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’Du kröner året med ditt goda, dina spår dryper av rikedom’ Ps 65:12

Det judiska nyåret firas ju varje år precis efter att frukten skördats, det är fest och tacksamhet för Herrens 
goda försörjning, och året avslutas med sång och glädje. Nu är man redo nästa årsarbete på skördefältet. 
Det är mot den kanvasen som David skriver Ps 65, en hoppets psalm, med titeln Guds godhets rikedom i 
svenska folkbibeln. 

2020 är ett år som går till historien som ett prövningens år. 
Samtidigt har det varit ett omprövningens år, där sätt att 
arbeta och vara har omvandlats, och till viss del kommer 
säkerligen vissa omställningar leva kvar långt efter Covid -19 
har besegrats.

Vi är oerhört tacksamma för Herrens godhet under 2020. 
Trots svåra omständigheter har vi kunnat inviga flera Nya 
testamenten, passerat 700 gränsen för antal språk med hela 
bibeln översatt och våra förebedjare och understödjare har 
blivit fler under 2020.

Några tacksägelseämnen:

Projekt Resultat
Oka + 5,050 kr
Ifè
Västkusaal
Jean-Marie
Flame
Magend + 4,350 kr

- Mikael och Jeni Bister har kommit in i arbetet i Sydafrika under 2020.
- Vi har fått fler och fler volontärer på kontoret här i Sverige.
- 4 av våra projekt har nått insamlingsmålet för 2020 redan i november.
- TV programmen som vi spelat in med fam. Årsjö och Ceder har sänts på kanal 10.
- Antalet autogirogivare har ökat med över 30% under året.
- Vi har torsdagsbön kl 10 varje vecka både online och onsite på kontoret i Uppsala.
- Alla våra missionärer har klarats sig bra trots pandemin som påverkat flera länder hårt som vi 
jobbar i.

-56,600 kr
+ 900 kr

-75,800 kr
-63,500 kr

Tchad 0 kr

Vår bön är att även det här året för oss ska krönas med Herrens goda! 
Vi fortsätter finansiering av nationella bibelöversättare och önskar 
även utöka det under 2021. Arbetet är stort och vitt, med över 2,700 
pågående översättnings projekt och drygt 1,500 språk som är i behov 
av ett påbörjat översättningsarbete. 
För att det ska bli en verklighet behöver vi ropa till Skördens Herre om 
arbetare till skörden. 

Tack för din trofasthet och din överlåtelse till Herrens kallelse att ge 
alla världens folk, bibeln på det språk dom bäst förstår!

Och så önskar vi er alla en välsignad Jul och ett Gott Nytt År!
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