
Det som vi har fått ta emot får vi Ge Vidare. Vi måste ge det 
vidare. Gud gav sin ende Son för oss, som dog i vårt ställe, 
för vår synd. Han uppstod igen för att upprätta vår relation 
med sig, och övervann döden en gång för alla. Detta är den 
största gåvan vi har, vår stora skatt som vi får ge vidare. Ge 
vidare, för att de flesta människor inte känner Jesus, och går 
förlorade på grund av det. Ge vidare, för att Guds hjärta slår 
för alla människor. Ge vidare för att han har befallt oss att 
göra det. 

GÅVOR
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan, 
skriver Jakob (Jak 1:17). Vi får också Ge vidare av våra 
pengar. Att Ge vidare av det vi fått till missionsarbetet, är en 
god investering. För några kan det få konsekvenser för evig-
heten. Tänk vilken glädje att få vara del av det!

Med din gåva stöttar du hela ELMs verksamhet, allt från 
försoningsarbete i Peru och utsatta barn i Östafrika, till den 
kristna barntidningen Droppen och evangelisationssatsning-
ar i Sverige. När du ger till ELM Ger du Vidare till arbetet för 
att fler ska få höra evangeliet och lära känna Jesus.

SMAKPROV
Under kampanjen lägger vi upp flera inlägg som ger 
en bild av verksamheten och vad den får betyda. 
Några av dessa delar vi med oss av till er redan 
här.

SIMON, FRÄMRE ASIEN
”Jag vill hälsa er i Jesus Kristus namn från 
ett land där inte så många hört evangeliet, 
men där evangeliet behöver spridas. Jag 
föddes 1992, min familj var en typisk muslimsk 
familj, det var ingen som var kristen. Jag förlorade 

min mamma när jag var 13 år och efter det började mitt 
sökande efter Gud. Naturligtvis började jag söka i koranen. 
Jag undrade var min mamma tagit vägen. Men efter att ha 
läst dag efter dag förstod jag att om den sanne Guden är 
som det står i koranen är det en skrämmande Gud. Jag hade 
faktiskt inte i mina tankar att byta religion. På något vis fann 
jag ett NT i min pappas bokhylla. När jag läste i Bibeln var 
min förväntan att det skulle vara samma tuffa budskap som 
i Koranen. Men, inte i någon annan religion visar Gud sin 
kärlek till oss på det viset att han korsfäster sig själv för oss. 
Det var första gången jag sett sådan kärlek! År senare hände 
ett under: Med hela mitt hjärta omvände jag mig och med all 
sin nåd i Jesus Kristus accepterade han mig. Det var verkligen 
Guds kärlek som gjorde detta! Gud 
välsigne er!”

MARIANA 
CHICLAYO, PERU
Mariana är sedan 2021 med 
i den lutherska kyrkan i Las 
Brisas. Hennes föräldrar 
är katoliker och hon lärde 
sig att be till helgonen, men 
Jesus var inte viktig för henne 
utan nästan som vem som helst. 
År 2010 förlorade hennes man jobbet 
och det blev en kris för familjen. Hon kände en pastor i en 
evangelisk kyrka som hon sökte upp och genom honom fick 

hon lära känna Jesus som sin Herre och Frälsare. 
Även hennes man och två barn tog emot Jesus 

och blev bekännande kristna och det föränd-
rade allt i familjen. “Vi blev förenade som en 
familj som vi tidigare inte varit, och vi blev 
kärleksfullare mot våra barn, och som makar 
fick vi det mycket bättre tillsammans”. 
Under pandemin stängdes deras kyrka och 

öppnade inte igen och då började de gå till 
den lutherska kyrkan i närhet av där de bor. 

Mariana berättar att idag läser familjen Bibeln 
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och ber tillsammans och det finns en tacksamhet över livet 
och vad Jesus gjort för oss på korset. “Nog finns det fortsatt 
problem, men tidigare var jag jätteorolig. Nu har vi en klippa 
och en borg där vi kan vila och få hjälp i nöden”

CRISTHIAN
SAN ANTONIO, PERU
”För ungefär 6 år sedan blev jag via 
ungdomsgruppen en del av gemenskapen 
i San Antonio, vilket gjorde att jag 
lärde känna Jesus mer. Genom en 
sommarbibelskola år 2020 i Juliaca lärde 
jag mig mer i Guds ord. Gud är väldigt 
viktig för mig, det är Honom jag kan lita på 
och lämna mina önskningar, felsteg, ja, allt till.”

SÄTT ATT GE
Det finns flera sätt att ge. Ett sätt är att som julklapp ge ett 
gåvokort till någon. Ett andra är att anordna missionsauktion 
i din lokala förening eller församling. Ett tredje är att betala 

genom Swish eller Banköverföring och markera din 
gåva med meddelandet “Julkampanj 2022”. 

Ett stort tack till dig som är med och ger 
vidare, tack för att du är med och sprider 
Guds rike

JOHANNES HEULE

TACK FÖR ATT DU 
STÖTTAR MISSIONEN

Swish: 123-495 65 95
Plusgiro: 5 58 43-7
Bankgiro: 476-1144

Vill du ha kompassen?
Skriv till kompassen@elmbv.se

LAYOUT Johannes Heule
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ELMs JULKAMPANJ 15 NOV - 31 DEC
Märk din gåva med ”Julkampanj 2022”.
Läs mer om kampanjen på elmbv.se/jul, 

eller genom våra sociala medier.

SWISH
Ge en gåva till 
julkampanjen 

Svårt att hitta julklappar?
Ge ett gåvokort som present!

Du hittar gåvokort på elmbv.se/jul 


