Bøn for de unåede

fælles indsats, så mange må modtage Jesus som deres Frelser.
(Matt. 9,37-38)

1. Bed om visdom til etiopiske kristne, når de deler evangeliet om Jesus med de unåede samfund, de bor i blandt.
Hvert enkelt samfund har deres egen tro og egne kulturelle
praksisser. Bed om, at de ikke-kristne må blive tiltrukket af
Jesu liv og sandheden om ham. (Jak. 1,5)

10. Bed om, at de albanske kristne må være lys i mørket og tjene deres folk på en kærlig måde. Bed om, at ikke-kristne må få
en længsel efter et livsforandrende forhold til Gud. (Matt. 5,15)

2. Nordkorea er den unåede befolkningsgruppe, der rangerer højest på Open Doors’ World Watch List (en oversigt
over de 50 lande i verden, hvor kristne forfølges mest.) Bed
om, at KmHs udsendelser må nå mennesker i denne isolerede nation med evangeliet om Jesus. (1. Pet. 4,15-16)
3. Mange mennesker i Bonaire har hørt evangeliet. Bed
Gud velsigne dem, der rækker Guds Ord videre. Bed om, at
Gud vil kalde på dem, der har forladt Gud og er faret vild.
Bed om, at de må bryde med synden og se, at Gud er deres
Frelser og Herre. (Ef.6,12)
4. Bed om, at de kristne i Finland må leve et gudfrygtigt liv,
som afspejler Jesus. Bed om, at de må blive udrustet til at
være vidner for Gud og dele deres tro og håb med dem, der
ikke kender Gud eller har forladt den kristne tro. (Fil. 1,6)
5. Tak Gud for KmH-teamet i Uruguay og dets trofasthed
i forbønstjenesten for de unåede i landet. Hver aften bliver
der bedt i forbindelse med KmH-udsendelserne, og det får
ikke-kristne til at henvende sig til teamet. (Kol. 4,3-4)
6. Bed Gud om at værne de cambodjanske kristne mod
falsk lære og give dem visdom til at skelne klart mellem
sand og falsk forkyndelse. Bed om at de ikke-kristne heller
ikke må falde for den falske lære, men at de må lære Jesus at
kende, som er vejen, sandheden og livet. (Jer. 23,6)
7. Bed for den unåede Batwa-stamme i Burundi. Traditionelt blander denne stamme sig ikke med samfundet
omkring sig, men på det seneste er man begyndt at sende
børnene i statens skoler. Bed om, at Biblen må blive oversat
til deres sprog, og at nogle må begynde at evangelisere
iblandt dem. (Ordsp. 19,17)
8. I håb om at opnå åndelig erkendelse og befrielse er
veluddannede familier i Indien begyndt at ”lege med” det
okkulte, hvilket ind i mellem fører til selvmord og mord.
Bed om, at kristne må række ud til disse mennesker med
evangeliet, så de bliver sat fri i Jesus. (Ordsp. 9,10-11)
9. Bed om, at Gud må styrke de partnerskaber, som KmH
har med andre kristne organisationer, og vejlede dem i den

11. Tak for, at de KmH-programmer, der bliver sendt fra
Nordkaukasus, når ind til naborepublikkerne, som praktiserer
en anden religion. Bed om, at radiosignalerne må være stærke
og nå dem, der har brug for at høre om Jesus. (Mark. 16,15-16)
12. Bed Gud sende frivillige til teamet i Polen, som er meget
ivrigt efter at nå ud til kvinder i svære livssituationer med udsendelsen ”You Are Precious” (Du er værdifuld). (Gal. 6,10)
13. Bed Gud sørge for økonomiske midler og forbedere til Norea Norge, så man kan dele evangeliet med de unåede gennem
medierne. (Kol. 4,2)
14. Kina har det næst højeste antal af unåede folkegrupper i
verden. Bed om, at de kinesiske kristne må blive velsignet med
kreativitet og mod, så de deler evangeliet, uanset hvordan det
politiske klima er. (2. Tim. 4,2)
15. Bed om, at kirkerne i Paraguay må forberede og træne deres
medarbejdere sådan, at de bliver klædt ordentlig på til opgaven
med at nå længere ud med evangeliet, så mange bliver omvendt. (2. Tim. 3,16)
16. Tak for, at KmH i Tyskland når ud til mange ikke-kristne
gennem medier, bedekalendere og materialer, der på en lettilgængelig måde forklarer evangeliet for folk, der ikke kender
Biblen. (Rom. 10,14)
17. Bed om, at både KmH-teamet i Ukraine gennem deres
arbejde, udsendelser og materialer må være redskaber i Guds
hånd til at nå ikke-kristne kvinder i landet med evangeliet.
(Rom. 10,9)
18. Bed om, at KmH-teamet i Filippinerne må få visdom i
arbejdet med at opmuntre deprimerede og mennesker uden
håb. Bed også om, at de må få nåde til at række ud til dem, der
følger andre trosretninger. (Ordsp. 2,6)
19. Bed om, at Gud må bruge de over 40 missions-organisationer, der på den årlige Internationale Dag for Unåede (Pinsedag - d. 23. maj) går sammen om at udbrede evangeliet til hele
verden, som sine redskaber. (Jf. athirdofus.com) (Matt. 28,19)
20. Tak Gud for alle de måder, hvorpå mennesker i Danmark
kan høre evangeliet. Bed om, at mennesker søgende efter mening med livet, må høre evangeliet og blive frelst. (Rom. 1,16)

21. Bed om, at Gud i Spanien må åbne de ikke-kristne
menneskers øjne, som lider under denne pandemi. Bed
om, at de må blive i stand til at se den kærlighed, som
strømmer fra den korsfæstede Jesus. (Johs. 3,16)
22. Bed om, at Helligånden må arbejde i de svensk-talende ikke-kristne, som lytter til programmet ”The Garden
of the Heart” (Hjertets Have), så de ser, hvor meget Gud
elsker dem. (1. Johs. 4,16)
23. Bed for de unåede i Sydafrika, som har gjort deres
hjerter hårde og lukket af for Guds stemme (Hebr. 3,8)
24. Antallet af praktiserende kristne i USA er faldet til
det halve siden 2000, mens procentdelen af ateister og
agnostikere nærmest er fordoblet siden 2003. Bed om
vækkelse, så mennesker søger Gud. (Rom. 13,11)
25. Bed om, at mennesker må blive tiltrukket af
KmH-udsendelserne i Albanien, så de ønsker at lære
Jesus at kende og kommer til tro. (Ordsp. 8,17)
26. Bed for kvinder i Indien, der flytter fra en stat til en
anden for at gifte sig, uddanne sig eller arbejde. Bed om,
at de må tilslutte sig de lokale kristne fællesskaber, så de
bliver bevaret i troen under modgang. (Hebr. 10,24-25)
27. I det forløbne århundrede er Sydkorea gået fra at
være en unået befolkningsgruppe til at være et land, der
udsender mange missionærer. Bed om, at kirken i Sydkorea må benytte sig af denne erfaring i udarbejdelsen af
en kreativ og konkret missionsstrategi for evangelisation
blandt unåede folkeslag. (Sl. 32,8)
28. Bed om, at de KmH-udsendelser, videoer og Facebook-opslag, som det cambodjanske KmH-team står for,
både må være til opmuntring for den kristne, samt berøre
og drage den ikke-kristne til at tage imod Jesus. (Sl. 86,11)
29. Mere end 10 isolerede stammer i Indonesien har
hverken skoler, lægebehandling eller forbindelse med
omverdenen. Bed om, at Gud må sende mennesker, der
kan imødekomme deres fysiske behov, og mennesker, der
kan oversætte Biblen til deres modersmål. (1. Johs. 3,17)
30. Tak Gud for den kærlige omsorg, som KmH-teams i
Etiopien omslutter kvinder fra andre religiøse baggrunde
med. Gennem programmet ”Healing Voice” (Helbredende Stemme) samt forskellige sundhedsydelser kommer
mange kvinder til tro på Jesus. (1. Pet. 4,10)
31. Bed om, at de gratis bibler, KmH-teamet uddeler i
Frankrig, må blive læst og føre til frelse. (Rom. 10,17)
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Men hvem er egentlig de unåede? Da Jesus bad sine disciple
om at gå hen og gøre alle folkeslagene til sine disciple, brugte
han ordet ”ethnos”, som vi oversætter med ”folkeslag”.
En nation består typisk af mange folkegrupper. I Nigeria er
der f.eks. 540 forskellige folkegrupper.
Af de 17.400 folkegrupper i verden er ca. 7.400 unåede.
At en folkegruppe er unået vil sige, at der ikke er nok indfødte kristne og ressourcer til at evangelisere blandt resten af
gruppen uden hjælp udefra. De har f.eks. brug for missionærer, som bosætter sig i området, lærer deres sprog og kultur at
kende og derpå oplærer de indfødte kristne i at evangelisere
blandt resten af folkegruppen.
Det er værd at lægge mærke til, at hvis vi koordinerer vores
indsats, vil ”unået” ikke betyde, at gruppen er ”uopnåelig.”

Forenet i bøn
for unåede

Størstedelen af de 7.400 unåede folkegrupper bor i 10/40
vinduet, hvilket henviser til de lande, der ligger i et bælte tværs
over jorden mellem 10 og 40 grader nord for ækvator: dvs.
Nordafrika, Mellemøsten og store dele af Asien.
Af de 50 største unåede folkegrupper dominerer islam i de 23,
hinduisme i de 18, buddhisme i de 6, etniske religioner i de 2
og ingen religion i den sidste.
Hvordan kan man så gøre en forskel?
Gå ind på hjemmesiden: athirdofus.com. Her kan du:
1. Tilmelde dig og modtage en handleplan for, hvordan du
kan lære at bruge A Third of Us – symbolet, så du kan gøre
opmærksom på de unåede. Du vil også lære, hvad du helt
praktisk kan gøre for række dem evangeliet.
2. Få at vide, hvordan du deltager i den årlige Internationale
Dag for Unåede, som i år finder sted pinsedag d. 23. maj, og
hvordan du engagerer dig i mission resten af året.
3. Få mere at vide om forbøn. I handleplanen er der en
bede-sektion, hvor du kan tilmelde dig, hvis du vil modtage
”Den daglige forbøn for de unåede.”
Sammen kan vi viderebringe budskabet om Jesus til de
unåede.
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