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Ord och Bröd sprider
ljus bland
hemlösa i Lettland
Livets Frälsarens
Bröd och andra
bullar...
Så här i de sista flämtande dagarna före jul ville vi önska
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Genom detta blir julen också, i mångt och mycket, en
barnens högtid.
Som barn fick vår Herre Jesus, veta allt om hemlöshet. Han
föddes i ett stall och som barn levde Han som flykting i
Egypten. Matt 2:13-15.
När Han sedan vandrade omkring och förkunnade evangelium,
ägde Han heller inget eget hem. Luk 9:58.

I Lettland planerar organisationen Reach för att lysa med
Jesu ljus, bland barn och familjer som lever i hemlöshetens otrygghet och fattigdomens mörker.
Sedan några år tillbaka besöker Reach två olika härbärgen för hemlösa i Riga varje månad. Under julhelgen
arrangerar man en högtidsgudstjänst tillsammans med
de lokala scouterna. Man bjuder också på sång och musik
och en liten måltid. Detta är mycket uppskattat och ger
glädje bland dessa som lever i hopplöshet och utsatthet.
Men i år har man en börda för att utöka arrangemanget
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Min gåva
__ till Julgädje bland fängslade och barn
__ Bibelspridning i Sverige
__ där det bäst behövs

Ny Generation är en kristen ungdomsrörelse där skolelever vittnar om sin tro till sina skolkamrater. Tillsammans gör de evenemang i sin skola med Bibelutdelning
till t.ex. påsk, skolavslutningar men även ”Kanelbullens
dag” är ett populärt tillfälle. Då brukar ungdomarna baka
kanelbullar som de bjuder sina kompisar på och samtidigt
erbjuda dem en Bibel. Vi fick två härliga vittnesbörd i höst:
”Vi i Ny Generation-gruppen på Njudungsgymnaiset gjorde
en satsning där vi delade ut bullar och Biblar. Bullarna försvann på bara 10 min och många tog även Biblar. Elever fortsatte komma för att ta en Bibel då bullarna var slut. En tuff
kille på skolan kom fram till oss tjejer i gruppen och frågade
ödmjukt om han fick ta en Bibel, vi svarade att han kunde ta
två om han ville. Då tog han tre stycken Biblar och gav de
andra två till några kompisar. Många av dem som tagit Biblar
satte sig och läste i dem på en gång och verkade väldigt
intresserade!”
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Meddelande kan inte lämnas på baksidan
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Kristna ungdomar från olika kyrkor bildar ”NG-team”
på skolan, för att stötta varandra och för att arrangera olika evenemang med kristet förtecken. Bibelutdelning är en
grundläggande del i konceptet. Tänk så värdefullt, i vår
sekulära läroplan, där Bibeln inte längre är viktig.
Och förutom måltiden,
vill Min Första Bibel
också vara med och ge
en stor matkasse till varje
familj med basvaror, frukt
och nödvändiga hygienartiklar + det där lilla extra som gör att det känns
att det är jul.
Tänk vilken glädje bland
Guds änglar när julens budskap genom både Ord och
Bröd, kan förmedlas bland dem som Jesu hjärta klappar
särskilt varmt för! Vi hoppas att Du med en generös gåva
ville vara med och dela denna glädje och välsignelse!
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och inför dem, både formulera sin egen tro och sin önskan
att dela med sig till sina kompisar – ett sådant samtal
kan vara en ovärderlig erfarenhet för en ung evangelist.
Tänker på Herrens ord till Jeremia: ”Säg inte att du är för
ung....Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig...”
I jul kommer många NG-ungdomar att ta tillfället att vittna.
Det behövs många förberedelser för att förverkliga längtan
att få dela ut Biblar till skolkompisarna. Vi hoppas att Du
vill bedja med oss för Ny Generation och deras kärlek till
Evangeliet.
Min Första Bibel vill fortsätta att stödja ungdomsorganisationer i Norden. Vi ber Dig att hjälpa oss att hjälpa
unga människor att göra Jesu namn känt och älskat under
Vi 2015.
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Din gåva ger tröst och stöd till barn och familjer i en
mycket svår livssituation!

Vi önskar Dig Fridfull Juletid och
2 Kor 1:3-4 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader,
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År!
barmhärtighetens
och all trösts Gud,
han som
tröstar oss i
all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi
själva får av Gud.

Med varma hälsningar och önskan om Guds rika
välsignelse!

Rohde Åkesson,
Gunnar Nilsson,
Informationsansvarig
MFB
Ordförande MFB
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och Mattias Hay, ordförande
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MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA
Nu finns bilder från Ukrainaresan i fotogalleriet på vår
hemsida www.minforstabibel.org – gå gärna in och titta!
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Obs! MFB kommer gärna på besök till Din församling.
Ring 0513-445060 eller maila oss på info@minforstabibel.org,
så kommer vi och berättar om vår verksamhet.

