BIAL

Hej
Tänk, snart är det sommar och
som en god start på sommaren
kommer många av oss att träffas
på EFS och Salts årskonferens.
Bial är förstås med! Inför konferensen, ja, hela året ber vi särskilt
för EFS och Salt. Därför vill jag
haka på bönetemat som var på
Barn-sidan i förra numret. Låt oss
be för Bial, för att barns rättigheter ska få bli verklighet, för att
barn ska få lära känna Jesus. Och
låt oss räkna med barnen i bönen.
Här på sidan ges några exempel
på bön tillsammans med barn.
Jag vill även tipsa om våra Bialprodukter: tygpåse (gympapåse),
penna, ”gnuggis” och t-shirt. De
kan bli bra pris eller present på
sommarläger! Finns på
www.salt.efs.nu/riks/webbutik
SOFIA SVENSSON
sofia.svensson@efs.nu
076–019 24 62

I EFS Säffle har barnen, på initiativ från
föräldrarna, fått en egen bönestund när
de vuxna samlas för bön på tisdagskvällar.
Barnen sitter i en ring på kuddar
framme vid altaret. I mitten finns en
bricka för teljus som barnen tänder och
ett uppståndelsekors. En kortare bibelberättelse blir som inramning av bönen.
Lotta Okkonen Johansson berättar
att det var en välsignelse när barnen redan första tillfället delade böneämnen
om oro för inbrott i skolan, katter som
dött, syskon med taskiga flickvänner och
känslan av ensamhet.
För att också lyssna på vad Jesus svarar så har de börjat prova en stilla stund.
Timern på mobilen ställs på 60 sekunder, det minskar oron, och efter pipet får
alla dela vad Jesus sagt. En av de yngre
killarna spände första gången blicken i
Lotta och muttrade: ”Jag vet inte, jag
hann aldrig höra vad han sa!” Kanske
stunden får förlängas?

BILD: LOTTA OKKONEN JOHANSSON

Vad har Jesus
att säga?

Tips
•

I en söndagsskola fick barnen
skriva ned varsin bön på papper
som samlades ihop och kopierades upp till en liten bok. På kyrkfikat sålde barnen bönboken till
förmån för Bial.

•

Låt barnen gestalta egenskrivna
böner när ni ber i gudstjänsten.
Varje bön som ett barn ber visas
med en dramatiserad ”stillbild”.
Hur gestaltas Bial-projekten?

Bönen viktig hos familjen Nordén i Etiopien
Bön har blivit ett alltmer viktigt inslag i
vår familj. Nästan varje morgon har vi en
stunds läsning från Barnens Bibel och sedan en stunds bön. Barnen turas ofta om
att be. De ber ofta för dem som är sjuka.
Varje kväll ber vi vid sängen och det
är speciellt tydligt hur viktigt bön är för
barnen, i samband med att något jobbigt
hänt eller att de har ont någonstans.
En kväll sa ett av barnen:
– Mamma, kan du inte sjunga Du om-

sluter oss på alla sidor?
– Jo visst kan jag det.
När jag hade sjungit klart den så kom
kommentaren:
– Nu känner jag mig tryggare, nu vågar jag sova.
Jag tror att när allt annat tryggt runtomkring är borta så är Jesu kärlek, tröst
och trygghet extra viktig.
VIKTORIA NORDÉN
EFS-missionär i Addis Abeba, Etiopien

BILD: JONAS NIMMERSJÖ

Till och med april har ni samlat in

485 152 kronor

till Bial!
Målet för hela året är 1,6 miljon.

Stöd Barn i alla länder via
bg 900–9903.
Skriv ”Bial” i meddelande
rutan. Tack för din gåva!
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