Mission Afrika, bedeplan okt-nov-dec 2022
Oktober
Mali:
For visdom og beskyttelse for de camerounske
missionærer i en tid med stor usikkerhed og
uro i Mali.
At det må være muligt at fortsætte kirkens
tjeneste med evangelisation og diakoni, hvor
bl.a. kvinder styrkes gennem mikrolån og
dyrehold.
Danmark:
Bed for dem som i uge 40 rejser til Cypern, bl.a.
for at besøge SAT-7. At de må blive inspireret
og opmuntret i troen.
Bed om muligheder for at møde danske unge
og voksne gennem ’Fattigdom på spil’ og
møder og foredrag.
At flere må få global mission og diakoni på
hjerte og støtte og bede.
Bed for vores nye generalsekretær Jørn Blohm
Knudsen, at han må få visdom og nåde til
opgaven.
Senegal:
Tak for invitationen til sammen med bl.a. den
lutherske Brødrekirke i Cameroun (og Mali:
MFLM) at sende camerounske missionærer til
den lille lutherske kirke i Senegal. At Gud må
åbne den dør, og det må bære meget frugt.

November
Udsendte/volontører:
Bed for Julie Bech, der skal være volontør hos
SAT-7 fra oktober 2022 - marts 2023.
Bed om at der må være mange unge, der har
lyst til et volontørophold med Mission Afrika.
Bed for Joel Dam og Brory Madsen, der er
udsendt til SAT-7 på Cypern.
For partnerteamet: Hanna, Thore og Clement,
der koordinerer og rejser til de lande, vi
arbejder i. At de må have udholdenhed og
visdom.
Centralafrika:
Om håb og mod for menighederne, for den nye
kirkeleder, for lærerne, for
sundhedspersonalet.
At undervisning af børn og voksne må lykkes,
så landet kan genopbygges.
Nigeria:
At sommerens indsamling på 190.000 kr. til
Fulani-centret (Baba Linus) må komme fulanikonvertitterne i Mbamba til gavn og at byggeri
og forbedringer må lykkes.
Bed for de hårdt prøvede og trofaste kristne i
Kontagora-området. Bed for den vigtige
træning i Trauma-Healing, som skal starte op.
Om helbredelse af traumer og om nyt håb.

December
Cameroun:
Evangelisterne som tjener både i
landområderne og i storbyerne, hvor de starter
nye menigheder og arbejder under krævende
vilkår, om udholdenhed og glæde ved at se nye
troende.
At freds- og dialogarbejdet særligt i nord må
spredes og styrkes til gavn for alle.
SAT-7:
Bed for de mange børn og voksne, som berøres
af SAT-7’s programmer. At de må bevare håbet
og troen. At medarbejderne må få inspiration
og kræfter. Bed særligt for mulighederne for at
sende skole-tv og undervisning i troen til
Afghanistans hårdt prøvede befolkning.
PROCMURA:
Bed om velsignelse over arbejdet med at styrke
dialogen mellem kristne og muslimer de
steder, hvor der let opstår konflikt mellem
disse grupper.
At mange må modtage træning og undervise
andre i fredsskabelse på græsrodsniveau, i
lokalsamfund, på universiteter, skoler og lejre.
Mission Afrika Genbrug
Tak for de mange frivillige i butikkerne.
Bed om godt arbejdsfællesskab og at deres
anstrengelser må belønnes med godt salg
rundt i landet.

