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Ord och Bröd sprider Frälsarens ljus bland hemlösa i Lettland
En egen Bibel för Vårdfolket!
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Vårdbibeln innehåller hela NT + 128 fyrfärgsidor med vittnesbörd från vårdpersonal, skrivna böner, tänkvärda texter
och info.
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Margréth Jansson, som är ordförande i SKSF skriver: ”Vi
har fått respons från flera som gett Vårdbibeln till arbetskamrater och från
personer som har fått
den. Vårdbibeln har fått
ett mycket varmt mottagande!”
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Men i år har man en börda för att utöka arrangemanget

Min gåva
__ till Bibelspridning i fd. Östeuropa
__ till fängelsearbete i fd Östeuropa
__ till sommarläger för barn i fd Östeuropa
__ till Bibelspridning i Sverige
__ där det bäst behövs
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Meddelande kan inte lämnas på baksidan
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inte tror de hade gjort annars, och jag har sagt att jag
gärna ber för dem. En av de saker som jag hjälpt till att be
för har löst sig som svar på bön. När jag gav Vårdbibeln var
det ett sätt att säga att jag är kristen och jag finns här
för dig.”


”Det känns så stort att på detta sätt kunna dela det som
betyder mest för mig, till mina jobbarkompisar. Jag tackar
Gud för detta redskap som vi fått.”

Min Första Bibel tackar för Dina gåvor, som gjort att vi
kunde stödja detta initiativ, som redan blivit till stor välsignelse för många!
Jesus bröt mot sin tids regler, när det gällde sjukdom
och människovärde. Vi tackar våra kristna Systrar och
Bröder som dagligen kämpar för att leva upp till förebilden
genom sin kallelse att arbeta med sjuka, svaga och döende människor. Låt oss särskilt bedja för ”vårdfolket”
idag!


”Jag fick en Vårdbibel vid jul, och då jag började läsa de
personliga berättelserna i den berörde de mig djupt. Jag
har p.g.a. olika anledningar inte varit i min kyrka på många år,
men fattade ett beslut att börja gå till kyrkan igen fr.o.m.
julhelgen. Jag har länge längtat tillbaka, men det som fick
mig att äntligen ta tag i det var då jag läste om vad tron
betyder för andra människor inom vården. TACK!”


”Vilka bra böner det var i den där boken jag fick! Jag har
provat att läsa en del av dem, och det känns bra.”

Vi tackar Dig på förhand för att Du vill fortsätta att bistå
Min Första Bibel med förbön och gåvor, så att de goda
nyheterna om Gudsrikets ankomst, skall kunna spridas
genom Bibelutdelning i Norden och i Östeuropa. TACK!
Må Gud rikligen välsigna Dig!


”Jag fick en Vårdbibel av min moster, och det var precis
vad jag behövde! Att läsa de personliga berättelserna i den
har gett mig nytt mod och hopp om livet, trots att jag tyckt
att det är helt kört.”

Rohde Åkesson, informationsansvarig
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