
Motion till EFS årsmöte 2021  

 

MISSIONSUTMANING :  
Människor och samhällen förvandlade av Jesus - Vad kan du och jag göra?  
EFS årskonferens i Örnsköldsvik talade Arne G.Skagen mycket inspirerande om hur vi alla 

kan hjälpas åt att nå människor som inte upptäckt vilken förmån det är att ha en tro på Jesus 

och betydelsen av vad han har gjort för oss. Han hade lång erfarenhet av att alla på ett 

naturligt och vardagsnära sätt kan hjälpa fler människor att hitta " Vägen ". Han berättade 

och visade med bilder resultatet av hur många människor som hade kommit till tro på olika 

platser genom detta.  

Arne har beskrivit hur det går till i sin bok Gräv där du står , som ges ut av EFS Budbäraren. 
Köp gärna boken, som även kan användas i en studiecirkel, hemgrupp mm. Den är lättläst. 

Den inspirerar och uppmanar oss att med den Helige Andes hjälp se om det är någon i vår 

närhet som vi kan koncentrera vår bön och omtanke på. Kanske hjälpa dem när tillfälle 

ges....bjuda in dem.......och när det är läge tala om vad vi har funnit på ett enkelt, vardagsnära 

och naturligt sätt. Arne talar i boken om att skörden är mogen och att vi skall vara öppna för 

detta även när det gäller alla människor vi möter, som Gud kanske skickar i vår väg. Det 

viktiga är att vi sedan inte ger upp utan är uthålliga i bönen och tar vara på tillfällena med 

Guds hjälp, kraft och kärlek. Vi skall vara målinriktade, medvetna om att detta får ta tid.... 

många år om det behövs. Just detta tror vi är en nyckel för tillväxt i Guds Rike.  

Mekane Yesus kyrkan som står EFS nära har med bön om Guds hjälp antagit utmaningen att 

inom 10 år fördubbla sitt medlemsantal från 10 till 20 miljoner. Vågar vi ... Du och jag göra 

detsamma och med Guds Helige Andes hjälp GRÄVA DÄR VI STÅR. Detta kan naturligtvis 

även innebära att vi kan få kallelsen att gräva och nyplantera på andra platser också, vilket vi 

även behöver fortsätta att göra.  

Vi är ca 14000 medlemmar i EFS i Sverige. Tänk om vi kunde bli 28 000 inom 10 år. Det 

viktigaste är förstås att Guds Rike växer, men om det växer så tror vi även att EFS får del av 

det, om vi tror att vi har något viktigt att tillföra. Med en målsättning om tillväxt så blir vi 

mer medvetna om att detta är viktigt och att Missionsbefallningen gäller med högsta 

prioritet. Genom att vi på alla nivåer i EFS antar utmaningen och uppmuntrar varandra 

regelbundet att inte ge upp denna målsättning, så tror vi att Gud hör våra böner om hjälp 

eftersom detta står i samklang med hans vilja. Vi behöver inte vara rädda att misslyckas. Han 

har goda tankar för oss och har ju lovat att vara med alla dagar.  

Om vi ber om att få gå i förberedda gärningar och om uthållighet i bönen och tar vara på vart 

lägligt tillfälle som vår Herre ger oss, kan det omöjliga hända. Vår Herre vill ge oss 

  



 

frimodighet och vishet i mötet med människor. Vi tror det går fortare än 10 år om vi alla 

tillsammans vågar tro på Guds möjligheter att förvandla människor och samhällen.  

Det är hög tid att vi satsar mera på mission i Sverige, annars kan vi på sikt inte satsa på 

mission i andra länder heller. Tänk om Du och jag bara når en människa med det glada 

budskapet på 10 år så blir vi ändå dubbelt så många. Vilken glädje och tacksamhet det ger.  

Detta måste naturligtvis i första hand ske på EFS lokalplan med oss var och en, vilket inte 

bara sker genom ett beslut på ett årsmöte. Vår förhoppning är ändå att genom uthållig 

information, inspiration och uppmuntran i denna missionsutmaning så kan det hända.  

Vi föreslår därför EFS årsmöte: 

att anta utmaningen enligt ovan om en konkret vision att EFS medlemsantal med Guds hjälp 

skall fördubblas inom 10 år vilket anknyter till EFS målsättning : Människor och samhällen 

förvandlade av Jesus  

att för hösten år 2021 informera om och ta tid av befintliga resurser som finns för alla dem 

som lokalt önskar inspireras och vill vara med i målsättningen.  

att år 2022 avsätta en halvtid för detta uppdrag och samtidigt vädja om extra gåvor till det 

för att skapa delaktighet.  

Karin och Börje Lund 
Partille, som är med i EFS i Furulunds församling (Furulundskyrkan och Öjersjökyrkan ), som 
lokalt antagit utmaningen 

 

 

 


