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Bön för de bibellösa folken

t

Folk&Språk är idag involverad i ett antal språk
med just denna situation, t ex tem, västkusaal
och magend.

t

Ca 25% av världens språk har inte ens
en enda vers från Guds Ord på sitt modersmål. Det handlar om onådda, men
även redan kristna folk runtom i världen. Tänk om du kommit till tro på Jesus genom förkunnelse via tolk, men
du kan inte själv läsa Bibeln på ditt
språk? Hur ska du då kunna växa i tron
och kunskapen om Jesus? Det finns folk
som aldrig hört talas om Jesus, och som
kanske inte ens har ett eget skriftspråk. Men språket folket
talar är livskraftigt och därför finns behov av
att få Guds Ord på sitt eget språk. Alla folk
och språk har sin egen historia.

Jesus sa: ”Skörden är stor, men arbetarna är
få. Be därför skördens Herre att han skickar
ut arbetare till sin skörd”. Jesus sa också:
”Be så ska ni få”. Så låt oss göra så!

t

t

Den här månaden vill vi uppmärksamma de bibellösa folken i världen. En bibellös folkgrupp är en
språkgrupp i behov av en bibelöversättning men där
det inte finns någon känd översättning eller aktivt
översättningsprojekt idag.

Tack för att du står med oss i bön och givande!
Utan din hjälp avstannar arbetet med att ge
Guds Ord till de bibellösa folken.

Vi vill få fler månadsgivare!
Det ger oss trygghet och vetskap
om hur våra intäkter ser ut och
gör det lättare att fatta beslut om
hur vi ska jobba framåt.
När du blir autogirogivare skickar
vi en bok som tack för din insats!
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