
Det är saligare att ge än att få!
Paulus avskedstal i hamnen i Miletos (Apg 20:18-35) till de äldste i Efesos är ett känslosamt 
tal, ett slags missionstestamente. Under svåra umbäranden har han tjänat församlingarna i 
Asien och nu är han förvissad om att det är dags att lämna över till andra. Han våndas över 
vilka svårigheter som de kristna kommer att ställas inför i hans frånvaro, och därför förmanar 
han dem: ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt 
över”. Han ger dem uppdraget att ”vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig 
med sin sons blod”.

Missionsuppdraget är detsamma idag. Du som är en del av EFS är delak-
tig i det uppdraget. Också idag finns utmaningar och faror för Guds för-
samling. På många platser ser vi hur den kristna kyrkan förföljs näst intill 
utplåning. Och då liksom nu påminner Paulus oss om exemplets makt: 
”Jag har visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt skall ta er an de 
svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få.”

Att ge, både av sina tillgångar och av sitt liv för evangeliets skull, det är 
mission. EFS har anförtrotts ett viktigt uppdrag i Guds mission och har 
sedan början gett, både pengar och människoliv i missionens tjänst. Idag 
har du möjlighet att bidra till EFS missionsarbete i Sverige och på mån-
ga platser i världen, med din gåva, så att människor och samhällen blir 
förvandlade av Jesus.
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