Shalomhelg i Norr 14-17 maj 2015

Bönehelg för Israel och Piteå
Över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande

Missionskyrkan, Källbogatan 2 A, Piteå
(Missionskyrkan ligger nära centrum, 100 m från busstationen) Se kartskiss.

Program för helgen:
Programmet är underställt den Helige Andes ledning. Det vi har planerat är
tidsschemat för dagarna. Böneteamet söker Herren för varje bönepass.
Medverkande böneteam:
Susanne Andersson, Gunilla Holmberg, Ann-Sofi Axell, Karl Björklund, Jan
Nyström, Jonas Lönngren och Bengt Berggren
Mötestider:
To 14/5 kl. 19.00 ” Han förvandlade havet till torrt land” (Ps66:6) Karl Björklund PKR
Fre 15/5 15-17 Bönesamling
Fre 15/5 kl. 19.00 ”Då förvandlade du min klagan till fröjdesprång” (Ps30:12) Ingrid Wallon
PKR
Lö 16/5 kl. 11-13, 15-17 Bönesamling
Lö 16/5 kl. 19.00 ” Gud förvandlade hans sinne” (1Sam10:9) Mats Berggren PKR
Sö 17/5 kl. 09-10 Bönesamling Kl.11.00 Gudstjänst, servering avslutande bönesamling
Sö 17/5 kl. 19.00 ”Vi förvandlas till hans avbilder” (2Kor3:18) Berne Pettersson PKR

Mellan bönesamlingarna finns tillgång till frukt o juice. Efter kvällsmötena
servering. I övrigt kan du lätt ordna mat och boende själv.
Samarr: Församlingen Livets Bröd, Piteå, Piteå Missionsförsamling,
Piteå Kristna Råd (PKR) och Shalom över Israel
Har du frågor kontakta Shalomexp. 0911-30131. E-post: info@shalom.se

Välkommen i Jesu Namn!
Efs 6:10-18 Till sist, bli starka i Herren
och i hans väldiga kraft. Tag på er hela
Guds vapenrustning, så att ni kan stå
emot djävulens listiga angrepp. Ty vi
strider inte mot kött och blod utan
mot furstar och väldigheter och
världshärskare här i mörkret, mot
ondskans andemakter i himlarna. Ta
därför på er hela Guds vapenrustning,
så att ni kan stå emot på den onda
dagen och behålla fältet, sedan ni
fullgjort allt.

Kartskiss Missionskyrkan, Källbogatan 2 A, Piteå

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen
som bälte kring era höfter och kläd er i
rättfärdighetens pansar och sätt som
skor på era fötter den beredskap som
fridens evangelium ger. Ta dessutom
trons sköld. Med den kan ni släcka den
ondes alla brinnande pilar. Ta emot
frälsningens hjälm och Andens svärd
som är Guds ord. Gör detta under
ständig åkallan och bön och bed alltid i
Anden. Vaka därför och håll ut i bön för
alla de heliga.

