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Julen en tid att tänka på vår Frälsare på ett särskilt sätt.
Första Bibel har blivit till underbar
Hur Jesus kom till vår jord som ett värnlöst litet barn.
välsignelse!
Genom detta blir julen också, i mångt och mycket, en
barnens högtid.
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Vi visade kvinnorna presenterna till barnen Välgörande för både kropp
och själ - hygienpaket och
Bibeln till kvinnorna

träffade närmare 1 000 fängslade

När Han sedan vandrade omkring och förkunnade evangelium,
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arrangerar man en högtidsgudstjänst tillsammans med
de lokala scouterna. Man bjuder också på sång och musik
På alla tre fängelserna blev vi dessutom varmt mottagna, inte
och en liten måltid. Detta är mycket uppskattat och ger
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Men i år har man en börda för att utöka arrangemanget
betsplatserna.

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

Vi fick vittna för 1.000
kvinnor om Jesus

Det var härligt att få förmedla julens glada budskap om
befrielse och dela ut Kvinnobiblar (NT) i de fullpackade
samlingssalarna och att också få sprida lite glädje genom de
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Meddelande kan inte lämnas på baksidan

9000787 06

Några veckor tidigare hade alla kvinnorna fått skriva en julhälsning till sina barn på vackra kort, som en av våra givare donerat och som samlades in i samband med besöket.
Dessa stoppades sedan i paketet. Vi läste några av dem senare, och rördes till tårar av alla de kärleksfulla ord som
strömmade från dessa, ibland liteOch
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Vi frågade också om de fått göra något sådant här projekt
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särskilt varmt för! Vi hoppas att Du med en generös gåva
ville vara med och dela denna glädje och välsignelse!
Omkring 25 familjer och 125 barn, som alla saknar ett
eget hem, kommer att få en jul som de kan minnas länge.
Inte minst genom den bok som handlar om Jesus och
som berättar om Honom och den underbara framtid Han
förberett för oss alla, var och en. Att Han kan förvandla
den mest hopplösa tillvaro till ett meningfullt och rikt liv!
Flera svenska Dorkasföreningar har bidragit med hemstickade sockor och tröjor m.m. som ska delas ut bland
barnen som ofta saknar varma kläder. TACK!
Tusentals Kvinnobiblar delas ut i Ukrainas fängelser
Postadress: Box 1007, 101 38 Stockholm Telefon: 0513-44 50 60

kvinnas hjärta. Det värmde att få veta hur uppskattad en
sådan här insats är...
Vi tackar vår Herre Jesus för detta projekt som resulterade i att över 350 barn fick varsin vacker barnbibel och
också för alla de kvinnobiblar, som fortsatt delas ut på
ännu fler kvinnofängelser i Ukraina under 2015. Vi ber för
varje människa, liten som stor, att Guds Ord om frälsning
och befrielse skall nå fram till varje hjärta och att Jesus
skall bli känd, älskad och efterföljd.
Vi ber om välsignelse över varje glad givare som gjorde
detta projekt möjligt! Du har spridit Jesu ljus, hopp och
glädje till dessa människor som lever i en hård verklighet.
Varmaste TACK!
Vi tackar på förhand för Din hjälp att förmedla julens
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Jesus Kristus, vår Frälsare, i dessa mörka boningar!
önskan att låta barn och vuxna uppleva Bibeln varje dag,
Din gåva ger tröst och stöd till barn och familjer i en
genom att ge dem ett eget NT, Barnbibel, helbibel eller annat
mycket svår livssituation!
bibelrelaterat material.
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
Förra året kunde MFB, tack vare gåvor från Dig som givaall vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi
re,
finansiera 23.245 Biblar! TACK! Ett rekord, som vi gärna
själva får av Gud.

vill förnya! Hjälp oss att hjälpa!
Med varma hälsningar och önskan om Guds rika
välsignelse!
Ett
rikt välsignat 2015 önskas Dig!
Rohde Åkesson, informationsansvarig
och Mattias Hay, ordförande

Rohde Åkesson,
Informationsansvarig MFB
info@minforstabibel.org
PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org
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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.

