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2020 har varit ett annorlunda år för alla - så också för IBRAs Distansbibelskola.

 
Trots Covid-19 pandemin, och alla de problem som den har orsakat, både här i Sverige och ut över världen, 
så har arbetet gått vidare. På en del platser har möjligheten att studera Guds Ord på distans varit enda 
möjligheten, när det inte varit tillåtet att samlas fysiskt.


I Kongo har man nu kommit igång med undervisningen för söndagsskollärare och ungdomsledare. Behovet 
är enorm i en del av världen där över hälften av befolkningen är under 15 år. Rwanda räknar med att 
komma igång i början av 2021 och Burundi hoppas vi också på under 2021. 
Samma material har vi tagit till Västafrika och arbetet att förbereda seminarier via webben är nu i full gång i 
Senegal och Guinea. Sedan väntar Benin, Togo….


I Asien, med sina miljarder människor som ännu inte lärt känna Jesus, har vi nu ledarträning i flera länder. 
Flera av våra systerkyrkor i denna del av världen lever under förföljelse. Trots detta, och trots restriktioner 
på grund av Coronaviruset, så utvecklas arbetet positivt. 
När vi inte kan resa, och möta dem vi arbetar med, så är webben en välsignelse.  
Vi har webb-seminarier med undervisning för ledare, vi möte ICBI elever, vi coachar ledarna…

 
I ett av de länder där IBRA´s Distansbibelskola arbetar i hemlighet, på grund av förföljelse, satte vår ICBI 
koordinator upp som mål att få se 50 personer komma till tro och döpas under året. I slutet av november 
döpte han nattetid två personer till Kristus och nu har han fått föra mer än 50 personer till tron på Jesus. 
Där fungerar ICBI som en lärjungaskola för människor som är nya i tron.


2020 har också varit ett förberedelseår för en del nya satsningar. 
Ryssland har tidigare varit en av våra stora samarbetspartners, men de senaste åren har arbetet stått stilla. 
Nu har vi en ny kontakt och planerar att satsa 2021.


Ta emot en hälsning från ICBI medarbetare i såväl Asien, Afrika; Latinamerika, Europa och vi här hemma i 
Sverige.


Jag är tacksam att få vara Er missionär med speciellt fokus på att skapa förutsättningar för ledare att 
studera Guds Ord!


Tack för samarbete under 2020 och jag ser fram emot ett Gott Nytt År tillsammans 2021.


Paul Waern

Verksamhetsansvarig

IBRAS DISTANSBIBELSKOLA


