.
European Christian Mission
Sedan många år har Missionskyrkan
ett samarbete och samarbetsavtal med
European Christian Mission, som
arbetar i många europeiska länder. Vi
vill gärna vidareutveckla samarbetet på
flera områden. Be för ledarskapet och
medarbetare inom ECM och för vårt
fortsatta samarbete.

