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Bortglömd dammig Bibel blev till frälsning!
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Tack vare Dig som givare har Min Första Bibel sedan länge kunnat stödja Ny Generation som arbetar
med kristna skolgrupper.
Min Första Bibel har förkortat och redigerat texten något:

”Hallå där! Vet inte om du kommer ihåg mig men
vi gick tillsammans i gymnasiet i tvåan. Robert?
Ringer det en klocka?! Hoppas!
Jag vet att du var med i den där skolgruppen som
delade ut Biblar.
Nu är det ett tag sedan vi tog studenten. På studentskivan så var jag jätte full och jag åkte hem tidigt.
Mådde inte bra...
Men då hände en jätte rolig sak. Jag låg i sängen och
pratade lite högt för mig själv om detta innebar att
leva livet. Om leva livet var att dricka sig full och
må dåligt bara för att imponera på sina polare att
man kan dricka mycket. Jag ifrågasatte mitt liv... Jag
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Många skolungdomar i Ny Generationsgrupperna förbereder varje
år och delar ut Biblar till klasskompisarna på sina skolor.

menar under hela gymnasiet har jag festat och struntat i allt annat.
Er konsert i julas var häftig. Coolt att ni kunde fixa
det. Visste inte mycket men i över ett halvår har
konserten och det ni berättade funnits i mitt huvud. Jag vill göra en skillnad. Jag vill förändra världen men jag e bara ja... vad kan jag göra?
Så när jag vaknade upp dagen efter studenten så
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kände jag mig som en ny människa. Jag började städa
mitt rum och under sängen hittade jag en sån där
Bibel ni gav ut. Den var dammig och jag tog upp
den. Kom inte ihåg var de var för något först.
Jag öppnade den och det första jag läste var från
1 Johannes 4:7-11
"Mina älskade, låt oss älska varandra; ty kärleken är
av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud
och känner Gud. Den som inte älskar, han har inte lärt
känna Gud, ty Gud är kärleken. Därigenom har Guds
kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt
sin enfödde Son till världen, för att vi skall leva genom
honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud,
utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi skyldiga att älska varandra."

Därefter var jag fast! Jag älskar Gud! Han är ju
cooool! Även om min familj och mina vänner inte
är övertygade så är dem inte förnekande. Vi pratar
mycket om Gud och vår existens. Enda svaret som
finns är att Gud skapat oss. Vi är hans barn som de
står i Bibeln.
Ville bara säga det. Det kändes lättare att skriva till
dig än till någon annan i och med att vi har pratat.
Ha det så bra! / Robban”

på Din förbön för alla dem som använder sina resurser och sitt engagemang för att människor ska
komma till frälsning. "Skörden är stor, men arbetarna
är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut
arbetare till sin skörd." Luk 10:2
Soliga vårhälsningar, med varmt tack och önskan
om Guds välsignelse!

Rohde Åkesson
Informationsansvarig
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Sedan hösten 2003 har Min första Bibel sponsrat
Bibelutdelning tillsammans med organisationen Ny
Generation (NG). År 2009 hade NG ca 500 kristna
skolgrupper med ca 10 000 medlemmar. De finns på
gymnasier och högstadieskolor runt om i sverige, och
även utanför landets gränser.
Över 300 000 ex. av Ny Generations NT-biblar har
delats ut – i Sverige och i sammanlagt tio olika länder
och översatts till åtta olika språk. Wow!
En trave NT-biblar klara för utdelning till skolkamrater.

Vi på MFB sänder vårt varmaste TACK till Dig som
bidrar med gåvor så att Min Första Bibel kan stödja
Bibelmission också bland ungdomar här i Sverige.
Våren är här och det dröjer inte länge innan det åter
är dags för årets skolavslutningar. Då är det många
som önskar passa på att ge Biblar som gåva till sina
klasskompisar. Hjälp oss att fortsätta stödja denna
del av arbetet! Din gåva blir rikt välsignad i arbetet
för att sprida Guds Ord! Stort TACK! Vi hoppas också

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

