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Missionslopp till
förmån för
utsatta barn

BIAL

P

Hej Bialvänner!
Barn är en gåva! Den som tar emot
ett barn i Jesu namn, tar emot Jesus själv (Matt 18:5). Gud möter
oss genom vår nästa. Vid ett tillfälle när Jesus är inne på tempelområdet i Jerusalem börjar barn ropa
”Hosianna Davids son!”. Förmodligen känner de igen Jesus som
red in i deras stad på en åsna, och
minns hur folket då ropade Hosianna.
I templet botar Jesus människor,
och det tillsammans med barnens
rop irriterar de lärda. Då bemöter Jesus dem med en fråga och
undrar om de inte läst orden ”Ur
barns och spädbarns mun låter du
en lovsång stiga upp till dig” (Matt
21:16).
Lovsången, som är den goda
kampen mot det onda väljer Jesus
att ta emot. Han tar emot den som
ett tecken på den relation han
önskar att människor skulle ha till
Gud. Som barnets beroende av en
kärleksfull omsorgsperson.
Gud kräver inget pompöst och
vältaligt, han vill vara den starka i
våra liv. Vilken gåva att få vara ett
Guds barn!

å sommarens konfirmandläger i
Åsljunga arrangerades ett missionslopp för Bial. Det går ut på
att de som springer loppet skaffar givare som satsar pengar per sprungna varv. Konfirmanden Aron Paulsson
tycker att det är väldigt bra att få en
möjlighet att hjälpa utsatta barn i andra
länder.
– Det är roligt att göra något speciellt som ett missionslopp och samla in
pengar istället för att bara ge pengar
direkt, man känner sig delaktig. Aron
sprang tio varv för Bial.
– Jag vet att Bial är en organisation
som framför allt hjälper gatubarn i Afrika
genom att låta dem gå i skolan eller låta
dem få ett jobb någonstans. De länder
jag säkert vet att de är aktiva i är Etiopien och Tanzania men det är förmodligen väldigt många fler länder.

Bial ger döva barn i Eritrea möjlighet att gå i skolan.
Det är ett av projekten som konfirmanderna i Åsljunga
stöttade genom missionsloppet.

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

Nytt utseende och nya
funktioner på hemsidan
Bials hemsida får i slutet av september
ett nytt utseende och nya funktioner.
Besök www.bial.efs.nu och läs om
aktuella Bial-projekt, ladda ner aktivitetstips och följ våra Bial-missionärer.
Material läggs upp kontinuerligt efter
lanseringen.
På hemsidan finns en ”idélåda” där
ni kan dela era bästa Bial-tips!

SOFIA SVENSSON
sofia.svensson@efs.nu
076–019 24 62

Saara förstärker
i Bial-gruppen

Till och med augusti har ni samlat in

816 318 kronor

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

Saara Karlsson från Ålem är Bial-gruppens nya representant för EFS i SydöstSverige. Saara har ett hjärta för unga
människor och mission i Sverige såväl
som utomlands.
Bial-gruppens medlemmar finns för att
stötta lokala sammanhang i sitt arbete för
barn och mission. På Bials hemsida kan
ni hitta kontaktuppgifter.

I år firar FN:s konvention om barns
rättigheter 25 år! Var
med i Bials fortsatta
arbete för att barns rättigheter ska bli
tillgodosedda och för att barn ska bli
delaktiga i den världsvida missionen
som de förebilder de är.

budbäraren
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