4 dec

Mellanöstern

Agapekyrkan i Eskilstuna bildad!

Kristendomen föddes i Mellanöstern.
Idag finns det många olika kyrkor i
regionen som kämpar för sin framtid.
FMECC är en organisation där många
kyrkor i regionen är medlemmar och
som arbetar med med bla utbildning
av kyrkans ledare. Be för kyrkorna i
Mellanöstern och för FMECC:s arbete
med dem.

Under förstaadventshelgen firades att
Agapekyrkan i Eskilstuna bildades. Det
var gudstjänst och fest både i St Eskilskyrkan på förmiddagen och i Agapes
lokaler på eftermiddagen. Vi gläds över
den nya församlingen och ber Gud
fortsätta låta denna församling växa
och nå ut i det multietniska miljö som
den verkar i. Be också för församlingens ledare Gabriel Bladh med familj.

Mellanöstern

18 dec
Barn till föräldrar med missbruk

Det finns två SIRA-skolor. En i Betlehem och en i Jeriko. Eleverna på
SIRA-skolorna är barn med inlärningssvårigheter. Tanken är att barnen
ska studera några år på SIRA för att
sedan kunna gå tillbaka till den vanliga
skolan. Be för bygget av de nya skollokalerna i Jeriko.

Be för barn till föräldrar med missbruk.
Be att de inte ska tappa hoppet om
livet, framtiden eller vuxenvärlden.
Be att de ska komma i kontakt
med andra vuxna som kan ge dem
stöd och uppmuntran så att de får
uppleva kärlek, närhet, trygghet och
uppskattning. Be för alla goda krafter
som vill göra en insats för dessa barn.

11 dec

Afrika

Övre Norrlands distrikt

Be att adventets budskap om den
annalkande Kristus skall förvandla
misstänksamhet och hat till ömsesidig
förståelse och fredlig samexistens
mellan olika folkgrupper i det centrala
Afrika och inte minst i de båda Kongo
länderna.

Be och tacka för Bibelskolan Bibelfjäll
i Hemavan; dess elever, lärare och personal. Be också för tillväxt i församlingarna i Övre Norrlands distrikt, genom
att nya människor kommer till tro.

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 okt

9 okt

Ny församlingsplantering i
Backa/Brunsbo i Göteborg

equmenias offerdag

En ny församlingsplantering startade i
Göteborg den 1 september. Ledare är
Aaron Thompson och Sara Möller och
det finns en kärngrupp med ett tiotal
personer. I det senaste bönebrevet
skriver man: ”Vår förhoppning är att
starta en ny gemenskap i Backa som
reflekterar Guds rike i sin härlighet och
mångfald där människor kan växa som
Jesus efterföljare.” Be att detta får bli
en verklighet.

Afrika
Hösten 2011 är det tid för ett nytt
presidentval i Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). Be om
en lugn valrörelse och en fredlig valdag
den 28 november.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2011

Be att församlingens barn och unga ska
hitta vägar att låta Jesus bli en vän som
de kan vandra med i vardagen.

Apg 29 Östersjön
En Apg29 skola pågår under hösten
i Finland och Baltikum. Deltagarna
kommer från Estland, Sverige, Mexiko,
Finland och Indien. Be för:
• deltagarna och ledarna att de skall få
växa i tro och överlåtelse till Jesus
• beskydd av skolan, för resor och
ekonomi
• folken i Finland och Estland.

16 okt

30 okt

Ryssland

Nicaragua

Gemensam Framtid

UCL

Be för Gemensam Framtid, vår nya
kyrka. Be att samhörigheten ska växa
sig starkare. Be för styrelsen och de
som arbetar för att hitta fokus och
struktur. Be att Gemensam Framtid får
tjäna Gud i vår värld.

Tacka Gud för Utbildningscentrum
Lidingö och för den resurs vi har där.
Tacka för lärare och för all engagerad
personal. Tacka för fantastiska miljöer
och alla livsförändrande möten som
sker där. Tacka särskilt för alla elever
som går på de två folkhögskolorna.
Be att Gud kommer med sin kraft i
deras liv och ger dem framtidsmod och
hopp!

Projektet Business Incubator, som ger
stöd till kristna företagare i Ryssland som
kommer från en missbrukarbakgrund,
fortgår. Be för alla som är inblandade och
om vishet inför fortsättningen.

I november genomfördes nationella
val i Nicaragua. Valen där brukar
ofta gå hett till. Många röster som
vill höras. Ibland används våld.
Moravakyrkan i Nicaragua är en
maktfaktor i samhället, som ofta
kallas in när konflikter uppstår. Be för
Moravakyrkan i sitt uppdrag att vara
salt och ljus i samhället.

Apg 29 Ecuador
En Apg29 skola pågår under hösten
i Ecuador. Ungdomar från Sverige,
Ecuador, Mexiko, Colombia och Chile
deltar. Be för:
• systerkyrkan IPEEs ledning och församlingar, om andlig klarsynthet och
frimodighet
• deltagarna och ledarna på skolan att
de skall få växa i tro och överlåtelse till
Jesus
• beskydd under resor, mot sjukdomar.

23 okt
Södra Götalands distrikt
Tacka Gud för de församlingar/SMUföreningar som når nya människor. Be
för de församlingar/SMU-föreningar
som arbetar i motvind.

Japan
Be för församlingen i Urayasu, Japan,
som nu står inför reparation av sin
kyrka som förstördes i samband med
jordbävningen. Be fortsatt för alla drabbade av katastrofen. Be även för det
kommande missionsföreståndarmötet
i Japan.

Indien
Be för vår systerkyrka i Indien.
Utmaningarna är stora i detta
stora land. Be att man hittar goda
arbetsformer och rätt prioriteringar
efter de förändringar som gjorts i
arbetet under det gånga året.

6 nov
Ekängens Missionsförsamling
bildad!
Be för Ekängens Missionsförsamling
utanför Linköping som bildades
förra söndagen. Pastor är Christina
Thörnberg och församlingen har
också ett ungdomsteam från Våga
Tro. Be om kraft och glädje för den
unga församlingen inför framtiden,
men också om uthållighet, trohet
och stabilitet i arbetet. Det är nu den
verkliga resan börjar för församlingen.

13 nov
Arbetet med andlig vägledning
Be för de andliga vägledare som finns i
vårt land. Be att de får Guds vishet och
att godhet och vördnad ska prägla deras
möten med dem som söker ledning för
sina liv. Be att Gud kallar och utrustar
fler goda vägledare i en tid av vilsenhet
och att han gör oss beroende av Guds
Ande.

Europa
Under sommaren genomfördes
en evangelisationskampanj i
Setomaaregionen i Estland, där det bara
finns en liten församling. Be för dem
som nåddes med evangelium och för
uppföljningen av arbetet.

20 nov
Gemensam Framtid
Be för valet av kyrkoledare och
tillsättandet av andra tjänster i den nya
kyrkan. Be om Guds ledning så att rätt
personer kommer på rätt plats.

27 nov
Equmenia
Be för arbetet som sker för
Riksscoutlägret 2013. Be för
lägerkommitten. Be för alla frivilliga
som ger av sin tid och energi. Be för
att det ska bli en plats där fler får möta
Gud.

Ecuador
Att tala om hiv och aids kan vara
ett tabu. Det är det i Ecuador.
Förbundskyrkan i landet arbetar
för att detta ska ändras och för att
församlingarna ska bli en aktiv part i
att hela samhället vågar lära sig om
hiv och aids. Be för projektet som
är inne på sitt tredje år och för dess
fortsättning.

