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EFS Bankgiro 900–9903 eller Swish 123–901 0026. Skriv ”Advent” som meddelande. 

Uppsala 2016-11-11 

 

Frambär glädjebudet 
Kollektupprop Advents- och julinsamlingen 2016 

  

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.  

Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, 

 att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Luk 4:18–19 

”Vi ser människor som har blivit kristna och som är villiga att utstå näst intill helvetet och som ändå står fast i 

sin tro. Många av dem har lämnat allt, på ett sätt som vi i Sverige inte behöver göra. Vi inom EFS behövs där, vi 

behöver sända människor, de behöver vårt stöd. Och Gud har kallat oss ut i världen, Gud har kallat oss till våra 

medmänniskor. Vare sig det är på syjuntan i Eslöv eller om det är i Etiopien.” 

Orden är Frida Thornells, EFS missionär i Etiopien. Hon och hennes man Andreas arbetar som sociala rådgivare 

på Mekane Yesuskyrkans internationella avdelning i Addis Abeba.  

Vi är som kristna och som missionsrörelse kallade att vara världens ljus och frambära glädjebudet om Jesus 
Kristus. Det blir extra tydligt under den mörka tid vi lever i. Om vi lyfter blicken får vi upptäcka hur Gud verkar 
genom oss. Vi ser frukten i våra missionsländer, både genom våra akutinsatser och i det långsiktiga arbetet och 
inte minst genom våra missionärer. 
 
Världen behöver nås av evangeliet – vårt uppdrag är inte slut. Tvärtom känner vi en kallelse och en längtan 
efter att sända fler missionärer och stödja våra systerkyrkor och partner ännu mer. Därför behöver vi samla 
våra krafter, i bön och gåvor. Genom regelbundenhet genom Missionsbärare och genom att stödja vår advents- 
och julinsamling. Tack för att du är med oss i detta.  
 

Med en önskan om välsignad advent och juletid.  

 

 

Erik Johansson 

EFS missionssekreterare 

 

Ps: Se gärna och dela filmen om Frida på efsplay.nu. Den finns i en längre och en kortare version.  
 


