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Församlingen, del 4: Mission och evangelisation 
 
Inledning. Inbyggt i en församlings ”andliga DNA” finns missionen och evangelisationen. När 
Jesus ska lämna jorden ger han lärjungarna flera olika befallningar till mission och 
evangelisation, och vi hittar dessa befallningar i de tre första evangelierna1 och Apg: 
 
• Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på 

jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er 
alla dagar intill tidens slut." (Matt 28:18-20) 

• Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken 
skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med 
nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det 
inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." Sedan Herren 
Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 
Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och 
bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.  (Mark 16:15-20) 

• Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Och han sade till dem: "Det 
står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att 
omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i 
Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag skall sända er vad min Fader har 
lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden." 
Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och 
medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De 
tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet 
och prisade Gud. (Luk 24:45-53) 

• Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan 
vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med 
vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." När de nu var samlade 
frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han 
svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt 
har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina 
vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." 
Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras 
åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos 
dem. Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus 
som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni 
har sett honom fara upp till himlen." (Apg 1:4-11) 

 
Kommentarer. När vi läser och begrundar dessa bibelställen kan vi identifiera några viktiga 
saker när det gäller mission, evangelisation och Guds församling: 

• Mission och evangelisation utgår alltid från församlingen  

                                                        
1 I Johannes evangelium hittar vi ingen direkt ”missionsbefallning” men det evangeliet i sig är ett uttryck för 
viljan att sprida tron på Jesus Kristus, se t.ex. Joh 20:30-31. 
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• Missionen syftar till att fler människor skall döpas till Kristus och in i församlingen 
• Mission och evangelisation gäller alla folk, språk, stammar och länder överallt 
• Mission och evangelisation handlar om att evangelium om Jesu död och 

uppståndelse predikas, tillika omvändelse, syndernas förlåtelse, dop, etc 
• Mission och evangelisation är bara möjligt i den Helige Andes kraft, och börjar därför 

med bön tills Anden kommer och på något sätt visar att det är dags att ”sätta igång” 
• Mission och evangelisation följs av särskilda övernaturliga tecken 
• Mission och evangelisation sker i samarbete med Herren Jesus själv 
• Mission och evangelisation skall pågå tills Herren Jesus kommer tillbaka, och sker i 

aktiv väntan och förväntan på hans återkomst 
 
Missionen i Apostlagärningarna och i breven. Hur såg det ut när Jesu befallningar 
tillämpades under den första kristna tiden? Vi kan hitta en del matnyttiga exempel i NT: 

• Uppdraget var solklart: att vittna om Jesu uppståndelse (Apg 1:21-22) 
• Den utåtriktade verksamheten startade inte förrän Anden hade fallit på den 

bedjande församlingen (Apg 2:14) 
• De som döptes räknades till lärjungarna och församlingsgemenskapen (Apg 2:41-47) 
• Märkliga tecken följdes de troendes gemenskap (Apg 5:12-16, 9:32-35) 
• De som skingrades från Jerusalem efter förföljelsen2 kring Stefanos martyrskap ”gick 

omkring och predikade evangeliet” (Apg 8:1-4) 
• De redan troende reste ibland ut och hjälpte de nyfrälsta (Apg 8:14-25, 11:22-26) 
• Särskilda initiativ till evangelisation togs på Guds befallning (Apg 8:26-40) 
• Missionen bröt mot flera av dåtidens stora etniska och religiösa barriärer i och med 

väckelsen i Korneli hus och väckelsen i Antiokia (Apg 10-11, se även Apg 15:19) 
• Överallt där människor kom till tro bildades församlingar (Apg 13:1), och dessa 

församlingar fick regelbundet besök av sina ”grundare”3 (Apg 15:36) 
• Dessa församlingar sände ut missionärer efter Andens ledning (Apg 13:1-3), och 

dessa missionärer rapporterade tillbaka till sina moderförsamlingar (Apg 14:26-27) 
• En del av missionärerna fick ekonomiskt underhåll från församlingarna (Fil 4:15-16) 
• ”Modell-församlingen” i Tessalonike (1 Tess 1:1-10) var en typisk frukt av den 

apostoliska tidens mission och evangelisation: De blev en församling (1:1), de 
arbetade för Herren (1:2), evangeliet hade kommit till dem med kraft (1:5), de blev 
apostlarnas och Herrens efterföljare (1:6), de hade god kontakt med andra kristna i 
området och var en förebild för dem (1:7-8), de omvände sig från avgudarna (1:9), de 
väntade på att Jesus skulle komma tillbaka (1:10). 

 
Avslutning. Boken Apostlagärningarna slutar lite abrupt med 28:e kapitlet utan någon direkt 
avslutning eller sammanfattning, den avslutas liksom mitt i handlingen4. Ett talesätt som 
anspelar på det är att 29:e kapitlet är det som du och jag skriver tillsammans med Gud, 
genom att missionen och evangelisationen fortsätter i vår tid. 

                                                        
2 Notera en märklig sak: denna förföljelse av församlingen i Jerusalem, som var ytterst våldsam, upphörde i och 
med att en av dess främsta tillskyndare, Saulus från Tarsus, blev omvänd, se Apg 9:31. Dock blossade en ny våg 
åter upp genom kung Herodes lite senare (Apg 12:1), men den fick aldrig samma omfattning. 
3 Ingen annan än Jesus själv kan starta eller grunda en församling, men vad vi syftar på här är den eller de 
personer som varit de synliga redskapen för en församlings grundade på en viss ort. 
4 En slags omvänd ”in medias res”. 


