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Ord och Bröd sprider Frälsarens ljus bland hemlösa i Lettland
Guds Ord skall regna över Ungerns Barn!
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Jesu ljus, bland barn och familjer som lever i hemlöshetens otrygghet och fattigdomens mörker.

Sedan några år tillbaka besöker Reach två olika härbärgen för hemlösa i Riga varje månad. Under julhelgen
arrangerar man en högtidsgudstjänst tillsammans med
de lokala scouterna. Man bjuder också på sång och musik
och en liten måltid. Detta är mycket uppskattat och ger
glädje bland dessa som lever i hopplöshet och utsatthet.
24.000 Biblar kommer att delas ut till ungerska skolbarn!
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Men i år har man en börda för att utöka arrangemanget

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 hoppas att Du vill vara med och göra det möjligt för
Guds Ord att regna över skolbarnen i Ungern!
Projektet är ett samarbete mellan ungerska skoldepartementet, de kommunala skolorna, ungerska konstnärer och Adventistsamfundet i Ungern.
Min Första Bibel vill gärna stödja ”Bibelveckorna” som
genomfördes som ett pilotprojekt i en skola under vintern
2013 och som blev så varmt mottaget att flera skolor ansökt om att få delta i projektet. Konceptet kommer att vara
det samma som det som genomfördes i vintras och beskrivs
här nedan.
På en grundskola i Dunaújvárosi, fick alla 576 elever delta tre hela temaveckor med Bibeln som en röd tråd.
Projektet inleddes med en stor konstutställning där tre
framstående, ungerska konsnärer framställde olika bibliska berättelser i bild. Utställningen var öppen också för
Lille Juri ler blygt – julen kom till honom genom organisationen Reach
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Under de tre
veckorna genomsyrades samtliga
ämnen i skolan; matte, språk,
teckning, geografi,
naturkunskap, ja
t.om. gymnastiklektionerna av bibeltemat.

Som avslutning fick barnen inbjuda föräldrar och allmännheten till en utställning där teckningar, berättelser och andra
alster som barnen producerat under Bibelveckorna visades
upp. Alla barn som bidragit med något, fick ta emot en
Bibel som gåva. Det var mycket högtidligt!
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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
saknar
kläder. TACK!
En grupp som
stolta ofta
deltagare
som varma
fick diplom.

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

Både lärare och elever var mycket engagerade. Alla var
överväldigade över att Bibeln kan vara en så stor och inspirerande källa till kunskap! Projektet gav många ringar på vattnet och fick stor uppmärksamhet, både i lokal
och nationell press. T.om. i nationell TV var där!
Min Första Bibel tackar på förhand för Din godhjärtade
gåva till förmån för denna fantastiska möjlighet att sprida Guds Ord i Ungern! Gud har öppnat en dörr, just nu, i
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för alla människor, tror vi att deras oskyldiga hjärtan skall
Jesus Kristus, vår Frälsare, i dessa mörka boningar!
kunna förbli kärleksfulla. Vi hoppas också på Din förbön
Din gåva ger tröst och stöd till barn och familjer i en
för detta underbara projekt som vi gläds mycket åt och
mycket svår livssituation!
som vi tror skall ge välsignelser i överflöd!
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
Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det...
all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi
ur Luk 11:28
själva får av Gud.
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april kl. 15.00 i ”Lillkyrkan”
S:ta Clara Kyrka, Stockholm.
Anmälan om deltagande
Rohde Åkesson, informationsansvarig
på info@minforstabibel.org
Rohde
Åkesson,
och Mattias
Hay, ordförande
eller ring 0513-44 50 60.
informationsansvarig
VÄLKOMMEN!
info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org

Postadress: Box 1007, 101 38 Stockholm, Telefon: 0513-44 50 60, info@minforstabibel.org, PG 90 00 78-7, www.minforstabibel.org

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA
Skänk aktieutdelningen och öka värdet på gåvan!
Vet Du att aktieägare och fåmansbolagsägare kan ge bort sina aktieutdelningar skattefritt till en ideell organisation med 90-konto, till
exempel Min Första Bibel? En tusenlapp, som skulle gett Dig 700 kr efter skatt blir istället 1 000 kronor för oss – skattefritt! Din gåva
får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft
medbilder
43 %! som
gå in i bibelarbetet!
Kontakta Din på
bankvår
eller fondkommisionär för detaljer.
Nu finns
frånkan
Ukrainaresan
i fotogalleriet

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.

