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                 Vart är dessa fötter på väg? Vilka "äger” fötterna? Män - kvinnor? 
                       Var kommer de ifrån? foto: Ulf Ekängen

Bara den som vandrar nära marken

Ulf Ekängen är Bial-missionär i Dodoma, Tanzania. Han berättar: I många städer i Tanzania 
jobbar unga massajmän - moraner - som vakter. De kommer dit med förhoppningen att 
jobba kanske ett år och sedan återvända hem med pengar på fickan. För att köpa kor 
givetvis. Men för de flesta blir det inte mer än en svart dröm. De hamnar i destruktiva miljöer 
där droger och lösdriveri bestämmer dygnets rytm. Nu har vi startat med massaj-
gudstjänster i Dodoma stad. Det predikas på deras eget språk och sången ljuder också på 
kimaa. Till varje gudstjänst har vi också bjudit in olika personer som har undervisat om 
bland annat AIDS, hur spar jag den lön jag får, vilka rättigheter har jag i landet Tanzania etc. 

(Hälsningen från Ulf finns i sin helhet som bifogat dokument)

Barn i alla länder är Salt och EFS missionssatsning för och av barn. Bial verkar för att barn 
ska få lära känna Jesus och bli hans efterföljare, och för att barns levnadsvillkor ska 
förbättras. I Mellanöstern som är kantat av våld får barn höra det kristna budskapet genom 
satellitkanalen Sat-7. I Eritrea ges barn med hörselnedsättningar helt nya förutsättningar då 
de får utbildning på dövskolorna i Asmara och Keren. På sjukhuset i Junnardeo i Indien finns 
ett barn- och mödravårdsprojekt, för att varje kvinna har rätt att överleva sin graviditet, varje 
barn har rätt till liv. Jesus ges till barnen i Sverige genom söndagsskolesatsningen Skatten - 
på äventyr med Gud. Låt oss - liksom barnen - vandra nära marken och aldrig bli så stora 
så att vi inte ser de små, här i Sverige och i andra länder. Jesus själv sa: ”Låt barnen vara, 
och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.” 
Matteusevangeliet 19:14.

Med hopp om en riklig gåva till Barn I Alla Länder 2014! 

Sofia Svensson
Bial-inspiratör
www.bial.efs.nu
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