Vilket fascinerande uppdrag !

Månadsbrev sept 2017

Vi har precis haft vår årliga missionärsträff i Jönköping, för mig den
andra i ordningen. Att höra Carina Jahani berätta hur översättningen av Guds Ord fortskrider i magend (pseudonym) ett folk i
Västasien, som till stor del är muslimer är fascinerande och inspirerande; och när Lisbeth Fritzell delar med sig från sina drygt 30 år
i Papua Nya Guinea och hur folk i övärlden där får Bibeln på sitt
eget språk är det nästan overkligt. Tänk så mycket vi har att tacka
Gud för och tänk att vi får vara med i detta fascinerande uppdrag
som Herren själv gett oss.
Folk & Språk har under detta år kunnat påbörja understöd till två
nya projekt: bibelöversättning i flame språket och Jean-Marie Nkokolo, en kongolesiskt medarbetare, vars uppgift är att stödja lokala
pastorer i församlingar i Kongo Kinshasa att använda det översatta
Nya testamentet på kituba i både gudstjänster och bibelstudier.
Kituba är ett handelsspråk och talas av ca 4 miljoner människor i
södra Kongo. Jean-Marie utbildar sig nu i Kamerun, för att ytterligare kunna utveckla sitt arbete bland kitubatalare i Kongo.
Kostnaden för utbildningen är 35 000 kr per år och det inkluderar
resor, boende, mat och litteratur.
Under hösten kommer vi att börja understödja ytterligare två
projekt på väg mot de tio projekt som är vårt mål. Vi har fler förfrågningar om hjälp än vi idag kan åta oss, då behoven som sagt är
stora.
Tack för det du gör och för att du står med oss i uppdraget att ge
Bibeln till de bibellösa och onådda folken i världen.

Vi stöder Jean-Maries utbildning, då den är absolut
avgörande för att ge honom verktyg och kompetens att effektivt jobba med bibelanvändningen i de
kongolesiska församlingarna. Skörden är mycken men
arbetarna få, låt oss hjälpa Jean-Marie i hans tjänst för
Herren.
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Min gåva till Folk&Språks bibel- och språkarbete
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…………………………………………..........................................
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 Jag vill ge till: ………………………....................……………

(Detta utrymme kan också användas för beställningar)
Meddelanden kan inte lämnas på baksidan

 Jag vill bli autogirogivare
…………...................(ange

…………………………………………..........................................

datum) flyttar jag/vi till nya adressen:

Betalningsavsändare

…………………………………………..........................................

Betalningsmottagare
Min gåva till Folk & Språks bibel-och
språkarbete

Jag vill ge till:
Från bankgironr (vid girering)
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Jag vill bli autogirogivare

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
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