Apg29 i Ecuador
Be för missions- och lärjungaskolan
Apg29 i Ecuador, som för sjunde året
genomförs i samarbete med Förbundskyrkan i landet. Be om beskydd och
Guds ledning till förnyelse. Be att skolan
skall fördjupa relationen mellan våra
kyrkor liksom bland dem som deltar.
11 september

Mellansvenska distriktet
Be för alla församlingar och SMU-föreningar inom distriktet. Från Långviksmon i norr till Ludvika i söder, från
Idre i väster till Örnsköldsvik och Hållnäs i öster. Be också för arbetet med
att fördjupa relationer mellan baptistmetodist- och missionsförsamlingar.

Libanon
Near East School of Theology (NEST)
i Libanon utbildar pastorer och ledare i
Mellanöstern och Afrika. Ett viktigt tema
i utbildningar, seminarier och öppna föreläsningar är dialogen mellan kristna och
muslimer. Be för NEST och dess framtid.
18 september

Diakoni
Be för allt det fina diakonala arbete
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som sker i och genom våra församlingar. Be också om andlig vishet och
styrka för våra diakoner och om en ny
öppning när det gäller diakonala tjänster. Diakonens tjänst behövs!

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

Mellanöstern
Vi samarbetar med den Evangeliska
Synoden i Syrien och Libanon. De
har 38 församlingar och 20 utposter.
Församlingsmedlemmar som flyttar
till andra länder är den främsta anledningen till att kyrkan minskar i antalet
medlemmar. Synoden är en viktig
närvaro i området. Be för dess ledning.
25 september

equmenia
Be för equmenias styrelse och stag som
samlats för upptaktshelg. Be också för
ungdomskonferensen Face to Face i
Skövde som arrangeras under höstlovet. Be att konferensen ska få bli ett
Guds verktyg för att möta ungdomar.

Kongo Kinshasa
Be om att Evangeliska Samfundet i
Kongo skall kunna bidra till ett lugnt
presidentval i landet och till en positiv
samhällsutveckling där fred och god
samhällsstyrning får råda.

3 juli

Gustavsberg
Be för omstartsarbetet i Gustavsberg som i fjol drog i gång på allvar.
Många positiva kontakter har skapats i
samhället, och människor kommer till
soppluncher och andra samlingar.
Be för Lisbeth Fhager som leder
arbetet och för församlingen. Be att de
stora behov av nya medarbetare som
finns ska fyllas så att man kan förvalta
allt det goda som hittills uppnåtts.

Kongo Kinshasa		
Be för förberedelserna och genomförandet av det Evangeliska Samfundets
synod som hålls under juli månad.
10 juli

Distriktsgårdar
Under sommaren möts många människor på distriktsgårdarna. Be för
alla dem som arbetar med detta och
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för människors möten med Gud och
varandra. Be att tron och livet får växa
och utvecklas genom våra olika gårdar.

Kongo Brazzaville
Be att Evangeliska Kyrkan i Kongo skall
kunna utföra sin profetiska roll i samhället. Be att alla kristna skall karaktäriseras av trohet mot sin kallelse.
17 juli

Step of Faith i Asbest, Ryssland
Svenska Missionskyrkan och equmenia
arrangerar tillsammans med Evangeliska
församlingen i staden Asbest ett fotbollsläger. Be om Guds beskydd för, ledare,
barn och ungdomar. Be att lägret får stor
betydelse som förebild i en miljö genomsyrad av alkohol, droger, kriminalitet,
sjukdom och fattigdom.

Kina
I Wuhan har det teologiska seminariet
påbörjat byggandet av ett nya lokaler.

Seminariet finns idag i en äldre byggnad
som inte längre räcker till. Seminariet
utbildar pastorer till södra och centrala
Kina. Be för seminariet och dess lärare
och för det stora byggprojektet.
24 juli

equmenia
Be för de 38 000 scouterna på det internationella scoutlägret World Scout Jamboree i Kristianstad 25 juli – 8 augusti.
Många scouter gästar Sverige under
lägret. Be att de ska känna sig hemma
här. equmenia står värd för scouter
från Kongo Kinshasa och Ecuador.

Pakistan
Be för de kristna i Pakistan. Situationen för de kristna är svårt i detta land.
Be för Christian Study Center i
Rawalpindi, som arbetar för att skapa
förståelse mellan kristna och muslimer.
31 juli

Step of Faith i Halmstad
I samband med Tall Ship Race beräknas
200 000 – 300 000 människor besöka
Halmstad första veckan i augusti. Tillsammans med Halmstads missionsförsamling kommer Step of Faith för första
gången att arrangeras i Sverige. Be om
öppenhet, frimodighet, mottaglighet
samt beskydd över ungdomar, ledare
och för alla som kommer och lyssnar.
Tanken är att ungdomar från våra grannländer i Öst och från Sverige gemensamt
ska proklamera Jesus Kristus i Halmstad.

Ryssland
Missionskyrkan har kontakter med den
evangeliska kyrkan i den ryska delrepubliken Bashkortostan. Evangeliskt
kristna utgör en minoritet och har små
resurser.
Be för församlingarna och ledningen
och för det kristna vittnesbördet bland
de olika folken i området.
7 augusti

Idre
Omstartsprojektet i Idre har nu pågått
i två år. Det är en liten församling i
behov av nya människor eller volontärer som är villiga att göra en insats.
Be för Ola Strand som leder arbetet och för församlingen. Be att nya
kommer till, antingen genom inflyttning eller att människor i bygden sluter
sig till församlingen.

Litauen
Be för den reformerta kyrkan i
Litauen, som Missionskyrkan har ett
samarbete med och som missionsförsamlingen i Växjö går i spetsen för.
Be för samarbetet och för Litauen.
14 augusti

Nya teologi/bibelskolestudenter
Be för dem som snart börjar läsa
teologiprogrammet på THS, diakon
utbildningen på UCL och olika bibellinjer på våra folkhögskolor.
Be särskilt för de nya studenterna
och eleverna men även för de som

Tillsammans i bön

fortsätter en påbörjad utbildning.
Be om fördjupad kunskap och andlig
mognad. Allra viktigast är att de lär
känna Kristus allt bättre och fördjupas
i sin kallelse.

Latinamerika
Våra systerkyrkor i både Ecuador
och Nicaragua driver skolor. Allt från
förskola till universitet. Dessa skolor
betyder mycket för kyrkorna, barn och
unga och för hela samhället.
Be för lärare och elever och för att
skolorna ska kunna fortsätta sina viktiga arbeten.
21 augusti

Svenska Frälsningsarmén
Be för Svenska Frälsningsarméns missionssamarbete med VOSA i Kongowe,
Tanzania. VOSA står för vård, omsorg,
skola, arbete. VOSA-hjälpen i Sverige,
som har understött barnhem och skola
i 25 år, överlämnas i år till SFA, som
också bekostat bygget av en vårdcentral som är på väg att tas i drift.

Nicaragua
Mayangna-indianerna är en av flera
etniska grupper i Nicaragua. De är
mycket utsatta. Vi stödjer ett projekt
för hållbart jordbruk och småboskapsskötsel bland dem. Det drivs av
Moravakyrkans sociala utvecklings
organisation, ADSIM. Projektet
förändrar liv.
Be för genomförandet av projektet
och för mayangna-indianerna.

28 augusti

equmenia
Be för alla barn och unga som just
börjat skolan igen efter sommar
lovet. Be särskilt för de som aldrig
gått i skolan tidigare. Be också för alla
ledare i församlingar och föreningar
runt om i landet som just nu förbereder terminsstart.

Apg29 i Östersjöregionen
Be för den första missions- och lärjungaskolan Apg29 i Östersjöregionen,
med basen i södra Finland, ett arbete
som förhoppningsvis berör både
Sverige, Finland, Estland och Ryssland
via deltagare, ledare och församlingskontakter. Be om beskydd för alla som
kommer att beröras av detta arbete.
Be att skolan skall innebära ett förnyat
missionsfokus och förnyelse för alla
inblandade.
4 september

Backa/Brunnsbro
Ett nytt församlingsplanteringsprojekt
startar i Göteborg med Fiskebäcks
missionsförsamling som moderförsamling och med stöd ifrån Evangelical
Covenant Church i USA. Visionen är
att plantera en multi-etnisk församling
i Brunnsbro på Hisingen.
Be för Aaron Thompson och Sara
Möller som leder projektet och för den
kärngrupp som de har omkring sig. Be
om Guds ledning och välsignelse för
detta arbete.
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