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Kollektupprop för EFS advent- och 
julinsamling 2019 
 

Kära vänner i EFS, 

Tack för alla gåvor under året som gått! Ni har på ett fantastiskt sätt varit med och bidragit 
till det vi ser resultatet av.  

När ängeln Gabriel kom till Maria med budskapet att hon ska föda Guds son sa hon ”Må det 
ske med mig som du har sagt” och ställde sig till Guds förfogande. Så tänker jag också att det 
får vara i våra liv och även i EFS internationella mission. Att vi får vara med och se genom oss 
och med oss. Och strax ska vi fira jul när Guds son föds in i världen. Vi har på så många 
ställen fått se när Jesus föds in i människors liv. I Tanzania genom TEE-arbetet där tusentals 
studenter får fördjupa sin relation med Jesus och bli rustade för en tjänst i Guds rike så att 
fler får höra om Jesus. På gatorna i Addis Abeba ser vi hur våra vänner i Hope for Children 
arbetar för att livet ska bli något mer drägligt för de barn och ungdomar som annars riskerar 
att hamna i ett liv i misär. I Somalia har vi fått se hur tusentals människor har fått mat 
genom matdistribution och vård genom den mobila sjukvårdskliniken som vår 
samarbetspartner har hand om, och skolluncher så de orkar med skolan. I Indien har vi 
också sett hur kyrkan växer på olika sätt, inte minst bland de fattigaste fattiga på 
landsbygden. Allt det här ett resultat om hur Gud genom historien och än idag använder EFS 
internationella mission.  

Nu i juletid, när vi väntar på att få fira att Guds son föddes in i världen som en stor julgåva, 
vill jag passa på att säga ett stort tack till alla er som har varit med oss genom era gåvor och 
era förböner. Det är era gåvor som gjort det möjligt för oss att stå i Guds tjänst.  Om ni visste 
hur mycket det betyder skulle ni häpna och förundras precis såsom Maria fick häpna och 
förundras över ängelns berättelse när hon tog det till sitt hjärta och begrundade det. Jag 
hoppas att jultiden får bli en tid för er där ni får begrunda allt det goda som Han också vill 
göra för er och ge vidare till andra. Tack för gåvor och böner, Guds välsignelse och god jul!  

 
 
Erik Johansson              

Internationell missionssekreterare 

 

Gåvor från föreningar 
Vid inbetalning av gåvor från föreningen, använd gärna det OCR-nummer som er 

kassör har fått. 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 ”jul” i meddelandet. 

 


