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Kollektupprop för EFS 
tacksägelsedagsinsamling 
 
Jeremia 31:3-6 
Ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så 
länge visat dig godhet. Än en gång skall jag låta dig blomstra, ja, du skall blomstra igen, 
jungfru Israel. Än en gång skall du smyckad med bjällror träda ut i glädjedansen. Än en gång 
skall du plantera vingårdar på Samariens höjder, och de som planterar skall själva skörda 
frukten. Ja, det kommer en dag då väktarna skall ropa från Efraims berg: Kom, låt oss vandra 
upp till Sion, till Herren, vår Gud! 
 

Historiskt har tacksägelsedagen firats av bönder som tog med sig sin skörd till kyrkan för att 
tacka Gud för skörden. Efter gudstjänsterna hade man ofta en skördefest där korgar och 
säckar med mat delades ut till de mer behövande. I dagens Sverige är vi inte lika många som 
är beroende av åkermark som levebröd och vi har ett annat skyddsnät i samhället än förr i 
tiden. Vi har mycket att vara tacksamma för. Mat på bordet, kläder att klä oss med och rätt 
att tro på det vi vill. I många andra länder ser det annorlunda ut. 

 
Som många av er redan vet har EFS i år ett särskilt fokus på förföljda kristna och andra 
drabbade minoriteter. Det visar sig främst i vår satsning Se Be Ge som i september spelades 
in i norra Irak där IS härjade som värst. Många av våra troende syskon dödades eller fördrevs 
och andra har fått dölja sin tro för att överleva. Även om IS har fallit är det många som ännu 
inte har haft möjlighet att flytta tillbaka till sina hem. På en del platser i vår värld är det 
förenligt med döden att konvertera till kristendomen och i andra länder blir man istället 
diskriminerad i skolor och på arbetsmarknad - av denna enda orsak att man bekänner sig till 
den kristna Guden.  

 
Men mitt i allt det svåra har vi sett att hoppet lever kvar hos dem vi mött, och de vittnar om 
en stor tacksamhet över Guds kärlek och att få vara Hans barn. Låt oss nu denna 
tacksägelsedag komma ihåg allt vi har att vara tacksamma för och låta Herren använda våra 
gåvor till att trösta och glädja dem som har det svårt.  

 

Gåvor från föreningar 
Vid inbetalning av gåvor från föreningen, använd gärna det OCR-nummer som er 
kassör kommer få utskickat denna vecka. Använd alltid bankgiro 901-0026 när ni 

använder OCR-nummer.  
 

Gåvor från privatpersoner 
För gåvor från privatpersoner, använd Swish 901 00 26 eller 
bankgiro 900-9903. Skriv ”tacksägelsedag” i meddelandet. 

 


