
Bibeln berättar att Gud har en plan: att alla 
folk på jorden ska få höra det glada budskapet 
om Jesus. Vad är det glada budskapet? Jo, att 
Jesus har dött och uppstått och att alla som 
litar på honom kan få frid med Gud och leva 
för evigt. Hur ska alla få höra talas om Jesus? 
Jo, Jesus har gett sina lärjungar i uppdrag att gå 
ut och berätta om honom. Innan Jesus for upp 
till himlen sa han till sina lärjungar: ”Åt mig har 
getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför 
ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i 
Faderns och Sonens och den helige Andes namn 
och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och 
se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
(Matt 28:18-20)

Jesus sa till sina lärjungar att de skulle berätta 
om honom, inte bara i Jerusalem, inte bara i 
sitt eget land, utan i hela världen (Apg 1:8)! Det 
uppdraget har även vi som är Jesu lärjungar 
idag. 

Har alla folk fått höra om Jesus? Nej, trots 
att det gått nästan 2000 år sedan lärjungarna 
började sprida evangeliet, så finns det 
fortfarande många folk som inte fått höra! 

Idag finns det ungefär 17 000 folkgrupper 
i hela världen. Av dem är det ungefär 7000 
folkgrupper som inte fått höra om Jesus. 
Tillsammans består dessa grupper av över 3 
miljarder människor. Oj! I dessa grupper finns 
inte så många kristna, så de behöver hjälp av oss 
att berätta för fler om Jesus.

De flesta av de onådda folkgrupperna finns i ett 
område som man kan rita in som en rektangel 
på världskartan. Det blir som ett fönster som 
sträcker sig över Nordafrika, Mellanöstern och 
Asien, mellan de nordliga breddgraderna 10-40.

I detta område utspelar sig det mesta i den 
bibliska historien, men idag har de flesta som 
bor där aldrig hört talas om Jesus. De flesta är 
muslimer, hinduer eller buddister. Vi som är 
lärjungar till Jesus har ett uppdrag att berätta 
för dessa folk allt fantastiskt Gud gjort genom 
historien i området och hur de idag kan få frid 
med Gud.

ELM har sedan några år ett arbete i Främre 
Asien för att stötta kyrkan där och berätta för 
fler om Jesus. Landet som ELM har arbete i har 
väldigt få kristna. Kristna får samlas för att fira 
gudstjänst och det finns en luthersk församling 
som samlas i en gammal kyrka. Gudstjänsterna 
samlar 10-20 personer. Man träffas för bibel- 
studier, det finns ibland egna samlingar för 
kvinnor eller barn och unga. Det finns dopskola 
för den som blir kristen. För den som blir kristen 
kan det bli tufft. Kanske vill ens familj inte umgås 
längre och det kan vara svårare att få jobb.

Källor: https://joshuaproject.net/

Genom Kom och se-materialet får du lära dig mer om Jesus och 
uppdraget vi har i Främre Asien. Du kan få vara med och be för och 
ge till arbetet i din barngrupp, familj och förening.

På hemsidan komochse.se finns mer fakta om Främre Asien, 
aktiviteter, recept, sånger och bilder. Du får också tips om hur din 
förening eller kyrka kan samla in pengar till arbetet. Kanske ni kan 
ordna ett insamlingslopp eller tillverka saker att sälja? Det finns 
också en väska full med saker från Främre Asien som ni kan beställa 
till er verksamhet för att få lära känna området mer. Har du några 
frågor om materialet kan du höra av dig till Sofia Ödman, 
sofia.odman@elmsyd.se.
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Kan du lista ut varför Bibeln är uppslagen 
på Apostlagärningarna 19?
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