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Ord och Bröd sprider Frälsarens ljus bland hemlösa i Lettland

...den som förbarmar sig över de fattiga ärar Gud. Ords 14:31
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Julen en tid att tänka på vår Frälsare på ett särskilt sätt.
Hur Jesus kom till vår jord som ett värnlöst litet barn.
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 hemlöshet-ens
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Så var det förstås inte. Men i ett
litet barnahjärta var det sant, kanske för att på något sätt förklara
varför mamma måste vara i fängelset.

Men i år har man en börda för att utöka arrangemanget
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8 år som lever i hopplöshet och utsatthet.
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De barn som väcktes klockan halvåtta på morgonen, när fängelsemissinären stod på trappan med
famnen full av gåvor, trodde att de
drömde. Men den minsta flickan fann
sig snabbt och talade i förtroende
och mycket stolt om för missionären
med viskande röst: ”Mamma har
sparat pengar på fängelset igen,
för att skicka paket i år också”!

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

90 00 78-7

Meddelande kan inte lämnas på baksidan

9000787 06

180 barn fick sina paket på posten och under fyra dagar kördes sammanlagt 600 mil med bil för att 70 barn skulle få sina
paket personligen överlämnade av fängelsemissionärer! En
enastående insats som spridit stor glädje som saknar ord!
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Kvinnorna kunde glädjas åt att deras
barn fick paket denna julen också.

Tänk vilken glädje bland
Guds änglar när julens budskap genom både Ord och
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Omkring 25 familjer och 125 barn, som alla saknar ett
dor, tandkräm, tandeget hem, kommer att få en jul som de kan minnas länge.
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Kvinnorna i fängelset tog tacksamt emot
staten. TACK!
barnen som ofta saknar varma kläder.från
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hygienpaket och julgodis.
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En mamma i fängelset säger: ”Det ni gör bevisar för oss att
ni är riktigt intresserad av vårt liv och framför allt våra
barns. Efter ett år med mycket lite glädje, gav Gud oss
vår största glädje alldeles i slutet. Vi gläds mycket över
hygienpaketet, julprogrammet med sång och musik, sötsaker och frukt som vi fått. Men den största glädje vi fick
var att vi kunde skicka paket till våra barn, trots att vi
är bakom galler. Jag ser fram emot att få glada nyheter
från mina barn, att de fick paket i år igen. Jag tror av hela
mitt hjärta att detta var Guds direkta ingripande, eftersom
varken vi, eller ni, kunde ha fått de nödvändiga resurserna
utan Guds hjälp. För 2014 vill jag komma närmare Gud och
känna honom närmare än någonsin!”
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möjligt – vet att tacksägelse och förbön sändes till vår Herre
Jesus Kristus, vår Frälsare, i dessa mörka boningar!
just för Dig genom dessa olyckliga kvinnor och barn!
Din gåva ger tröst och stöd till barn och familjer i en
mycket svår livssituation!
Må Gud välsigna Ditt 2014 rikligt!
2 Kor 1:3-4 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader,
barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i
MFB vill ge alla 9 000 fängslade kvinnorna i Ukraina ett NT
all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi
under 2014! Hjälp oss att bära Guds Ord till de dömda!
själva får av Gud.
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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.

