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DET ÄR DEN tredje söndagen i advent. Ljuset från 

adventljusstakar och julstjärnor dämpar mörkret och 

kylan som slagit sitt grepp om oss. Inne i värmen umgås 

vi med våra nära och kära, stökar kanske med julmaten 

och skriver rim till våra julklappar. 

Samtidigt finns det något mycket uppfordrande i 

det kristna julbudskapet. Den unga Maria från Nasaret 

som tvingas lämna sin hemstad för skattskrivning och 

väl framme möts av stängda dörrar.  Hennes son föds i 

ett stall, och strax efter börjar livet för den lilla familjen 

som flyktingar i Egypten. Främlingskap och utsatthet. Vi 

känner till denna verklighet alltför väl även vintern 2017.

Denna jul finner vi många utsatta Marior med barn 

i våra egna städer. På flykt undan missbruk, våld i 

familjen eller krig och förtryck. Liksom Maria möter de 

svårigheter och stängda dörrar. Hemlösheten bland barn 

ökar dramatiskt. I Göteborg idag lever 683 barn i akut 

hemlöshet, barn som lever alldeles i vår närhet men 

samtidigt så oändligt långt borta. Stadsmissionen finns 

för varje utsatt mor som kämpar för att få tillvaron att gå 

ihop, och för varje barn som lever i hemlöshet, i ett hem 

med missbruk eller som är på flykt.

Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. 

Just där verkar Stadsmissionen, bland de människor 

som ofta lever i mörkrets land, och med hjälp av din gåva 

kan vi låta ljuset stråla fram med hopp om en helt annan 

morgondag!

Tack vare din gåva kan vi göra skillnad. 

En välsignad jul önskar

Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram. Ur Jesaja 9.


