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Många barn, med fängslade mödrar, lever på barnhem, i fosNär Han sedan vandrade omkring och förkunnade evangelium,
terhem
eller är placerade hos åldriga mor- eller farföräldrar,
ägde Han heller inget eget hem. Luk 9:58.
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Sedan några år tillbaka besöker Reach
två olika härbärlånga, vilket gör besök alltför kostsamt i pengar och tid
gen för hemlösa i Riga varje månad. Under julhelgen
för vårdnadshavaren, om ens viljan finns. För barnhemsarrangerar man en högtidsgudstjänst tillsammans med
barn är detta en ”ickefråga”, som man säger.
de lokala scouterna. Man bjuder också på sång och musik
och en liten måltid. Detta är mycket uppskattat och ger
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när man hamnat i fängelse och även uttalat hur dålig mor
man är... Att få höra att barnen mår bättre utan dig... gör
domen än hårdare... och självföraktet växer. Men moderns
längtan att få visa sitt barn omsorg – den lever starkt och
bultande i hjärtat.
Som fängslad i Östeuropa, måste du hålla med allting
själv, hygienartiklar, kläder och kanske även tillskott av mat.
Alla har inte pengar till det. En kvinna vittnade om hon fick
ta reda på bortkastade tvålstumpar från andra fångar, för att
kunna tvätta sig!
Under flera år har Min Första Bibel fått vara med och
stödja den östeuropeiska fängelsemissionens julprogram för barn och mödrar som lever under dessa förhållanden. Varje gång får vi underbar feedback som låter oss veta
att genom detta program får Jesu kärlek lysa klart och starkt,
in i det här mörkret.
Lille Juri ler blygt – julen kom till honom genom organisationen Reach
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Ord genom att erbjuda ett Nya Testamente till alla vuxna
barn! (Förra året ombesörjde missionärerna det. Mammorna
och ungdomar och varsin Barnbibel till de små! Med
fick då se barnbibeln och exempel på de nallar, sockor, vantar
hjälp av Din goda gåva kommer det att bli möjligt!
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Min gåva
__ till Julgädje bland fängslade och barn
__ Bibelspridning i Sverige
__ där det bäst behövs
TACK!

Meddelande kan inte lämnas på baksidan
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och koftor som skulle stoppas i paketen. Mammorna själva
fick skriva ett vackert julkort som sedan stoppades i.)
En röst från rumänskt fängelse:

”När jag packade
paketet tänkte jag hela
tiden på att den nästa
som tar i sakerna är
mitt barn.”

Och förutom måltiden,
vill Min Första Bibel
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
Paketet gör barnen förvissade
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Liksom i fjol kommer kvinnorna också att få ett litet hygienpaket, andlig litteratur och lite julgotter.
Ville Du ge den dyrbaraste gåva
som ett övergivet barn och en
ångerfull mor kan tänka sig? –
En hälsning till barnet från mamma och från Himlen själv!
Projektet kommer att omfatta
400 kvinnor och deras 300 barn,
ju mer pengar vi får in, desto generösare blir gåvorna! Ukraina är
ett land med ett krig i de östra regionerna. Det gör att priserna på varor Glädjen var stor hos
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Din gåva ger tröst och stöd till barn och familjer i en
kronor. 1 000 kronor kan glädja 6
mycket svår livssituation!
barn och 8 kvinnor!

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
Låt oss tillsammans förverkliga detta, som ett starkt
all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi
vittnesbörd
om Guds godhet och barmhärtighet! Vi beder
själva får av Gud.
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av barnens bäste vän – Jesus!
Må Gud välsigna Din godhjärtade gåva rikligt!
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Diciplinen i ukrainska fängelser är extremt hård och vi
ser det som ett diekt bönesvar att myndigheterna nu säPostadress:
Box 1007, 101 38 Stockholm Telefon: 0513-44 50 60 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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