
JAG VILL SE ETT
FÖRVANDLAT HAITI

P
ro

du
kt

io
n:

 O
C

ED
O

 m
ar

kn
ad

ss
tö

d

      Vi vet från vårt arbete runtom i världen att där evangeliet får
    bryta mark skapas nytt hopp och förutsättningar för nytt liv.
Föräldrar som återfår hoppet och reder upp sin tillvaro ger den
    stabilitet som ett barn behöver för att växa och utvecklas.

        100% Liv behöver ditt stöd.
         Pastor Reginald behöver ditt stöd.
            Men framför allt, barnen på Haiti behöver ditt stöd.

           Hjälp oss nå vår vision – en generation av jesuscentrerade
        och bibelälskande ungdomar som på riktigt kan förvandla
       sina kamrater och Haiti!

www.100percent.life

OLIKA SÄTT ATT STÖDJA VÅRT ARBETE!

För att ge en enskild gåva skickar du ditt bidrag till PlusGiro 69 35 77-9.
Behöver du inbetalningskort eller söker information maila oss på
info@100percent.life eller ring 0662-461 31.

TACK, DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD!

Be för vårt arbete och evangeliets spridning
Att du tar med vårt arbete i dina böner betyder otroligt mycket.

Stöd arbetet som månadsgivare
När du ger månatliga gåvor hjälper du oss att utveckla vår verksamhet.

Ge en enskild gåva
Enskilda gåvor ger möjlighet till riktade punktinsatser. Be Gud om ledning i ditt givande.

Kärrsjö 136
890 54 Trehörningsjö

www.100percent.life
info@100percent.life

Tel: 0662-461 31
Plusgiro: 69 35 77-9
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Haiti är det land i världen som får allra mest hjälp av Hoppets 
Stjärna. Mer än 3 200 barn från extremt fattiga förhållanden 
får dagligen kliva in i någon av våra sju skolor där de ges utbild-
ning, mat och omtanke i en stimulerande miljö.
Ända sedan starten har även missionen funnits på plats och 
gett stöd till olika insatser för evangeliets utbredande. Efter att 
genom åren ha byggt kyrkor, gett stöd till pastorer och evange-
lister och delat ur biblar till skolelever tar vi nu nästa steg.
I tro startar vi ett pilotprojekt i Haiti som kommer hjälpa barn 
och ungdomar att utvecklas inom den kristna tron.

Vi har kommit i kontakt med ett studiematerial som kallas
Awana, och som på ett strukturerat och metodiskt sätt ger 
elever som så önskar tillgång till lektioner som ger en stark 
grund i den kristna tron. Det är ett väl utprövat koncept som 
under åren nått otaliga barn och ungdomar i många länder – 
och nu har det äntligen översatts till Haitis språk Kreol.

För att göra vår satsning möjlig har vi rekryterat en ny med-
arbetare till vårt team i Haiti, pastor Reginald Celestin. Pastor 

Reginald har ett stort hjärta för sina haitiska landsmän och 
brinner för att det uppväxande släktet ska få höra budskapet 
om Jesus Kristus och hans fullbordade verk. Vi vet ju sedan 
många år att det eff ektivaste sättet att förmedla evangelium 
i ett missionsland är att ta hjälp av eldsjälar från landets egen 
befolkning.
Pastor Reginald är en väldigt begåvad ung man som har alla 
färdigheter som krävs för att nå barnen, lärarna och pastorerna.

De här studierna förändrar barnens liv för alltid. Familjer blir 
starkare och kyrkor är med och bygger sitt samhälle genom 
ett aktivt engagemang. Vi vet ju att de som kommer till tro i 
tidig ålder upptäcker Guds syfte för deras liv och får hopp för 
framtiden.

Många har bevittnat den djupa inverkan som studiematerialet 
Awana har haft för att nå barn med evangeliet och se dem växa 
upp till livslånga lärjungar, samtidigt som volontärer växer som 
ledare.

Text:  Lennart Eriksson      Foto: Tony Boursiqout.

LÅT OSS INTRODUCERA
VÄRLDENS LJUS TILL HAITIS BARN

I projektet involverar vi lokala pastorer i de olika byarna och ger 
dem nödvändig träning och vägledning för att kunna genom-
föra lektionerna i skolorna. De får även hjälp att utveckla sina 
församlingars söndagsskoleverksamhet.
Lärdomarna från Haiti hoppas vi kunna använda i alla andra 
länder Hoppets Stjärna arbetar i.

Pastor Reginald har nu arbetat tillsammans med oss i sex må-
nader, och resultaten har varit mycket goda. Uppdraget att vara 
en resursperson och ge lokala pastorer stöd, utveckla dem och 
träna dem i eff ektivitet har fungerat utmärkt. Reginald utbildas 
även löpande av Awana International i Haiti för att han ska 
kunna fördjupa sig i materialet och metodiken.

Under 2018 räknar vi med att nå 2 000 elever med ett beprövat 
program som introducerar Jesus Kristus för dem. Det är under-
bart! Haiti är ett land som är i desperat behov av evangelium. 
Länge nog har mörkrets krafter fått förtrycka detta underbara 
folk genom bland annat voodoons starka ställning. Haiti behö-
ver Världens Ljus – och ljuset kommer när folket upptäcker att 
det är Jesus som visar oss vem Gud är.

Mörkret skingras, och i dess ställe tar ljuset plats. 
”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu 
komma till världen” Joh.1:9

Denna viktiga insats för Hoppet Stjärnas elever i Haiti gör vi 
med stöd av en amerikansk kyrka; något vi tackar Gud för. 
Parkview Baptist Church i Lexington har ett hjärta för Haitis 
barn, och vi är tacksamma över att de vill hjälpa oss göra detta 
möjligt, men vi behöver hjälp att bekosta vår del av Pastor 
Reginalds månadslön fram till årets slut.
Det handlar om 3 500 kronor i månaden; totalt 21 000 kronor.

Kom och var med!
Låt oss ge Haitis barn kunskapen om Jesus Kristus, som 
är Världens Ljus!
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