
 LISERA

Nyktert liv ger nytt liv  
 i församlingen!

din församling!
Rädda kyrkan!
Att nykterhet livar upp försam-
lingen är inget som Vita har hittat 
på. Hundrafemtio år av frikyrkor i 
Sverige vittnar om styrkan i alko-
holfria församlingar!

Där finner trasiga människor nytt 
liv och församlingen själv upplivas 
av detta. 

I vår tid när både barn och gamla 
drabbas av alkoholskador blir det 
ännu viktigare att kunna bjuda in 
till något annat. Som Jesus sa: ”Jag 
ger er inte det som världen ger.” 

Låt oss ”uppfyllas av ande” istället. 

Släpp in frisk luft och nytt liv i 
församlingen! Släpp in de glömda 
barnen! Släpp in de ensamma låd-
vinsdrickande kvinnorna! Släpp in 
nya människor och släpp in nytt liv 
i församlingen! 

Rädda världen!
Världen som Jesus gav sitt liv för är 
församlingens ansvar i dag. Och allt 
fler förstör sig själva och sina anhö-
rigas liv med alkohol. Det gäller här 
hemma i Sverige såväl som i våra 
missionsländer. 

Bakom allt elände gömmer sig 
alkohol: Fattigdom, våld, förtryck, 
föräldralöshet, HIV-spridning och 
mycket annat.  

Vi kan inte blunda för alkoholens 
roll på något område där försam-
lingen verkar. 

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram.” Jes 9:2
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385 000 barn söker en 
trygg gemenskap!

Där det finns  
alkohol finns 
det alkohol
problem.

Räkna bort var tionde 
medlem!

Var tionde person 
som dricker alkohol 
blir missbrukare. Vilka 
kommer att lämna er 
församling för alkoho-
lens skull? 

Alkoholbruket sprider sig i de kristna kyrkorna, precis som i 
samhället i övrigt. Och överallt där det finns alkohol, finns det 
alkoholproblem. 

Ingen vet i förväg vem som faller igenom. Var tionde person 
som dricker alkohol blir missbrukare. Har ni råd att mista var 
tionde medlem? Och har ni råd att missa de hundratusentals 
människor som behöver en nykter miljö? 

Talar ni om alkoholfrågan i församlingen? Vi kan försäkra 
att era medlemmar gör det. Men på vilket sätt? 

Ge barnen på er ort en fristad från berusade 
vuxna: doften av alkohol i andedräkten och 
överdrivet uppträdande. Bara vetskapen om att 
det finns vuxna som inte alls dricker alkohol är 
ett hopp i mörkret. 

En enda pålitlig vuxen kan lysa upp världen för 
ett försummat barn som ingen ser. Det är inte 
längre ett ”glömt barn”. 

Kristus har kallat oss att vara ett ljus för ”det 
folk som vandrar i mörkret”. Nära 400 000 
svenska barn vandrar i mörker. 

”De glömda 
 barnen” kan 
inte glömma …
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