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Julklappar med tårar av glädje och sorg
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Vi påbörjar ännu ett år i tjänst för Gud och ber att Han
fortsatt ska leda oss varje dag i sin kärlek och omsorg.
Här följer några röster från vårt lyckade julprojekt:
” – Detta blev den bästa julen för mig på flera år! Jag har tre
barn, de är på barnhem och jag har inte sett dem sedan i
våras, då missionsvolotärerna tog hit dem, så vi fick ses för
första gången på ett år. Jag vet att de har det jobbigt och jag
kan inte förlåta mig själv för att jag är här. Sakerna som vi fick
att ge bort var så fina. Jag trodde knappt att det var sant när vi
fick veta att vi skulle få sända julklappar till våra barn. Jag kan
inte uttrycka min tacksamhet.”

Fängslad mamma med sina två barn i Bacaufängelset. Ett efterlängtat möte där mamman kunde dela ut de fina julklappspaketen.

” – Jag kan inte fatta att jag fick möjlighet att sända paket till
mina barn. De är 8 och 12 år gamla. Jag saknar dem så mycket
och jag ångrar att jag inte tagit bättre hand om dem. Men jag
har fått en tro och nu jag ber jag Gud om att hjälpa dem och
mig själv. Jag är med i Bibelstudiegruppen och har deltagit i
familjeseminarier och hälsokurser, som Adventisterna ger.
Jag vill verkligen göra något bättre i mitt liv när jag kommer ut.
Jag hoppas att min relation till barnen ska gå att återställa. Jag
tror att Gud ska hjälpa mig.”

” – Min dotter, Micaela är 5 år. Jag har inte träffat henne på
8 månader och jag vet inte när jag får se henne igen. Jag tog
god tid på mig att slå in paketet. Jag ville hålla i varje sak en
liten stund och tänka på att den nästa som tog i samma föremål var min dotter. Det gjorde ont men samtidigt var det som
en tröst för mig själv. Att hon fick det här paketet av mig. Att
det är jag som gjort det. Jag vet vilka saker jag stoppat i. Och
jag gläder mig när jag tänker på hur glad hon ska bli!”
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Julfest på fängelset med Vittnesbörd av Rohde, Sång av kören, Pastorn talade, Bibelutdelning och Vakterna bullar upp för julfesten.

Så här sa några av de kvinnor som vi besökte i fängelse i nordöstra Rumänien. Hon var en av de 227
kvinnorna som deltog i fängelsemissionens julprojekt
i samarbete med Min Första Bibel, Sisters International och Bra&Begagnat i Örebro.

Dessutom hade vi julklappar med till kvinnorna. Det
var Kvinnobiblar och dessutom en generös Sisterspåse med hygienartiklar, frukt och lite godis. Allt var
mycket uppskattat och vi fick många, många varma
kramar.

Alla kvinnorna som har barn upp till 15 år, har genom detta projekt fått göra julpaket till sina barn,
som sedan skickats med post till dem.

Barnen som var med fick också öppna sina paket.
Det var underbart att se hur mödrar och barn delade
sin förtjusning över mössor, hemstickade sockar
(från Sverige), färgpennor, målarböcker, pussel,
nallar (från Sverige) och allt annat smått och gott
som fanns i paketen.

Nu var vi där för att under några korta timmar fira jul
tillsammans med kvinnorna. Vi – det var rumänska
Adventisternas fängelsemission tillsammans med en
liten kör och jag – Rohde.
Några barn hade vi med oss, som nu fick träffa sina
mammor. Mycket tårar – både av sorg och glädje. Det
var så rörande att se alla dessa känslofyllda möten.
Så småningom kom vi igång med programmet och
vi fick en härlig stund tillsammans med andakt, vittnesbörd, sång och julfika med mycket frukt, godis
och juice.

Stort och varmt TACK till Dig som gjort att dessa
kvinnor och deras barn har fått en stråle av ljus denna
julen, trots alla besvärligheter i livet. TACK för att Du
med Dina gåvor gjort detta möjligt!
Må Gud välsigna Ditt 2012 rikligt!

Rohde Åkesson, informationsansvarig
Min Första Bibel

Mammorna gör paket med personlig hälsning till barnen, Julklappsöppning, Sisterspåsar till kvinnorna, Paket som skall skickas ut i landet.

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

