ELM NORD &
FRIDHEM

TORSDAG

Tacka för
• Missionsgården Fridhem och alla som frikostigt ger av sin
tid och sina pengar till Guds ära för människors frälsning.
• Alla barnen, både egna och barn utifrån i fredagsklubben
(barn åk 1–3)och i juniorgruppen (barn åk 4–7).
• Ungdomarna i ungdomsgruppen.
• Grupperna som samlas kring Guds Ord i Piteå, Skellefteå och Örnsköldsvik.
• Församlingarna i Vännäs och Umeå.
Bön om/för
• Att både barn och ledare får upptäcka mer av rikedomen
vi äger i Jesus.
• Att Gud får bevara dem och ge dem frimodighet i livet
med honom.
• Fortsatt uthållighet och gemenskap.
• Visdom och frimodighet för församlingsledare, förkunnare
och församlingsmedlemmar.
• För arbetet på Missionsgården Fridhem att det får fortsätta vara till välsignelse och människor till frälsning.
Ni är världens ljus. En stad som
ligger på ett berg kan inte döljas.
MATT 5:13–16

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
MATT 5:13–16, LUK 2:30–32, PS 34:2–11

AFRIKA

FREDAG

Tacka för
• Våra samarbetskyrkor i Eritrea, Etiopien och Kenya.
• Den grad av självständighet som kyrkorna uppnått.
• De olika arbetsgrenar ELM får stå med i som stödjare;
• Elevhemmet i Asella,
• Musikskolan i Asmara,
• Teologiska utbildnngar i Asella (Etiopien)
och Beleza (Eritrea).
• Bethesda Children Ministry.
• Försoningsarbetet i Kenya.
• Försoning som uppnåtts inom EELC och ELCK.
Be om/för
• Ökat självförtroende , självförsörjning och självutbredning
för kyrkorna.
• Ledning i hur ELMs relationer med kyrkorna ska formas
och bibehållas.
• Hjälp att se vägen framåt i arbetet med att gå vidare med
evangeliet.
• Kyrkorna som helhet och de olika arbetsgrenarna ELM
stöder samt seminariet i Damot Bossa i Etiopien.
• Fred i Etiopien.
• Att ELCE, EELC och ELCK får vara redskap i att bromsa
islams utbredande söderut i Afrika.
FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JES. 9:1–7, 1 PET 2:4–10

FRÄMRE
ASIEN

LÖRDAG
& SÖNDAG

Tacka för
• Att vi får vara med och nå ett onått folk med evangeliet.
• Alla kristna i landet.
• Alla kyrkor och kristna orgnaisationer i landet.
• Alla kontakter som knutits mellan våra utsända och olika
andra organisationer.
• Våra utsända.
• Det engagemang som finns bland unga i Sverige för arbetet.
Be om/för
• FAs land och folk, regering och överhet.
• Alla kristna i landet och för väckelse och förnyelse i kyrkan.
• Alla kyrkor och olika kristna orgnaisationer.
• Alla NT som skickas och delas ut att de ska bli lästa och att
Guds Helige Ande ska öppna ordet för läsarnas hjärtan.
• För olika mediearbetesorganisationer.
• För utbildningsinstitutets verksamhet och framtid.
• Kraft för de utsända i deras uppgifter och framtida insatser.
• För präst och församling.
• Att fler ser sin kallelse att sändas.
• Kraft och uthållighet för dem som får lida för sin tro.
• Påsklägret som planeras att hållas 2022.
• Jesu blods beskydd över utsända, deras familjer, över
kyrkan och dess lokala medarbetare.
FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
MATT 4:12–17, MATT 5:13–16

ELMs
BÖNEVECKA
9–16 JANUARI 2022
TILL ETT LJUS FÖR FOLKEN
Trettondagens texter för mina tankar till Ljuset, det stora Ljuset
Jesus. Men också till att vi kallas världens ljus, liksom han själv.
Även i ett kompakt mörker kan ett litet ljus ge nytt hopp!
I Jesaja 51:4–6 läser vi löften om ljuset som ska komma:
Hör på mig, du mitt folk, lyssna till mig, du mitt folkslag, för från
mig ska undervisning gå ut, jag ska sätta min rätt till ett ljus för
folken. Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, och
mina armar ska döma folken. … Men min frälsning ska bestå för
evigt, min rättfärdighet ska inte brytas ner.
Så får vi tacka för ljuset och förvänta oss att också vi ska få se
mer av ljuset, att Herren ska göra något nytt i Sverige och i de
länder som vi särskilt tänker på som våra!
Läs Jesaja 43:18–19!
”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?”

Låt oss varje dag:
• Tacka Gud för Ljuset, Jesus, frälsningen och det nya livet i honom.
• Be att vi var och en får ett förnyat möte med Jesus.
• Be om förnyad glädje i uppdraget att göra Jesus känd för människor nära och långt borta.
KERSTIN NILSSON, vik. missionssekreterare

SPARA GÄRNA FOLDERN OCH ANVÄND I DIN BÖN UNDER ÅRET

SVERIGE
& MELLANSVERIGE

SÖNDAG

TIDNINGSARBETET

MÅNDAG

Tacka för
• Att ELM får vara en liten del i Guds stora rike.
• Hjälp under det gångna året.
• Allt Guds beskydd, även då vi inte själva märkt det.
• Framtidskommissionen och de samtal det arbetet satt igång.
• Att konfirmations- och ungdomsläger har kunnat genomföras.
• ELMs enskilda medlemmar.
• Grupperna i Stockholm, Falketorp, Gagnef, Kristdala.
• Falketorps missiongårds betydelse för ELM.

Tacka för
• Våra tidningar – Till Liv, Begrunda, Insidan och Droppen.
• Alla ideellt engagerade och anställda i tidningsarbetet.
• Var och en som bidrar till innehållet.
• Alla prenumeranter och läsare.
• Gott samarbete i redaktionsråden.
• Alla som ber för arbetet.
• Gåvor till tidningsarbetet.
• Design för Livet

Be om/för
• Förlåtelse för att vi så ofta är dåliga lärjungar.
• Hjälp att älska, lyda och tjäna Gud och tjäna varandra.
• Stärk enheten inom vår organisation.
• Led hela ELM till nya människor med evangelium.
• All personal.
• Predikanter, söndagsskollärare, barn- och ungdomsledare.
• Styrelser och nämnder.
• Alla ideellt arbetande.
• Missionssekreterare för Sverige.
• God andlig gemenskap lokalt.
• Uthållighet, gemenskap, fördjupade kontakter.
• Fortsatt välsignelse över Falketorps missionsgård.

Be om/för
• Fler medarbetare.
• God marknadsföring av och fler prenumeranter till våra
tidningar.
• Hjälp i rekryteringsarbetet till redaktionsråden.
• En ledamot till den vakanta platsen i tidningsnämnden.
• Många gåvogivare och god ekonomi.
• Framtiden med andra media.
• Att Till Liv får fortsätta vara evangeliserande.
• Att Till Liv får spegla ELMs verksamhet i hela landet.
• Att varje föreningsmedlem ser Till Liv som sin tidning.
• Skribenter till Droppens andakter.

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JES. 51:4–6, JOH. 8:12, 9:5

FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
2 KOR 4:4–15

PERU

TISDAG

Tacka för
• Att Gud kallat och utrustar trogna medarbetare på fältet.
• Alla församlingsmedlemmar i Piura.
• Engagemanget för arbetet i Piura hos pastorerna i Chichlayo.
• Församlingarna i Chiclayo; San Antonio, Las Lomas, Las
Brisas och för gruppen i Luya.
• Lisa och Hjalmar Unossons gåvor för familjearbetet.
• Alla volontärerna.
Be om/för
• Församlingsmedlemmarna i Piura och fortsatt församlingstillväxt.
• Att fler i området ska nås av evangeliet.
• Att Gud ska visa oss som mission hur vi ska närvara i Piura.
• Att Gud ska sända missionärer eller pastorsfamilj till Piura.
• Om väckelse, förnyelse och Guds välsignelse över församlingarna i Chiclayo.
• Tillväxt i tro och antal.
• Kyrkans pastorer, övriga ledare och predikanter med familjer
• Guds närvaro i de själavårdande processerna med pastorsparen och positiva effekter av dessa i arbetet i stort.
• Fler missionärer till Peru.
• Volontärerna Miriam Fridstrand, Klara Pettersson, Sara
Sortkær och Vibeke Ydema.
FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
JES 58:2, 6–11, JES 60:1–5

SÖDRA
SVERIGE

ONSDAG

Tacka för
• Missionsgårdarna Strandhem, Breanäs och Åhus.
• ELM Blekinge – bönegruppen, nätverket och de unga
familjerna som vill satsa.
• Möjligheten att öppna en secondhandbutik i Åsljunga, ett
stödboende i Åhus och för cafeet Oasen i Ängelholm.
• All villig personal i verksamheterna.
• Goda relationer mellan olika parter.
• Positiva röster från samhället.
• ELM Syd som huvudman för stödboendet.
• Föreståndarna för stödboendet och secondhandbutiken.
Be om/för
• Välsignelse över all verksamhet på missionsgårdarna.
• Alla medlemmar i ELM Blekinge och om fler som flyttar till
området.
• Samarbetet mellan ELM Blekinge och ELF Kristianstad.
• Andakter på äldreboenden och en resursperson till det.
• De nya föreståndarna för verksamheterna.
• All personal i de olika verksamheterna och för fler frivilliga.
• Frimodighet att öppna fler butiker.
• Fler möjligheter att ge brustna människor ett hopp.
• Boende med olika typer av behov.
• Goda relationer till kommunerna i närområdet.
FÖRSLAG TILL BIBELLÄSNING:
2 TIM 1:6–10

