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DEL 10 MISSION OCH EVANGELISATION  
 
Det kristna evangeliet är Guds goda nyheter till hela världen. Detta var den 
häpnadsväckande sanningen som skakade om de första kristna judarna, och det tog 
ett tag för ledarna i urkyrkan att verkligen inse betydelsen av detta. Men de kom 
ihåg Jesu avslutande ord att göra alla folk till lärjungar (Matteusevangeliet 28:19) 
och att gå till jordens yttersta gräns (Apostlagärningarna 1:8). Detta var hans 
övergripande plan för hela världens frälsning – en fantastisk men samtidigt enkel 
plan. Jesu lärjungar fick uppdraget att göra lärjungar som skulle göra lärjungar, och 
så vidare, ända till Jesu återkomst.  

Idag har det uppdraget nått fram till oss. Och det finns ett stort behov och en stor 
nöd – vårt land befinner sig i ett andligt mörker. Miljoner människor i Sverige 
känner inte och tror inte på Jesus. Nu är det vår tur, och vårt ansvar att föra de goda 
nyheterna vidare och göra ytterligare människor till lärjungar. Detta uppdrag är inte 
ett valfritt tillbehör enbart för de mest hängivna kristna. Nej, att själv vara en 
budbärare av de goda nyheterna är en del av själva kärnan av att vara en kristen. Det 
är just dig som Jesus vill använda för att göra andra människor till lärjungar.  

1. Hur tycker du det är att dela din tro med andra som inte är kristna?  

2. Vad skulle du svara den som menar att tron är en privatsak?  

        
BIBELVERSER ATT MEMORERA  

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i 
himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i 
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de 
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”  

Matteusevangeliet 28:18–20  

3. Vad säger avslutningen av Matteusevangeliet om vem Jesus är?  

4. Vad specifikt är det som vi kristna ska göra, enligt Jesu ovanstående 
missionsbefallning?  

5. Diskutera i gruppen de gensvar ni har fått erfara – positiva eller negativa – när ni 
har delat de goda nyheterna om Jesus Kristus med andra.  

VISSTE DU ATT EFS MÅLPARAGRAF LYDER:  

”EFS är en missionsorganisation med syfte att på den evangelisk-lutherska 
bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt.”  
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6. Hur bör vi reagera om vi möter negativa reaktioner för att vi berättar om Jesus?  

7. Vilka är Jesu sista ord, innan himmelsfärden, i Apostlagärningarna 1:8? Vad 
innebär dessa ord för dig här och nu?  

8. På vilket sätt har bönen en central betydelse när det gäller att berätta evangeliet 
för andra?  

9. Vad har Kolosserbrevet 4:5–6 att säga oss angående vårt evangelisationsarbete?  

10. Tänk på två personer för vilka du skulle vilja berätta om Jesus. Hur skulle du 
kunna gå tillväga för att detta ska förverkligas? Varför är det viktigt att det inte 
rinner ut i sanden?  

”Att evangelisera är att sprida de goda nyheterna att Jesus Kristus 
dog för våra synder och uppstod från de döda enligt Skrifterna, 
och att han som den regerande Herren nu erbjuder syndernas 
förlåtelse och Andens frigörande gåva till alla som omvänder sig 
och tror.”  

John Stott (1921–2011), präst i anglikanska kyrkan, författare och ledare i den 
evangelikala rörelsen  

 


