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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

25 personer manifisterade sin tro på
Jesus Kristus genom dopet.

Dop inomhus och utomhus

En nyckelperson här är en ex-muslim från Iran, Ali Dini,
som varit terrorist och människosmugglare, innan han
mötte Jesus. Nu går han till mottagningscentrum och
fängelser och predikar evangeliet om Jesus.

Lille Juri ler blygt – julen kom till honom genom organisationen Reach
förra året.

för att sprida vår Frälsares ljus och tröst bland dessa
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hjälp av Din goda gåva kommer det att bli möjligt!

90 00 78-7

Meddelande kan inte lämnas på baksidan

9000787 06

Han berättar:
”Det fanns bara en 3-barnsfamilj och två unga män som
var kristna bland flyktingarna i Harmanli förläggning. Dessa
arbetar nu som missionärer och har fått Biblar som delas
ut bland de asylsökande i lägret. Många har kommit till
tro. Det kommer snart att bli fler
dopförutom
in Kristi måltiden,
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tjäna folket i exil. Jag är övertygad om att Gud gör stora
under bland människor jag träffar. Vi kallar oss ”Kyrkan vid
Postadress: Box 1007, 101 38 Stockholm Telefon: 0513-44 50 60

vägen” för vi möter människor ”på väg”. Många fortsätter
sin väg, för att söka en tryggare framtid. Med sig har de
Skriften, som kan ge deras själar ro. Människor får Guds
Ord. Vi fortsätter att predika omvändelse i Kristus bland
hårt prövade människor!”
Det var med stor glädje vi läste rapporten från Bulgarien
och vi hoppas att den också inspirerar Dig!
På vårt bord ligger just nu en ansökan för missionskampanjer i Makedonien med fokus på romer med muslims
bakgrund. Nu har Du, med ovanstående rapport i hjärtat,
möjlighet att bistå MFB, så att vi även kan säga ja till den
missioninsatsen. Jag kommer att presentera projektet
närmare
brev. för Din hjälp att förmedla julens
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evangelium bland muslimer. De är modiga, men behöver
Din gåva ger tröst och stöd till barn och familjer i en
Guds särskilda beskydd!
mycket svår livssituation!
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Bibel
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förGud
Himmelriket,
barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i
men utan Din hjälp kan vi ingenting göra.
all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi
själva får av Gud.

Vi tackar Gud för Dig, Din förbön och Dina gåvor!
Med varma hälsningar och önskan om Guds rika
välsignelse!
Rohde
RohdeÅkesson,
Åkesson, informationsansvarig
Informationsansvarig
MFB
och Mattias Hay, ordförande
info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org
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MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA
Skänk aktieutdelningen och öka värdet på gåvan!
Vet Du att aktieägare och fåmansbolagsägare kan ge bort sina aktieutdelningar skattefritt till en ideell organisation med 90-konto,
till exempel Min Första Bibel? En tusenlapp, som skulle gett Dig 700 kr efter skatt blir istället 1 000 kronor för oss – skattefritt!
Nu finns bilder från Ukrainaresan i fotogalleriet på vår
Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43 %! som kan gå in i bibelarbetet!

hemsida www.minforstabibel.org – gå gärna in och titta!
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Obs! MFB kommer gärna på besök till Din församling.

Ring som
0513-445060
I detta utskick finns en blankett
Du kan eller
fyllamaila
i ochoss
påpåettinfo@minforstabibel.org,
enkelt sätt, genom autogiro, bidra till Bibelarbetet
så kommer vi och berättar om vår verksamhet.
med en summa varje månad. Om Du väljer att bli Bibelsupporter, får Du en Bibel eller en bok som gengåva.

Om Du redan är Bibelsupporter och vill uppgradera Ditt löfte,
eller om Du värvar en vän skickar vi Dig också en bok, som tack!

