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Lägret gav Mihaela en ny framtid!
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Mihaelas mamma, Rodica, har suttit i fängelse i 12 år
och hennes pappa har ännu 5 år innan han blir fri
från sitt straff. Mihaelas pappa har blivit kristen under fängelsetiden och på det sättet kom fängelsemissionen i kontakt med dottern.
Mihaela hade stora problem i skolan fram till förra
året. Faktiskt var hon den sämsta i sin klass. Men en
fängelsemissionär kallade samman modern och
skolfröken och hade flera samtal med dem alla tre.
Sommaren 2011 fick Mihaela hjälp till att åka på ett
kristet sommarläger. Där fick hon möta Jesus och
allt lossnade för henne. Nu är hon inte längre sämst
i klassen – utan en av de bästa eleverna!
Senast fängelsemissionären var där för att överlämna lite kläder och mat, fick han en välsignad
överraskning!
Rodica, mamman, som drack "allt vad hon kunde
komma över" hade överlämnat sig i Jesu händer!
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Mihaela är så glad att hon fick åka på sommarläger och lära känna
Jesus den bästa Vännen. Här tillsammans med sin duva.

Hon hade slutat dricka och röka sedan 4 månader
och nu höll hon på att måla om inne i huset, så att
det inte skulle lukta av cigarettrök och alkohol längre!
Den lilla flickan har vunnit sin mor för Guds Rike!
info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org
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Mihaela sitter bredvid trappan med några av de matvaror hon och modern
fick vid fängelsemissionärens senaste besök.
På bilden till vänster står Mihaelas mamma Rodica framför deras enkla hus.

Vi tackar i förskott för Din goda gåva som kan ge
barnen en tro på Jesus, en framtid och ett hopp!
Mihaela har fått sin mor tillbaka och hon är så lycklig
när hon nu kan besöka kyrkan tillsammans med
henne! Även denna sommar kommer Mihaela att få
delta i det kristna sommarlägret. Hon kämpar på i
skolan och längtar att få vara en vecka tillsammans
med barnen som ledde henne in i Jesu famn!

NYTT:

Vill Du vara med och låta barn som Mihaela få en
sommarvistelse på ett kristet läger? Varje år kan Min
Första Bibel, genom gåvor från godhjärtade givare,
se till att barn i utsatt livsituation får denna upplevelse.

y Vi använder givarregistret enbart för internt
bruk, delar inga uppgifter med andra organisationer eller företag, utan arbetar efter direktiven i
Personuppgiftslagen,PUL. http://www. datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

För många barn kan detta bli en vändpunkt i livet,
liksom det blev för Mihaela. Och hennes vistelse på
lägret gav ju ringar på vattnet, så att även hennes
mor blev räddad för Evigheten!
Din gåva kan förändra ett barns hela liv. Tänk så
underbart! Min Första Bibel vill sända många barn
som bor i fd. Östeuropa på läger! Ju mer pengar vi
får in desto fler barn kan vi säga ja till. Och desto fler
barn kan säga ja till Jesus!
Bed för dessa barn att lägervistelsen skall bli till stor
välsignelse för dem!

y Vi har äntligen fått ett nytt insamlingsregister.
Vi hoppas att därigenom kunna bli ännu mer effektiva i vårt arbete.
y Vi har personnummersatt det nya registret för
att kunna ge bättre service till våra givare.

y Har Du synpunkter på detta är Du välkommen
att höra av Dig på info@minforstabibel.org , inom
två månader. Hör vi inget från Dig tar vi det som
en bekräftelse på att Du samtycker.
Med varma hälsningar och önskan om Guds Rika
Välsignelse!
Mattias Hay, ordf. MFB
Rohde Åkesson, informationsansvarig
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