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Esther delade ut 2 000 Biblar på sin skola!
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Tack vare Dina gåvor kan Min Första Bibel sedan flera
år tillbaka regelbundet stödja organisationen Ny Generation. Det är unga människor som tillsammans arbetar
för att ge evangelium till sina vänner, genom att bl.a.
dela ut Biblar på skolor. Ny Generation finns i Sverige,
flera Europeiska länder samt i England.
Vi delar här ett starkt vittnesbörd från England. En ung
nydöpt flicka fick en vision om ett bibelprojekt som hon,
genom sin kärlek till vår Frälsare bara inte kunde motstå. Med en brinnande längtan efter att få dela sin tro
med eleverna på sin skola lade hon all sin energi och
mycket bön på att göra visionen till verklighet.
Esther Parkinson från KGV College i Southport, Storbritannien har gjort det största bibelprojektet i hela Ny
Generations historia, ensam.
Så här berättar Esther; "Jag började känna ett behov av
nå ut till människor precis innan jag blev döpt i november
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Esther säger: "Jag tror att alla behöver en Bibel för att det är
Guds Levande Ord och där vi kan läsa om sanningen om Jesus."

info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org

90 00 78-7

Esther Parkinson i mitten tillsammans med sina
skolkamrater som delade ut 2 000 Biblar till elever
och lärare på hennes skola.

projektet och många gav gladeligen av sina
pengar. Hon skrev också brev till kyrkor och hon fick tala
vid några Gudstjänster, och vissa gånger gick hela
kollekten till bibelprojektet. Två månader och 21 dagar
efter att idén föddes, var hela projektet finansierat.
När dagen för utdelningen kom bad Esther några kristna
skolkamrater hjälpa henne – de ställde fram bord där
de lade alla Biblarna, och började sedan dela ut till alla
som ville ha.
Många frågade varför de delade ut Biblar, och varför
de var gratis, vilket gav Esther och de andra tillfälle att
berätta om sitt motiv.
"Jag vet att många människor kommer att lära känna
Jesus om de bara får höra om honom! Det kan vara en
vers de läser nu, eller senare i framtiden när de läser
sin Bibel, men jag vet att människor kommer att bli
frälsta! Det är därför detta är så viktigt!" säger Esther
efter bibelutdelningens slut.

ifjol och känslan växte sig starkare under de följande
månaderna. Jag kände jag att måste göra det".
Hon insåg att hon dagligen mötte människor som
kanske skulle bli borta från Gud och Esther kände att
hon inte bara kunde stå bredvid och se på medan
hon själv bar på svaret.
"Jag tror att alla behöver en Bibel för att det är Guds
Levande Ord och där vi kan läsa om sanningen om
Jesus."
På Esthers lista över de som skulle få en Bibel fanns
inte bara ett fåtal utvalda klasskamrater. Hon bestämde
sig för att se till att alla 1700 elever och 300 lärare på
hennes skola skulle få en!
Precis som de flesta utåtriktade projekt, så kostar en
bibelutdelning av den här storleken en hel del pengar.
Esther började berätta för människor i sin närhet om

"Låt inget hindra dig, eller få dig av banan, för du gör
ett arbete för Gud! Var inte rädd, gör honom känd! Stå
upp för Jesus, för han har dött och uppstått för Dig!"
avslutar Esther.
Vi tackar Gud för unga människor som Esther och tackar
Dig för att Du med Dina gåvor gör projekt som dessa
möjliga! Vi hoppas också att Du vill komma ihåg dessa
eldsjälar i Dina böner. Deras innerliga längtan efter Guds
Rikes tillkommelse bär evangeliet framåt bland ungdomar som vi annars kanske har svårt att nå.
TACK för att Du som givare gör det möjligt för människor att få sin första Bibel. Må Gud hålla sin kärleksfulla
hand över Dig!
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