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S POŠTOVANI ,
tokrat se na vas obračamo v imenu naših kolegov iz haitijske svetopisemske družbe. Naprošamo vas za pomoč žrtvam katastrofalnega
potresa, ki je 12. januarja letos prizadel Haiti. Kot lahko spremljamo v vsakodnevnih poročilih, je potres 7. stopnje po Rihterjevi lestvici
zahteval nepredstavljivo veliko žrtev.
HAITI – Generalna tajnica Haitijske svetopisemske družbe Magda Victor
v svojem sporočilu pravi: »Z besedami se ne da opisati, kaj smo doživeli.
Bilo je kot strašna nočna mora. Sam Bog me je rešil, saj sem imela ob
potresu občutek, da skupaj z menoj teče tudi hiša, iz katere sem skušala
ubežati«. V potresu je sicer umrlo veliko duhovnikov, pastorjev, porušilo
se je veliko cerkva. Se pa ljudje zatekajo v tiste, ki še stojijo, ali pa molijo
kar na ulicah in se obračajo k Bogu. Potrebe po Božji besedi so zelo velike,
saj ljudje prosijo sodelavce svetopisemske družbe za Sveta pisma. Nujen
humanitarni odziv Združenih svetopisemskih družb bo potekal v
naslednjih korakih: v tem trenutku prostovoljci z deljenjem hrane in vode
že pomagajo pri skrbi za najnujnejše potrebe (voda, hrana, zdravila)
prebivalstva ter sodelavcev svetopisemske družbe. Hvala Bogu so vsi
sodelavci svetopisemske družbe preživeli potres, so pa delno porušeni
njihovi domovi. Naslednji del projekta, ki se bo začel v nekaj tednih, pa bo
▲Moški si zaradi neznosnega smradu, ki se širi zaradi
zaobsegal deljenje celotnih Svetih pisem v kreolščini in francoščini ter
razpadajočih trupel pod ruševinami, s krpo zatiska usta
posebej za to priložnost
(foto: splet).
pripravljenih
svetopisemskih publikacij, ki jih bodo v velikih nakladah natisnili v sosednji
Dominikanski republiki in dostavili v Haiti. Glede na veliko stopnjo
nepismenosti se bodo osredotočili na Sveta pisma v avdio obliki. V kolikor se
bo zbralo dovolj sredstev, bodo v zadnji fazi projekta poskrbeli za nujna
popravila na stavbi haitijske svetopisemske družbe. Generalna tajnica Magda
Victor namreč poroča, da se je stara stavba Haitijske svetopisemske družbe v
centru mesta Port au Prince povsem zrušila, nova hiša, ki so jo odprli šele maja
leta 2008, pa še stoji. Verjamejo, da je osnova hiše ostala nedotaknjena, je pa
resno poškodovana streha, ki jo bo potrebno obnoviti, da bo hiša spet lahko
služila kot center deljenja materialne in duhovne pomoči najbolj potrebnim.
Že vnaprej iskrena hvala za vso vašo pomoč!
Zaradi nje bodo žrtve potresa deležne prave duhovne tolažbe, ki jo nudi
Božja beseda.

▲Generalna tajnica svetopisemske družbe na
Haitiju, gospa Magda Victor, slavi Boga, da je
skupaj s sodelavci preživela uničujoč potres.

V novembru in decembru ste redni dobrotniki Božje besede za Tajsko in Belorusijo skupno prispevali 1.414,81 €.
Če bodo zbrana sredstva presegla potrebe predstavljenega projekta, bodo uporabljena za pomoč Haitijski svetopisemski družbi.
Prispevki za tokratni projekt, ki bodo prispeli pozneje od datuma na položnici, bodo uporabljeni za splošno podporo našemu delu.

Za ta dobrodelni projekt lahko prispevate svoj dar v poljubnem znesku.
Podatki za položnico so:
Namen: donacija za januar in februar 2010, TRR: 0208 5001 0473 552, sklic: 9100154015000, ime:
Društvo Svetopisemska družba Slovenije, naslov: Dunajska 5, kraj: 1509 Ljubljana.

Postanite redni Dobrotnik Božje besede in prispevajte za širjenje Svetega pisma po svetu.
Več informacij ter prijavnice boste našli na www.drustvo-svds.si/dobrodelno.

Božja beseda oživlja in združuje!
Dragi dobrotnik Božje besede, dragi brat, draga sestra v Kristusu!
Na zadnji strani dobrodelnega Apela vam predstavljamo potek enega od projektov, za katerega ste Dobrotniki
Božje besede darovali pred letom dni.
HAITI – zanimivo je, da ste dobrotniki Božje besede za Haiti
darovali že v lanskem januarsko–februarskem dobrodelnem
Apelu, ko ste podprli projekt deljenja brezplačnih Svetih pisem
in ostale biblične literature zapornikom v haitijskih prenatrpanih
zaporih. Za projekt (v mesecu februarju smo pomagali tudi
prevajalcem Svetega pisma v jezik Dagaare v Gani) ste skupno
prispevali 1.063,84 €.
V letu 2009 je svetopisemska družba zapornikom na Haitiju, v
sodelovanju z duhovniki in pastorji različnih cerkva, razdelila
preko 3.000 izvodov celotnega Svetega pisma in 3.000 izvodov
Nove zaveze; poleg tega so mednje razdelili še veliko število
manjših knjižic z biblično vsebino.

▲ »Očisti me greha s hizopom, da postanem čist, operi me, da
postanem bel bolj kot sneg« (Psalm 51,9).

Upamo, da se jih je Božja beseda dotaknila in v njih povzročila
življenjsko spremembo odločitve za Gospoda. Čeprav je
trenutno nemogoče ugotoviti, kakšne so dejanske razmere v
haitijskih zaporih, jih je gotovo veliko med žrtvami potresa.

Svetopisemska družba na Haitiju sicer deluje od leta 1978 in je v preteklosti že
pomagala prebivalstvu ob težkih naravnih katastrofah. Tako so pomagali pri
materialni in duhovni obnovi dežele po poplavah sredi 90. let prejšnjega stoletja
ter po orkanu Jeanne, ki je Haiti prizadel leta 2004.

▲ Sodelavca Haitijske svetopisemske družbe se pripravljata na deljenje Svetih pisem
v ženskem zaporu v kraju Petion - Ville.

▲ Po besedah Magde Victor je marsikateremu
preživelemu haitijcu v veliko pomoč odlomek iz
91. psalma: »Gospodu pravi: 'Moje zatočišče in
moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam« (Ps 91,2).
(foto: splet)

V molitvi se v Duhu združimo v
prošnji za trpeče brate in sestre na Haitiju!

Iskrena hvala v imenu vseh,
ki so deležni Vaših darov!
Benjamin Siter
Dobrodelna dejavnost

