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Ditt eller mitt? 
Kollektupprop Advents- och julinsamlingen 2015 

 

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. 

Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. 
Ps 24:1-2 

 

Vad är det som gör att människor fördrivs från det som varit deras hem i generationer? Vad är det som gör att 
människor helt plötsligt tar sig rätten att säga att ”du har ingen rätt att vara här” eller ”du får inte komma hit”. 
Vad är det som avgör vad som är ditt och mitt?  
 
Psaltarpsalmen som inleder adventstiden är tydlig: Jorden är Herrens, med allt den rymmer. Likaså uppmanas vi 
flera gånger i Bibeln att behandla invandraren som en infödd. ”Ni var ju själva invandrare” säger Gud till israels 
folk i tredje Mosebok. Som kristna och som missionsorganisation har vi ett ansvar att möta de behov som finns 
bland flyktingar och andra utsatta, i Sverige och i världen. Hela världen är ju Herrens, även vi och det land vi 
lever i. I EFS finns ett stort antal initiativ för att hjälpa människor på flykt. På flera håll, i Sverige och i andra 
länder, ger människor av sin tid och sitt engagemang för att bistå med akut och långsiktig hjälp.  
 
I flyktinglägren i Irak har många barn och ungdomar suttit sysslolösa under en lång tid, många i över fyra år. Det 
kan lätt leda till att de radikaliseras och lockas till militanta jihadist-grupper. Genom EFS partner Sat-7:s 
tevesända skolundervisning kan vi ge dessa barn bättre förutsättningar i livet och därmed bättre förutsättningar 
för det samhälle de växer upp i. 
– Bra utbildning får dem att inse att det går att leva i fred och ömsesidig acceptans med andra, säger Maroun Bou 
Rached, produktionschef på Sat-7. 
 
Tack för att du, genom dina förböner och genom din gåva till EFS internationella mission, stöder vårt arbete 
bland flyktingar och andra utsatta i världen. En värld som är Herrens. 

Med en önskan om välsignad advent och juletid.  
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