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Led den unge in på den väg han bör gå,
så följer han den även som gammal.
Ords. 22:6
Sommarlov – ett ord som
klingar härligt i våra öron!
Men i Östeuropa är det
en tid då många barn
som lever i utsatthet far
mycket illa.
Ofta lämnas de vind för våg då föräldrarna är tvugna att
arbeta. Sommaren kan ju möjligtvis erbjuda extra arbetstillfällen antingen inom landet eller t.om. utomlands. Ibland lämnas barnen till morföräldrar eller andra släktingar som inte
har ork eller tid att ta väl hand om dem.

Vi vet att många barn får en helomvändning i sina liv då
de genom lägret fått lära känna Jesus.
Vi har fått vittnesNovember
2012
börd om att små barn burit evangeliet till sina föräldrar
och att dessa lämnat missbruk bakom sig och tagit emot
Kristus. Hela familjer har fått en ny framtid!
Vi har haft glädjen att, tack vare generösa gåvor, kunna finansiera detta läger under flera år och vi hoppas att Du som
givare vill vara med och stödja denna verksamhet igen. Till
detta behöver vi 50.000 kronor. Det betyder att lägret
kostar lite mer än 800 kronor per barn, bara 113 kr per
dygn!
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klasskamrater igen. Skolan kan vara deras enda kontakt med
Jyttervärlden.
ulen närmar si
g me
d st
ormst
eg oc
h mång
a
sig
med
sto
rmste
och
många

av o
am emot a
ator, tto
org oc
h
och
osss ser fr
fram
attt g
ga
Vi har fått tre ansökningar, två från Rumänien och en från
fönst
er snar
all lly
ysas upp i vin
et.
nster
snartt sk
skall
inttermö
ermörrkr
kre

Moldavien, som just inriktar sig på att ge barn från fattiga
Julen
enbarn
tid attmed
tänka
på vår behov
Frälsare
ett särskilt sätt.
familjer,
särskilda
ochpåbarnhemsbarn
ett
Hur
Jesus kom
till vår
jord barnahjärta
som ett värnlöst
litet barn.
sommarlov,
värt för
ett litet
att minnas!
Genom detta blir julen också, i mångt och mycket, en
I år har Du
som givare möjlighet att hjälpa tusentals barn
barnens
högtid.
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Alina är ett barn med
särskilda behov som
fått lyckan att vara med
på kristet barnläger i
Moldavien...
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vardags.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

Lille Juri ler blygt – julen kom till honom genom organisationen Reach
förra året.

för att sprida vår Frälsares ljus och tröst bland dessa
olyckliga medmänniskor. Därför önskar man att ge Guds
Ord genom att erbjuda ett Nya Testamente till alla vuxna
och ungdomar och varsin Barnbibel till de små! Med
hjälp av Din goda gåva kommer det att bli möjligt!

90 00 78-7
Jag vill ge:
_____ kr till barnläger i Moldavien
_____ kr till Barnbiblar i Rumänien
Bl.2021.04S(mar05)00628 14.06 CA Andersson

_____ kr där det bäst behövs
TACK för Din gåva!
Meddelande kan inte lämnas på baksidan

9000787 06

I Rumänien har Adventistsamfundet sedan 5 år kört ut
med husvagn till trakter där där den protestantiska kyrkan inte är representerad och där fattigdomen är utbredd
(ofta i romerbyar). Mellan den 15 juni till den 15 september
sätter man upp husvagnen under 1 vecka i varje by och låter
traktens barn få lära känna Bibeln och dess underbara budskap. (Mycket få ortodoxa kyrkor har särskilda aktiviteter för
barn i dessa fattiga områden.)
I år räknar man att nå 2.000 barn i olika byar med ett program, som precis som lägret i Moldavien innefattar aktiviteter där barnen ska få uppleva sitt värde, upptäcka
sina talanger och förmågor, uppmuntra barnen till ett fysiskt, mentalt, socialt och moraliskt bra sätt att knyta relationer, ge dem goda alternativ till tevetittande och inte
minst låta dem lära känna Jesus Kristus genom Ordet!
I sommar ville man göra en särskild satsning och dem en
egen Barnbibel, där de kan få alla de underbara berättelserna om Jesus presenterade på ett sätt som passar
deras ålder.
MFB har fått ansökan om att bidra med bibeldelen i detta
projekt. I familjer där redan maten på bordet är ett bekymmer, finns inget utrymme för att köpa några böcker till barnen. Barnbibeln kommer att bli deras första och enda egna
Och 55.000
förutom
måltiden,
bok. Detta projekt kommer att kosta
kronor,
vi vill
vill
Min
Första
Bibel
hjälpa med hela beloppet.
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!
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
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ossBibelns
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var och en.
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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!

Postadress: Box 1007, 101 38 Stockholm Telefon: 0513-44 50 60

Ett tredje projekt som vi önskar vara med och delfinansiera:
I Rumänien bedriver man också förutom husvagnsprojektet
också sommarbibelskola för barn i kyrkor, skolor och
kulturhus.
Det är liksom husvagnsprojektet, ett slags ”läger” och barnen deltar i aktiviteter hela dagarna men går hem på kvällen.
Det är ett sätt för kyrkans ”egna barn” att missionera
bland sina ”okyrkliga” vänner, genom att de tar med dem
dit. Man når c:a 10.000 barn på olika orter under denna
aktivitet som drivs under 1 vecka i varje by, under sommarlovet.
Även många av dessa barn (både innanför och utanför kyrkan) kommer från förhållanden där man inte har råd att köpa
en Barnbibel. 10.000 Barnbiblar kommer att delas ut till en
kostnad av 300.000 kronor. Min Första Bibel vill bidra med
40.000 kronor.
Med Din hjälp kommer detta att bli en rekordsommar för
MFB! Sammanlagt vill vi satsa 145.000 kronor på dessa tre
projekt – och 4.000 barn kommer att få en sommar de
aldrig glömmer!
Nu vädjar vi till Dig för att denna stora insats skulle bli möjlig. Om Du denna månad kan tänka Dig att fördubbla den
gåva Du brukar ge, så räknar vi med att denna drömsommar för barnen kan bli verklighet! Det skulle bli till så stor
välsignelse för barnen och vi tror, även för Dig själv!
Vi vet att det snart är semestertider, men vi bönfaller att
dessa barn skulle kunna få ta del av Bibelns välsignelser!
Vi ber Dig att lägga detta brev framför Herren och bedja
om råd. Hur många barn kan Du hjälpa att komma till
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och kärleken från Gud.
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
all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi
själva får av Gud.

Gunnar
Nilsson, ordförande
Med varma hälsningar och önskan om Guds rika
välsignelse!
Rohde Åkesson, informationsansvarig
Rohde Åkesson, informationsansvarig
och Mattias Hay, ordförande
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.

