ligheter kan skapas för att påbörja en
församlingsplantering.

19 dec
equmenia

Latinamerika

Be för alla barn och unga som lever
i familjer där julen inte är en fridfull
familjehögtid. Be att Jesus ska visa sig
för dessa barn och ge dem trygghet och
stöd över helgerna. Be för föräldrarna
och deras situation.

Under december månad reser Andrea
och Petter Hermansson ut i Missionskyrkans tjänst till Ecuador. Efter
fyrtio års samarbete med Evangeliska
Förbundskyrkan i Ecuador tar en ny
generation missionsarbetare vid, utifrån ett förnyat samarbetsavtal och en
ny verksamhetsplan. Be för dessa båda
medarbetare i Evangeliets tjänst.

Israel och Palestina
Be för israeler och palestinier. Be att
Guds fred får fylla allas hjärtan och att
Jerusalem åter får bli fredens stad!

12 dec
Sjukhuskyrkan

26 dec
Fred i världen

Att möta någon som kan trösta, stödja
och dela stunder av både sorg och glädje
kan vi alla behöva. Dessa behov blir extra
tydliga om vi behöver vård på sjukhus. Be
för sjukhuskyrkans personal som står i ett
viktigt och stundtals svårt uppdrag.

Be om fred i världen. Be särskilt för
Israel/Palestina, Irak, Afghanistan och
länderna i Centralasien. Be att kyrkorna får bidra till fred och försoning
mellan folken och i olika länder.

Irak
Med kyrkorna i Irak sörjer vi att många
kristna tvingats fly, bland dem också
pastorer och ledare. Bland de 80 000
Irakiska flyktingarna i vårt land finns
nu en del av dessa kristna. Mellanösterns Evangeliska kyrkor behöver
nya ledare som kan hjälpa församlingarna vidare. Be för och med kyrkan i
Irak om fred och försoning så att också
många kristna vågar flytta hem.

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

Mission i andra länder
Tacka för Missionskyrkans internationella kontakter via systerkyrkor
och samarbetspartners i Afrika, Asien,
Latinamerika, Mellanöstern och Europa.
Tacka för vad de betyder för oss i Sverige
be att församlingar och enskilda ska
utmanas till fortsatt mission genom goda
missionsoffer och att människor ställer
sig till förfogande för tjänst.

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

10 okt
equmenias offerdag

Helgen 15-17/10 hålls en stor ekumenisk pionjärkonferens i Fiskebäck där
Fiskebäcks mfs och Fiskebäckskyrkan
(SAM) är lokala värdar. Ett par hundra
människor med hjärta för församlingsgrundande arbete kommer att samlas.
Be för konferensen att den blir ett
avstamp för en ny iver i vårt land att
nå människor med evangeliet om Jesus
genom nya och förnyade församlingar.

Be för alla Sveriges barn och unga.
Tacka Gud för det som Gud gör och
gjort genom equmenia. Be att equmenias arbete ska nå nya barn och unga
med evangeliet. Be för equmenias
personal och ideellt aktiva.

Asien
Under sommaren har katastroferna
avlöst varandra i Asien. Översvämningar har drabbat både norra Pakistan, norra Indien och delar av Kina. Vi
ber för alla offer, alla som har förlorat
både anhöriga och sina hem. Vi ber för
alla hjälporganisationer som har varit
och är på plats och ger nödhjälp till
dem som behöver.

Spanien
Be för arbetet i Spanien, särskilt för
arbetet bland latinamerikanska invandrare. Be för familjen Gunnarsson som
avslutar sin tid i Spanien runt årsskiftet, och be för familjen Nicolalde från
Ecuador som fortsätter missionsarbete
ytterligare några år. Många invandrare
är mycket utsatta och lever i social
misär. Be att kyrkan ska kunna ge dem
både hopp och praktisk hjälp,
17 okt.
Besök från Ryssland
Be för 16 ryska företagsledare från
vårt vänprojekt i Asbest som i dagarna
besöker Sverige. De är före detta drog-
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missbrukare som fått möta Jesus till en
totalförvandling. Idag har 14 av dessa
företagare anställt 87 personer som
ingen annan vill anställa. Arbetet är
inriktat på rehabilitering och utbildning
samt hjälp till att komma tillbaka till
samhället. Församlingen i Asbest står
som moderförsamling till hela projektet.
Kina
Be för kyrkan i Hubeiprovinsen i Kina,
och särskilt för de nya praktikanterna
som är utsända av equmenia i samarbete med Missionskyrkan. Be att de
skall kunna hitta sin plats i den kinesiska
kyrkan och i arbetet på Arken, en skola
för ungdomar som behöver en andra
chans. Be att de får vara till välsignelse
och att de själva blir välsignade.
24 okt
Landbygdsförsamlingar
Många av Missionskyrkans församlingar finns på landsbygden och på
mindre orter. Där är de en viktig del av
samhällslivet, ett nav för relationer. I en
del av dessa bygder sker en utflyttning
som utarmar. Be att församlingarna
fortsatt hittar sin roll i just sin bygd och
att de församlingar som ser medlemmar flytta hittar nya vägar att dela
evangeliet.
Sameland
Be för Missionskyrkans samiska arbete.
Tillsammans med samer i Sverige
hoppas vi under kommande verksamhetsår kunna etablera kontakter med
samiska kristna i Ryssland. Be för de
ryska samerna, som ofta lever i en svår
situation.

31 okt
Södra Götalands distrikt

14 nov
Studentarbete

Be för församlingar och SMU-föreningarna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län som tillsammans bildar
Södra Götalands distrikt av Svenska
Missionskyrkan och SMU. Be för
distriktets anställda, styrelse och kommittéer i deras arbete och särskilt för
pionjärsatsningen på Örestrand utanför
Höganäs

Universitet och högskolor är arbetsplats
för nästan 350.000 studenter och mer
än 40.000 personal. Universitetskyrkan
finns representerad på ett antal platser
och medarbetarna fungerar som missionärer i en sekulariserad miljö. Be att
studentdiakoner och pastorer får bära
evangeliet både inlyssnande och utmanande.

Kongo Brazzawille

Apg29 Kongo Brazzaville

Be om harmoni och frid skall råda i
familjerna. Be att tiondegivande skall
bli en naturlig del i det kristna livet
och att offrandet ska bli ett uttryck för
kärleken till Gud.

I höst startar en ny version av Apg29
skolan i Kongo Brazzaville. med staden
Dolisie som bas. Praktikresor kommer
att göras till olika regioner. Landet lider
fortfarande av instabilitet och fattigdom.
Skolans deltagare och ledare kommer
att leva nära denna vardag. Halva skolan
består av kongoleser och praktiken varje
vecka sker ute i lokala församlingar
omkring staden. Be för säkerhet och
om att Gud skall sätta djupa avtryck i
ungdomarnas liv.

7 nov
Pionjärarbetet i Ekängen, Linköping
Efter arbetets första fas gick Christina
Thörnberg in i arbetet i september
som pionjärpastor och projektledare.
En god kärngrupp träffas varje vecka
till gudstjänst, oftast i något hem och
arbetet utvecklas på ett lovande sätt.
Be för Christina och hennes familj och
för hennes tjänst i Ekängen. Be att nya
människor skall komma till tro och att
Guds rike skall växa.
Kongo Kinshasa
I Kongo Kinshasa är ca 50% av befolkningen under 15 år. CEC engagerar sig
för barn och ungdom i sin provins. Be
för detta viktiga arbete och speciellt för
kyrkans nystartade idrottsinitiativ för
unga i Kimpese.

21 nov
Övre Norrlands distrikt
Be för församlingarna och SMUföreningarna i Övre Norrlands distrikt
samt distriktets anställda och förtroendevalda. Tacka för den nya bibelskolan
Bibelfjäll, som startat i Hemavan med
15 elever.
Ag29 Sverige
Under hösten arrangeras för första gång
missions- och lärjungaskolan Apg29 i
Sverige. 35 unga vuxna från Ecuador,
Chile och Sverige ska leva lärjungaliv
tillsammans. Utmaningarna är många,

såsom språkskillnader, resor och ekonomin men också mötet mellan olika
synsätt på bibeln och efterföljelsen.
Skolans bas ligger i Göteborgstrakten
men man besöker församlingar i hela
landet under tre olika praktikveckor. Be
att hösten skall sätta djupa andliga spår
i ungdomarna liksom i de församlingar
som får besök.
28 nov
equmenia
I flera församlingar finns anställda
ungdomsledare. De gör mycket bra,
trots att många saknar någon längre
utbildning för uppgiften. Be att de ska
utföra sina uppgifter på så att de stärks
som ledare, att deras tro får växa och
att de kan fungera som ledare för barn
och unga under lång tid.
Latinamerika
På Atlantkusten i Nicaragua firas i
november skördefester i Moravakyrkan. Skördarna skadas ofta av tropiska
oväder som ibland blir till orkaner. Det
är en rikedom att stå i gemenskap med
en kyrka som lärt sig tacka Gud i alla
livets förhållanden, och en utmaning
att samarbeta i projekt för ett uthålligt
jordbruk som ger bättre försörjning.
5 dec
Förstudie för
mångkulturell församling
På uppdrag av Östra Götalands distrikt
undersöker Rickard Lundgren möjligheterna att plantera en mångkulturell församling i Hageby/Navsta i
Norrköping. Be för Rickard och att
Gud öppnar människors hjärtan och
området för evangeliet och att möj-

