
Jag heter Gunel. Jag är arton år. I mina händer håller jag min första Bibel. I min familj 
var vi alla muslimer men vi hade inte någon Koran hemma och ännu mindre en Bibel.

En gång fick vi besök av en predikant från huvudstaden Baku och han hade en Bibel i 
sin hand! Det var första gången jag såg en Bibel. Han läste och berättade historier om 
Jesus och hur Jesus, Guds son, älskade oss så mycket att han till och med dog för oss. 
Vi tyckte alla om att lyssna till hans berättelser från den heliga boken och hela vår familj 
var glad när han kom till oss.

Sedan den dagen har jag haft en stor önskan att äga en egen Bibel. Men vi bor på landet 
i Azerbajdzjan och här finns inte kristen litteratur eller någon kyrka. En månad senare, 
när predikanten från Baku kom på besök igen, hade han med sig en Bibel! Jag var så 
lycklig, nu hade jag för första gången min egna Bibel.

Från början var mina föräldrar emot detta och jag fick gömma Bibeln från dem. Men nu, ett år senare, läser hela 
familjen tillsammans ur den gudomliga boken. Vi tackar alla som tänker på oss och har skickat dessa Biblar till oss! 
Folket i Azerbajdzjan behöver denna heliga bok!

Nyligen fick vi följande vädjan från en pastor i Azerbajdzjan: "För några dagar sedan fick vi bibeldelar från er. Tack 
för det! Vill ni hjälpa oss ekonomiskt att trycka om dessa böcker och distribuera dem i våra kyrkor? Vi behöver så-
dan gratislitteratur för att ge till de som omvänder sig. Och naturligtvis kommer vi vara mycket tacksamma om ni 
dessutom hjälper oss med att finansiera tryckningen av İNCİL – Nya Testamentet så att azerbajdzjanska kristna har 
möjlighet att läsa BOKEN som ni skapat genom ert arbete! Tag emot vårt tack igen, kära vänner!"
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Månadens projekt

Vill du stödja tryckningen av Nya Testamentet på 
azerbajdzjanska?

Sänd din gåva till Bankgiro 148-3189 eller Swis-
ha till 123 671 9611!
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