10 december

24 december

Alpha-kurser

Fred i världen

I många församlingar runt om i landet
samlas människor för undervisning
och samtal om kristen tro. Vi ber för
detta arbete och för dem som kommer
till personlig tro.

Alla längtar efter att få leva i fred och
trygghet, men tyvärr är det många i
vår värld som lever under helt andra
omständigheter. Inför ett nytt år ropar
vi till Gud om fred på vår jord och att
våld och terror inte ska få fortsätta att
breda ut sig!

Covenant Church, USA
Systerkyrkan i USA har under senare år
vuxit genom ett förböns-och evangelisationsarbete. Det arbetet leds av Ed
Delgado, som deltog i evangelistkonferensen i Fiskebäck i våras. Vi ber för
honom och för kyrkans arbete med
många nya församlingar.

17 december
Andligt ledarskap
Det är viktigt med andliga ledare som
har förmåga och vishet att leda rätt. Vi
ber idag för det andliga ledarskapet i
er församling, att de lyssnar in och kan
höra vad Anden säger till församlingen.

Tjeckien
Under evangelistkonferensen i Fiskebäck i våras deltog Daniel Fajfr från
Brödrakyrkan. Vi ber för honom och
kyrkans arbete i Tjeckien.

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

Mission i andra länder
Annandag jul är sedan många år en
viktig dag för vårt missionsarbete.
Insamling till mission i andra länder
har pågått under några veckor och
slutförs fram till trettondagen. Vi ber
om glädje och offervillighet i stödet till
våra systerkyrkor ute i världen och att
Evangeliet ska få bli till välsignelse för
allt fler människor.

31 december
Tacka Gud!
Det gångna året har inneburit många
viktiga satsningar i vår kyrka. Vi tackar
Gud för stor välsignelse, glädje och
inspiration att gå vidare in i ett nytt år.

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

1 oktober

8 oktober

Pionjärprojekt, Alsike

Pastorsutbildning, THS

Under hösten har Anders Jarl börjat sin
tjänst som pastor i Gredelbykyrkan,
Knivsta, vilket också innebär halvtid i
ett nytt arbete i Alsike. Vi ber om Guds
vägledning för honom och arbetsgruppen, att de ska finna nya vägar till
barnfamiljer och andra i området. Vi
ber också om en lämplig lokal för detta
arbete.

Vi gläds över de 54 antagna pastorskandidaterna som just nu studerar
vid THS, Bromma. Vi ber om andlig
mognad inför deras kommande uppgifter som pastorer.

Estland
I början av augusti arbetade ett team
kallat Step of Faith med evangelisation
i Narvaregionen. Vi tackar Gud för alla
de människor som teamet mötte och
vi ber för dem som kom till tro under
veckan och deras fortsatta kontakt med
lokala församlingar.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för fjärde
kvartalet 2006.

Ecuador
För tredje året genomförs en bibel- och
lärjungaskola i Ecuador som kallas Apg
29. Den hålls med Montecristi som bas,
gemensamt för ecuadorianska ungdomar och 14 svenska ungdomar och
fem ledare. Vi ber för deras studier och
arbete i olika församlingar i Ecuador.

15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

Team Våga tro, Öland

Evangelisterna

Inuti

Framtidens evangelister

Svenska Missionskyrkan har idag åtta
anställda evangelister som på olika sätt
arbetar med evangelisation i lokala församlingar. Vi ber om Guds välsignelse
i deras arbete och inspiration att finna
nya vägar för evangeliet i vårt land.

Inuti är en gemensam satsning för
Svenska Missionskyrkan och SMU
som ska pågå fram till våren 2007. Vi
ber att ungdomar ska ges förnyade
möjligheter till att komma till tro,
omvändelse till Jesus Kristus och livsgemenskap i församlingen.

Under ett antal år har Missionskyrkans
evangelister, tillsammans med SMU
och Teamevangelisation, bjudit in ungdomsledare och pastorskandidater till
dagar med undervisning, inspiration
och andlig vägledning. Denna vecka
möts ett stort antal ungdomar i Habo.
Vi ber om Guds välsignelse över dessa
viktiga dagar.

Under två veckor i juli mötte teamet
många ungdomar från Öland och
andra delar av Sverige. Vi ber för
en fortsättning av dessa kontakter
och speciellt för alla ungdomar från
Borgholm och deras behov av andlig
vägledning.

Nicaragua
En av deltagarna vid Missionskyrkans
internationella evangelistkonferens
som hölls i Fiskebäck i somras var
Milton Hemlock. Han är pastor i en
lokal församling i Mangua. Vi ber för
honom och hans viktiga evangelisationsarbete.

22 oktober
Polispastorer
I polisens ofta pressade och svåra
arbetssituation är det en tillgång att det
finns pastorer som kan vara till hjälp
för samtal och stöd. Vi ber för de pastorer som har denna speciella kallelse
och uppgift.

Litauen
Sigita Svambariene är en ung ledare
i den reformerta kyrkan i Litauen. Vi
ber för hennes kontakter med unga
människor som vill veta mer om kristen tro.

Indien
Asher Wasker, en av pastorerna i
Hindustani Covenant Church, besökte
Sverige i somras. Han berättade hur
kyrkan arbetar framgångsrikt med
evangelisation i olika delar av Indien.
Vi ber för arbetet han är involverad i.

5 november
Immanuel 153

Ecuador
Lärjungaskolan Apg 29 i Ecuador pågår
några veckor till. Vi ber för de svenska
och ecuadorianska deltagarna och alla
de församlingar som de fått samarbeta
med. Vi ber också för dem som de fått
hjälpa till personlig tro.

19 november

Sedan ett år tillbaka erbjuder Immanuelskyrkan i Stockholm en kristen
gemenskap som fått namnet Immanuel
153. Från och med i höst är Charlotte
Höglund anställd där på 50 % under ett
års tid för att arbeta som pastorspraktikant. Vi ber för henne och det växande
arbetet i Immanuel 153.

Våga tro, Göteborg

Kongo

Cezary Komisarz är pastor i den evangeliska kyrkan som Missionskyrkan
samarbetar med. Han arbetar mycket
med evangelisation och församlingsplantering. Vi ber för honom och hans
arbete.

Tre pastorer från våra systerkyrkor
i de båda Kongorepublikerna fanns
med bland deltagarna i evangelistkonferensen i Fiskebäck i våras; Paul
Moussouaka, Jonathan Mankubukulu
och Dénise Bazeyimio. Vi ber för deras
arbete med evangelisation i våra systerkyrkor.

Under EM i friidrott i augusti fick
Team Våga tro tillfälle att vittna för
en mycket stor grupp människor i
alla åldrar. Flera av dessa kom till tro.
Vi ber för fortsatt andlig mognad för
dessa nykristna.

Polen

Japan
Pastor Ryuji Saito deltog vid
evangelistkonferensen i Fiskebäck i
våras. Vi ber för honom och arbetet
med evangelisation bland japanska
ungdomar.

3 december
Vallakyrkan, Handen
Under flera år har man i församlingen
arbetat för kontakter med boende i
området. Församlingen ber idag om
Guds vägledning inför framtiden i ett
av Storstockholms stora bostadsområden. Vi ber om vishet och djärvhet för
församlingen att fatta riktiga beslut.

Kina
Ge Baijuan och Zhang Shuilian är två
pastorer som deltog i evangelistkonferensen i Fiskebäck i våras. Vi ber för
dessa två kvinnor och arbetet med pastorsutbildning och församlingsarbete.

