
  

 

 

Matteus 10:1-33 
Apostlagärningarna 7:54-8:1, 4–13, 26–40; 12:24-14:28; 15:36-20:16 
 

 

Lukas 24:46–49 
Apostlagärningarna 1:8 
 

I de bibeltexter som ni har läst inför i dag får vi ett antal exempel på hur missionens Ande  
kan välja att verka 

 

Varken Jesus eller apostlarna hade några illusioner om att det kristna budskapet skulle spridas  
av sig själv, eller att det skulle vara lätt för den kristna kyrkan att nå ut 

– Matteus 10:16 
– Apostlagärningarna 8:1 
– Apostlagärningarna 8:4 

 

När vi läser vidare i Apostlagärningarna får vi också en hel del andra exempel på hur Gud  
driver på för att evangeliet ska nå ut till fler människor 

 

Apostlagärningarna 13:1:  
– En blixtbelysning av hur den kristna församlingen är tänkt att fungera 
– Barnabas: judekristen levit från Cypern 
– Paulus: före detta farisé 
– Simeon: mörkhyad afrikan 
– Lucius: från Kyrene i nuvarande Libyen 
–Manaen: uppväxt vid Herodes hov 

 

Apostlagärningarnas missionsteologi utifrån Anders Sjöbergs bok Hela världen väntar: 
1) Mission är församlingens hjärtslag 
2) Mission behöver gå hand i hand med bön 
3) Mission handlar om kommunikation 
4) Mission innebär överraskningar (jfr Johannes 3:8) 
5) Mission är Andens verk 
6) Mission är enhet 
7) Mission bygger på en övertygelse 

 
Fridens människa: 

– Lukas 10:5–6 
– Som missionärer är vi kallade att vara uppmärksamma på när vi möter människor  
   som är mer öppna för evangeliet än genomsnittet  

 

Varför ska vi missionera? 
Två perspektiv: Guds drivkraft och vår drivkraft 
 

Guds drivkraft: 
1) Synden 

– Jesaja 59:2 
– Lukas 24:47 
– Apostlagärningarna 17:30 



  

 

 

 
2) Guds kärlek 

– Johannes 3:16 
– Hesekiel 33:11 

3) Att Gud ska bli förhärligad 
– Hesekiel 36:17–21 
– Hesekiel 36:24–27 
– 2 Korinthierbrevet 5:15 
– Galaterbrevet 2:19–20 

 

Vår drivkraft: 
1) Synden 

– Som kristna är vi kallade att sprida evangeliet om Jesus för att det är det enda sättet  
   som Bibeln föreskriver för att bli räddad från syndens makt 

2) Kärlek 
– Mission och evangelisation är en direkt följd av att vi vill älska våra medmänniskor  
   med samma tjänande och osjälviska kärlek som Jesus själv har visat mot denna värld  
– Romarbrevet 14:17 

3) Att Gud ska bli förhärligad 
– Som kristna vill vi vittna för alla människor för att vi älskar vår Herre och för att vi därför  
   vill att fler människor ska ge honom den ära som tillkommer honom 
– Johannes 15:8 
– Romarbrevet 1:5 

 

Missionsuppdraget är också fråga om lydnad: Matteus 28:18–20 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Har du själv upplevt att Guds Ande har manat dig till mission och evangelisation 

på ett lite mer konkret sätt? 
3) Vilken av de tre drivkrafterna till mission och evangelisation talar starkast till dig?  

Är det någon av dessa som var ny för dig personligen? 
4) Kan du komma på fler bibliska motiveringar till varför vi ska vittna om vår tro? 

 

Ta en hel eller halv bönedag där du ber att Gud ska ge dig nöd för de människor  
som ännu inte känner Jesus. 
 

Några bibeltexter att läsa om du behöver inspiration: 
Hesekiel 3:16–21 
Jona 
Lukas 16:19–31 
2 Timotheosbrevet 4:1–5 
2 Petrusbrevet 3:8–13 
Uppenbarelseboken 20:11–21:8 
 

Driven av kärlek av Bruce Olson (Libris 2012 och tidigare) 
Korset och stiletten av David Wilkerson (Marcus 2013 och tidigare) 
 



  

 

 

Det finns även ett stort antal läsvärda biografier av olika missionspionjärer  
genom kyrkans 2000-åriga historia. Det är bara att botanisera! 

 


