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9–16 januari pågår ELMs bönevecka. 
Det är en stor förmån att få börja varje 
år i gemensam bön för vårt land, vår 
värld och vår organisation. På hemsidan 
kan du läsa mer och ladda ner böne-
foldern: https://www.elmbv.se/nyheter/
boneveckan-2022/ Den kan man an-
vända hela året även om vi avsätter en 
särskild vecka till gemensam bön!

Det är naturligt att be för utlandsmis-
sionen och sin egen kristna gemenskap, 
men vi ska inte glömma bort missionen i 
vårt eget land. I det här första numret av 
Kompassen, år 2022, får vi en särskild 
hälsning från ELMs nämnd för Mission i 
Sverige (MIS):

”I höstas träffades ELMs nämnd för 
Mission i Sverige (MIS) för ett sam�
manträde i Stockholm då vi samtalade 
om hur ELM på olika sätt kan arbeta 
för mission i Sverige. 

Det är inte svårt att se hinder och ut�
maningar för arbetet. Sverige är ett av 
världens mest sekulariserade länder och 
utvecklingen fortsätter i samma rikt�
ning för varje år som går. På samman�
trädet frågade vi oss hur vi som mis�
sionsföreningar och församlingar kan 
arbeta för att vända trenden? Hur kan vi 
nå ut med budskapet om Jesus död och 
uppståndelse till våra medmänniskor? 

Mitt i detta står vi i en andlig kamp 
som det är lätt att glömma. Det finns 
en fiende som vill slå ner modet på oss, 
som vill splittra och ödelägga, och som 
vill få oss att glömma vad som är verk�
ligt viktigt. Den kampen kan bara vin�
nas i bön och tillit till Guds löften.

MIS vill därför uppmuntra alla ELMs 
anslutna föreningar och församlingar 
till att samlas i bön för Sverige, en gång 

Bönevecka
i månaden. På dessa samlingar kan det 
sjungas, delas bibelord och hållas an�
dakter, men huvudsyftet med mötena är 
att be för Sverige och att be om väckelse 
och vägledning för ELMs Sverigemis�
sion. 

Bönen har en kraft som går långt utöver 
vad vi själva kan åstadkomma och kan 
leda till att en genuin längtan väcks i oss 
efter att människor omkring oss ska få 
möta samma hopp och kärlek i evang�
eliet som vi har fått göra. Gud har lovat 
att höra våra böner i Jesu namn! 

Men [om] mitt folk, som är uppkallat 
efter mitt namn, ödmjukar sig och ber 
och söker mitt ansikte och omvänder sig 
från sina onda vägar, då vill jag höra det 
från himlen och förlåta deras synd och 
skaffa läkedom åt deras land (2 Krön. 
7:14).

Bekänn alltså era synder för varandra 
och be för varandra så att ni blir botade. 
Mycket mäktig och verksam är en rätt�
färdig människas bön  (Jak. 5:16).

Bönesamlingarna får väcka längtan i 
oss, men framförallt får de vara ett rop 
till Gud att förbarma sig över vårt land, 
och komma med frälsning till Sverige. 
Jesus själv uppmanar oss till bön för 
missionen:

Han sade till dem: ”Skörden är stor, 
men arbetarna är få. Be därför skördens 
Herre att han sänder ut arbetare till sin 
skörd” (Luk. 10:2).

Vi vill därför uppmuntra varje förening 
och församling att en gång i månaden 
samlas till bön för Sverige. Tanken är 
att, om möjligt, försöka ha samlingarna 
den tredje veckan i varje månad, med 
start i januari 2022. Inför mötena kom�
mer även en lista på böneämnen skickas 
ut, som man kan använda om man vill. 

Det viktiga är dock att vi samlas, inte 
att vi gör det vid exakt samma tillfälle 
på alla orter, eller att vi ber om exakt 
samma saker. Det viktiga är att vi ber 
tillsammans för Sverige och om väck�
else i vårt land.

Böneämnen januari 2022
•	 Tacka för att Gud sitter på tro�

nen och har all makt i himmel 
och på jord,

•	 Tacka för din lokala förening el�
ler församling,

•	 Be för att ELM ska få vara del i 
att se människor i Sverige kom�
ma till tro och bli frälsta,

•	 Be för att ELM ska nå ut med 
budskapet om Jesus till männis�
kor i Sverige,

•	 Be för MIS om hjälp och vägled�
ning i sitt arbete,

•	 Be för att varje ELMare ska få en 
längtan efter att få dela evang�ängtan efter att få dela evang�
eliet,

•	 Be om vägledning för alla sam�
fund och gemenskaper att nå ut 
med evangelium om Jesus,

•	 Be om Guds beskydd från falsk 
lära, missmod, splittring och djä�
vulens list,

•	 Be för den ort ni bor på,
•	 Och slutligen, be om fler arbe�

tare till skörden.”
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