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Låt fler upptäcka mer  
av Jesus. Ge Biblar och  
undervisning som hjälper  
nya troende att växa i sin tro. 
 
Stöd och träning 
Hjälp lokala efterföljare till Jesus  
att dela de goda nyheterna om  
Guds kärlek i deras egna samhällen.

Möt praktiska behov 
Distribuera matpaket och möt 
människors praktiska behov  
i Jesu namn. 
 
Stöd arbetare i kris 
Ge stöd till arbetare som 
möter svårigheter, förföljelse 
och extrema utmaningar.

Årets julinsamling ”Den största gåvan” går till 
OM:s arbete bland de minst nådda i Sverige 

och utomlands så att fler får chansen  
att höra om Guds stora gåva:  

Jesus Kristus.  
 

Tack för ditt bidrag!
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