
budbäraren · november 2014 31  

BIAL

 Kyrkan i Madhya Pradesh, 
Indien har ett hälsningsord 
som de lärt sig från Uraon-

folket i Baikuntpur där de haft en 
egen mission sedan 1952; Jishu 
sahay, som betyder Jesus hjälper.

Under läsåret 2014–15 är fo-
kus för missionsprojektet i Skat-
ten – på äventyr med Gud Barn i 
Indien. De barn vi särskilt lyfter 
fram i bön och berättelse är bar-
nen i Shahpur och Junnardeo där 
EFS och Bial stöttar barn- och 
skolhem. 

Syftet med det internationella 
missionsprojektet i Skatten är att 
barnen ska få uppleva hur de är 
en del av en världsvid kyrka. Att vi 
här kan lära av och hjälpa barn i 
andra länder. Skattens vision är att 
ge Jesus till barnen, som en häls-
ning om att Jesus hjälper! 

Var med och be för Bials arbete 
här i Sverige och i våra systerkyr-
kor samt Sat-7 som du kan läsa 
mer om på den här sidan.  

 
SOFIA SVENSSON 

sofia.svensson@efs.nu  
073–828 45 40

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

Använd Bials resurser

BIAL

Jishu 
sahay!

Till och med oktober har ni samlat in 
1 372 979 kronor 

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

Alla barn ska ha möjlighet att gå i sko-
lan, men krig kan förstöra den möjlighe-
ten. EFS och Barn i alla länder stöttar 
det viktiga arbetet som satellit-teveka-
nalen Sat-7 gör i dag för de förföljda 
kristna i Mellanöstern. Via sin Facebook-
sida rapporterar de bland annat från 
flyktingläger.

”Det är första gången på två år som 
jag är i skolan. I Syrien slutade jag ald-
rig gå i skolan. Även när det var som-
marlov kunde vi gråta och ville att lovet 
skulle ta slut” förklarar en flicka ivrigt 
för Sat-7. På frågan om vad hon vill bli 
när hon blir stor säger hon med glitt-
rande ögon ”Se på min lärare Rula. Hon 
undervisar oss och hon är underbar”. 

En amerikansk volontär som arbe-
tar i det flyktingläger där flickan finns 
berättar att sedan hon kom till lägret 
har ord från Hesekiel legat på hennes 
hjärta. Gud visar Hesekiel de döda be-
nens dal och påminner då Hesekiel om 
sitt löfte, att han ska förnya landet och 
fylla människorna med ande och ge dem 
liv. Volontären ber en bön över männis-
korna på flykt om att Gud ska vara deras 
tröstare och hopp, låta sin frid vara över 
dem och påminna om sitt löfte, att han 
inte har övergivit dem.

Hopp i flyktingläger 

Från Salts kansli kan du låna Haki-
docka och etnografikalådor. Här kommer 
tips på hur du kan använda dem!

• Haki-dockan är Bials resedocka 
som har besökt flera av Bials projekt och 
många barngrupper i Sverige. Skriv ut be-
rättelser från Haki via hemsidan och läs 
upp. Haki berättar gärna om sitt namn 
som betyder rättighet. Resurser för att 
använda barnkonventionen hittar du på 
Hakis egen sida på www.bial.efs.nu. 

• Låna en etnografikalåda med saker 
från ett Bial-land: Tanzania, Etiopien 
eller Indien. Tanzania har fyra mindre 

Den 20 november 
firade FN:s barn-

konvention 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.

temalådor. I lådorna hittar du också in-
formationsmaterial och beskrivningar till 
innehållet. Ordna en ”fantastiresa” där 
du skapar rum med skola, ett hem, en 
kyrka och låt barnen uppleva med alla 
sinnen! Instruktioner finns på hemsidan 
under Ledarmaterial och Upplevelser. 

• Till en fantastiresa finns kopierings-
underlag med pass och biljett och från 
Salt kan du låna en stämpel för varje 
land som det finns etnografikalåda till. 
På så vis kan barnen samla stämplar i 
sitt BIAL-pass. 

För lån gäller betalning av returfrakt.

Flyktingläger i Irak.
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