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Följ med och se!
När Jesus kallade sina första lärjungar sa han: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”
(Mark 1:17). Jesus kallar först lärjungarna till sig, den nära relationen till honom är grunden, sedan
sänder han dem ut för att likt honom göra Guds rike synligt här på jorden.
I år firar EFS 150 år av internationell mission. Genom de åren är det ungefär 1100 personer som rest
ut som EFS utsända missionärer, personer som på olika sätt hört Guds kallelse och haft mod att gå. I
väntan på att kunna sända de första missionärerna till Afrika satt inte EFS:arna stilla, missionsarbetet
fanns först på hemmaplan genom diakoni och evangelisation. Dessutom ordnades aktiviteter för att
samla in medel inför utlandsmissionärernas utresa. Alla var delaktiga på det sätt de kunde i Guds
mission.
I Bials arbete finns det många som är delaktiga med sina gåvor och förmågor. Blickar vi ut över alla
Bial-projekt ser vi kokerskor på barnhem, lärare på dövskolor, fosterföräldrar som tar duster och ger
kramar, barnmorskor som finns med vid livets början, söndagsskoleledare som förmedlar Bibelberättelser, ekonomer som handskas med gåvomedel, konstruktörer som bygger skolor, skolsköterskor
som ger vård och råd för livet. Här i Sverige kan en medvetenhet och ett arbete utifrån Bials mål göra
världen till en bättre plats för barn så att Guds vilja kan ske på jorden såsom i himlen. Med våra
insamlade Bial-medel bidrar vi till att Kristi kropp byggs upp och gör Jesus synlig för människor. Bial vill
att barn ska bli delaktiga i kristen mission, lära om och av barn i andra länder och att barns rättigheter
enligt FN:s barnkonvention efterlevs.
Tack att du i dag är med och bidrar med din bön och ekonomiska gåva till BIALs arbete i Sverige,
Indien, Eritrea, Etiopien, Tanzania, Malawi samt Mellanöstern och Nordafrika!
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