Månadsbrev mars 2018

Hoppets Gud!
Allt det som skrivits ned, Skriften dvs Gamla och Nya testamentet, har
nedtecknats för att ge undervisning, förståelse om vem Gud är, hur Hans
vilja ser ut och vilken Hans frälsningsplan är för oss människor. Det ger oss
hopp! Hopp är för många människor en bristvara idag. Hoppet om nåd
och frälsning uppenbaras genom Skriften - Bibeln, enligt Paulus ord i Romarbrevet. Tänk vad centralt det skrivna ordet är i Bibeln.
1,5 miljarder människor lever idag utan tillgång till Bibeln på sitt modersmål. De allra flesta har aldrig hört talas om vare sig Bibeln, än mindre Jesus. Wycliffe, som Folk&Språk är en del av, har sedan starten på1930-talet
verkat för att ge alla världens folk möjlighet att ta del av det skrivna bibelordet. Vi finns idag på de mest otillgängliga områdena, bland bibellösa
folk runt om i världen.
Ett av dessa många språk är flame i Västafrika. Det talas av ett muslimskt
folk, ca 400 000 personer. Under 2018 kommer Nya testamentet att typsättas och förhoppningsvis skickas till tryckning. Samtidigt pågår översättningen av Gamla testamentet, vilket har visat sig vara av stor vikt för
att nå muslimska folk med budskapet om nåd och frälsning.
Folk&Språk har åtagit sig att finansiera två översättare i flameprojektet för
att öka översättningstakten. Kostnaden för det är ca 70 000 kr/år. Vi hoppas att du vill vara med och stödja översättningsarbetet med en gåva.
Tack för dina böner och gåvor! Tillsammans kan vi ge hopp genom bibelöversättning till världens bibellösa folk!

”Allt som har skrivits tidigare är skrivet
till vår undervisning, för att vi ska bevara
vårt hopp genom den uthållighet och
tröst som Skrifterna ger”. (Rom 15:4)

Vi vill nu få fler personer som blir 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!

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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…………………………………………..........................................
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