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God Jul!
Ipsums
Misjonsalliansen i Liberia og Sierra Leone

Kjære
menighet!
«Frykt ikke!
For se, jeg
forkynner dere
en stor glede en glede for alt
folket! I dag er
det født dere
en frelser, som
er Messias,
Herren – i
Davids by.»
Lukas 2:10-11

I Liberia og Sierra Leone er det mange barn som
lever under ekstreme forhold. De mangler det meste
sammenlignet med et norsk barn. Likevel; hver gang
vi er på besøk i en landsby, er det alltid mye latter og
glede der barna er. Vi har spurt noen barn i
landsbyene der Misjonsalliansens partnere jobber om
hva som gir dem glede i hverdagen:
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Augustine
Augustine er en 5. klassing som bor i Moyamba, Sierra
Leone. Han sier at han stort sett er glad hele tiden.
Han kjenner glede når han er på skolen fordi han vet at
det han lærer, vil gjøre at han kan bli lege når han blir
stor. Da vil han hjelpe alle som er syke i landsbyen.

Rachel
Rachel er 12 år og bor i Zota, Liberia. Hun kjenner på
glede hver gang hun synger gospel, enten på skolen
eller i kirken. Hun sier at når de voksne lytter til
sangen hennes og hun ser at de smiler, da kjenner hun
på glede dypt der inne.

Julens budskap gir oss den
største grunnen til at både vi
og barna i Liberia og Sierra
Leone kan oppleve ekte
glede: Jesus kom for å gi oss
alle frelse og nytt liv. Be med
oss om at disse barna også får
oppleve denne gleden i året
som kommer.

Jonathan
Jonathan er fra Panta i Liberia. «Jeg kjenner på
glede når jeg tenker på at foreldrene mine har
råd til å sende meg på skolen. Det beste med
skolen er når vi har stave-konkurranser. Jeg blir
ekstra glad når jeg klarer å stave ordet riktig og
kameratene mine heier på meg. Det gjør at jeg
vil jobbe mer med skolearbeid og oppmuntre
andre til å gjøre det samme.»

Hjertelig takk for all støtte i året
som har gått!
Velsignet jul!

Miracle
Miracle fra Jorquelleh in Liberia er opptatt av
miljøet. Han har sett hvordan landsbyen der han
bor, har endret atferd når det gjelder å ta vare på
fellesområdene. Han kjenner på glede når
lekeplassen er søppelfri og ren. Han kjenner på
glede når han henter rent vann fra brønnen.

Varme hilsener fra oss på MA kontoret i Liberia; Karen og Julian
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