„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu.
Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
Ew. Łukasza 2,10-11

Drodzy Przyjaciele Misji,
mam przyjemność poinformować Was o kolejnej edycji akcji Święta z Historią Biblijną.
Jak co roku celem akcji jest przybliżenie najmłodszym istoty pamiątki narodzin Pana
Jezusa Chrystusa. Narodziny i dzieło Pana Jezusa w największym streszczeniu oddają
słowa zapisane w Biblii:
”Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do przodków przez proroków. W tych
dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i
przez Niego stworzył wszechświat. On będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty,
podtrzymuje wszystko mocą Swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po
prawej stronie Majestatu na wysokościach.” (List do Hebrajczyków 1,1)
Beata Szwarc-Kołak
Koordynator Projektu
Fundacja ICHTHYS

…i właśnie tę prawdę staramy się przekazać dzieciom w naszych kolorowych
książeczkach. Zachęcamy Was do obdarowywania nimi najmłodszych.
Z życzeniami wielu błogosławieństw.

Nelly Cenian

Myślę, że trudno jest nie zauważyć, co się dzieje dookoła: w sklepach
szał zakupów przedświątecznych, na każdym kroku tradycyjne ozdoby,
dźwięki kolęd, co chwilę słychać życzenia radości i pokoju, itd. Po prostu
sielanka! A ja - jak co roku - zastanawiam się, jak wielu z tych ludzi,
którzy w tak bardzo radosnych nastrojach oczekują nadchodzących
Świąt, zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, Kim naprawdę jest ten „Jezus
malusieńki”, to „Dzieciąteczko w żłobie”, o którym śpiewają i po co w
ogóle się narodził. „Święta z Historią Biblijną" pomagają przypomnieć
wszystkim - i tym małym, i tym dużym - o Tym, który powinien być w
samym centrum naszego zainteresowania. Nie tylko zresztą w czasie tych
Świąt, ale każdego dnia. Jeśli bowiem ktoś tak naprawdę nie zna Jezusa,
jeśli Jezus Chrystus nie jest w centrum jego życia, to Święta
upamiętniające Jego narodzenie nie mają dla takiej osoby sensu! A
przynajmniej nie mogą mieć sensu właściwego! Wszystkim życzę Jezusa zarówno w okresie świątecznym, jak i przez całą resztę życia!

„A z narodzeniem
Jezusa było tak…”
format: 190x190
objętość: 20 str.

Książeczka do obejrzenia na

www.ichthys.pl

Pastor Marcin Zwoliński,
Społeczność Chrześcijańska w Olsztynie

Soli Deo Gloria

Warunki uczestnictwa w akcji

„Święta z Historią Biblijną”
Do wzięcia udziału w akcji zachęcamy wszystkich (kościoły, zbory, organizacje misyjne, firmy i osoby
prywatne), którzy w okresie świątecznym organizują spotkania, odwiedziny (szpitale, hospicja, domy
dziecka, świetlice środowiskowe…), podczas których mają możliwość i pragnienie obdarowywać dzieci
książeczkami „A z narodzeniem Jezusa było tak…”.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w akcji i podanie ilości potrzebnych książeczek.
Zgłoszenia telefoniczne: 89 6460820, kom. 784 621 194.
Zgłoszenia email: info@ichthys.pl
2. Uiszczenie wpłaty w wysokości 1,50 zł. za każdy zamówiony egzemplarz książeczki
(opłata zawiera częściowe pokrycie kosztów produkcji i przesyłki).
W wyjątkowych sytuacjach książeczki można otrzymać bezpłatnie.
Wpłat należy dokonywać na konto:
Fundacja ICHTHYS
Bank Millennium
96 1160 2202 0000 0000 2665 4288
z dopiskiem: Święta z Historią Biblijną 2014

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2014 roku
Jak co roku Fundacja ICHTHYS organizuje bardzo ciekawą akcję „Święta z Historią Biblijną”, która to historia
wydaje się być znana, ale czy na pewno? Jak wiele faktów dotyczących narodzin Jezusa znamy z opowiadań, tradycji, a
ile tak na prawdę ze źródła - z Pisma Św. Gdybyśmy chcieli poświęcić chwilę, zdziwilibyśmy się, jak wiele opowieści
bożonarodzeniowych nie wypływa z przekazu Pisma Św. Dlatego tak bardzo i gorąco zachęcamy do uczestniczenia w
tej wspaniałej akcji Fundacji ICHTHYS pomagającej nam lepiej poznać i zrozumieć nie tylko tajemnicę Świąt
Bożego Narodzenia, ale szczerze i autentycznie cieszyć się nadchodzącymi świętami - wiedząc co one przypominają i
pamiątką czyich narodzin są. Czy i Ty znasz tę historię - z prawdziwego źródła, jakim jest Pismo Św. - jeśli nie,
skorzystaj z pomocy Fundacji ICHTHYS i poznaj, co się stało ponad 2000 lat temu. Zachęcam.
Pastor Leszek Wakuła, Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi

Po raz kolejny nasze kalendarze skłaniają do śpiewania: „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi”, czy: „Przybieżeli do
Betlejem pasterze”. Dobrze jest przypominać sobie tamto historyczne wydarzenie i je upamiętniać w gronie rodziny. A
może by tak poprosić Jezusa Chrystusa, aby zamieszkał na stałe z nami i wypełnił swoją radością nasz każdy dzień?
Może udałoby się zrobić to podczas tych Świąt? Mam nadzieję, że ta książeczka ułatwi nam podjęcie takiej decyzji.
Pastor Kazimierz Sosulski, Kościół Zielonoświątkowy w Pruszkowie

FUNDACJA ICHTHYS, ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda, tel. 89 6460820

