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Ord och Bröd sprider Frälsarens ljus bland hemlösa i Lettland

”Guds Ord är Livets Bröd” Joh 6:34-35
Foto: Kjell Olof Bohlin
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200-årig tradition!

När Han sedan vandrade omkring och förkunnade evangelium,
ägde Han heller inget eget hem. Luk 9:58.
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Sedan några år tillbaka besöker Reach två olika härbärkvinnor i Rumänien, på fängelgen för hemlösa i Riga varje månad. Under julhelgen
ser i Moldavien och i Transniarrangerar man en högtidsgudstjänst tillsammans med
trien. Det har blivit till stor välde
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scouterna.
Man bjuder
ocksåi på
sång och musik
Att alla
kvinnorna
fått en egen
signelse
fängelsemissionens
och
litenettmåltid.
Detta ärarbete
mycket
uppskattat
ger
Bibel en
har varit
hjälpmedel
och vi har haftoch
glädjen
för fängelsemissionen
glädje
bland dessai Moldasom leveratti hopplöshet
och
utsatthet.
rapportera om många dop
ven. Många har kommit till tro.
bland
dömda.
Men i år har man en börda för
att de
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

2012, under Min Första Bibels gruppresa till Ukraina,
fick vi glädjen att ge Biblar
till 400 fängslade i kvinnofängelset i Uman. Efter
vittnesbörd och sång gick vi
omkring i salen och delade ut
Biblar. Ivrigt sträcktes händer
mot oss och glädjen hos kvinnorna gick inte att ta miste på.
Det var en mycket stark upplevelse för oss alla! Det var som
att ge bröd till uthungrade!

På Umanfängelset fick vi inte ta
bilder på kvinnorna framifrån.
Det var mycket sträng diciplin.

Utifrån detta har vi länge
tänkt på att göra en nytryckning av Kvinnobibeln på
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det att bli möjligt!
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Meddelande kan inte lämnas på baksidan

9000787 06

Nu hoppas vi att med
Din hjälp kunna påbörja det arbetet! I en
första fas skall 5000
Kvinnobiblar på ryska tryckas upp och
under 2014 hoppas
vi på att kunna översätta och trycka lika
många på ukrainska.
De fängslade kvinnor- Kvinnorna i Umanfängelset visade stor
glädje över sina Biblar.
na kommer att få en
egen Bibel!
För fattiga kan Bibeln vara en kostnad som inte kan sättas
före mat på bordet och i flera länder är det förbjudet att
äga en Bibel, Uzbekistan är ett av alla exempel. För att göra Guds
Ord än mer tillgängligt
kommer Min Första
Bibel också att stödja
Biblica Europe´s (f.d.
Internationela Bibelsällskapet) satsning på
digitalisering av Bibeln.
Genom denna satsning
kommer 1,8 miljarder
(!) människor att kunna
ladda ner Bibeln gratis
i sin mobiltelefon! (80%

MFB satsar på digitalisering av
Guds Ord

av världens befolkning äger en mobiltelefon.) Biblica gör en
världsvid satsning på detta. 6 olika språk har blivit klara under året och arbetet kommer att fortsätt under nästa år. MFB
kommer med Din hjälp, att kunna stödja den rumänska
och ryska delen av denna stora satsning.
Biblica fortsätter också att översätta och modernisera Bibeln. Just nu har Biblica 33 översättningar på gång och 17
översättningar redo för en första tryckning eller digitalisering.
MFB hoppas kunna stödja översättningsarbetet på rumänska, serbiska, svenska och kurdiska.
Vi vill nu tacka Dig innerligt, för det stora stöd Du gett
under året genom alla goda gåvor och förböner.

Vi önskar Dig
en riktigt Fridfull Jul
och Guds rika Välsignelse
inför det nya året!

Gunnar Nilsson, ordförande

Rohde Åkesson, informationsansvarig

Ge ett Gåvogram och gör fler glada!
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