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Tacka Herren, ty Han är god 

Kollektupprop för tacksägelsedagsinsamlingen 2015 

 
Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn.  

Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor?  

Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand.  

1 Krön 29:13–14   

 

Tacksägelsedagens gammaltestamentliga text beskriver lovsången som kung David brister ut i efter att sonen Salomo 

har fått uppdraget att bygga templet. Salomo får sedan de uppmuntrande orden: ”Gå frimodigt och beslutsamt till 

verket! Ty Herren Gud, min Gud, är med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig utan hjälpa dig att 

genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus.” (1 Krön 28:20) Därefter håller David ett tal inför Israels 

ledare som sedan kommer med mängder av gåvor, varpå David prisar Herren inför dem alla. 

 

Vi får stämma in i Davids lovsång i dag. Vi har mycket att vara tacksamma över. Att vi bor i ett tryggt land, som 

människor flyr TILL och inte FRÅN, att vi har en Herre som förser oss med allt vi behöver och störst av allt: att vi 

har en frälsare, som leder och bär, som vi får ha en personlig relation med och som har öppnat vägen till evigheten.  

 

Även i vårt missionsarbete har vi tusen saker att tacka för, några är: Att evangeliet når fram genom mediamission. 

Att vår insats för flyktingar har betydelse, både nära och långt borta. Att hörselskadade barn får möjlighet till ett liv i 

samhället. Att vi når människor med evangeliet i Mwanza, Erbil, Stockholm och Borlänge. Och att han hjälper oss 

att genomföra allt som behövs för tjänsten i Hans rike.  

 

Som ett gensvar på allt detta får vi ge tillbaka av det vi fått ur Guds hand. Tacksägelsedagsinsamlingen går till EFS 

mission – där det bäst behövs. På det sättet kommer din gåva till dem som behöver den som allra mest. Tack för vi 

tillsammans med dig får ge vidare av allt det vi har fått som en gåva från Gud. 
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