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1. Inledning 
När vi, Roberth Lundeberg och Anna Eriksson, började pratade om uppsatsämne kom vi fram till 

att vi ville skriva om samma sak, dvs. mission, och därför föll det sig naturligt att vi började 

samarbeta.  

 

Vi började diskutera vilka orsaker som kan ligga bakom ett samfunds missionsarbete. Om det 

enbart bygger på att få sprida sitt budskap eller om det fanns andra orsaker. Om det finns 

skillnader i synen på mission mellan de etablerade och de nya religiösa samfunden. Vi var också 

nyfikna på hur vi skulle bli bemötta hos de olika samfunden, genom att göra intervjuer fick vi den 

möjligheten. En annan orsak till att vi ville göra intervjuer var för att se om vår hypotes om det 

nya religiösa samfunden stämde.  

 

Vår egen inställning när det gäller trosfrågan är att Roberth har en mer entydigt kristen tro, 

medan Anna, utöver en tro på Gud, också finner fenomen som finns inom det som kallas new age 

intressanta. Uppdelningen av arbetet har delats uppefter våra intressen. Vi har hela tiden varit 

lyhörda och stöttat varandra. 

 

Vi avslutade inledningen med ett citat från Nathan Söderblom: 

’’Missionens uppgift är, att vara fridens budbärarinna till människosjälarna och folken, i fjärran 

länder. Förutsättningen är, att budbärarna själva lämnat syndens och världens ofrid och lärt 

känna herrens frid.’’1

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Nathan Söderblom 1925, s.15 
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1.1 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att göra en jämförelse av synen på mission mellan tre samfund som 

är etablerade och tre nya religiösa rörelser. Samfunden vi valt att studera är Evangeliska 

frikyrkan, Pingstkyrkan, Svenska missionskyrkan, Mormonerna, Livets Ord och Jehovas vittnen.  

 

1.2 Frågeställningar 
De frågor vi valt att arbeta med är:  

• Vilken inställning har de olika samfunden till mission? 

• Kan man se någon skillnad mellan de etablerade samfundens och de nyreligiösa 

samfundens syn på mission? 

• Vad är deras grundprinciper när det gäller missionen 

• Har de nya religiösa samfunden andra sätt att sprida sitt budskap än de etablerade? 

• Är missionen nödvändig för samfundens fortlevnad? 

 
1.3 Material 
Vårt arbete baseras på både sekundär- och primärmaterial. Exempel på primärkälla är Bibel 2000, 

Svenska missionskyrkans Missions policy 2001. Mormonerna Evangeliets principer. Andra 

primärkällor är de intervjuer vi gjort. Som sekundärlitteratur har vi bland annat Håkan Alebrands 

bok Drömmen om gudomlighet, som ger en samlad skildring av mormonkyrkans historia och 

teologi. Temaarbete Lundarapporten, som försöker skildra vad trosförkunnelsen står för och hur 

den har emottagits i Sverige. Forskningsmaterial: Vi har använt oss av Karin Sarjas bok ” Ännu 

en syster till Afrika som är en doktorsavhandling i missionsvetenskap vid teologiska 

institutionen. Men också av Thomas Stoors bok Mellan mission och dialog, Kristna trossamfund 

och mötet med det mångreligiösa Sverige, som är en doktorsavhandling framlagd via teologiska 

fakulteten, Lunds universitet som är utgiven på Artos & Norma bokförlag. 

På grund av att det har varit svårt att få fram tidigare forskningsmaterial som tar upp våra 

frågeställningar. Därför saknas material ifrån mormoner och Jehovas vittnen och Livets ord. 
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1.4 Metod 
Vi har valt att dela in samfunden på följande vis. Under det etablerade har vi valt Svenska 

missionskyrkan, Evangeliska frikyrkan samt Pingstkyrkan. Under de nya religiösa rörelserna har 

vi valt att ta med Livets Ord, Mormonerna samt Jehovas Vittnen. 

För att besvara våra frågor valde vi att göra en fenomenologisk studie. I stycket fenomenologi 

under avsnittet metod presenterar vi det sätt på vilket vi förhållit oss till denna metod och 

perspektiv som är relaterade till den.   

Vi ställde samma frågor till samtliga samfund; en uppsättning frågor till samfundet och en något 

annorlunda uppsättning till en missionär inom varje samfund (se frågorna och svaren i appendix 

sist i uppsatsen). Vi skickade våra frågor till Mormonerna eftersom de ansåg det lättast att göra på 

det sättet. Hos Mormonerna heter kontaktpersonen Anja Klarin. När det gäller Evangeliska 

frikyrkan, Svenska missionskyrkan, Pingstkyrkan, Livets Ord och Jehovas Vittnen besökte vi en 

av deras lokaler och gjorde intervjuer på plats. Intervjuerna gick till på följande vis: Vi 

informerade om vårt syfte och betonade att vi inte var ute efter att nedvärdera något samfund utan 

att syftet var att skriva en så objektiv uppsats som möjligt. Vi frågade om vi fick använda 

bandspelare för att underlätta arbetet för oss och det fick vi. Vi frågade om de ville vara anonyma 

eller om vi fick skriva deras namn. I vissa intervjuer har vi därför namn och efternamn och på 

vissa bara förnamn det gäller bara på det fingerade namnen. Vi har som inledning till varje 

intervju en kort beskrivning av hur intervjun gått till. En tidigare intervju med svenska 

missionskyrkans missionär i Gävle som Anna genomförde inför en B-uppsats i 

religionsvetenskap har införlivats i denna uppsats. Anna använde aldrig sin intervju i B-uppsatsen 

på grund av ändrat uppsatsämne.    

 

1.4.1 Fenomenologi 
Vi vill här kort redogöra för vårt förhållningssätt till fenomenologin och hur vi använt denna 

metod i uppsatsen. Fenomenologi är ett uttryck som kommer ifrån Grekiskans fajnominon, som 

betyder ”det som uppträder” eller ”det som visar sig”.  

 

Ett utmärkande drag för fenomenologin är att man har uppmärksammat relationen mellan 

forskaren och forskningsobjektet. Man har prövat att komma fram med en form av metod för hur 

forskaren skall förhålla sig till det fenomen som hon eller han undersöker, detsamma gäller 

hermeneutiken som den är besläktad med. Forskaren måste vara medveten om att hon eller han 
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bär på förutfattade meningar om forskningsobjektet. Det man strävar efter är att man vill beskriva 

objektet eller fenomenet som det verkligen är, i sitt väsen.  

 

För forskaren är det av yttersta vikt att man håller tillbaka den förförståelse man har, det här 

kallas inom fenomenologin för braketing eller epoché. Vad man vill undvika är det som kallas för 

reduktionism, dvs. man vill ta hänsyn till fenomenets alla aspekter och komponenter och inte 

förminska det eller reducera det till t ex. enbart en viss funktion.2  

 

Vi har strävat efter att skapa en äkta och sympatisk förståelse för religiösa fenomen. 

Allt handlar om att det är viktigt att ställa sina fördomar åt sidan och närma sig det som man 

studerar med engagemang och på det sättet skapa en dialog mellan oss som forskare och 

forskningsobjektet. 

 

1.5 Disposition 
Efter de inledande delarna av uppsatsen, som innehåller inledning, syfte, frågeställningar, 

material, metod och disposition, kommer uppsatsen att ha en redovisningsdel. Där presenterar vi 

först vårt förhållningssätt till fenomenologin och sedan följer en kort bakgrundsbeskrivning till de 

olika samfundens historia och framväxt. Därpå redovisar vi samfundens ideologi och syn på 

mission, deras grundprinciper, nationellt och internationellt missionsarbete samt missionärens 

roll. Denna presentation bygger på både primär- och sekundärmaterial, det vill säga den litteratur 

vi använt och de intervjuer vi gjort. Efter detta följer en analys av materialet och en diskussion. 

Avslutningsvis sammanfattar vi uppsatsen och ger några slutsatser. Sist i uppsatsen finns en 

källförteckning, en uppteckning av missionsbefallningen och en beskrivning över vem av oss 

författare som gjort vad i uppsatsen. Allra sist finns också ett appendix med de frågor vi ställde 

till församlingarna och de fullständiga intervjusvaren. 

 

 
2 Utifrån seminarieanteckningar med Olle Sundqvist 3/2-05 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Missionsvetenskapliga  perspektiv 
 
Missionen hänger samman med olika religioners självförståelse och stimuleras av omfattningen i 

deras trosanspråk. Följaktligen så ger detta missionstänkande ett oundvikligt historieteoretiskt 

anslag. Man berättigar missionen utifrån kristna traditioner genom att påstå att det var Guds 

frälsningsavsikt i historien. Alltså har missionen sin begynnelsepunkt utifrån guds frälsningsvilja. 

 

När det gäller kristna funderingar om vad som är Guds vilja, och vad det skulle kunna innebära 

för kyrkan, den enskilde människan och för världen. Så spelar den bibliska traditionen en viktig 

roll i sammanhanget, även om det skiljer sig lite mellan olika kyrkors missionstraditioner och 

trosuppfattningar. En väl motiverad missionsvetenskaplig uppgift borde vara att kasta ljus på hur 

olika missioner använder sig av olika missionsteologiska motiv i det bibliska materialet. 

 

Missionens idéinnehåll rymmer både teologiska antaganden men också reflektioner om vad 

missionens mål och metoder är. Men detta idéinnehåll hänger fast samman  med den 

institutionella ramen för olika missionsinitiativ. 

En viktig aspekt i den missionsteoretiska reflektionen är de överväganden om hur missionsarbetet 

skall vara planerat i förhållande till både hemlandskyrkan och lokala kyrkor på respektive 

missionsområden. 

 

En kyrkohistorisk skede har en missionshistorisk dimension. Man kan därför inte säga att den 

protestantiska världsmissionens genombrott i slutet av 1700-talet var något unikt och nytt i 

kyrkans historia. Utan man kan istället ställas sig frågan vad som vid jämförelse med 

utvecklingen under tidigare skeden ter sig som något nytt i den evangeliska missionens framväxt 

och som har hjälpt till att det har blivit en förskjutning av kristendomens fäste från Europa till 

Amerika  till tredje världen.3

 

 
3 Hallencreutz 1991, s. 99f. 
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2.2 Forskningsläge 
Karin Sarja har forskat ur ett genusperspektiv om kvinnor som rest till Afrika för att missionera. I 

sin bok En syster till Afrika tar Karin upp flera aspekter. Dels tar hon upp synen på kvinnan inom 

helgelseförbundet och fribaptisterna dels får man en inblick i hur det kunde vara för kvinnorna att 

komma till ett främmande land.  

                                                     Helgelseförbundet 

Människans omvändelse till Jesus stod i centrum och frågor om helgelse, helbrägdagörelse och 

eskatologi karakteriserade den tidiga förkunnelsen inom helgelseförbundet. Guds rike fångade 

intresset. Förhoppningarna på Jesus snara återvändande kunde sporra kvinnor större delaktighet 

som evangelister både i hemländer och i fjärran länder. 

Detta tillsammans med tanken på människors jämlikhet inför Gud erbjöd kvinnor många tillfällen 

att verka inom Helgelseförbundet och dess mission. I denna varma religiositetsmiljö var alla 

kallade att vittna. 

Helgelseförbundet uppger att man var den första rörelse i Sverige som officiellt skickade ut 

kvinnliga evangelister. Om man jämför med andra missionsorganisationer bedrev 

helgelseförbundet en liten mission i Natal och i Zululand. När det gäller tidigare forskning om 

kvinnliga missionärer i Sydafrika och i andra länder, har mindre väckelseinspirerade missioner 

ofta nonchalerats.4För helgelseförbundet var inte formell utbildning viktig, utan det var 

betydelsefullare med individens upplevda kallelse för att bli missionär. Som skäl hänvisade man 

till eskatologiska motiveringar, att det var bråttom att förkunna evangeliet innan Jesus kommer 

tillbaka till jorden för att etablera sitt rike5   

                                                      Fribaptisterna 

Kvinnor och män hade samma möjligheter att arbeta som lärare inom fribaptisterna. 

Det var fler kvinnor än män som var lärare under samfundets tidiga period.  

Kvinnor verkade framförallt som lärarinnor inom samfundet och huvudsakligen var det att 

undervisa barn och ungdomar. Fribaptisterna ansåg att det inte behövdes särskild utbildning för 

att bli en förkunnare, utan det viktigaste var att man hade upplevt Guds kallelse och den helige 

Andens ledning för att kunna predika evangeliet. Arrangemang när det gällde predikantuppdrag 

diskuterades inte vid kvinnors antagning som missionärer. Utan man hänvisade till Bibeln där det 

står: att kvinnan skall tiga i församlingen, och vidare att kvinnan skall ta emot undervisning i 

stillhet, underordna sig och vara tyst och stilla.6 Pånyttfödelse till kristen tro och upplevd religiös 

 
4 Sarja 2002, s. 112 ff. 
5 Ibid. s. 118 
6 Ibid. s. 146 f. 
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kallelse till missionärtjänst var förmodligen det betydelsefullaste för en blivande missionär inom 

fribaptisterna. Man fäste inte så stor vikt vid utbildning, eller någon annan tidigare 

yrkeserfarenhet. Man kan finna en slående likhet mellan fribaptisterna och helgelseförbundet i det 

att man poängterade att en persons kallelse trosvisshet var mycket mera viktigare än en examen 

ifrån ett seminarium7  

Thomas Stoor har forskat om kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige. I sin 

bok ” Mellan mission och dialog ” tar han upp  vilka motiv och mål som de kristna samfunden 

har ibland invandrare och flyktingar i Sverige. 

                                                Svenska Missionskyrkan 

Svenska Missionskyrkans mål med sin mission är att förmedla Guds kallelse till en personlig tro 

och i förlängningen skall det leda till att man blir upptagen som medlem i församlingen. 

Alltsedan Svenska Missionskyrkan startades har den yttre missionen varit central. Det började 

redan 1881 att man sände ut missionärer till Afrika. Motivet för missionsuppdraget var inte bara 

att sprida den kristna tron, utan när man arbetade med sjukvård och utbildning så gjorde man det 

utifrån en kristen människosyn. Syftet med den lokala församlingens mission i Sverige är att 

försöka förtydliga det uppdrag som den kristna församlingen har i dagens samhälle, men det är 

jämväl angeläget att också fundera på den egna självbilden och det egna uppdraget. För vi lever i 

ett mångkulturellt, pluralistiskt samhälle där människor har olika tro och livsåskådningar.8

                                                      Pingstkyrkan 

De evangeliska rörelserna och likaså pingstkyrkan har alltid betonat missionsuppdraget och det 

personliga vittnandet som betydelsefullt. Missionen och evangelisation enligt pingströrelsen 

kopplas samman till en naturlig del av livet.9 Pingstkyrkan hävdar att den människa som har tagit 

emot Kristus och har blivit frälst, har ett uppdrag att missionera för andra människors frälsning. 

Som ett resultat av omvändelse och evangelisation så menar pingstkyrkan att det kristna 

budskapet kan förändra, inte bara enskilda individer utan hela samhällen och kulturer. 

Den evangeliska utgångspunkten är att utan Kristus ingen frälsning. Detta sporrar och motiverar 

det starka missionsengagemanget bland individer som uppfattas som onådda eller icke 

pånyttfödda kristna. Enligt den pentakostala tänkesättet finns ingen väg till frälsning utom genom 

Jesus Kristus. Därför är missionen församlingens och den enskilde kristnes betydelsefullaste 

uppdrag.10

                                                  
 

7 ibid. s. 154 
8 Stoor 2002, s. 137f.  
9 Ibid. s. 168  
10 Ibid. s. 174 
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2.3 En kort beskrivning av de olika samfundens historia och framväxt 
Svenska missionskyrkan (SMK) 

Svenska missionsförbundet bildades 1878 men hade växt fram ur den nyevangeliska väckelsen på 

1800 talet och då samlat fria församlingar och missionsföreningar. Föreningarna beslöt den 2 

augusti år 1978 att gå ihop till ett gemensamt samfund, Svenska missionsförbundet, för att kunna 

samordna arbetet med mission i andra länder, evangelisation i Sverige och utbildning av pastorer 

och missionsarbetare. Svenska missionsförbundet bytte namn till Svenska missionskyrkan år 

2001. Svenska missionskyrkan präglas av en helhetssyn på världen, människan på Kristi 

uppdrag.11

 

Evangeliska frikyrkan (EFK) 

Evangeliska frikyrkan är en sammanslagning av tre kyrkor, Fribaptisterna, Örebromissionen och 

Helgelseförbundet, alla med en begynnelse på 1800 talet. Redan från början hade rörelserna en 

inriktning på mission och evangelisation. Sammanslagning av kyrkorna skedde 1996. Allt sedan 

starten har ledstjärnan varit mot den internationella missionen, den har varit pionjärinriktad med 

en helhetssyn där samarbetet och ömsesidighet har varit en viktig del.12

 

Pingstkyrkan 

Pingströrelsen har döpt sitt namn efter den första kristna pingsten. Pingströrelsen är en 

karismatisk väckelserörelse vars rötter finns i USA och den grundades i Los Angeles år 1906. 

Pingströrelsen är ingen enhetlig organisation utan består av många fristående församlingar som 

kan vara inbördes olika. Den kom till Sverige år 1907. Liksom baptismen förkastar pingströrelsen  

barndopet och man vill återuppliva den urkristna församlingens andegåva istället. 

Pingstväckelsen har sitt ursprung i helgelserörelsen som uppstod i Nordamerika. En av deras 

kända personligheter inom rörelsen är Lewi Pethrus.13

 

 
 
 
 

 
11 SMKs missionspolicy,2001 s1 
12 EFKs missions policy ,2004 s4-s 6 
13 Pingströrelsen hemsida historia  
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Församlingen Livets ord 
Församlingen Livets ord bildades den 24 maj 1983 genom ett direkt tilltal av Gud till Ulf Ekman. 

Organisationen är uppbyggd så att församlingen är en del i stiftelsen Livets ord, vars grundare 

och ordförande är Ulf Ekman.14  Det man förknippar med Livets ord är begreppen framgångs-

teologi och trosförkunnelse.15 Det fundamentala i förkunnelsen är att människan inte behöver 

vara ett offer i världen eller bli ett offer för omständigheterna utan att människan själv är herre 

över sitt liv. För trosförkunnarna är det en självklarhet att Gud vill att människan skall vara stark, 

frisk och oberoende och målet för människan är att övervinna och lägga jorden under sig. 

 

Jehovas vittnen 

Jehovas vittnen grundades för hundra år sedan av Charles T. Russel (1852-1916). Genom åren 

har Jehovas vittnens läror och verksamhet förändrats, men i det stora hela kvarstår Russels 

grundläggande tankar och idéer. För att få en förståelse för Jehovas Vittnens lära, är det 

nödvändigt med ett studium av Russels liv och verk.16 Under 1800-talet gjordes det många försök 

ifrån olika religiösa rörelser bl. a. ifrån Adventisterna, att räkna ut när Kristus skulle återvända till 

jorden.  Med utgångspunkt ifrån vad Bibeln lärde, kom man fram till att Jesus skulle återvända 

till jorden antingen den 21 mars 1843 eller den 21 mars 1844.  Men besvikelsen var stor när de 

förstod att dessa datum inte stämde för Jesu återkomst. I mitten av 1800-talet växte rörelsen 

mycket och övergick i en form som kallas sjundedagsadventismen. Det var just från denna 

religiösa rörelse som Russel fick sina tankar och idéer som han sedan tog med sig och omsatte 

när han bildade sin egen rörelse.17

 

Mormonerna 

Mellan år 1820-1823 grundades samfundet av Joseph Smith. 18 Jesu Kristi kyrka av sista dagar 

heliga är allmänt känt såsom mormonerna. Rörelsen grundades i Amerika, och idag finns rörelsen 

representerad i mer än hundra länder över hela jorden. Den är idag en väldigt inflytelserik rörelse. 

Fastän det finns en märkbar och tydlig skillnad gentemot andra kristna samfund så finns det rötter 

i rörelsen som går tillbaka till traditionell kristendom. Alltsedan mormonerna bildades har 

rörelsen växt, och i dagsläget finns det ungefär 11 miljoner medlemmar världen över.19  

 
 

14 Bjuvsjö m fl 1984,  s. 27 
15 Frisk 1998, s. 109 
16 Johnson 1975, s. 5 
17 Gustafson m.fl 1983, s. 17 
18 Arlebrand 1989, s. 9f 
19 Barret 2001, s. 151 



 12

                                                

2.4 Fakta om mission 
Kristna kyrkor och församlingar utgår ifrån bibeln och då främst då ifrån Matteus 28: 18-20, men 

missionen grundar sig även på andra texter. 

Lausannedeklarationen 

Vi är lemmar i Kristi församling från 150 nationer. Vi tror på att evangelium är Guds goda 

nyheter. Så börjar Lausannedeklarationen, deklarationen som är från 1974 

Innehåller 15 punkter som alla bygger på Bibeln. Punkt nr: 6 i deklarationen visar på det. 

Där står det bl.a. vi hävdar att Kristus sänder sitt folk in i världen på samma sätt som fadern 

sände honom att kalla oss att gå in i världen på lika djupt och hel givande sätt vi ska bryta oss ut 

från våra kyrkliga ghetton och tränga in i det icke kristna samhälle. I församlingens försakade och 

tjäna missionen är evangelisationen primära. 20

 

I missionsbefallningen står det:     

De elva lärjungarna gick till Galiléen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 

När de fick se honom tillbad de honom ,men några tvivlade. 

Då trädde Jesus fram och sade till dem: ‘’ Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. 

Gå ut därför ut och gör alla folk till sina lärjungar; döp dem i Faderns och sonens och den 

helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. 

 Och jag skall vara med er varje dag intill tidens slut.’’ 

Guds syfte Vi bekräftar vår tro på den ende evige guden världen skapare.21

 

 
20 Lausannedeklaration  från EFK hemsida 
21  Matt 28:18-20 
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3. Redovisning 

Samfundens syn på mission 
 

3.1 Svenska missionskyrkan (SMK) 
Missionskyrkans mission präglas av en helhetssyn på världen, människan och Kristi uppdrag.  

Missionen är global och präglas av ett beroende av samarbete och ömsesidighet. Oberoende av 

olika gränser som ständigt måste överskridas som t.ex. kulturella och geografiska.22

 

Motivet till att bedriva mission är enligt Bibeln och missionsbefallningen (se sidan12). 

Missionsuppdraget i Sverige och utomlands är ett svar på Guds kallelse att sprida evangeliet om 

Guds rike och tjäna medmänniskor.23

Missionen hämtar sin förebild från Kristus som ödmjuk tjänare och sker i kärlekens kraft. Genom 

evangelisation bär den vittnesbörd om Kristus. 

I uppdraget står kyrkor världen över sida vid sida i evangelisation, församlingsutveckling, arbete 

för fred och försoning, samhällsbyggande och rättvisa samt demokratisk grund.  

 

Genom missionen vill församlingen möta enskilda människor som är utsatta genom sjukdom, 

fattigdom, förtryck och okunskap. Det handlar också om att vara en profetisk röst i samhället och 

hävda rättfärdighet, demokrati och mänskliga rättigheter.24

 

Arbetsinriktningen är att ha en helhetssyn på missionen och treklangen evangelisation, diakoni 

och gemenskap är grunden för det fyra arbetsinriktningar som framträder. Dessa är 

evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande.25 Till de fyra 

arbetskriterierna tillkommer sex kvalitetskriterier som är Ömsesidighet, ekumenik, rättvisa, 

jämställdhet, demokratisk beslutsstruktur och omsorg om miljön.26

 

I storstaden arbetar man med olika bitar som t ex. flyktingintegration och samverkan mellan 

kyrka och polis. Det finns ett uppdrag att utveckla nya kontaktytor som krogarbete och 

 
22 Missionspolicy,2001 s.1 
23 Missionspolicy,2001 s.4 
24 Missionspolicy,2001 s. 2 
25 Missionspolicy,2001 s. 9 
26 Missionspolicy,2001 s. 11 
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pionjärprojekt.27 Varje distrikt och församling ansvarar för evangeliska närvaron, evangelisation 

och framtidsarbetet. 28

 

SMK skickar ut missionärer till andra länder även om antalet missionärer minskat. Missionären 

har till uppgift att göra kyrkans gränsöverskridande uppdrag synligt. Uppdraget ligger på 

ömsesidig bas mellan kyrkorna i det olika länderna.29

 

Kyrkan söker som svar på Guds fortsatta kallelse till mission, ständigt nya områden för det 

uppdrag som sträcker sig till tidens slut – att förkunna evangeliet om Guds rike och tjäna 

medmänniskorna. Gemenskapen mellan självständiga kyrkor i olika delar av världen utmanar till 

ömsesidighet i förbön att dela erfarenheter och resurser. 

Genom gemenskapen upprättas uppmuntras och människor att bruka sin mångfald av gåvor.30

I missionsarbetet läggs stor vikt på utbildning, sjuk- och hälsovård, demokrati, mänskliga 

rättigheterna. Man vill stärka olika grupper för att de ska ha möjlighet att förändra samhället.31

 

Intervju med en representant för Svenska missionskyrkan 12/4 2005 

Vi träffade pastor Per A Widman i deras lokal i Betlehemskyrkan i Gävle.  Efter en kort 

presentation av vårt syfte, frågade vi om vi fick spela in svaren för att senare skriva ner. 

Här bör tilläggas att Per bad att få frågorna på förhand. 

 

Vi inledde intervjun med att fråga Per vilken inställning missionskyrkan har till mission.              

Missionen har alltid varit en av de primära arbetsuppgifterna i församling. Redan tidigt i 

stadgarna stod det att vi skulle bedriva mission. Den första missionen var riktad mot Ryssland. 

 Så missionen utgör en viktig del för missionskyrkan. 

Ja, det kan man väl säga för missionen har spelat en stor roll för vårt samfund och gör det än 

idag. 

En annan fundering som vi har är hur viktig ni anser att församlingen är för missionsarbetet?  

  Ja, församlingen är a och o, för har man inte församlingen med sig skulle det inte gå. Ibland kan 

församlingen vara mer pådrivande än församlingsledning och kyrkoledning.  

 
27 SMKs hemsida 
28 Konstitution s. 9  
29 konstitution s. 6 
30 Missionspolicy,2001 s. 4 
31 Missionspolicy,2001 s.5 
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På frågan hur församlingen bedriver det nationella arbetet. Kyrkan är uppdelad i distrikt vår 

församling tillhör Mellansverige. I varje område finns en distriktsledning. Ledningen vet vilka 

församlingar som behöver särskild hjälp. Församlingen kan vara svag, kanske har församlingen 

inte råd att ha så många anställda. Det kan vara så att man på vissa håll måste lägga ner arbetet 

eller att församlingen får gå ihop med en annan församling. Vi har mer och mer börjat med 

pionjärarbete ex. på platser som det inte funnits en kyrka under lång tid eller aldrig funnits. Man 

har planterat nya församlingar. Vi arbetar med pastorer på sjukhus, inom kriminalvården, 

studentpastorer, Ria och härbärgen. Man kan ha olika satsningar där kanske specialutbildade 

pastorer kommer och stöttar församlingen.  Den typen av mission ökar. 

 

Intervjun fortsatte med att vi frågade hur de bedrev det internationella arbetet. 

Vi har en missionsledning i Stockholm som organiserar det internationella arbetet. 

Missionsledningen har kontakt med våra systerkyrkor. 

Sedan har vi utbildning för personer som vill åka ut, som volontärutbildning för yngre som vill 

åka ut antingen 6-12 månader eller längre tid. Volontärerna går in i olika projekt som kan vara att 

arbeta med barn och ungdomar t.ex. 

Vi samarbetar med systerkyrkor ute i världen.  

 

Vi berörde också katastrofen som inträffade Asien, och vi frågade om de hade folk på plats när 

det inträffade. Ja vi hade en speciell insamling själva och utanför Indien vid ögruppen 

Andamanerna där har vi vår systerkyrka som arbetar. De var i det drabbade området väldigt fort 

och begärde hjälp från missionskyrkan för pengar till filtar, mat och för att kunna upprätta 

härbärgen. Genom att kontakten gick det väldigt fort, var hjälparbetet snabbt i gång. 

Under intervjun frågade vi hur många missionärer missionskyrkan har i Sverige och utomlands.  

Det finns ca 45-50 stycken missionärer. 

 
Som avslutning undrade vi om Per hade något ytterligare att tillägga angående mission. 

Missionsbefallningen ligger till grunden för missionen. Vi kan inte bara sitta i vår vrå. Tanken är 

att andra också ska få reda på det kristna budskapet. I det kristna budskapet ligger barmhärtighets 

gärningar att hjälpa människor. Vi kan inte komma med det kristna budskapet till en som svälter 

utan att först ge personen mat. Ge dem först något att äta så de är mätta och sen efter det kanske 

man kan motivera en person att komma till tro. Tro och gärning går hand i hand, tron utan 

gärningar är död.  
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Intervju med f.d. missionären Sigge Palmaer i Gävle 

Intervjun med Sigge gjordes i hans hem. I intervjuns inledning förklarade jag mitt syfte. Här ska 

tilläggas att ingen bandspelare användes.  

 

Sigge är en man med ett rikt yrkesliv bakom sig. Han har en gedigen utbildning som bl.a. 

innefattar en utbildning på Konstfack innan en lärarutbildning och en pastorsutbildning med 

inriktning på mission. 

 Sigge kommer från en missionärsfamilj så missionerandet verkade ligga i släkten, för Sigges far 

var läkare och missionär. Nu är hans ena son ute på uppdrag i Asien. 

 

I vilket land var du missionär och hur länge. 
Sigge berättade att han varit missionär i Kongo i Afrika mellan 1951-1961, med vissa 

hemmavistelser under tiden.  

 

Vad gjorde du i landet? 

– Jag byggde upp en skola som jag var rektor i och jag fick köra ambulans och göra många andra 

saker under den tiden. 

Hur blev du bemött i landet ? 

– Man blev kolossalt väl bemött. Det var aldrig några konflikter inte ens under Kongos frihets 

konflikt 1960.  

Min pappa hade varit läkarmissionär i samma område och hans rykte levde kvar.(hans pappa 

hade botat sömnsjuka.) Sigge menade att det kan ha bidragit lite till deras goda mottagande av 

befolkningen. 

 

Vilka svårigheter kan finnas när man är ute som missionär? 

– Det som kan vara svårt när man är ute som missionär är att försöka lära sig tänka på deras vis.  

För man översätter allt till sin egen kultur, man är kulturbunden, det är något man kan koppla in, 

det sker per automatik en översättning.  

De kan kännas väldigt ovant i början innan man kommer in i deras rytm. Men man har mycket att 

lära sig från deras sätt att leva som att afrikaner är födda till stora diplomater och de stressar inte 
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utan låter diskussioner ta tid. Ibland kan de vara som riktiga kameleonter, ena minuten väldigt 

afrikanska och andra minuten vara mer som Européer. 

 Afrikanerna lärde mig vad vänskap kan betyda och deras generositet, de bjöd på sig själva och 

på den mat de hade utan att tveka även om man var en främling. De har överseende, om man gör 

något fel är det inte hela världen. Gud skapar rytmen i naturen. 

 

Övriga kommentarer? 

Sigge tyckte att mission egentligen är en omöjlig uppgift för att man bör vara så otroligt duktig 

inom många områden som sociologi, teologi, psykologi, och språk för att vara en bra missionär. 

Sigge berättade att de turades om att köra ambulans från missionsstationen, –  då kunde vi vara 

borta i flera dygn om det hade regnat för då var vägarna så dåliga. 

Vid ett tillfälle räddade vi livet på en man som var svårt skadad, genom vår hjälp klarade han sig. 

En annan gång fick jag agera barnmorska. Det var bara några exempel på vad jag gjorde i Afrika 

förutom skolan. Sigge tyckte att följer man Jesus lära och använder hans pedagogik då har man 

världens bästa grund att stå på. Sigge menade att med kristendomen skulle det bli ett 

gynnsammare samhälle om människor följde kristendomens lära. Han sa att kyrkorna inte har 

förvaltat det kristna budskapet. Att kyrkorna skulle ta sig en titt på sig själva och börja agera nu 

för att bättre förvalta det kristna budskapet.  

Sigge sa att han inte hade klarat missionsuppdraget utan Guds hjälp. Han tyckte att man som 

missionär ska vara en bra medmänniska. – Befolkningen begär att man ska vara en förebild och 

då kan man inte bete sig hur som helst. 

I själva missionsuppdraget har man till uppgift att med alla tillbud sprida kärlekens budskap. 

Sedan hur man gör det spelar mindre roll. Kyrkorna måste få friheten att arbeta mot det. 

Målet med missionen ansåg Sigge var att få ut kärlekens budskap dvs. Guds kärlek ut i praktiken, 

att församlingarna fungerar.  
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3.2 Evangeliska frikyrkan (EFK) 
EFK’s missionsverksamhet bygger på Lausannedeklarationen ( se s.12). 

Missionen anser de är hela församlingens uppdrag, att i församlingen bör man undervisa 

missionen ur bibliska perspektiv. 

Missionsarbetet måste ständigt utvärderas i takt med förändringar, utifrån globalisering, politiska 

och ekonomiska förändringar. 

Missionen är en kallelse och ett uppdrag från Gud, att sprida Hans kärlek och kunskap till alla 

världens folk om Honom, Jesus och evangelierna. 

 

Församlingen utgör grunden för att evangeliet ska kunna förmedlas ut.32

EFK arbetar mot många mål som att bekämpa fattigdom ute i världen och arbeta för de mänskliga 

rättigheterna och demokrati och ekonomisk rättvisa.33

Missionen har en viktig betydelse för samfundet det är basen för deras arbete. För församlingen 

är missionen en del de är kallad att gör i världen utanför sin egen gemenskap.34

 

Det nationella missionsarbetet omfattar bland annat sjukhuskyrkan, arbete med missbrukare och 

arbetslösa.35

Det har olika barn och ungdomsgrupper. Starta nya församlingar men ibland också avveckla 

församlingar eller att små församlingar går samman med en annan församling ex metodister, 

baptister.36

Syftet med EFK’s internationella arbete är att de vill vara en rörelse som hjälper församlingar att 

fullborda missionsuppdraget, att nå folk genom att motivera , utrusta och understödja kristna i 

alla åldrar. 

EFK’s internationella arbete bygger på den kristna grundsynen att missionsuppdraget kommer 

från Gud och avser det uppdrag Gud gett den kristna kyrkan att sprida Guds kärlek. Den 

internationella missionen har varit en ledstjärna, pionjär och inriktad på helhetssyn och 

samarbete. 37

I handboken för missionärer/missionsarbetare kan man se att stor vikt läggs på att den som reser 

ut ska känna till den kulturen dit de reser. Även etniska, sociala, religiösa, politiska och 

 
32 Efk’ s policy,2004 s. 16 
33 Efk’s policy,2004 s. 22 
34 Efk s policy,2004 s. 8 
35 Efk s församlingsdokument 
36 Efk s policy,2004 s.14 
37 Efk’s policy,2004 s. 3 
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ekonomiska villkor människor lever i är viktigt att kunna. Men också att man ska vara beredd att 

delta aktivt i det dagliga arbetet.38  

EFK skickar ut missionärer till andra länder under en tidsbestämd period. EFK anser att 

missionärerna är viktiga resurser, som medverkar till att EFKs mål förverkligas.  

Missionären ska arbeta i team med landets inhemska ledare och medarbetare och inordna sig i 

den struktur som gäller hos samarbetspartnern.39  

EFK vill vara pionjärmission, där folk som inte nåtts av det kristna budskapet prioriteras i teori 

och praktik. Arbetet ska präglas av planering och genomföringen av internationellt arbete.40

 

En intervju med två representanter för Evangeliska frikyrkan 21/4 2005 

Vi träffade pastor Göran Oscarsson och Åsa Andersson på Korskyrkan i Gävle. Vid inledning av 

intervjun informerade vi om vårt syfte. Sedan frågade vi om vi fick spela in intervjun. Det ska 

tilläggas att vi mailade frågorna på förhand.  

 

Vi började prata om mission och dess betydelse för samfundet. 

Både Göran och Åsa var ense om att missionsrörelse är av första prioritet. Göran berättade att 

Kyrkan hette tidigare Örebromissionen men har bytt namn med tiden, i namnet ser man att 

mission är viktig.  

– Missionen är livsnerven eller hjärtat i vår församling, det är ett kännemärket för samfundet. 

Det är ju själva grundtanken med Jesus som är vår mästare gav oss befallningen. Som 

apostlagärningarna1:8 

”Församlingen är länken en plattform där missionen utgår ifrån för att missionera.  

Liksom i Apostlagärningarna var församlingen en plattform vilken mission kunde bedrivas som i 

Jerusalem startade en församling och där utifrån så blev det mission ute i världen” 

 

Hur bedriver ni det nationella och internationella missionsarbetet? – Det är samverkan mellan 

olika lokala församlingar i missionsarbete. Vi i Evangeliska frikyrkan samverkar med Örebro 

missionsskola och förbundet i skolans regi kan man gå en sex månaders utbildning om man ska 

ut och missionera i ett annat land. För att man ska lära sig språket, kulturen ja det som är viktigt 

att kunna innan man reser. Utbildningen ger en baskunskaper. Vi är beroende av 

missionsorganisationen på det sättet. 

 
38 Efks policy,2004 s.26 
39 Efks policy,2004 s.4 
40 Efks policy,2004 s.3 
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Vi verkar i 22 länder. Genom olika projekt som sociala och församlings grundande. 

Vi har en speciell avdelning där Roland Löfgren är ansvarig. Vid missionsmöten tar man upp 

olika frågor som om det är någon som skall resa ut som missionär eller olika projekt. Vatten 

utbyggnad är ett exempel på projekt som sker i samarbete med Sida. Göran berättade att de hade 

130 stycken missionärer.  

 

Vi undrade om katastrofen i Asien och om de hade hjälparbetare där.  – Vår samarbetspartner i 

Asien hade folk på plats som automatiskt blev involverad i hjälparbetet.  

Det som är bra med mission är att pengarna man samlat in inte försvinner på vägen utan går dit 

de ska. Det hamnar inga pengar i någons ficka eller hos organisationen. 

Vi har i högsta grad känt att missionen fått en ökad tilltro hos vanligt folk, att de vet att pengar 

som inte försvinner på vägen utan kommer dit de ska.  

Länder vi vill koncentrera oss på i missions arbete finns inom 10-40 fönstret som innefattar 

länderna Asien, Mellanöstern, Europa m.fl. 

 

För att få en bättre bild av missionen frågade vi Åse hur det är att vara ute som missionsarbetare. 

Åsa är andra generationen av missionsarbetare.  

Åsa hade bott i Belgiska Kongo under längre perioder, då hennes far var missionär under en del 

av hennes uppväxt fram till hans död i rabies, då hon var i tonåren. Han var Bibel lärare och 

predikant. Han startade flera församlingar och byggde skolor innan han avled.  

Åsas mamma var barnmorska och hjälpte till att förlösa många kvinnor där nere. När jag själv 

kom dit som missionsarbetare kändes det som en stor tröst att se hur dessa församlingar växt och 

blivit större, att hans arbete gett skörd. 

 

Åsa reste tillbaka till Kongo som missionsarbetare när hon blivit lite äldre och stannade i landet 

sex månader. 

Åsa tyckte att hon blivit väl bemött av människorna. De är helt fantastiska och har mer tid för 

varandra. Fast det var oroligt med krig mellan olika stammar och man hade väskan packad för att 

snabbt kunna fly så var människor vänliga. I landet är överlevnaden den stora frågan allt annat 

har mindre betydelse. Vi undrade vad hon lärt sig. 

– Åsa svarade att förutom språket och kulturen tacksamheten.  De har sin egen tro med inhemska 

gudar som de tillber, men inte får bönesvar ifrån. När man kommer med att Gud älskar dig så får 

de bönesvar. Då försvinner förbannelser och de blir friska, de ser att de blivit lurade. Sedan ser 

man att vi har det otroligt bra i Sverige, vi har el och tak över huvudet. Vi har ett socialt system.                          
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Det var många som tog emot Jesu ord. Det är ett resultat av den hjälp de har fått.  

Upplevde du några svårigheter?    

Åsa tyckte att kulturskillnaden var svår att anpassa sig till. Det är ett helt annat klimat, där är det 

inte de materiella tingen som styr, utan överlevnad. Att man har mat för dagen. Vi tänker så 

annorlunda.  

Kände du att du gjorde en humanitär insats?      

 – Ja, helt klart kändes det som att jag gjorde det. För man kan inte lära ut evangeliet till en 

människa med tom mage. Man måste först ge människan mat, medicin, sen kan man börja berätta 

om Gud.  

Vilka motiv finns för den kristna missionen, anser du? 

– Det är att hjälpa och stödja folk socialt, humanitärt och hjälpa till med utbildning. 

 Jag kan ta ett exempel som när många mödrar och barn dött av att man skurit navelsträngen med 

ett osteriliserat föremål. Om man informerar om att dödligheten minskar om man steriliserar 

föremålen över öppen eld minskar dödligheten. Då är det med enkla medel. Det är sådana 

kunskaper de behöver.                           

Grunden för mission är fortfarande densamma. Det är inte meningen att missionen ska styra utan 

genom utbildning stärka människor. Hjälp till självhjälp, helt enkelt. 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?   

 – Nackdelen är kulturkrocken för man inte är van vid deras sociala system. Men lär man sig 

språket och kulturen försvinner nackdelarna. Fördelen är att man hjälper människor och ger 

människor en möjlighet att komma till tro. 

 Det är en stor glädje att hjälpa människor och det man gjort gett resultat. Även fast man fått 

försaka vissa saker har arbetet man lagt ned ändå gett frukt.  
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3.3 Pingstkyrkan 
 
Pingströrelsen har Bibeln som grund i sin trosvärdering. Bibeln är rättesnöret, så som det kommer 

fram i Gamla och Nya testamentet. Gud har anförtrott församlingen och dess medlemmar att föra 

ut evangeliet till alla människor. Därför vill de tydliggöra Guds kärlek genom att visa omsorg för 

hela människan.41

 

Missionsuppdraget bygger på missionsbefallningen. Med missionen vill man att alla folkslag, 

kulturer, samhällsgrupper och varje generation ska få evangeliet presenterat för sig på ett 

begripligt sätt detta för att man ska kunna ta ställning till Jesus Kristus. 

 

Man vill bygga självständiga församlingar både nationellt och internationellt. Den muslimska 

världen, framför allt Mellanöstern, anser pingstkyrkan vara ett viktigt område att missionera i. De 

onådda är de som inte ännu tagit del av det kristna budskapet: kvinnor, barn, ungdomar, det 

nationella ledarskapet. Man har olika strategier och metoder för att nå sina mål som bl. a. Är att 

förankra missionen i församlingen genom information, dialog och bön. Man ber för att utsända 

missionärer och för missionärer som ska ut på missionsuppdrag. Innan en missionär reser ut 

förbereder man sig inför sin uppgift, man uppmuntrad till missionsinsatser. När man sedan vistas 

i ett annat land är det viktigt att ge socialt stöd. Men det är lika viktigt att samverka med de 

övriga församlingarna och organisationerna inom rörelsen, men också med andra 

missionsorganisationer och; höja kunskapsnivån i olika länder genom stöd till undervisning42

 
Pingstkyrkan har en riksorganisation som heter Svensk Pingstmission. Det är ett riksorgan som 

får ca 250 miljoner kr per år från Sida. De lokala församlingarna kan ansöka om bidrag för olika 

prospekt därifrån, mot en egen insats på 10 %. Svensk Pingstmission är ett gemensamt organ för 

församlingarna som ser till de behov som finns hos församlingarna i missionsfrågor. Organet 

fungerar som en länk mellan internationell mission och biståndsgrupper. Pingstmissionen har ett 

nära samarbete med lokala församlingar ute i världen. I ungefär 80 länder har pingstmissionen 

samarbetspartners. De lokala församlingarna beslutar om egna missionärer och vilka 

missionsinsatser som ska göras, ibland sker det i samarbete med Svenska Pingstmissionen.43

 

 
41 Pingststadgar s. 11 
42 Pingstförsamlingens stadgar antagen, 2001 
43 Spms hemsida samt intervjun med Sven –Gunnar Hultman 25/5 
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Intervju med en representant för Pingstkyrkan i Gävle 25/5 2005 

Vi träffade Gävle Pingstförsamlings missionsråd Sven-Gunnar Hultman i deras lokal på söder. Vi 

informerade Sven-Gunnar om vårt syfte och frågade om vi fick spela in intervjun vilket vi fick. 

Det ska tilläggas att Sven -Gunnar ville ha frågorna på förhand, för att kunna ge oss så bra 

information som möjligt.   

 

På vår fråga om vilken inställning Pingstkyrkan har till missionen, svarar Hultman att man har en 

positiv inställning till den och att den funnits med i rörelsen sedan den etablerades i Sverige. 

Missionen har alltid utgjort en stor del av rörelsen. I många församlingar går mellan 20-25 % av 

intäkterna till mission, säger Hultman.  

 

Det man själv mår bra av vill man att andra ska få del av. Just den starka upplevelsen man får 

genom sin tro samt svaren på livsfrågor man får genom Gud, det gör att man vill sprida ut det till 

andra människor i världen. Vi följer missionsbefallningen.  

 

Missionen är nödvändig för samfundets fortlevnad, menar Hultman, särskilt den i andra länder, 

men även i Gävle görs olika satsningar. Församlingen är av stor betydelse för missionärerna 

också, inte minst när det gäller förbönen för dem. Även ekonomiskt är missionen beroende av 

församlingsmedlemmarnas gåvor. Hultman menar att församlingen har ett ofta flerårigt 

arbetsgivaransvar gentemot de missionärer som skickas ut.  

 

När det gäller det nationella och internationella missionsarbetet är det så att varje lokal 

församling är en fristående enhet. Varje församling kan alltså skicka ut sina egna missionärer. 

Men andra församlingar kan också bidra med pengar till någon missionsverksamhet. Den 

nationella Svenska Pingstmissionen kan också hjälpa till (se informationen ovan). Sändande av 

missionärer sker alltid i samarbete med den lokala församlingen i mottagarlandet, säger Hultman.  

 

Mycket av det internationella missionsarbetet är på pionjärbasis i nya områden. Det kan vara 

experthjälp för att t ex bygga brunnar. Missionen har förändrats mycket, säger Hultman, och 

områden som prioriteras idag är samhällen i Mellanöstern. I sin strävan att nå ut med sitt budskap 

använder sig Pingstkyrkan av olika media, teve, radio, Internet mm. Pingstkyrkan har en egen 

radiokanal, Ibra, som sänder radio i olika delar av världen.  
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När det gäller organisationen inom Pingstkyrkan berättar Hultman att församlingen har ett 

missionsråd. Beslut inom rådet går till kyrkans styrelse och vidare till församlingen. På riksplan 

är det Svenska Pingstmissionen som ansvarar för medlen från Sida. Sammanlagt finns mellan 

200-300 missionärer inom Pingstkyrkan. Församlingen i Gävle stöttar ett tiotal missionärer. En 

av dem är Bengt Fiske, som arbetar i Tyskland bland utsatta familjer, barn och ungdomar.   

 

På vår fråga om hur Pingstkyrkan förhöll sig till flodvågskatastrofen i Asien, svarar Hultman att 

Svenska Pingstmissionen hade folk i området och att det fanns ett engagemang. Pingstkyrkan i 

Gävle hade inga missionärer där, men genom olika kontakter stöttade församlingen arbetet 

ekonomiskt. Hultman berättar att en medarbetare från Ibra radio var på plats och tolkade åt 

svenskarna eftersom han kunde prata thailändska.  

 

Frågor till Pingstkyrkans missionär Bengt Fiske                                                                                                  

Frågorna var ställdes till Pingstkyrkans missionär Bengt Fiske som är missionär i Berlin. 

Kontakten har skett via mail pga. att Bengt pendlar till viss del mellan Sverige och Tyskland. 

Har du varit missionär?                                                                                                                                 

– Ja. 

Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                                                               

– Jag var i Bayern Regensburg under 7 år. Sedan i Berlin från 1999 heltid.    

                                                                          

Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                                         

– I katolska Bayern tycke en del att vi som frikyrka var en sekt. Annars bra. 

 

Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?                                                                             

– Landet man jobbar i blir ju som ett andra hemland. I Tyskland har jag lärt mig att Sverige 

egentligen är ganska litet med lite utrymme för olika åsikter. Tyskland är så stort 80, millioner 

invånare med olika religioner och grupper att man lär sig stå för egna och respektera andras 

åsikter.         

         

Kände du att ni kunde nå ut med det kristna budskapet?                                                                         

– Jo, det har jag gjort både i Bayern och här i Berlin. 
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Vad var det största svårigheterna?                                                                                                     

– Att européen i dag är så okunnig och främmande för frågor om Gud och vad tro överhuvudtaget 

är. Att det finns någonting som är viktigare än pengar, sex och makt. 

 

Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                                       

– I ett i Regensburg var det endast så kallad andlig verksamhet, gudstjänster, barnmöten, 

själavård osv. I Berlin jobbar vi med gatubarn, prostituerade och drogberoende plus och ensamma 

mammor. 

 

Ser du missionen som ett kall?                                                                                                           

– För mig var det helt klart en personlig kallelse. 

 

Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                                     

– Motivet måste vara att berätta om Jesus, hans ord och samla de som tror i en församling. Men 

som kristen bör man engagera sig i samhälle och hjälpverksamhet även i andra länder, men man 

behöver ju inte kalla det mission. Även om det ligger nära till hands att samtidigt som man ger 

materiell hjälp inte vill underlåta att ge andlig hjälp. 

 

Vad är målet med missionen anser du?                                                                                             

– Målet är enligt det Jesus säger; gå ut i hela världen och gör lärjungar av alla folk. 

Har missionens inriktning förändrats eller är grunden fortfarande densamma?                               

– Det är lätt att man undanhåller själva budskapet om Jesus om man jobbar mycket socialt, 

eftersom det sociala är ok för många, men de vill inte höra om Jesus. Förr var det nog klarare att 

det i första hand handlar om budskapet om Jesus Kristus. 

 

 Vilka är missionens principer anser du?                                                                                              

– Zinzendorf var en tysk teolog som skickade ut missionärer till olika delar av världen under 

1700 talet. Han sa till missionärerna som skulle till Amerikas indianer: 

”Lev bara som ni brukar bland de infödda, så glada tacksamma och hårt arbetande som ni är 

alltid, och vänta med att säga någonting tills att de som ser er till slut inte kan hålla sig, utan blir 

så nyfikna på er livsstil att de frågar er vad ni har för livsåskådning.” 
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Hur ser du på missionen?                                                                                                                     

– Det är helt enkelt Guds budskap till alla människor. Det är gränsöverskridande. Det gäller alla 

folk. Det är inget tvång utan ett erbjudande. 

  

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                                              

– När man har tvingat folk till att komma till tro kristendomen av politiska eller andra skäl och 

kallat det mission, har grundförutsättningen för verklig mission raserats. Den kan endast mottagas 

av en fri människa som efter eget övervägande kommer fram till sanningen om Guds son Jesus. 

Fördelen är för samhället ekonomisk. Man lär sig avtala sanning, alla människors lika värde, att 

den rike ska dela med sig, trygga familjerelationer eftersom sexdriften inte är det viktigaste i livet 

osv. 

 

Varför är missionen viktig?                                                                                                               

– För att kunna bli en kristen måste man ju först höra om vad Bibeln säger om detta. Och det är 

missionens uppdrag. 

 

Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                                 

– Att alla människor ska få sin chans att höra vad Gud har att erbjuda. Och så att de ska tro detta 

förstås. Men det blir deras eget val i så fall. 

 

Övriga synpunkter på missionen?                                                                                                      

– Det är dags att missionera i Sverige och Europa igen. 
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3.4 Livets Ord 
Trosförkunnelsen inkluderar både andliga och materiella välsignelser, man hänvisar till ordet i 

Markus evangelium där det står ”allt förmår den som tror”. I och med detta vill man förtydliga att 

det finns ingen gräns för människans möjligheter på jorden. 

Målet med förkunnelsen är att människan skall återfå den position som hon hade innan hon föll. 

Detta innebär att människan har samma position som Adam hade i lustgården före syndafallet, 

eller som Jesus hade när han levde.44    

          

”Gå ut och gör alla folk till lärjungar.” Det var det sista Jesus sade innan han rycktes upp till 

himlen (Matt 28:18-20). Lärjungarna uppmanades att bli hans vittnen ända till jordens yttersta 

gräns och berätta om vad Jesus gjort och den frälsning som finns tillgänglig för var och en som 

tror. Den befallning Jesus gav sina efterföljare pågår fortfarande, omkring 2 000 år senare, med 

full styrka. Det är alla kristnas första och största uppdrag”.45 

  

Livets ord är en kristen församling som vill sprida evangeliet och nå ut till så många som möjligt 

om vem Jesus är. Livets ord är en församling som ligger i Uppsala och som är för många ett 

andligt hem där man kan få hjälp och stöd. Det är Livets Ords medlemmar tillsammans som är 

basen för allt arbete som görs både när det gäller yttre och inre mission. Allt sedan livets ord 

startades har man varit väldigt intresserade av att föra ut det kristna evangeliet till folk i andra 

länder. Livets Ord har också grundat nya församlingar på platser i världen där det inte tidigare 

funnits några. Livets ord stöder och hjälper församlingar med ledarträning, humanitärt 

hjälparbete, men de distribuerar också förnödenheter när krissituationer uppstår. Målet med 

arbetet är hjälp till självhjälp.46  

 

Åren (1994-98) bedrev Livets Ord en stor missionsverksamhet framförallt i Östeuropa och 

Ryssland. Livets ord satsade 40 miljoner svenska kronor för att nå ut med evangeliet till de forna 

kommunistiska staterna. Livets ord har grundat nya kyrkor på många platser i Ryssland, men 

också i Tjeckien och Albanien. Speciellt från den ryska ortodoxa kyrkan har Livets Ords mission 

 
44 Frisk. 1998. s 109 
45  www.livetsord.se
46   Församlingen Livets Ord. 2001. s .10 
 
 

http://www.livetsord.se/
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motarbetats, men också ifrån olika nationalistiska grupper. Även andra protestantiska och 

katolska missionssträvanden har motarbetats.47

 

Livets Ords internationella arbete har särskilt fokus på ledarträning och att nå ut till områden som 

ännu inte på allvar nåtts av evangeliet.  

Det missionsarbete Livets Ord utför på olika sätt, syftar till att resultera i 15 centra på strategiska 

platser i världen med arbetet i Uppsala som förebild. Genom dessa centra, som ska fungera som 

baser där ledare tränas och varifrån människor sänds ut i missionstjänst till olika länder, blir 

arbetet både effektivt och bestående. Beroende på huvudinriktning (t ex akademiska studier, 

Bibelskola, barmhärtighetstjänst osv.) kommer de olika centren att få olika karaktär.  

I dag bedriver Livets Ord internationellt arbete i framför allt Ryssland, Ukraina, Armenien, 

Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Afghanistan, Israel och Indien”.48

 

Livets ord har som vision att sända ut tusen heltidsmissionärer, och sedan Maj 1989 har man 

inom Livets Ord gjort mer än tusen missionsresor.49

 

Intervju med en representant för Livets Ord 6/3 2005 i Uppsala 

Vi träffade Hans i gudstjänstlokal i Uppsala. Efter den inledande presentationen av vårt syfte. 

Visade han oss runt i lokalerna innan vi satte oss ner och vi fick börja ställa våra frågor. Vi 

frågade om vi fick spela in samtalet vilket vi gjorde. 

 

Vi funderade på vilken inställning till mission Livets Ord har. 

– Vi har en väldigt positiv inställning till mission, det är en del av församlingslivet.  

Vi tar missionsbefallningen som den står i Bibeln. När Jesus lämnade den fysiska världen och 

gav uppdraget till sina lärjungar att hans företagande att sprida Bibeln skulle fortsätta, dvs. 

mission. Vi tror även att alla kan missionera kortare eller längre tid. 

 

En annan fundering vi hade var om missionen är en nödvändighet för samfundets fortlevnad.        

– Egentligen kan man inte säga så. Men missionen är nödvändigt för att de finns fortfarande för 

många människor som inte hört talas om Jesus. Det är hoppets budskap som därför är missionen 

 
47 Frisk.1998. s 111 
48 www.livetsord.se  
49 Församlingen Livets Ord. 2001. s 10 
 

http://www.livetsord.se/
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nödvändig. För att vi ska finnas kvar är det nödvändigt med bra familjer, att vi som vuxna är 

trovärdiga. Så att den nya generationen vill fortsätta att missionera. 

 Jesu återkomst är kopplad till att vi når ut med budskapet och att alla har fått en chans att ta del 

av det. 

Vilken roll har församlingen i missionsarbete? 

– Församlingen är en viktig del i missionsarbete. 

 

 Hur ser ert nationella och internationella arbete ut?                                                                         

– Vi har ett nätverk av fristående församlingar, som finns på olika ställen ute i vårt land som 

arbetar med olika prospekt. Vi har ett intensivt arbete som heter nygeneration som vill nå ut till 

högstadieelever och gymnasieelever. För dem som kommer från ett kristet hem som behöver stöd 

och uppmuntran till dem som är sökare och mår dåligt. ( Nygeneration kom från Norge och 

sprids nu över världen.) 

Internationellt finns olika strategier, vi skickar olika team till länder som öppnats eller som Gud 

har talat till oss att vi ska gå in. Vi har även samarbete med andra stora församlingar som i 

Singapore. Som har fått kontakt med oss och som fått trosundervisning från oss men som inte är 

beroende av oss. De har startat en bibelskola i Singapore där de i sin tur har ett starkt samarbete 

med Kina och Indonesien, ett nätverk. Sen används massmedia och satellitteve där vi också når in 

i muslimska länder eller länder som är stängda. Vi har böcker och ljudband som översätts till 

olika språk. Vi har ett översättnings program som gör det att översätta till olika språk som man 

sen bara behöver kontrolläsa. 

Vi har en missionsdirektör som har kontakt med deras olika Bibelskolorna och centra. 

Missionsdirektören planerar de teamresor som ska göras. Han har erfarenhet av administrativt 

arbete. Han vet hur man förhandlar med ambassader och myndigheter för att få visum, om man 

kan resa in i landet eller måste ha inbjudan från någon församling. Krävs det turistvisum eller kan 

man öppet visa att vi är en religiös organisation som tänker ha en konferens där. 

Vi tog upp katastrofen i Asien och frågade Hans om samfundet hade folk där?                                   

– Ja, det har uppmärksammats i kanal fyra Uppland. Vi var bland de första i Banda Aceh åter 

igen uppmärksammade massmedia att kyrkor kan ha en fördel eftersom vi har kontakt med lokala 

kristna i Indonesien. Där var det mycket lätt att få ett snabbare tillstånd att komma in i landet från 

myndigheterna. Vi hade församlingsmedlemmar som är läkare och sjuksköterskor som direkt 

kunde hoppa in och säga att vi är redo. Hjälparbete är viktigt för vi vill hjälpa människor med 

t.ex. medicin. Vi pressar inte människor men vi har vårt budskap, eftersom vi älskar människor 

och vill hjälpa. 
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Anna undrade hur många missionärer Livets ord har i Sverige och utomlands? – samfundet har 

30 långtidsmissionärer ute. Här i Sverige har vi ungdomsteam på 20 personer som har kontakt 

med skolor. Vi har en skolevangelist som på heltid besöker skolor och som kan bli inbjuden till 

skolor. ( Ryssland är större och har flera missionärer.) Det kostar pengar och vi använder 

pengarna på ett bra sätt 

 

Övriga kommentarer? 

– Jag ville understryka att missionen är en hjärtefråga för samfundet, eftersom det är viktigt att få 

en helhetsbild av mission. Jesus hade inte varit intresserad av att omvända någon och sedan får de 

klara sig själv. Hur bygger man upp skolor och sätter nytt hopp till folk att hjälpa sina 

medmänniskor att komma igång och ge hopp. Ingen ska vara beroende av en kyrka, utan 

kyrkorna ska själva klara den ekonomiska biten. Det är viktigt, för om ett land stängs kan 

samfundet ändå leva vidare. Vi lägger oss inte i samfundens angelägenheter vare sig personellt 

eller ekonomiskt men kan komma med råd. Det för att det ska lära sig praktisera i sin kultur. 

Trons princip fungerar i den kultur den finns i.  

   

Fortsatt intervju med  Hans om tiden som missionär.  

För att få en bättre bild av deras mission ville vi veta om han varit missionär?                                                         

– Hans berättade att han varit missionär under kortare perioder för han är familjefar och har fem 

barn. Men jag längtar efter att få resa ut en längre period, när barnen blivit större. Jag har varit 

i Ukraina och  på några teamresor i Sverige. 

Man blir helt fantastiskt väl bemött, man möter en sådan gästfrihet och vänlighet, men samtidigt 

är det helt annorlunda. Det är nyttigt att se andra länder utanför turistorterna.  

Helt vanliga människor de har så stora förväntningar, och de visar en sån stor tacksamhet. Det är 

livsförändrande. 

Man lär sig saker om sig själv och om landet, både före och efter en sådan resa. Man förbereder 

sig innan och tar reda på fakta om landet och språket. Sedan reser man ofta tillsammans med folk 

som man kanske inte har utvalt, det är nyttigt socialt. I bland är det inte femstjärniga hotell utan 

kalla rum och det blir kanske inte som man tänkt sig. Man måste ibland kanske peppa varandra, 

det är helheten som räknas. 
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Roberth frågar vidare om Hans känner att han når ut med sitt budskap?                                            

– Definitivt, når man ut till en människa som blir förvandlad kan man förändra ett helt landskap, 

man vet aldrig vem man har framför sig. 

 

Finns det några svårigheter när man är ute på exempelvis teamresa? 

– Svårigheter då kommer man in på Guds fiender dvs. djävulen. Som ställer till det för en,  

plötsligt händer många saker som att barnen blir sjuka, pengar försvinner, ja djävulen skickar 

attacker mot en. Det är jobbigt att se det och man ber Gud om mirakel och står emot. Ett exempel 

är när de hade hyrt en teater i Ukraina för att ha ett möte med några hundra människor. De tryckte 

upp affischer och bjöd in folk, men dagen innan hade någon högt uppsatt kommit för att ha sitt 

möte där. De lokala kristna var vana att sådant kunde ske och man höll mötet i deras lokal i 

stället. Stängs en väg så öppnar Gud andra vägar. 

 

Gjorde du en humanitär insats?                                                                                                           

– Definitivt, helt enkelt att jag som kommer från ett rikt land, kommer till ett land som Ukraina. 

I Ukraina  känner sig folk övergivna och när då människor kommer ifrån andra länder,  blir de 

plötsligt sedda. Det lyfter folket och får de att inse att det finns folk som bryr sig.  

Jag kommer från ett annat land och Sverige är mitt första missionsland. Jag är väl ingen klassisk 

missionär för jag arbetar på en vanlig skola och är ute då och då på Streetmission. Att nå ut med 

det kristna budskapet är viktigt. 

Att berätta om Jesus och Gud är ett sätt att ge varje folkslag en möjlighet att höra det kristna 

budskapet. Vi är bara en av många olika  församlingar som tex. Svenska missionskyrkan, 

Baptisterna m.fl. som för ut det kristna budskapet                                                                                                   

Missionens inriktning har inte förändrats men kanske hur man praktisera den. Det positiva idag är 

att man når ut på ett annat vis än förr, man når andra länder snabbare tack vare den nya tekniken, 

som radio och teve och Internet.                                                                                                                                 

Missionen är viktig i den meningen att det är ett sätt att nå ut med det kristna budskapet. 

  

Vi diskuterade för och nackdelar med mission och hur synen förändrats mot förr.                             

Hans ansåg att fördelarna är att få uppleva något mer av världen. Man öppnar sig mer för 

människan. Han tyckte inte att det fanns några nackdelar men att det skulle vara om någon 

betedde sig klantigt eller grinigt.  

Det viktiga är att ge hopp till människor och visa att det finns medmänniskor som bryr sig och 

som vill dem väl. Att Guds kärlek är den rätta vägen. 
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Hans gav oss många exempel på hur människor blivit bönhörda.  Han berättade om en 

jordbrukare som ville utveckla sig och bli en bättre jordbrukare. Mannen bad till Gud att få träffa 

en person som var kunnig inom jordbruk, vilket han då faktiskt av en händelse gjorde. Mannen 

och Hans möttes av en slump på ett möte i Ukraina och kom i samspråk om just jordbruk. Hans 

som har sina rötter inom jordbruk kunde ge mannen värdefulla tips. Mannen blev salig, berättade 

Hans. 

 

3.5 Mormonerna 
Mormonerna använder Bibeln i sin förkunnelse och resonemang. Den åberopas i samma 

omfattning som andra texter, men den ges ofta en skärskild mormonsk utläggning. Mormonerna 

skiljer från de kristna kyrkorna då de påstår att uppenbarelsen fortsatt och att Mormons bok och 

andra visioner har samma anseende som Bibeln. Även andra kyrkor förväntar sig också att Gud 

skall uppenbara sig för människor och församlingar, men de är noga med att undersöka dessa nya 

uppenbarelser med hjälp av vad Bibeln säger. För mormonerna är i synnerhet de uppenbarelser 

Joseph Smith fick en direkt fortsättning på den bibliska apokalypsen 50

 

Mormonerna har tagit emot uppenbarelser som säger att det är viktigt att det  rentvådda 

evangeliet skall nås ut till alla människor och länder på denna jord. De menar att Gud aldrig 

kommer med en uppmanig utan att först förbereda en möjlighet att verkställa det som han befaller 

oss. Vidare kommer Gud att öppna en väg för oss att kunna predika evangeliet i de länder som nu 

är stängda. Vår President Spencer W Kimball har rått kyrkans medlemmar att verkligen be för de 

länder som nu är stängda så att de kan öppnas för missionsarbetet.51

 

Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har alltid betraktat sig som en missionärskyrka. När Jesus 

levde på jorden, utvalde han apostlar och sjuttio lärjungar och gav dem makt och ansvar att 

predika evangeliet. De predikade mest för sitt eget folk, judarna. När Jesus hade uppstått ifrån de 

döda sände han ut apostlar för att predika evangeliet för hedningarna. Han befallde apostlarna att 

de skulle gå ut och förkunna evangeliet i hela världen för allt skapat. 

 

 
50 Gustafsson m fl. 1983 s. 52f 
51 Evangeliets principer 1998 s. 160 
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Mormonernas missionsarbete återupprättades genom profeten Joseph Smith. Gud hade 

uppenbarat sin vilja för honom att predika evangeliet över hela världen. I juni 1830 startade 

Samuel Harrison Smith, profetens bror, den första missionärsresan för kyrkan.52 

 

Alltsedan 1800-talets början har tusentals missionärer känt kallelsen att gå ut och predika 

evangeliet. Det budskap som de förkunnar i hela världen är att Jesus Kristus är mänsklighetens 

frälsare och Guds son. De proklamerar att evangeliet har återställts genom en Guds profet. 

Missionärerna skall ha ansvaret att predika evangeliet för alla människor, och de skall döpa dem 

och lära dem allt vad Herren har befallt (Matt 28:18-20)  

 

Mormonerna menar att deras missionsarbete är viktigt för att alla människor skall kunna nås av 

evangeliet. Genom detta missionsarbete hoppas Mormonerna att människorna skall komma till 

insikt om sanningen, vända om till Gud och få förlåtelse för sina synder. När missionärerna reser 

ut i världen för att evangelisera bekostar de allting själva.53

 
 

Intervju med en representant för Mormonerna 18/4 2005 

Anja Klarin var väldigt tillmötesgående vid telefonkontakten. Hon tyckte det var lättast om vi 

mailade våra frågor på förhand, eftersom vi bor i en annan stad. För hon ville förbereda sig så att 

intervjun skulle bli så givande som möjligt. 

 

Vi inledde med att fråga Anja vilken inställning mormoner har till missionen?                            

 – Helt enkelt att det är en befallning från Gud, se Mark 16:15: .I Läran & Förbunden, en av våra 

skrifter med nutida uppenbarelser, står det: ”Det tillkommer var och en som blivit varnad att 

varna sin nästa.”54  

Så man kan säga att missionen är nödvändig för samfundets överlevnad? Anja menar att 

i någon form måste vi tala om evangeliet – till våra barn, till dem vi möter – annars måste ju 

kyrkan på sikt dö ut. Men sätten vi sprider evangeliet på kan variera mycket. 

 

Om man då skulle se på församlingen, vilken roll anser du att den har i missionsarbetet? 

– Det finns många sätt som församlingen och missionsverksamheten är nära förbundna på. T ex 

kan församlingen stödja ekonomiskt de missionärer som inte har råd att gå på missionera. 
 

52 Ibid s. 158 
53 Ibid s 158f 
54 L&F 88:81. 
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Församlingsmedlemmarna är däremot inte direkt ansvariga för uppsökande missionsverksamhet, 

men det är viktigt att församlingen välkomnar alla människor som besöker kyrkan, och att 

individerna i församlingen talar om evangeliet med sina vänner och bekanta. Det är inte heller 

församlingsmedlemmarna som formellt undervisar intresserade, men om missionärerna inte får 

stöd i undervisningen av medlemmarna blir resultatet sämre. 

 

En sak som blir tydlig när man läser mormonernas skrifter och böcker är er iver att missionera 

och nå ut till människor. Hur bedriver ni det nationella missionsarbetet?  

Vi kallar ett land eller en del av ett land formellt för en mission. Sverige är t ex en mission. 

Medan Storbritannien på grund av större medlemsantal har 5-6 missioner. En missionspresident 

har tillsammans med sin hustru ansvaret för alla missionärerna i sitt område, vilket brukar vara ett 

hundratal. Han har också två ”vanliga medlemmar” som rådgivare (på sin fritid) och två 

missionärer som assistenter. Missionen är sedan indelad geografiskt i mindre grupper. 

Missionärerna har uppsökande verksamhet och försöker bedriva information på olika sätt, genom 

att knacka dörr, hålla gatumöten eller gruppundervisningar, informera i skolor och för pressen 

osv. En halv dag i veckan har man också hjälpverksamhet av praktisk art för medlemmar eller 

icke-medlemmar. Vad missionärerna undervisar om finns skisserat i stora drag och detta är 

samma över hela världen, men sedan har missionärerna frihet att med Andens hjälp anpassa 

budskapet efter behovet som finns hos den som ska undervisas. 

 

 

Om vi istället skulle blicka ut över världen, hur ser då eran internationella mission ut?  

– Ja, kyrkan har en s.k. Missionary Department vid kyrkans huvudkontor i Salt Lake City som 

kallar missionärer över hela världen. De vet vilka länder som behöver fler missionärer och 

samordnar missionsarbetet över hela världen. Kyrkan har också en rad skolor (15 st över hela 

världen) för missionärerna, där man utbildas mellan 2 veckor för dem som kan det aktuella 

missionsspråket och 2 månader om man behöver lära sig ett nytt språk. På den största 

missionärsskolan som ligger i Provo i Utah, USA, undervisar 1 100 lärare drygt 24 000 

missionärer om året i 48 språk. I Europa finns det missionärsskolor i England och Spanien. 

 

 Vi har nog alla blivit väldigt berörda av vad som har hänt när det gäller flodvågskatastrofen i 

Asien hade ni folk på plats när katastrofen inträffade? 

– Vi hade heltidsmissionärer på plats när katastrofen inträffade. De klarade sig genom att de inte 

var på stranden på söndagsförmiddagen utan i kyrkan. Dessa missionärer har naturligtvis hjälpt 
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till mycket under och efter katastrofen, bland annat som tolkar för västerländska turister som inte 

har kunnat det lokala språket och har behövt information till och från de lokalas språk. Kyrkan 

har också ett omfattande biståndsarbete över hela världen, hand i hand med missionsarbetet. 

Genom denna verksamhet har humanitärt bistånd hittills nått 147 länder och omfattar tio 

miljontals dollar varje år.  

 

Om man ser det hela statistiskt, hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands? 

– I Sverige finns ett hundratal och 60 000 i hela världen. De flesta är unga män i ålder 19-23 år. 

De pojkar som växer upp i kyrkan uppmuntras att förbereda sig på att bli missionärer som vuxna, 

men det är naturligtvis inte något tvång. Många unga kvinnor går också ut som missionärer, samt 

en hel del äldre par i pensionsåldern. 

 

Har du några övriga kommentarer? – Hon hänvisade att man kunde gå till deras kyrkas hemsida 

som är skriven på engelska, för där fanns en avdelning om missionsverksamheten ( se s. 47) 

 

Intervju med Sara en missionär inom Mormonerna. 

Vi fortsatte vår intervju med Sara. 

 

Vi frågade var och hur länge hon var ute som missionär?  

Sara talade om att hon har varit ute och missionerat när hon var 24-25 år.  

Hon berättade att hon kom till manchesterområdet i England 1994 och stannade i 18 månader, på 

egen bekostnad liksom alla andra missionärer i kyrkan. 

 

Det är intressant att veta hur ni blev bemötta i landet/länderna.                                                       

– Bra, folk var lite nyfikna på varför jag hade åkt från mitt hemland för att bo i deras land. En del 

var lite ”rädda” för oss missionärer och en del trodde vi var nunnor. 

 

Vi kan förstå att det kan vara väldigt intressant att resa ut och lära känna andra människor och 

deras kulturer. Känner du att har fått något eller lärt dig något om dig själv eller landet? 

 – Ja, massor, man lär sig av alla erfarenheter i livet. Men just den här erfarenheten lärde mig att 

folks kulturer är annorlunda även om vi bor rätt nära varandra och att man behöver respektera 

och uppskatta varandras olikheter mer. Trots detta är vi människor frapperande lika, var vi än 

bor. Jag lärde mig också älska England och den kärleken håller fortfarande i sig. Om mig själv 
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lärde jag mig bland annat att min gudstro håller, även i svåra situationer. Jag blev också 

överraskad av den empati man kan känna inför människor man möter som man ännu inte känner. 

 

Tycker du att det var svårt att gå ut och missionera, kände du att du nådde ut med det kristna 

budskapet?                                                                                                                                         

– Njaa, till dem som valde att lyssna, medan de flesta människor bara hastade förbi.  

Man kan tycka att när man kommer till ett nytt land med en annan kultur och sedvänjor, tar det 

tid innan man kommer in i det hela så att säga. Vad upplevde du som de största svårigheterna?    

– Att få människor att förstå att de är Guds barn och att detta är viktigare än allt annat man kan 

ägna sin tid och sitt liv åt. I ett västerländskt samhälle finns det inte mycket plats för religion. Sen 

måste faktiskt erkännas att värdet inte var så lätt att handskas med alla gånger. 

Kände du att du gjorde en humanitär insats när du var i England? – Kanske inte på samma sätt 

som om man hade varit på mission i ett land i tredje världen. Men att ge människor kunskap om 

Gud är också ”humanitärt” på ett nog så viktigt vis. 

 

Innan du reste till England, kände du ett kall att bli missionär? 

– Absolut, jag fick ett personligt brev från kyrkans nuvarande profet där han kallade mig till 

England. Däremot hade jag inte vetat hela mitt liv att jag skulle gå på mission, utan när rätt tid 

kom kändes kallet tydligt. 

 

Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du? – Vår kyrka har ett tvådelat missionssyfte. 

I fattiga länder har vi s.k. välfärdsmissionärer, där man måste avhjälpa folks nöd och fattigdom 

innan man kan lära dem om Kristus. Det kan t ex vara pensionerade läkare som hjälper till med 

sjukvården. Det finns också lärare som lär människor att läsa, och jordbruksmissionärer som lär 

ut effektiva jordbruksmetoder och vad som är nyttigt att odla. Motivet för detta är naturligtvis att 

hjälpa människor att få det bättre. Men även de proselyterande missionärernas motiv är att hjälpa 

människor att få det bättre, eftersom kunskap om Gud och hans plan för sina barn gör att 

människor blir lyckligare. 

 

Vad är det huvudsakliga målet med missionen anser du? – Det är att sprida budskapet om Kristus 

och hans kyrka. Kristus sade: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela 
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skapelsen”55 Om man ser på missionens inriktning, har den förändrats eller är den i grunden 

densamma? Den har inte förändrats tycker Sara 

 

Hur ser du på missionen?  – Det är som en kärleksgärning och som ett sätt att tacka för förmånen 

jag har fått att få kunskap om Kristus och hans kyrka. 

 

Det finns mycket att säga om mission, men finns det fördelar respektive nackdelar med mission?  

– Fördelarna är ju att man kommer ur sin bekvämlighets zon och får göra saker som kräver mod 

och kärlek. Man lär sig förstå och tala med människor som man inte hade kunnat annars. 

Nackdelar ser jag inga. En del kan kanske se det som en stor uppoffring att vara borta från ”sitt 

liv” i 1,5-2 år men tiden går ju inte förlorad utan man får en fantastisk erfarenhet. 

 

Vi undrar varför är det så viktigt att bedriva mission, och vad vill ni åstadkomma? 

 – Den är en del av Guds plan är att vi ska sprida evangeliet till varandra som ringar på vattnet.  

Att sprida kunskap så att så många människor som möjligt får en chans att ta ställning till 

budskapet om Kristus och hans kyrka. Som avslutning vill vi fråga om du har något att tillägga 

när det gäller missionen? – Min mission var en av de absoluta höjdpunkterna i mitt liv, säger 

Sara. 

 

 

3.6 Jehovas vittnen 
 

Liksom många av de nyreligiösa rörelser som har uppkommit i slutet av 1900-talet, tror Jehovas 

vittnen på Jesu nära återkomst och de tror att han kommer att etablera sitt himmelska rike här på 

jorden. Jehovas vittnen stöder sin tro på Bibeln och inte på mänskliga spekulationer. Men deras 

tolkningar av Bibeln skiljer sig väldigt mycket ifrån den traditionella kristna kyrkans troslära. 

Jehovas vittnen utgår ifrån en egen översättning av Bibeln.56

 

Deras mission utgår från att göra ”lärjungar av människor av alla nationer” Jehovas vittnen 

försöker göra detta genom att gå ut och förkunna de goda nyheterna från Bibeln. Ett Jehovas 

vittne går från hus till hus för att samtala med människor om deras tro. Jehovas vittnen menar att 

det gjorde också Jesus, han gick från stad till stad och predikade de goda nyheterna. 
 

55 Mark 16:15 
56 Barret.2001, s. 186 



 38

                                                

Ett annat sätt som Jehovas vittnen gör för att sprida evangeliet till andra är genom möten som 

brukas hållas i vittnenas rikets sal. 

Ett annat vanligt sätt som Jehovas vittnen gör för att evangelisera är att försöka komma i kontakt 

med andra människor i det dagliga livet, det kan ske i all enkelhet när man träffar sin granne eller 

någon man träffar på bussen. Jehovas vittnen menar att det var också så Jesus gjorde när han 

vandrade omkring och vittnade för människorna.  Jesus undervisade människorna i synagogorna 

och i templet i Jerusalem, och var han än var fick han tillfälle att predika om Guds rike.57

Efter att J.F Rutherford dött 1942 tog N. H. Knorr över som president i USA. Då Knorr tog över  

startades ett mångsidigt utbildningsprogram. Som resulterade i en skola för missionärer år 1943. 

Den kallas för Vakttornets Bibelskola Gilead. Sedan dess har missionärer sänts ut från denna 

skola till länder över hela jorden. Ett antal nya församlingar har växt upp, där det tidigare inte 

funnits några. Det har medfört att antalet avdelningskontor idag uppgår till mer än 100 stycken. 

Man har under vissa perioder anordnat utbildning av församlingsäldste, frivilliga arbetare vid 

avdelningskontoren och dem som är engagerade hela sin tid (som pionjärer) i arbetet att vittna om 

Guds kungarike. Men också ett antal speciella kurser för förkunnare med särskilda  ansvars 

uppgifter. Kurserna har hållits vid ett undervisningscentrum i Patterson i staten New York. 

 

Innan N. H. Knorr dog 1977 var han med om att förändra organisationen och utvidga den 

styrande kretsen vid värlshögkvarteret i Brooklyn. 1976 delade man upp det administrativa 

ansvaret på olika kommittéer, som består av medlemmar från den innersta kretsen. Det har alla ett 

tiotals år av att tjäna Gud bakom sig. 58

 

 

Intervju med tre representanter för Jehovas vittnen i Stockholm 8/3 2005 

Vi fick träffade tre äldre medlemmar från deras församling på Vasagatan i Stockholm.  Elsa, 

Stina och Pekka mötte oss med en känsla av visst motstånd innan vi förklarat vårt syfte att 

uppsatsen ska vara så objektiv som möjlig. Då blev det en något lättare stämning. För att försöka 

lätta upp stämningen ytterligare frågade Roberth om olika bibelcitat det gjorde att Pekka tog fram 

deras Bibel. Efter det flöt intervjun på bra men vi kände att vi inte kunde ställa vilka frågor som 

helst.  

Vad är motivet till att missionera? 

Stina sa att det är vår befallning att gå ut och vittna. Vittnar vi inte är vi inget Jehovas vittne. 
 

57 Watchtower. 2000, 19f 
58 Watchtower. Jehovas vittnen. Vilka är de?(2000) s. 8f 
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Är församlingen viktig i ert samfunds missionsarbete? 

  Stina sa att församlingen är viktig för det är här vi lär oss att göra vittnandet. Vi lär oss bibeln 

och att ha Bibeln som utgångspunkt när vi vittnar. Alla är ute fast vissa är ute mer än andra. 

Alla bestämmer själva hur mycket tid man kan gå och vittna. Det kommer från en själv man kan 

säga att man köper sin tid. 

Vårt internationella arbete styrs ifrån Brooklyn i New York, inflikar Elsa. Där finns Jehovas 

vittnens huvudorganisation. Vi får rapporter från USA om hjälp insatser som i Asien. Det är i 

Brooklyn där de bestämmer om vilka hjälpinsatser som ska ske. Men i regel är vi bland de första 

att vara på plats. Det finns en skola där som man kan gå i. 

 

Roberth undrade hur många missionärer Jehovas Vittnen har? 

Stina talade om att det inte finns några missionärer i Sverige, men i andra länder. I Sverige finns 

det enbart pionjärer som för närvarande uppgår till 1500 stycken. 

Robert undersökte om det är Matteus 28:16-18 de går efter i missionsarbetet. De kommentera att 

de går i Jesus fotspår att förkunna och sprida Guds budskap. Jesus som samlade sina lärjungar 

och utbildade dem och tog dem med sig. Det är Bibeln som styr och inget annat. 

 

Intervju med Elsa Pekka och Stina om hur det är att missionera.  

Vi ville veta om någon varit missionär av de tre. Elsa svarade att man kan säga att hon varit det, 

fast att alla missionerar i samfund. Men det finns de som är utbildade missionärer. Vi har också 

pionjärer och de pionjärerna som har ett särskilt uppdrag. Alla går ut vittnar. Fast när man är 

gammal och inte kan eller orkar gå runt, vill man ändå vittna, även om det sker i en mindre skala. 

 

Anna funderade var någonstans Elsa missionerade?  

– Här i Stockholm har vi många distrikt som vi är uppdelade på annars hade det blivit ett kaos. 

Hela jorden är uppdelad i distrikt, överallt där det finns människor. 

Folk är ganska likgiltiga när det gäller religion i Stockholm. Men det finns de som är 

intresserade. Vi får gå och predika på flyktingförläggningar och då kan utlänningarna ta med sig 

budskapet och på så sätt sprids också deras budskap. 

 

Stina flikar in, att allt fler människor börjar fundera på allt runt omkring som miljöförstörelse, 

droger m.m. Det verkar som om folk börjar sukta efter något mer. 
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När vi är ute och vittnar vet man aldrig vem vi har framför oss när dörren till exempelvis till 

bostaden öppnas, det kan vara ett par som bråkat och därför stänger dörren. Känner vi en viss 

tveksamhet går vi tillbaka lite senare. Folk kan också vara upptagna med något. 

Men även om folk slår igen dörren tar vi det inte personligt. Det kan snarare stärka oss så att vår 

tro blir ännu starkare. Det ger en tillfredställelse även om folk inte vill ta emot vårt budskap så 

har vi följt Jesu budskap. 

Ja, för faktum att vi gör en humanitär insats med människor som lyssnar. Det finns exempelvis 

fångar som ångrat sig inför Gud och sitter av det straff de fått, men som genom insikten bytt spår. 

 

Vad är motivet till mission?  

– Kärnan är Guds budskap och att följa Jesus Kristus. 

Att komma till tro och bli räddade från det onda dvs. djävulen, som ställer till mycket elände. 

Det är fortfarande samma budskap. Är du i ett annat land är Jehovas budskap detsamma. 

Man ska följa lagarna i sitt land och följa Guds budskap man ska vara ärlig. 

 

 

Anser du att missionen är viktig? 

– Missionen är den viktigaste grunden för vårt samfund. Utan missionen skulle vi inte existera. 

Missionen är ett sätt att ge människor hopp och ett sätt att visa att det finns människor som bryr 

sig.    

                

Pekka vill poängtera att ingen är tvungen att vara med i deras samfund, det är helt frivilligt. 

Församlingen har inte stöd från staten och ingen har lön för sitt arbete i församlingen. Vi arbetar 

så mycket som vi behöver för att klara oss. Vi tror inte på treenigheten vilket skiljer oss från 

andra kristna samfund och har vi en egen Bibel, som skiljer sig från den vanliga kristna Bibel. Vi 

tillåter inte blodtransfusion. 
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4. Analys   
När man tittar på den tidigare forskningen ser man tydligt vilken betydelse kvinnan har för 

missionen och dess utveckling, det gäller alla sex samfunden. Om inte alla dessa kvinnor funnits 

och varit så hängivna sin kallelse att föra ut Guds budskap hade missionen inte vuxit som den 

gjorde. Det gäller både kvinnorna i församlingen och de kvinnor som gav sig iväg till ett 

främmande land. 

 

 Man kan se en tydlig skillnad mellan de etablerade och de nya religiösa rörelserna i den 

meningen att de nya religiösa rörelserna har ifrån början haft traditionella kristna värderingar.  

Men med tiden så har de fjärmat sig från sina rötter och blivit en helt annan rörelse 

När vi jämför alla de sex samfundens inställning till missionen, så inser vi att de verkligen 

brinner för att föra ut evangeliet ( det glada budskapet om Jesus Kristus). Det finns en iver och  

en längtan att människor skall överlämna sina liv till Gud och komma till tro. De etablerade 

samfunden och de nya religiösa samfunden delar samma vision, de utgår nämligen ifrån följande 

text i Bibeln:” 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 till 

tidens slut”.(se s.12) 

 

Inom de etablerade samfunden finner man att de har en gemensam helhetsbild på världen, på 

människan och på Kristi uppdrag. Den teologiska och värdegrunden har de gemensamt. Det kan 

spåras ifrån deras gemensamma rötter. Pingstkyrkan och Svenska missionskyrka har 

ursprungligen sina rötter inom väckelserörelsen. Evangeliska frikyrkan som gick samman med 

fribaptisterna och helgelseförbundet har alla en gemensam läromässig, teologisk grundhistorik 

som går tillbaka till 1800-talet och överensstämmer med pingstkyrkan och svenska 

missionskyrkan 

 

Det man kan poängtera är att de tre etablerade samfunden följer samma grundprinciper. Jesus 

Kristus, uppfattad som en ödmjuk tjänare som bedriver mission genom kärlekens styrka, är 

missionens förebild. Missionen skall bära vittnesbörd om Kristus. Alla tre tillsammans har en 

gemensam vision som är att sprida det kristna evangeliet 
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De nya religiösa rörelserna eftersträvar också att nå ut med evangeliet och att sprida kunskapen 

om Jesus Kristus, men tillvägagångssättet och metoderna kan skilja sig åt. Mormonerna har sina 

rötter i traditionell kristendom, men ändå finns det en markant skillnad som i slutändan skiljer sig 

väldigt mycket ifrån vad de etablerade rörelserna står för.  

 

 Mormonerna använder Bibeln när de förkunnar och när de vittnar för människor och den citeras 

som andra skrifter. Det finns dock en skillnad Bibeln tolkas utifrån deras egen Mormons bok. De 

menar att det inte räcker med vad Bibeln säger utan de har fått ta emot nutida exklusiva 

uppenbarelser som bara gäller för mormonerna. Deras profet Joseph Smiths uppenbarelser är en 

fortsättning på den bibliska uppenbarelsen. Utifrån deras egen Mormons bok kan man läsa att 

Gud lovade Joseph Smith stora välsignelser om de utför missionsarbete. Som grund för sitt 

missionsarbete har  Mormons bok en större betydelse än Bibeln.   

 

Livets Ords rörelse är starkt förknippad med trosförkunnelse och framgångsteologi, som i korthet 

innebär att för människan finns det ingen gräns, utan det finns andliga och materiella 

välsignelser. Utifrån deras litteratur speciellt ur Ulf Ekmans bok Doktriner kan man läsa att deras 

troslära och lärogrund utgår ifrån vad Luther lärde ut. Försoningen innebär att Jesus Kristus utgöt 

sitt blod  och dog för våra synder. Ett av Jesu sista ord på korset var ”allt är fullbordat”.  

 

Trosundervisningen menar att det inte är tillräckligt för en försoning. Utan försoningen skedde i 

Jesu andliga död, då han blev ett med satans natur, Jesus var nödgad att bli född på nytt. Så den 

verkliga försoningen skedde inte på korset utan i dödsriket. Så beskriver Torbjörn Swartling 

skeendet utifrån sin bok Trosförkunnelsen inget evangelium. På den punkten framstår 

trosförkunnelsen eller framgångsteologin som Livets ord förkunnar, som ett förvrängt 

evangelium, jämfört med de etablerades samfundens tolkning av samma text. Den slutsats som 

kan dras är att man utgår ifrån att ha Bibeln som rättesnöre och att man delar de grundprinciper 

när det gäller missionen med vad de etablerade rörelserna eftersträvar och vill uppnå, men de har 

en annan bild av trosförkunnelsen. 

 

Jehovas vittnens utläggningar av Bibeln skiljer sig väldigt mycket ifrån den traditionella kristna 

kyrkans troslära. Jehovas vittnen använder en egen översättning av Bibeln. De vill uppnå samma 

syfte som de etablerade rörelserna, att människor skall komma till tro på Jesus Kristus. Men deras 

egen översättning och tolkning av bibeln skiljer sig mycket ifrån de etablerade rörelsernas. 
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Målet för missionen för de etablerade rörelserna och också för de nya religiösa rörelserna är att 

människor skall bli frälsta och komma till insikt om vem Gud är.  

Man kan se att de etablerade rörelserna använder endast Bibeln som källa och betonar 

missionsbefallningen. De nya religiösa rörelserna Mormonerna och Jehovas Vittnen har egna 

skrifter som tillägg till Bibeln. Ur Bibeln lyfter de fram samma bibelcitat som de etablerade.  

Livets ord har bibeln som enda källa men har en egen tolkning av trosförkunnelsen.  De stödjer 

sig också på missionsbefallningen.  

 

Det finns en gemensam grundhållning som man kan finna hos alla rörelser när det gäller 

missionen, men man kan också se att slutmålet är annorlunda. De etablerade rörelserna och 

Livets ord talar om en ny himmel och jord, och att vi skall komma till paradiset, Jehovas vittnen 

tror inte på någon himmel, utan paradiset är på jorden. Mormonerna tror att de efter döden kan 

uppnå olika positioner av härlighet utifrån de goda gärningar man utfört i detta livet, exempelvis 

om man har varit missionär. 
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5. Sammanfattning och slutsatser 
Det etablerade samfunden 

• Det man ser är att inom det etablerade samfunden för alla ut evangeliet. Alla delar samma 

vision genom att följa det som står i Bibeln.  

• Inom de etablerade ser man att de har en gemensam helhetsbild på världen, människan 

och på Kristi uppdrag.  

• De etablerade samfunden följer samma grundprinciper och missionen bedrivs med 

kärlekens styrka. Genom missionen bär man vittnesbörd om Kristus. 

• Hur man missionerar är väldigt lika mellan det etablerade samfunden. Man använder sig 

av den nya tekniken för att nå ut med sitt budskap. Som radio , internet ,satellit och teve. 

 

De nya religiösa samfunden 

• Inom de nyreligiösa samfunden eftersträvar man också att nå ut med evangeliet och 

kunskap men metoderna kan skilja sig åt. 

• De nyreligiösa samfundens grundprinciper för att bedriva mission är snarlika de 

etablerade samfundens. Förutom Mormonerna som betonar Joseph Smiths uppenbarelser.  

• Hur man missionerar inom det nya religiösa samfunden varierar. Tar man Jehovas Vittnen 

så är det deras kall att vara ute och knacka dörr, de använder sig inte av den nya tekniken. 

På sätt som Mormonerna och Livets Ord gör. De vill använda samma metod som Jesus 

själv använde. 

  

Gemensamt för alla samfunden  

• Missionen anses som en förutsättning för samfundens fortlevnad. Missioner är det absolut 

det viktigaste för samfunden. Det beror på att alla följer Guds vilja som det står så tydligt 

i missionsbefallningen. 

• Kvinnorna har alltid haft en central roll i samfundens missionsverksamhet 

• Samfunden har en drivkraft att göra gott för människor. 
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Det är intressant att hur viktig kvinnorna varit för samfundens utvecklig. Att det fanns så många 

eldsjälar som kämpade på tackvare sin starka kallelse att följa Gud. Trots att förhållanden ibland 

var mindre gynnsamma för deras hälsa. 

 

Det vi upplever är att Jehovas Vittnen är ett mer slutet samfund som hela tiden är beroende av sitt 

huvudorgan. I alla de övriga samfunden finns en möjlighet att påverka ledningens beslut. Om 

församlingen anser att missionen är viktig inom ett visst område och inte ledningen kan 

församlingen få ledningen att ändra sitt beslut. Det är vanligt att olika församlingar inom samma 

samfund hjälps åt i missionsarbetet. Tar man Pingstkyrkan i Gävle som ett exempel där hjälper 

andra Pingstkyrkor sponsra deras missionär. Sedan sponsrar Pingstkyrkan i Gävle en av det andra 

församlingars missionärer. 
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Arbetet gick till på följande vis 
Vi har skrivit gemensamt på analysen, forskningsläge 

Anna har ansvarat för: 

Svenska missionskyrkan 

Evangeliska frikyrkan 

Lyssnat igenom intervjuerna på Livets Ord, Jehovas Vittnen, SMK, EFK och skrivit ner svaren. 

Skrev den kortare versionen av Livets Ord, Jehovas vittnen, EFK samt intervjun med Sigge 

Palmaer. Skrivit inledning, syfte, metod ,disposition. 

Fakta sidan  

Sammanfattningen och slutsatsen 

Pingstkyrkan 

 

 

Roberth har ansvarat för: 

Livets Ord 

Mormonerna 

Intervju mormonerna 

Jehovas Vittnen 

Intervjun Pingstkyrkan 

Skrev den kortare versionen av intervjun på SMK utom Sigge Palmaer, Mormonerna,  

Fenomenologin 

Missionsvetenskapliga perspektiv 
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7. Appendix 
Frågor till en representant för Svenska missionskyrkan 12/4 2005 

Vi träffade pastor Per A Widman i deras lokal i Betlehemskyrkan i Gävle.  Efter en kort 

presentation av vårt syfte, frågade vi om vi fick spela in svaren för att senare skriva ner. 

Ska tilläggas att Per velat få frågorna på förhand. 

1. Vilken inställning till missionen har ert samfund? 

– Missionen har alltid varit en av det primära i vår församling. Redan tidigt i stadgarna stod det 

att vi skulle bedriva mission. Den första missionen var riktad mot Ryssland 

2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad? 

– Ja det kan man väl säga för missionen har spelat en stor roll för vårt samfund och gör det än 

idag. 

3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet ? 

– Ja församlingen är a och o för har man inte församlingen med sig skulle det inte gå. Ibland kan 

församlingen vara mer pådrivande än församlingsledning och kyrkoledning.  

4. Hur bedriver ni det nationella missions arbete?                                                                                                

– Vi är uppdelade i distriktpunkt? vi tillhör Mellansverige. I varje område finns en 

distriktsledning. Ledningen vet vilka församlingar som behöver särskild hjälp. Församlingen kan 

vara svaga kanske har församlingen inte råd att ha så många anställda. Det kan vara så att man på 

vissa håll måste lägga ner arbetet eller att församlingen får gå ihop med en annan församling. Vi 

har mer och mer börjat med pionjärarbete ex. på platser som det inte funnits en kyrka under lång 

tid eller aldrig funnits. Man har planterat nya församlingar. Vi arbetar med pastorer på sjukhus, 

inom kriminalvården, studentpastorer, Ria och härbärgen. Man kan ha olika satsningar där kanske 

special utbildade pastorer kommer och stöttar församlingen.  Den typen av mission ökar. 

5. Hur bedriver ni det internationella arbetet? 

– Vi har en missionsledning i Stockholm som organiserar detta med de olika kontakter med våra 

systerkyrkor sen har vi utbildning för personer som vill åka ut, som volontärs utbildning för 

yngre som vill åka ut antingen 6-12 månader eller längre tid . Som går in i olika projekt det kan 

vara att arbeta med barn och ungdomar. Vi samarbetar med systerkyrkor ute i världen. I 

Stockholm  
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6. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission ?    

 – Ja vi har missionsledning som sitter i Stockholm, där har vi en missionsavdelning. 

7. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där? 

– Ja vi hade en speciell insamling själva och utanför Indien vid ögruppen Adarmanerna där har 

vår systerkyrka arbete. De var där i det drabbade området väldigt fort och begärde hjälp från 

missionskyrkan för pengar till filtar, mat och för att kunna upprätta härbärgen. Genom att 

kontakten gick det väldigt fort. Var hjälparbetet snabbt i gång. 

8. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?    

  – Ca 45-50 stycken missionärer jag vet inte riktigt. 

9. Övriga kommentarer om mission? 

– Matteus 28:18-20 ligger till grunden för missionen. Vi kan inte bara sitta i vår vrå tanken är att 

andra också ska få reda på det kristna budskapet. I det kristna budskapet ligger barmhärtighets 

gärningar att hjälpa människor. Vi kan inte komma med det kristna budskapet till en som svälter 

utan att först ge personen mat först. Ge de först att äta så de är mätta och sen efter det kanske man 

kan motivera en person att komma till tro. Tro och gärning går hand i hand, tron utan gärningar är 

död.  

 

Intervju med f.d. missionären Sigge Palmaer i Gävle 

Intervjun med Sigge gjordes i hans hem. I intervjuns inledning förklarade jag mitt syfte. Ska 

tilläggas att ingen bandspelare användes.  

En liten inledning om Sigge 

Sigge är en man med ett rikt yrkesliv bakom sig, han har en gedigen utbildning som bl.a. 

innefattar en utbildning i konstfack innan en lärarutbildning och en pastor utbildning med 

inriktning på mission. Sigge är med i Svenska missions kyrkan sen många år. 
1.    Har du varit missionär?  

– Ja 

2.    Vart någonstans var du missionär och hur länge? 

– Jag var missionär i Kongo i Afrika mellan åren 1951-1961, med vissa hemma vistelser under 

tiden. Jag byggde upp en skola som jag var rektor i och jag fick köra ambulans göra många andra  

saker under den tiden. 

3.       Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna? 

– Ja vi blev kolossalt väl bemötta. Det var aldrig några konflikter inte ens under Kongos frihets 

konflikt 1960. ( Sigge var andra generationens missionär). Hans pappa hade varit läkarmissionär i 
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samma område och hans rykte levde kvar, hans pappa hade botat sömnsjuka. Sigge menade att 

det kan ha medfört lite till deras väl bemötande från befolkningen. 

4.        Har ni lärt er något? Om landet och om er själva? 

– Ja de lärde ut vänskap, generositet, överseende, att ta det lugnt. Gud skapar rytmen i naturen. 

5.        Kände du att du nåde ut med det kristna budskapet? 

– Ja men man tänkte inte så när man var där, för det hände så mycket runt omkring, när man var 

på missionsfältet. 

6.        Vad var det största svårigheterna? 

– Svårigheterna var att försöka lära sig att tänka på afrikanskt vis. Afrikaner är födda till stora 

diplomater och de har tid. De är som kameleonter ena minuten afrikanska till att andra minuten 

vara mer europeiska i sättet. 

7.         Kände du att du gjorde en humanitär insats?              

– Ja utan tvekan på många plan som att jag fick köra ambulans till sjukhuset. Från missionen 

turades de om att köra ambulansen, då kunde de vara borta i flera dagar om det regnat. Agera 

barnmorska är ett annat exempel. 

8.          Såg du missionen som ett kall? 

– Ja man klarar inte det utan Guds hjälp. Som missionär ska man också vara medmänniska. 

Befolkningen begär att man ska vara en förebild.  

9.Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du? 

– Att med alla tillbud sprida kärlekens budskap. Sedan hur man gör det spelar mindre roll. Att 

kyrkorna får friheten att arbeta mot det. 

10. Vad är målet med missionen anser du? 

– Att få kärlekens budskap ut i praktiken. Att församlingen fungerar.  

11.  Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?    

12.   – Det är den samma men medlet att nå beror på den kultur och tid man lever i. 

13. Vilka är missionens  principer anser du ? 

– Jag kan som kristen inte arbeta emot kristendomen.  

14. Varför är missionen viktig? ( Fick inget klart svar på frågan) 

15. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                

16.   – Att föra ut Guds budskap. 

17. Hur ser du på missionen och vilka fördelar respektive nackdelar finns det?               

18.   – Att man följer Jesus lära och använder hans pedagogik då har man världens bästa grund att 

stå på. Sigge menade att med kristendomen skulle det bli ett billigare samhälle om människor 

följde kristendomens lära. Han sa att kyrkorna inte har förvaltat det kristna budskapet. Att 
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kyrkorna skulle ta sig en titt på sig själva och börja agera nu för att bättre förvalta det kristna 

budskapet. 

Övriga kommentarer från  Sigge  

Sigge sa att mission egentligen är en omöjlig uppgift för att man bör vara så otroligt duktig inom 

många områden som sociologi, teologi, psykologi, språk för att vara en bra missionär.  

En annan kommentar från Sigge var att man översätter allt till sin egen kultur man är 

kulturbunden. Det är något man kan koppla in, det sker per automatik en översättning. 

 

 

Frågor till två representanter för Evangeliska frikyrkan 21/4 2005 

Intervju med pastor Göran Oscarsson och Åsa Andersson på Korskyrkan i Gävle. Vid inledning 

av intervjun frågade vi om vi fick banda intervjun, samt att vi informerade om vårt syfte. 

1. Vilken inställning till missionen har ert samfund?  

Det är en missions rörelse det är första prioritet. Det hette förr Örebro missionen där ser man att 

mission är viktig.  

2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad? 

– Ja absolut det är livsnerven eller hjärtat i vår församling. Det är ju själva grundtanken med 

Jesus som gav oss befallningen. Som apostlagärningarna1:8 

3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet? 

Församlingen är länken en plattform där missionen utgår ifrån för att missionera. 

4. Hur bedriver ni det nationella missions arbete?  

Det är samverkan mellan olika lokala församlingarna i missions arbete. Sen är det träning i bibel 

skolan. I Örebro missionen regi kan man gå en sex månaders utbildning om man ska ut och 

missionera i ett annat land. För att man ska lära sig språket, kulturen ja det som är viktigt att 

kunna innan man reser. Utbildningen ger en bas kunskap.  

5. Hur bedriver ni det internationella arbetet? 

Genom olika projekt som exempelvis sociala och församlings grundande.  

6. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission ? 

– Ja vi har en speciell avdelning. Vid missions möten tar man upp olika frågor som om det är 

någon ska få resa ut som missionär eller olika projekt som vatten utbyggnad. 

7. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där? 

– Ja det hade vi. Vår samarbetspartner där nere hade folk på plats. 

8. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands? 

130 stycken  missionärer  
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9.         Övriga kommentarer om mission 

Det som är bra med mission är att pengarna man samlat in inte försvinner på vägen utan går dit 

de ska. Missionen har fått en riktig tilltro hos människor 

 

Frågor till missionären Åsa 

Åsa var andra generationen av missionsarbetare. Hon hade bott under långa tider i Kongo då 

hennes far var missionär under en del av hennes uppväxt fram till hans död, då hon var i tonåren. 

1.       Har du varit missionär? 

–Ja missionsarbetare och missionärs barn, mamma var barnmorska och pappa predikant. 

2.      Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                 

    I Belgiska Kongo 12 år som missions barn. 

3. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                                          

– Ja vi blev väl bemötta människorna är helt fantastiska och har mer tid för varandra. Fast det var 

oroligt med krig mellan olika stammar att man hade väskan packad för att snabbt kunna fly. I 

landet är överlevnaden den stora frågan. 

 

4.      Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?        

 – Ja språket och kultur tacksamhet. Att vi har det otroligt bra, vi har el tak överhuvudet. Vi har 

ett socialt system.                                                                                     

5.      Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                              

– Ja oja det var många som tog emot Jesus ord. Det är ett resultat av den hjälp de fått.  

6.     Vad var det största svårigheterna?        

 – Kultur skillnaden var svår att anpassa sig. Det är ett helt annat klimat, där är det inte de 

materiella tingen som styr utan överlevnad. Att man har mat för dagen. Vi tänker så annorlunda.  

7.      Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                         

– Ja helt klart kändes det som att jag gjorde det. 

8.      Såg du missionen som ett kall?                                                                                                  

–Ja det måste det vara något som driver en att föra ut Gudsbudskap. 

9.     Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                          

– Det är att hjälpa och stödja folk socialt, humanitärt och hjälpa till med utbildning. Jag kan ta ett 

exempel som när många mödrar och barn dött av att man skurit navelsträngen med ett 

osteriliserat föremål. Om man informerar om att dödligheten minskar om man steriliserar 

föremålen över öppen eld minskar dödligheten. Då är det med enkla medel. Det är sådana 

kunskaper de behöver.                           
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10.     Vad är målet med missionen anser du?                                                                               

–Det är att föra ut Gudsbudskap och göra en humanitär insats för att hjälpa människor.  

11.     Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?              

– Ja den är fortfarande den samma. Det är inte meningen att missionen ska styra utan genom 

utbildning stärka människor. Hjälp till självhjälp 

12.     Vilka är missionens principer anser du?        

   – Att göra gott och möta människor. 

13.    Hur ser du på missionen?                                                

    – Som något viktigt att man följer Gudsbudskap och hjälper sina medmänniskor. 

14.    Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                             

– Nackdelen är kultur krocken att man inte är van vid deras sociala system. Men lär man sig 

språket och kulturen försvinner nackdelarna. Fördelen är att man hjälper människor och ger 

människor en möjlighet att komma till tro. 

15.      Varför är missionen viktig?                                                                                                   

– Det har vi redan nämnt dvs. Att göra gott. 

16.       Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                          

– Det har vi också varit inne. 

17.      Övriga synpunkter på missionen?                                                                                       

– Glädjen att hjälpa människor och det man gjort gett resultat, även fast man fått försaka vissa 

saker så har det ändå gett frukt. Glädjen att man gjort en insats som min pappa som dog i rabies 

när jag var tolv år. Han startade flera församlingar, byggde skolor innan han dog. När jag själv 

kom dit som missions arbetare kändes det som en stor tröst att se hur de församlingarna växt och 

blivit större, att det gett skörd. 

   

Intervju med en representant för Pingstkyrkan i Gävle 25/5 2005 

Vi träffade Gävle Pingstförsamlings missionsråd Sven-Gunnar Hultman i deras lokal på söder. Vi 

informerade Sven-Gunnar om vårt syfte och frågade om vi fick spela in intervjun vilket vi fick. 

Det ska tilläggas att Sven –Gunnar ville ha frågorna på förhand, för att kunna ge oss så bra 

information som möjligt.   

 
 
 1. Vilken inställning till missionen har ert samfund? 

– Den är väldigt positiv den har alltid funnits med sen rörelsen kom till Sverige.  Missionen har 

alltid haft en stor del. I många församlingar går mellan 20- 25 % går till mission. Det man själv 
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mår bra av vill man sprida till andra människor. Det är just den starka upplevelsen man vill 

förmedla till sina medmänniskor ute i världen. Vi följer missionsbefallningen Matt28: 18-20 det 

är själva grunden för missionen. 

   2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad? 

– Ja missionen är en kallelse som är jätte viktig för oss, speciellt missionen i andra länder. Det är 

en del av oss nästan existens berättigande. Vi har i Gävle något som vi kallar för vargisation som 

också är viktig för oss där vi har olika satsningar. 

3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet? 

– Det är en viktig roll församlingen har inte minst när det gäller förbönen för missionärerna. 

Men också inte minst ekonomiskt där medlemmarna bidrar med pengar. Stor del av vår mission 

bekostas av frivilliga insatser. När vi skickar ut en missionär har vi som församling ett 

arbetsgivare ansvar gentemot missionären det kan röra sig om flera år. 

4. Hur bedriver ni det nationella missionsarbetet? 

– Det är uppbyggt så att varje lokal församling är en fristående enhet.  Så varje församling kan 

skicka ut egna missionärer. Men det kan vara så att andra församlingar hjälper till med det hela 

och skickar pengar till oss. Så är det uppbyggt att en missionär kan få stöd från fyra sex olika 

församlingar fast en av dessa är missionärens arbetsgivare. 

5. Hur bedriver ni det internationella arbetet? 

– Svenska pingstmissionen får 250 miljoner varje år från Sida som medel.  

 Vi kan söka pengar hos Svenska Pingstmissionen för olika prospekt då betalar vi en egen insatts 

på 10 %. Det gör vi ofta i länder vi redan har mission för att stötta samarbetspartner på olika sätt.   

Frågor till missionären Bengt Fiske.                                                                                                        

Frågorna var ställda till Pingstkyrkans missionär Bengt Fiske som är missionär i Berlin. 

Kontakten har skett via mailkontakt pga. att Bengt pendlar till viss del mellan Sverige och 

Tyskland. 

1. Har du varit missionär?                                                                                                                  

– Ja 

2. Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                                       

– Jag var i Bayern Regensburg under 7 år. Sedan i Berlin från 1999 heltid.                                                              

3. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                                 

– I katolska Bayern tycke en del att vi som frikyrka var en sekt. Annars bra. 

4. Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?                                                                      

– Landet man jobbar i blir ju som ett andra hemland. I Tyskland har jag lärt mig att Sverige 
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egentligen är ganska litet med lite utrymme för olika åsikter. Tyskland är så stort 80 millioner 

inv. Och olika religioner och grupper att man lär sig stå för egna och respektera andras åsikter.                 

5. Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                                  

– Jo det har gjort både i Bayern och här i Berlin. 

6.Vad var det största svårigheterna?                                                                                                

– Att européen i dag är så okunnig och främmande för frågor om Gud och vad tro överhuvudtaget 

är. Att någonting är viktigare än pengar, sex och makt. 

7. Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                                       

– I ett i Regensburg var det endast så kallad andlig verksamhet, gudstjänster, barnmöten, 

själavård osv. I Berlin jobbar vi med gatubarn, prostituerade och drogberoende plus ensamma 

mammor. 

8. Såg du missionen som ett kall?                                                                                                       

– För mig var det helt klart en personlig kallelse. 

9. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                               

– Motivet måste vara att berätta om Jesus, hans ord och samla de som tror i en församling. Men 

som kristen bör man engagera sig i samhälle och hjälpverksamhet även i andra länder, men man 

behöver ju inte kalla det mission. Även om det ligger nära tillhands att samtidigt som man ger 

materiell hjälp inte vill underlåta att ge andlig hjälp. 

10. Vad är målet med missionen anser du?                                                                                         

– Målet enligt det Jesus säger; gå ut i hela världen och gör lärjungar av alla folk. 

11.Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?                   

– Det är lätt att man undanhåller själva budskapet om Jesus om man jobbar mycket socialt, 

eftersom det sociala är ok för många, men de vill inte höra om Jesus. Förr var det nog klarare att 

det i första hand handlar om budskapet om Jesus Kristus. 

12. Vilka är missionens principer anser du?                                                                                      

– Zinzendorf var en tysk teolog som skickade ut missionärer till olika delar av världen under 

1700 talet. Han sa till missionärerna som skulle till Amerikas indianer: 

”Lev bara som ni brukar bland de infödda, så glada tacksamma och hårt arbetande som ni är 

alltid, och vänta med att säga någonting tills att de som ser er till slut inte kan hålla sig, utan blir 

så nyfikna på er livsstil att de frågar er vad ni har för livsåskådning”. 

13.Hur ser du på missionen?                                                                                                               

– Det är helt enkelt Guds budskap till alla människor. Det är gränsöverskridande. Det gäller alla 

folk. Det är inget tvång utan ett erbjudande.  
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14.Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                                       

– När man har tvingat folk till att tro kristendomen av politiska eller andra skäl och kallat det 

mission, har grundförutsättningen för verklig mission raserats. Den kan endast mottagas av en fri 

människa som efter eget övervägande kommer fram till sanningen om Guds son Jesus. Fördelen 

är för samhället ekonomisk. Man lär sig avtala sanning, alla människors lika värde, att den rike 

ska dela med sig, trygga familjerelationer eftersom sexdriften inte är det viktigaste i livet osv. 

15. Varför är missionen viktig?                                                                                                            

– För att kunna bli en kristen måste man ju först höra om vad bibeln säger om detta. Och det är 

missionens uppdrag. 

16. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                              

– Att alla människor ska få sin chans att höra vad Gud har att erbjuda. Och så att de ska tro detta 

förstås. Men det blir deras eget val i så fall. 

17. Övriga synpunkter på missionen?                                                                                                         

– Det är dags att missionera Sverige och Europa igen. 

 

Intervju med en representant för Livets Ord 6/3 2005 i Uppsala 

Vi träffade Hans i deras Gudstjänst lokal i Uppsala. Efter den inledande presentationen av vårt 

syfte. Visade han oss runt i lokalerna innan vi satte oss ner och vi fick började ställa våra frågor. 

Vi frågade om vi fick spela in samtalet vilket vi gjorde. 

 

9. Vilken inställning till missionen har ert samfund? 

– Vi har en väldigt positiv inställning till mission det är en del av församlingslivet. Vi tar 

missionsbefallningen ( Matt 28:18-20) som den står i bibeln. När Jesus lämnade den fysiska 

världen och gav uppdraget till sina lärjungar att hans företagande att sprida bibeln skulle fortsätta, 

dvs. mission. Vi tror även att alla kan missionera kortare eller längre tid. 

10. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad? 

– Man kan inte säga så, men det är nödvändigt för att de finns fortfarande för många människor 

som inte hört talas om Jesus. Det är hoppets budskap därför är missionen nödvändig. För att vi 

ska finnas kvar är det nödvändigt med bra familjer, att vi som vuxna är trovärdiga. Så att den nya 

generationen vill fortsätta. Jesus återkomst är kopplad till att vi når ut  att alla har fått en chans till 

budskapet. 

11. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet? 

– Församlingen är en viktig del i missionsarbete. 

12. Hur bedriver ni det nationella missions arbete? 
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– Genom att vi har ett nätverk av fristående församlingar, som finns på olika ställen ute i landet. 

Vi har ett intensivt arbete som heter ny generation som vill nå ut till högstadiet elever och 

gymnasiets elever. För de som kommer från ett kristet hem som behöver stöd och uppmuntran till 

de är sökande och mår dåligt. ( Ny generation kom från Norge och sprids nu över världen.) 

13. Hur bedriver ni det internationella arbetet ? 

– Ja det finns olika strategier, vi skickar här ifrån olika team till länder som öppnats eller som gud 

har talat till oss att vi ska gå in. Vi har även samarbete med andra stora församlingar som i 

Singapore. Som har fått kontakt med oss och som fått trosundervisning från oss men som är inte 

är beroende av oss. De har startat en bibel skola i Singapore där de i sin tur har ett starkt 

samarbete med Kina och Indonesien ett nätverk. Sen används massmedia och satellit teve där vi 

också når in i muslimska länder eller länder som är stängda. Vi har böcker och ljudband som 

översätts till olika språk. Vi har ett översättnings program som gör det fört att översätta till olika 

språk som man sen bara behöver kontroll läsa. 

14. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission? 

– Ja det har vi. Vi har en missionsdirektör som har kontakt med de olika bibel skolorna och 

centra. Missionsdirektören planerar de team resor som ska göras. Han har erfarenhet av 

administrativ arbetet han vet hur man förhandlar man med ambassader och myndigheter för att få 

visum, om man kan resa in i landet eller måste man ha inbjudan från någon församling. Krävs det 

turistvisum eller kan man öppet såg att vi är en religiös organisation vi tänker ha en konferens 

där. 

15. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där? 

– Ja det har uppmärksammats i teve fyra i Uppland. Vi var bland de första i Banda Aceh, åter 

igen märkte teve att kyrkor kan ha en fördel eftersom vi har kontakt med lokala kristna i 

Indonesien. Där var det mycket lättare att få ett snabbare tillstånd att komma in i landet från 

myndigheterna. Att direkt handla sen har vi dessutom församlings medlemmar som är läkare och 

sjuksköterskor som direkt kunde hoppa in och säga att vi är redo. Hjälparbete viktigt vi vill hjälpa 

människor med t.ex. medicin.Vi pressar inte människor men vi har vårt budskap, men vi älskar 

människor och vill hjälpa. 

16. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands? 

– Vi har 30 lång tids missionärer ute. Här i Sverige har vi ungdomsteam 20 personer som har 

kontakt med skolor. Sen en skolevangelist som på heltid som besöker skolor och som kan bli 

inbjuden till skolor. ( Ryssland är större och har flera missionärer.) Skäms inte för att det kostar 

pengar utan de använder pengar på ett bra sätt 

17. Övriga kommentarer om mission? 
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– Missionen är en hjärtefråga för oss är viktig och en helhets bild av mission. Jesus hade inte 

varit intresserad att omvända någon och sedan får klara sig själva. Hur bygger man upp skolor 

och sätter nytt hopp till folk att hjälpa sina medmänniskor att komma igång och ge hopp. Ingen 

ska vara beroende av en kyrka, utan kyrkorna ska själva klara den ekonomiska biten. Det är 

viktigt om ett land stängs då kan samfundet ändå leva vidare. Vi lägger oss inte i samfundens 

angelägenheter men kan komma med råd, varken personellt eller ekonomiskt. Det för att det ska 

lära sig praktisera i sin kultur. Trons princip fungerar i den kultur den finns i.    

 

Frågor till Hans om sin tid som missionär  

19. Har du varit missionär?                                                                                                    

20.    – Ja under kortare perioder för jag är familjefar och har fem barn. Men jag längtar att få resa 

ut en längre period. 

21. Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                            

22.  – I Ukraina och några team resor i Sverige 

23. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                       

24.  – Helt fantastiskt man möter en sådan gästfrihet och vänlighet samtidigt är det helt 

annorlunda. Det är nyttigt att se andra länder utanför turistorterna. Helt vanliga människor de gör 

allt och har så stora förväntningar att visar en så stor tacksamhet. Det är livs förändrande. 

25. Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?                                                        

26.    – Ja det är så att man förbereder sig att verkligen ta del av landets fakta och språk. Man 

reser tillsammans med folk som kan kanske inte har utvalt. Det är nyttigt socialt. I bland är det 

inte femstjärniga hotell utan kallt rum och det blir kanske inte som man tänkt sig. Man måste 

ibland kanske måste peppa varandra, det är helheten som räknas. 

27. Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                      

28.  – Definitivt når man ut till en människa som blir förvandlad kan man förändra ett helt 

landskap, man vet aldrig vem man har framför sig.  

29. Vad var det största svårigheterna?                                                                                   

30.   – Svårigheter då kommer man in på Guds fiender dvs. djävulen. Som ställer till för en 

plötsligt händer många saker som att barnen blir sjuka pengar försvinner, ja djävulen skickar 

attacker mot en. Det är jobbigt att se det och man ber gud om mirakel och står emot. Ett exempel 

är när de hyrt en teater Ukraina för att ha ett möte med några hundra människor. De tryckte upp 

affischer och bjöd in folk, men dagen innan hade någon hög gubbe kommit för att ha sitt möte 

där. Men de lokala kristna var vana att sådant kunde ske och man höll mötet i deras lokal i stället. 

Stängs en väg så öppnar gud andra vägar. 
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31. Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                 

32.  – Definitivt helt enkelt att jag som kommer från ett rikt land. Kommer dit kanske packar lite 

mer. I Ukraina där folk känner sig övergivna och plötsligt blir sedda. Det lyfter folket och får de 

att inse att det finns folk som bryr sig. 

33. Såg du missionen som ett kall?                                                                                            

34.  – Ja kommer från ett annat land och Sverige är min första missions land. Jag är väl ingen 

klassisk missionär för jag arbetar på en vanlig skola och är ute då och då på street mission.  

35. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                    

36. Att nå ut med det kristna budskapet. 

37. Vad är målet med missionen anser du?                                                                             

38.  – Att berätta om Jesus, Gud vill ge varje folkslag en möjlighet att höra det kristna budskapet. 

Vi är en av många olika  församlingar som tex. Svenska missionskyrkan, Baptisterna m.fl. som 

för ut det kristna budskapet                                                                                                   

39. Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?       

40.  – Ja grunden har inte förändrats kanske hur man praktisera den. Det positiva idag är att man 

når ut på ett annat vis än förr, man når andra länder snabbare tackvare den nya tekniken. 

41.  Vilka är missionens principer anser du?                                                                            

42. – Guds budskap 

43. Hur ser du på missionen?                                                                                                  

44.   – Missionen är en viktig del i att få ut det kristna budskapet.  

45. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                          

46.  – Fördelar att få uppleva något mer av världen. Man öppnar sig mer för människan. Negativt 

vet jag inte riktigt det ska i så fall vara någon som beter sig klantigt eller bli grinigt. 

47. Varför är missionen viktig?                                                                                                 

48. – Det har vi redan varit inne på att berätta om Jesus och ge hopp till människor. 

49. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                  

50. – Sprida Guds budskap. 

Övriga synpunkter på missionen?                                                                                                   

– Inga övriga kommentarer 

 

Frågor till en representant för Mormonerna 

Anja Klarin var väldigt tillmötesgående vid telefonkontakten. Hon tyckte det var lättast om vi 

mailade våra frågor på förhand, eftersom vi bor i en annan stad. För hon ville förbereda sig så att 

intervjun skulle bli så givande som möjligt. 
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1. Vilken inställning till missionen har ert samfund? 

– Det är en befallning från Gud, se Mark 16:15: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för 

hela skapelsen.” I Läran & Förbunden, en av våra skrifter med nutida uppenbarelser, står det: 

”Det tillkommer var och en som blivit varnad att varna sin nästa.” (L&F 88:81) 

 

2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad? 

– I någon form måste vi tala om evangeliet – till våra barn, till dem vi möter – annars måste ju 

kyrkan på sikt dö ut. Men sätten vi sprider evangeliet på kan variera mycket. 

 

3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet? 

– Det finns många sätt som församlingen och missionsverksamheten är nära förbundna på. T ex 

kan församlingen stödja ekonomiskt de missionärer som inte har råd att gå på mission. 

Församlingsmedlemmarna är däremot inte direkt ansvariga för uppsökande missionsverksamhet, 

men det är viktigt att församlingen välkomnar alla människor som besöker kyrkan, och att 

individerna i församlingen talar om evangeliet med sina vänner och bekanta. Det är inte heller 

församlingsmedlemmarna som formellt undervisar intresserade, men om missionärerna inte får 

stöd i undervisningen av medlemmarna blir resultatet sämre. 

 

4. Hur bedriver ni det nationella missionsarbetet? 

– Ett land eller en del av ett land kallas formellt en mission. Sverige är t ex en mission. Medan 

Storbritannien på grund av större medlemsantal har 5-6 missioner. En missionspresident har 

tillsammans med sin hustru ansvaret för alla missionärerna i sitt område, vilket brukar vara ett 

hundratal. Han har också två ”vanliga medlemmar” som rådgivare (på sin fritid) och två 

missionärer som assistenter. Missionen är sedan indelad geografiskt i mindre grupper. 

 

Missionärerna har uppsökande verksamhet och försöker bedriva information på olika sätt, genom 

att knacka dörr, hålla gatumöten eller gruppundervisningar, informera i skolor och för pressen 

osv. En halv dag i veckan har man också hjälpverksamhet av praktisk art för medlemmar eller 

icke-medlemmar. Vad missionärerna undervisar om finns skisserat i stora drag och detta är 

samma över hela världen, men sedan har missionärerna frihet att med Andens hjälp anpassa 

budskapet efter dens behov som de undervisar. 
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5. Hur bedriver ni det internationella arbetet? 

Se fråga 6. 

6. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission? 

– Ja, kyrkan har en s.k. Missionary Department vid kyrkans huvudkontor i Salt Lake City som 

kallar missionärer över hela världen. De vet vilka länder som behöver fler missionärer och 

samordnar missionsarbetet över hela världen. Kyrkan har också en rad skolor (15 st över hela 

världen) för missionärerna, där man utbildas mellan 2 veckor för dem som kan det aktuella 

missionsspråket och 2 månader om man behöver lära sig ett nytt språk. På den största 

missionärsskolan som ligger i Provo i Utah, USA, undervisar 1 100 lärare drygt 24 000 

missionärer om året i 48 språk. I Europa finns det missionärsskolor i England och Spanien. 

7. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där? 

– Vi hade heltidsmissionärer på plats när katastrofen inträffade. De klarade sig genom att de inte 

var på stranden på söndagsförmiddagen utan i kyrkan. Dessa missionärer har naturligtvis hjälpt 

till mycket under och efter katastrofen, bland annat som tolkar för västerländska turister som inte 

har kunnat det lokala språket och har behövt information till och från de lokalas språk. Kyrkan 

har också ett omfattande biståndsarbete över hela världen, hand i hand med missionsarbetet. 

Genom denna verksamhet har humanitärt bistånd hittills nått 147 länder och omfattar 

tiomiljontals dollar varje år.  

8. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands? 

– I Sverige finns ett hundratal och 60 000 i hela världen. De flesta är unga män i ålder 19-23 år. 

De pojkar som växer upp i kyrkan uppmuntras att förbereda sig att bli missionärer som vuxna, 

men det är naturligtvis inte något tvång. Många unga kvinnor går också ut som missionärer, samt 

en hel del äldre par i pensionsåldern. 

9. Övriga kommentarer om mission? 

– Se också kyrkans hemsida på engelska, där det finns en avdelning om missionsverksamheten: 

http://www.lds.org/newsroom/page/0,15606,4037-1---6-168,00.html samt 

http://www.lds.org/newsroom/displaytopic/0,15343,3898-1-612-30,00.html

 

Frågor om mission till missionären Sara. 

Vi inledde våra missionärs frågor till Sara. 
 
51. Har du varit missionär? 

– Ja., när jag var 24-25 år. 

 

http://www.lds.org/newsroom/page/0,15606,4037-1---6-168,00.html
http://www.lds.org/newsroom/displaytopic/0,15343,3898-1-612-30,00.html
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52. Vart någonstans var du missionär och hur länge? 

– 1994 i England i Manchesterområdet i 18 månader, på egen bekostnad liksom alla andra 

missionärer i kyrkan. 

53. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna? 

– Bra, folk var lite nyfikna på varför jag hade åkt från mitt hemland för att bo i deras land. En del 

var lite ”rädda” för oss missionärer och en del trodde vi var nunnor. 

 

54. Har ni lärt er något? Om landet och om er själva? 

– Ja, massor, man lär sig av alla erfarenheter i livet. Men just den här erfarenheten lärde mig att 

folks kulturer är annorlunda även om vi bor rätt nära varandra och att man behöver respektera 

och uppskatta varandras olikheter mer. Trots detta är vi människor frapperande lika, var vi än 

bor. Jag lärde mig också älska England och den kärleken håller fortfarande i sig. Om mig själv 

lärde jag mig bland annat att min gudstro håller, även i svåra situationer. Jag blev också 

överraskad av den empati man kan känna inför människor man möter som man ännu inte känner. 

 

55. Kände du att ni nådde ut med det kristna budskapet? 

– Njae, till dem som valde att lyssna, medan de flesta människor bara hastade förbi.  

 

56. Vad var det största svårigheterna? 

– Att få människor att förstå att de är Guds barn och att detta är viktigare än allt annat man kan 

ägna sin tid och sitt liv åt. I ett västerländskt samhälle finns det inte mycket plats för religion. Sen 

måste faktiskt erkännas att vädret inte var så lätt att handskas med alla gånger. 

 

57. Kände du att du gjorde en humanitär insats? 

– Kanske inte på samma sätt som om man hade varit på mission i ett land i tredje världen. Men 

att ge människor kunskap om Gud är också ”humanitärt” på ett nog så viktigt vis. 

 

58. Såg du missionen som ett kall? 

– Absolut jag fick ett personligt brev från kyrkans nuvarande profet där han kallade mig till 

England. Däremot hade jag inte vetat hela mitt liv att jag skulle gå på mission, utan när rätt tid 

kom kändes kallet tydligt. 

 

59. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du? 
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– Vår kyrka har ett tvådelat missionssyfte. I fattiga länder har vi s k välfärdsmissionärer, där man 

måste avhjälpa folks nöd och fattigdom innan man kan lära dem om Kristus. Det kan t ex vara 

pensionerade läkare som hjälper till med sjukvården. Det finns också lärare som lär människor att 

läsa, och jordbruksmissionärer som lär ut effektiva jordbruksmetoder och vad som är nyttigt att 

odla. Motivet för detta är naturligtvis att hjälpa människor att få det bättre. Men även de 

proselyterande missionärernas motiv är att hjälpa människor att få det bättre, eftersom kunskap 

om Gud och hans plan för sina barn gör att människor blir lyckligare. 

 

60. Vad är målet med missionen anser du? 

– Att sprida budskapet om Kristus och hans kyrka. Kristus sade: ”Gå ut i hela världen och 

predika evangelium för hela skapelsen” (Mark 16:15). 

 

61. Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?  

– Den har inte förändrats. 

 

62.  Vilka är missionens principer anser du? 

Jag vet inte riktigt vad du menar med frågan. Om du inte tycker att de tidigare svaren räcker, 

kanske du kan höra av dig och förtydliga?  

 

63.  Hur ser du på missionen? 

– Som en kärleksgärning och som ett sätt att tacka för förmånen jag har fått att få kunskap om 

Kristus och hans kyrka. 

64. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission? 

– Fördelarna är ju att man kommer ur sin bekvämlighets zon och får göra saker som kräver mod 

och kärlek. Man lär sig förstå och tala med människor som man inte hade kunnat annars. 

Nackdelar ser jag inga. En del kan kanske se det som en stor uppoffring att vara borta från ”sitt 

liv” i 1½-2 år, men tiden går ju inte förlorad utan man får en fantastisk erfarenhet. 

65. Varför är missionen viktig? 

Den är en del av Guds plan att vi ska sprida evangeliet till varandra som ringar på vattnet.  

 

66. Vad vill man uppnå med missionen? 

– Att sprida kunskap så att så många människor som möjligt får en chans att ta ställning till 

budskapet om Kristus och hans kyrka. 
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48. Övriga synpunkter på missionen? 

– Min mission var en av de absoluta höjdpunkterna i mitt liv. 

 

Frågor till tre representanter för Jehovas vittnen i Stockholm den 8/3 2005 

Vi fick möta tre äldre medlemmar ur deras församling på Vasagatan i Stockholm. Elsa, Stina, 

Pekka vi mötes av en känsla av motstånd som att de var misstänksamma. Men efter att ha pratat 

en stund innan intervjun och Roberth frågat lite om olika Bibel citat blev stämningen bättre. Här 

var vi extra noga med att tala om att vi inte var ute efter att nedvärdera deras samfund. Efter det 

flöt att på bra men de var få ordiga och kolla varandra hela tiden. 

1. Vilken inställning till missionen har ert samfund?                                                             

– Det är vår befallning att predika och föra ut budskapet. 

2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad?                                                        

– Om man inte vittnar är man inget vittne. 

3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet?                                                                   

– Den är väldigt viktig för det är här vi lär oss att göra det vittnandet. Vi lär oss att ha bibeln som 

utgångs punkt. Alla är pionjärer i församlingen fast vissa är ute mer än andra. 

4. Hur bedriver ni det nationella missions arbete?                                                                

– Alla bestämmer själva hur mycket tid man kan gå och vittna. Det kommer från en själv man 

kan säga att man köper sin tid. 

5. Hur bedriver ni det internationella arbetet?                                                                       

6. – Det internationella arbetet styrs ifrån Brooklyn i New York. Där finns Jehovas vittnens 

huvud organisation. De har en skola där som man kan gå på. 

7. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission?                                      

8.     – Allt går ut på att missionera. 

9. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där?                                                                         

10.    – Vi har inte fått rapport än från USA. Det är i Brooklyn där de bestämmer om hjälp 

insatser. Men i regel är vi bland de första att vara på plats. 

11. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?                                                

– I Sverige har vi inga, men på andra platser. Men vi är 1500 pionjärer i Sverige. Pionjärer ca 

58461 totalt. 

12. Övriga kommentarer om mission?                                                                                    

– Roberth kollar om det är Matteus 28:18-20 sprida evangeliet. De kommentera att de går i Jesus 

fot spår att förkunna och sprida Guds budskap. Jesus som samlade sina lärjungar och utbildade de 

och tog de med sig. Det är bibeln som styr och ingen annan. 
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Intervju med Elsa om hur det är att missionera  

Vi ville veta om någon varit missionär av de tre. Elsa svarade att man kan säga att hon varit det, 

fast att alla missionerar i samfund. Men det finns de som är utbildade missionärer. Vi har också 

pionjärer och de pionjärerna som har ett särskilt uppdrag. Alla går ut vittnar. Fast när man är 

gammal och inte kan eller orkar gå runt, vill man ändå vittna, även om det sker i en mindre skala. 

. 

1. Har du varit missionär?                                                                                                         

– Ja är missionär som alla i vår församling, men sen har de som är utbildade missionärer fast alla 

missionerar som sagt. Vi ha pionjärer och de pionjärerna har ett särskilt uppdrag. Alla går ut även 

om äldre kan ha svårare men ofta försöker de i mindre skala att nå ut med vårt budskap. 

2. Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                                    

– Här Stockholm har vi många distrikt som vi är uppdelade på annars hade det blivit ett kaos. 

Hela jorden är uppdelad i distrikt. Överallt där det finns människor 

3. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                 

4. – Folk är ganska likgiltiga när det gäller religion i den här staden. Men det finns de som är 

intresserade. Vi får gå och predika på förläggningar och då kan utlänningarna ta med sig 

budskapet och på så sätt sprids också deras budskap. 

5. Har ni lärt er något?                                                                                                          

6.    – Vi har märkt att människor börjar fundera på allt runt omkring som miljö förstörelse, 

droger m.m. 

7. Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                    

8.    – Ja det är vi som ska nå ut. Vi vet aldrig sen vem det vi har framför oss. Känner vi en 

viss tveksamhet går vi tillbaka. Det är väldigt olika.  Folk kan vara upptagna med något. 

9. Vad var det största svårigheterna?                                                                                    

10.    – Människor kan slå igen dörrar m.m. Men det tar vi inte personligt. För vi vet inte vad 

som ligger bakom det kan vara så att man kanske grälat med sin partner exempelvis. 

11. Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                 

12.    – Men faktum att vi gör en humanitär insatts om människor som lyssnar. Det finns 

exempel vis fångar som ångrat sig inför gud och sitter av det straff de fått, men som genom 

insikten bytt spår. 

13. Såg du missionen som ett kall?                                                                                        
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14.     – Ja det är vår uppgift som vittne att gå ut och missionera. Gud har bestämt det om vi inte 

gör det är vi inte något vittne. Det ger en tillfredställelse även om folk inte vill ta emot vårt 

budskap så har jag följt hans budskap. 

15. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                  

16.   – Kärnan är guds budskap. 

17. Vad är målet med missionen anser du?                                                                               

18. – Att komma till tro och bli räddade från det onda som djävulen gör. 

19. Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?        

20.  – Det är fortfarande samma budskap. Är du i ett annat land är Jehovas budskap det samma, 

vi följer samma texter över hela världen. Det är viktigt att man följa lagarna i det land man bor i 

och att man ska vara ärlig. 

21. Vilka är missionens principer anser du?                                                                            

22.  – Att följa guds budskap. 

23. Hur ser du på missionen?                                                                                                 

24.    – Om man inte vittnar är man inget vittne dvs. går ut och berättar om Guds kärlek. 

25. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                           

26. – Det finns bara fördelar med mission. Även motstånd är positivt för det stärker vår tro. Så 

det finns egentligen inget negativt. 

27. Varför är missionen viktig?                                                                                                   

28. – Att nå ut med det kristna budskapet. 

29. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                

30.   – Att låta en med människa få chansen att ta del av Gudbudskap. Ge med människor en 

möjlighet att finna vägen till Gud. 

31. Övriga synpunkter på missionen?                                                                                       

32. – Verksamheten är frivillig och vi har inget stöd från staten och ingen får lön från 

samfundet. Vi arbetar ute i samhället så mycket vi behöver för att klara oss.  
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1. Inledning


När vi, Roberth Lundeberg och Anna Eriksson, började pratade om uppsatsämne kom vi fram till att vi ville skriva om samma sak, dvs. mission, och därför föll det sig naturligt att vi började samarbeta. 


Vi började diskutera vilka orsaker som kan ligga bakom ett samfunds missionsarbete. Om det enbart bygger på att få sprida sitt budskap eller om det fanns andra orsaker. Om det finns skillnader i synen på mission mellan de etablerade och de nya religiösa samfunden. Vi var också nyfikna på hur vi skulle bli bemötta hos de olika samfunden, genom att göra intervjuer fick vi den möjligheten. En annan orsak till att vi ville göra intervjuer var för att se om vår hypotes om det nya religiösa samfunden stämde. 


Vår egen inställning när det gäller trosfrågan är att Roberth har en mer entydigt kristen tro, medan Anna, utöver en tro på Gud, också finner fenomen som finns inom det som kallas new age intressanta. Uppdelningen av arbetet har delats uppefter våra intressen. Vi har hela tiden varit lyhörda och stöttat varandra.

Vi avslutade inledningen med ett citat från Nathan Söderblom:


’’Missionens uppgift är, att vara fridens budbärarinna till människosjälarna och folken, i fjärran länder. Förutsättningen är, att budbärarna själva lämnat syndens och världens ofrid och lärt känna herrens frid.’’


1.1 Syfte


Vårt syfte med uppsatsen är att göra en jämförelse av synen på mission mellan tre samfund som är etablerade och tre nya religiösa rörelser. Samfunden vi valt att studera är Evangeliska frikyrkan, Pingstkyrkan, Svenska missionskyrkan, Mormonerna, Livets Ord och Jehovas vittnen. 


1.2 Frågeställningar


De frågor vi valt att arbeta med är: 


· Vilken inställning har de olika samfunden till mission?

· Kan man se någon skillnad mellan de etablerade samfundens och de nyreligiösa samfundens syn på mission?

· Vad är deras grundprinciper när det gäller missionen

· Har de nya religiösa samfunden andra sätt att sprida sitt budskap än de etablerade?

· Är missionen nödvändig för samfundens fortlevnad?

1.3 Material


Vårt arbete baseras på både sekundär- och primärmaterial. Exempel på primärkälla är Bibel 2000, Svenska missionskyrkans Missions policy 2001. Mormonerna Evangeliets principer. Andra primärkällor är de intervjuer vi gjort. Som sekundärlitteratur har vi bland annat Håkan Alebrands bok Drömmen om gudomlighet, som ger en samlad skildring av mormonkyrkans historia och teologi. Temaarbete Lundarapporten, som försöker skildra vad trosförkunnelsen står för och hur den har emottagits i Sverige. Forskningsmaterial: Vi har använt oss av Karin Sarjas bok ” Ännu en syster till Afrika som är en doktorsavhandling i missionsvetenskap vid teologiska institutionen. Men också av Thomas Stoors bok Mellan mission och dialog, Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige, som är en doktorsavhandling framlagd via teologiska fakulteten, Lunds universitet som är utgiven på Artos & Norma bokförlag.


På grund av att det har varit svårt att få fram tidigare forskningsmaterial som tar upp våra frågeställningar. Därför saknas material ifrån mormoner och Jehovas vittnen och Livets ord.


1.4 Metod


Vi har valt att dela in samfunden på följande vis. Under det etablerade har vi valt Svenska missionskyrkan, Evangeliska frikyrkan samt Pingstkyrkan. Under de nya religiösa rörelserna har vi valt att ta med Livets Ord, Mormonerna samt Jehovas Vittnen.


För att besvara våra frågor valde vi att göra en fenomenologisk studie. I stycket fenomenologi under avsnittet metod presenterar vi det sätt på vilket vi förhållit oss till denna metod och perspektiv som är relaterade till den.  


Vi ställde samma frågor till samtliga samfund; en uppsättning frågor till samfundet och en något annorlunda uppsättning till en missionär inom varje samfund (se frågorna och svaren i appendix sist i uppsatsen). Vi skickade våra frågor till Mormonerna eftersom de ansåg det lättast att göra på det sättet. Hos Mormonerna heter kontaktpersonen Anja Klarin. När det gäller Evangeliska frikyrkan, Svenska missionskyrkan, Pingstkyrkan, Livets Ord och Jehovas Vittnen besökte vi en av deras lokaler och gjorde intervjuer på plats. Intervjuerna gick till på följande vis: Vi informerade om vårt syfte och betonade att vi inte var ute efter att nedvärdera något samfund utan att syftet var att skriva en så objektiv uppsats som möjligt. Vi frågade om vi fick använda bandspelare för att underlätta arbetet för oss och det fick vi. Vi frågade om de ville vara anonyma eller om vi fick skriva deras namn. I vissa intervjuer har vi därför namn och efternamn och på vissa bara förnamn det gäller bara på det fingerade namnen. Vi har som inledning till varje intervju en kort beskrivning av hur intervjun gått till. En tidigare intervju med svenska missionskyrkans missionär i Gävle som Anna genomförde inför en B-uppsats i religionsvetenskap har införlivats i denna uppsats. Anna använde aldrig sin intervju i B-uppsatsen på grund av ändrat uppsatsämne.   


1.4.1 Fenomenologi


Vi vill här kort redogöra för vårt förhållningssätt till fenomenologin och hur vi använt denna metod i uppsatsen. Fenomenologi är ett uttryck som kommer ifrån Grekiskans fajnominon, som betyder ”det som uppträder” eller ”det som visar sig”. 


Ett utmärkande drag för fenomenologin är att man har uppmärksammat relationen mellan forskaren och forskningsobjektet. Man har prövat att komma fram med en form av metod för hur forskaren skall förhålla sig till det fenomen som hon eller han undersöker, detsamma gäller hermeneutiken som den är besläktad med. Forskaren måste vara medveten om att hon eller han bär på förutfattade meningar om forskningsobjektet. Det man strävar efter är att man vill beskriva objektet eller fenomenet som det verkligen är, i sitt väsen. 


För forskaren är det av yttersta vikt att man håller tillbaka den förförståelse man har, det här kallas inom fenomenologin för braketing eller epoché. Vad man vill undvika är det som kallas för reduktionism, dvs. man vill ta hänsyn till fenomenets alla aspekter och komponenter och inte förminska det eller reducera det till t ex. enbart en viss funktion.2 

Vi har strävat efter att skapa en äkta och sympatisk förståelse för religiösa fenomen.


Allt handlar om att det är viktigt att ställa sina fördomar åt sidan och närma sig det som man studerar med engagemang och på det sättet skapa en dialog mellan oss som forskare och forskningsobjektet.


1.5 Disposition


Efter de inledande delarna av uppsatsen, som innehåller inledning, syfte, frågeställningar, material, metod och disposition, kommer uppsatsen att ha en redovisningsdel. Där presenterar vi först vårt förhållningssätt till fenomenologin och sedan följer en kort bakgrundsbeskrivning till de olika samfundens historia och framväxt. Därpå redovisar vi samfundens ideologi och syn på mission, deras grundprinciper, nationellt och internationellt missionsarbete samt missionärens roll. Denna presentation bygger på både primär- och sekundärmaterial, det vill säga den litteratur vi använt och de intervjuer vi gjort. Efter detta följer en analys av materialet och en diskussion. Avslutningsvis sammanfattar vi uppsatsen och ger några slutsatser. Sist i uppsatsen finns en källförteckning, en uppteckning av missionsbefallningen och en beskrivning över vem av oss författare som gjort vad i uppsatsen. Allra sist finns också ett appendix med de frågor vi ställde till församlingarna och de fullständiga intervjusvaren.


2. Bakgrund


2.1 Missionsvetenskapliga  perspektiv


Missionen hänger samman med olika religioners självförståelse och stimuleras av omfattningen i deras trosanspråk. Följaktligen så ger detta missionstänkande ett oundvikligt historieteoretiskt anslag. Man berättigar missionen utifrån kristna traditioner genom att påstå att det var Guds frälsningsavsikt i historien. Alltså har missionen sin begynnelsepunkt utifrån guds frälsningsvilja.


När det gäller kristna funderingar om vad som är Guds vilja, och vad det skulle kunna innebära för kyrkan, den enskilde människan och för världen. Så spelar den bibliska traditionen en viktig roll i sammanhanget, även om det skiljer sig lite mellan olika kyrkors missionstraditioner och trosuppfattningar. En väl motiverad missionsvetenskaplig uppgift borde vara att kasta ljus på hur olika missioner använder sig av olika missionsteologiska motiv i det bibliska materialet.


Missionens idéinnehåll rymmer både teologiska antaganden men också reflektioner om vad missionens mål och metoder är. Men detta idéinnehåll hänger fast samman  med den institutionella ramen för olika missionsinitiativ.


En viktig aspekt i den missionsteoretiska reflektionen är de överväganden om hur missionsarbetet skall vara planerat i förhållande till både hemlandskyrkan och lokala kyrkor på respektive missionsområden.


En kyrkohistorisk skede har en missionshistorisk dimension. Man kan därför inte säga att den protestantiska världsmissionens genombrott i slutet av 1700-talet var något unikt och nytt i kyrkans historia. Utan man kan istället ställas sig frågan vad som vid jämförelse med utvecklingen under tidigare skeden ter sig som något nytt i den evangeliska missionens framväxt och som har hjälpt till att det har blivit en förskjutning av kristendomens fäste från Europa till Amerika  till tredje världen.3

2.2 Forskningsläge


Karin Sarja har forskat ur ett genusperspektiv om kvinnor som rest till Afrika för att missionera. I sin bok En syster till Afrika tar Karin upp flera aspekter. Dels tar hon upp synen på kvinnan inom helgelseförbundet och fribaptisterna dels får man en inblick i hur det kunde vara för kvinnorna att komma till ett främmande land. 


                                                     Helgelseförbundet


Människans omvändelse till Jesus stod i centrum och frågor om helgelse, helbrägdagörelse och eskatologi karakteriserade den tidiga förkunnelsen inom helgelseförbundet. Guds rike fångade intresset. Förhoppningarna på Jesus snara återvändande kunde sporra kvinnor större delaktighet som evangelister både i hemländer och i fjärran länder.


Detta tillsammans med tanken på människors jämlikhet inför Gud erbjöd kvinnor många tillfällen att verka inom Helgelseförbundet och dess mission. I denna varma religiositetsmiljö var alla kallade att vittna.


Helgelseförbundet uppger att man var den första rörelse i Sverige som officiellt skickade ut kvinnliga evangelister. Om man jämför med andra missionsorganisationer bedrev helgelseförbundet en liten mission i Natal och i Zululand. När det gäller tidigare forskning om kvinnliga missionärer i Sydafrika och i andra länder, har mindre väckelseinspirerade missioner ofta nonchalerats.4För helgelseförbundet var inte formell utbildning viktig, utan det var betydelsefullare med individens upplevda kallelse för att bli missionär. Som skäl hänvisade man till eskatologiska motiveringar, att det var bråttom att förkunna evangeliet innan Jesus kommer tillbaka till jorden för att etablera sitt rike5  

                                                      Fribaptisterna


Kvinnor och män hade samma möjligheter att arbeta som lärare inom fribaptisterna.


Det var fler kvinnor än män som var lärare under samfundets tidiga period. 


Kvinnor verkade framförallt som lärarinnor inom samfundet och huvudsakligen var det att undervisa barn och ungdomar. Fribaptisterna ansåg att det inte behövdes särskild utbildning för att bli en förkunnare, utan det viktigaste var att man hade upplevt Guds kallelse och den helige Andens ledning för att kunna predika evangeliet. Arrangemang när det gällde predikantuppdrag diskuterades inte vid kvinnors antagning som missionärer. Utan man hänvisade till Bibeln där det står: att kvinnan skall tiga i församlingen, och vidare att kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet, underordna sig och vara tyst och stilla.6 Pånyttfödelse till kristen tro och upplevd religiös kallelse till missionärtjänst var förmodligen det betydelsefullaste för en blivande missionär inom fribaptisterna. Man fäste inte så stor vikt vid utbildning, eller någon annan tidigare yrkeserfarenhet. Man kan finna en slående likhet mellan fribaptisterna och helgelseförbundet i det att man poängterade att en persons kallelse trosvisshet var mycket mera viktigare än en examen ifrån ett seminarium7 

Thomas Stoor har forskat om kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige. I sin bok ” Mellan mission och dialog ” tar han upp  vilka motiv och mål som de kristna samfunden har ibland invandrare och flyktingar i Sverige.


                                                Svenska Missionskyrkan


Svenska Missionskyrkans mål med sin mission är att förmedla Guds kallelse till en personlig tro och i förlängningen skall det leda till att man blir upptagen som medlem i församlingen. Alltsedan Svenska Missionskyrkan startades har den yttre missionen varit central. Det började redan 1881 att man sände ut missionärer till Afrika. Motivet för missionsuppdraget var inte bara att sprida den kristna tron, utan när man arbetade med sjukvård och utbildning så gjorde man det utifrån en kristen människosyn. Syftet med den lokala församlingens mission i Sverige är att försöka förtydliga det uppdrag som den kristna församlingen har i dagens samhälle, men det är jämväl angeläget att också fundera på den egna självbilden och det egna uppdraget. För vi lever i ett mångkulturellt, pluralistiskt samhälle där människor har olika tro och livsåskådningar.8

                                                      Pingstkyrkan


De evangeliska rörelserna och likaså pingstkyrkan har alltid betonat missionsuppdraget och det personliga vittnandet som betydelsefullt. Missionen och evangelisation enligt pingströrelsen kopplas samman till en naturlig del av livet.9 Pingstkyrkan hävdar att den människa som har tagit emot Kristus och har blivit frälst, har ett uppdrag att missionera för andra människors frälsning.


Som ett resultat av omvändelse och evangelisation så menar pingstkyrkan att det kristna budskapet kan förändra, inte bara enskilda individer utan hela samhällen och kulturer.


Den evangeliska utgångspunkten är att utan Kristus ingen frälsning. Detta sporrar och motiverar det starka missionsengagemanget bland individer som uppfattas som onådda eller icke pånyttfödda kristna. Enligt den pentakostala tänkesättet finns ingen väg till frälsning utom genom Jesus Kristus. Därför är missionen församlingens och den enskilde kristnes betydelsefullaste uppdrag.10

2.3 En kort beskrivning av de olika samfundens historia och framväxt


Svenska missionskyrkan (SMK)


Svenska missionsförbundet bildades 1878 men hade växt fram ur den nyevangeliska väckelsen på 1800 talet och då samlat fria församlingar och missionsföreningar. Föreningarna beslöt den 2 augusti år 1978 att gå ihop till ett gemensamt samfund, Svenska missionsförbundet, för att kunna samordna arbetet med mission i andra länder, evangelisation i Sverige och utbildning av pastorer och missionsarbetare. Svenska missionsförbundet bytte namn till Svenska missionskyrkan år 2001. Svenska missionskyrkan präglas av en helhetssyn på världen, människan på Kristi uppdrag.11

Evangeliska frikyrkan (EFK)


Evangeliska frikyrkan är en sammanslagning av tre kyrkor, Fribaptisterna, Örebromissionen och Helgelseförbundet, alla med en begynnelse på 1800 talet. Redan från början hade rörelserna en inriktning på mission och evangelisation. Sammanslagning av kyrkorna skedde 1996. Allt sedan starten har ledstjärnan varit mot den internationella missionen, den har varit pionjärinriktad med en helhetssyn där samarbetet och ömsesidighet har varit en viktig del.12

Pingstkyrkan


Pingströrelsen har döpt sitt namn efter den första kristna pingsten. Pingströrelsen är en karismatisk väckelserörelse vars rötter finns i USA och den grundades i Los Angeles år 1906. Pingströrelsen är ingen enhetlig organisation utan består av många fristående församlingar som kan vara inbördes olika. Den kom till Sverige år 1907. Liksom baptismen förkastar pingströrelsen  barndopet och man vill återuppliva den urkristna församlingens andegåva istället. Pingstväckelsen har sitt ursprung i helgelserörelsen som uppstod i Nordamerika. En av deras kända personligheter inom rörelsen är Lewi Pethrus.13

Församlingen Livets ord

Församlingen Livets ord bildades den 24 maj 1983 genom ett direkt tilltal av Gud till Ulf Ekman. Organisationen är uppbyggd så att församlingen är en del i stiftelsen Livets ord, vars grundare och ordförande är Ulf Ekman.14  Det man förknippar med Livets ord är begreppen framgångsteologi och trosförkunnelse.15 Det fundamentala i förkunnelsen är att människan inte behöver vara ett offer i världen eller bli ett offer för omständigheterna utan att människan själv är herre över sitt liv. För trosförkunnarna är det en självklarhet att Gud vill att människan skall vara stark, frisk och oberoende och målet för människan är att övervinna och lägga jorden under sig.


Jehovas vittnen


Jehovas vittnen grundades för hundra år sedan av Charles T. Russel (1852-1916). Genom åren har Jehovas vittnens läror och verksamhet förändrats, men i det stora hela kvarstår Russels grundläggande tankar och idéer. För att få en förståelse för Jehovas Vittnens lära, är det nödvändigt med ett studium av Russels liv och verk.16 Under 1800-talet gjordes det många försök ifrån olika religiösa rörelser bl. a. ifrån Adventisterna, att räkna ut när Kristus skulle återvända till jorden.  Med utgångspunkt ifrån vad Bibeln lärde, kom man fram till att Jesus skulle återvända till jorden antingen den 21 mars 1843 eller den 21 mars 1844.  Men besvikelsen var stor när de förstod att dessa datum inte stämde för Jesu återkomst. I mitten av 1800-talet växte rörelsen mycket och övergick i en form som kallas sjundedagsadventismen. Det var just från denna religiösa rörelse som Russel fick sina tankar och idéer som han sedan tog med sig och omsatte när han bildade sin egen rörelse.17

Mormonerna


Mellan år 1820-1823 grundades samfundet av Joseph Smith. 18 Jesu Kristi kyrka av sista dagar heliga är allmänt känt såsom mormonerna. Rörelsen grundades i Amerika, och idag finns rörelsen representerad i mer än hundra länder över hela jorden. Den är idag en väldigt inflytelserik rörelse. Fastän det finns en märkbar och tydlig skillnad gentemot andra kristna samfund så finns det rötter i rörelsen som går tillbaka till traditionell kristendom. Alltsedan mormonerna bildades har rörelsen växt, och i dagsläget finns det ungefär 11 miljoner medlemmar världen över.19 


2.4 Fakta om mission


Kristna kyrkor och församlingar utgår ifrån bibeln och då främst då ifrån Matteus 28: 18-20, men missionen grundar sig även på andra texter.

Lausannedeklarationen


Vi är lemmar i Kristi församling från 150 nationer. Vi tror på att evangelium är Guds goda nyheter. Så börjar Lausannedeklarationen, deklarationen som är från 1974


Innehåller 15 punkter som alla bygger på Bibeln. Punkt nr: 6 i deklarationen visar på det.


Där står det bl.a. vi hävdar att Kristus sänder sitt folk in i världen på samma sätt som fadern sände honom att kalla oss att gå in i världen på lika djupt och hel givande sätt vi ska bryta oss ut från våra kyrkliga ghetton och tränga in i det icke kristna samhälle. I församlingens försakade och tjäna missionen är evangelisationen primära. 20

I missionsbefallningen står det:    


De elva lärjungarna gick till Galiléen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå.


När de fick se honom tillbad de honom ,men några tvivlade.


Då trädde Jesus fram och sade till dem: ‘’ Jag har fått all makt i himmelen och på jorden.


Gå ut därför ut och gör alla folk till sina lärjungar; döp dem i Faderns och sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er.


 Och jag skall vara med er varje dag intill tidens slut.’’


Guds syfte Vi bekräftar vår tro på den ende evige guden världen skapare.21

3. Redovisning


Samfundens syn på mission


3.1 Svenska missionskyrkan (SMK)


Missionskyrkans mission präglas av en helhetssyn på världen, människan och Kristi uppdrag. 


Missionen är global och präglas av ett beroende av samarbete och ömsesidighet. Oberoende av olika gränser som ständigt måste överskridas som t.ex. kulturella och geografiska.22

Motivet till att bedriva mission är enligt Bibeln och missionsbefallningen (se sidan12).


Missionsuppdraget i Sverige och utomlands är ett svar på Guds kallelse att sprida evangeliet om Guds rike och tjäna medmänniskor.23

Missionen hämtar sin förebild från Kristus som ödmjuk tjänare och sker i kärlekens kraft. Genom evangelisation bär den vittnesbörd om Kristus.


I uppdraget står kyrkor världen över sida vid sida i evangelisation, församlingsutveckling, arbete för fred och försoning, samhällsbyggande och rättvisa samt demokratisk grund. 


Genom missionen vill församlingen möta enskilda människor som är utsatta genom sjukdom, fattigdom, förtryck och okunskap. Det handlar också om att vara en profetisk röst i samhället och hävda rättfärdighet, demokrati och mänskliga rättigheter.24

Arbetsinriktningen är att ha en helhetssyn på missionen och treklangen evangelisation, diakoni och gemenskap är grunden för det fyra arbetsinriktningar som framträder. Dessa är evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande.25 Till de fyra arbetskriterierna tillkommer sex kvalitetskriterier som är Ömsesidighet, ekumenik, rättvisa, jämställdhet, demokratisk beslutsstruktur och omsorg om miljön.26

I storstaden arbetar man med olika bitar som t ex. flyktingintegration och samverkan mellan kyrka och polis. Det finns ett uppdrag att utveckla nya kontaktytor som krogarbete och pionjärprojekt.27 Varje distrikt och församling ansvarar för evangeliska närvaron, evangelisation och framtidsarbetet. 28

SMK skickar ut missionärer till andra länder även om antalet missionärer minskat. Missionären har till uppgift att göra kyrkans gränsöverskridande uppdrag synligt. Uppdraget ligger på ömsesidig bas mellan kyrkorna i det olika länderna.29

Kyrkan söker som svar på Guds fortsatta kallelse till mission, ständigt nya områden för det uppdrag som sträcker sig till tidens slut – att förkunna evangeliet om Guds rike och tjäna medmänniskorna. Gemenskapen mellan självständiga kyrkor i olika delar av världen utmanar till ömsesidighet i förbön att dela erfarenheter och resurser.


Genom gemenskapen upprättas uppmuntras och människor att bruka sin mångfald av gåvor.30

I missionsarbetet läggs stor vikt på utbildning, sjuk- och hälsovård, demokrati, mänskliga rättigheterna. Man vill stärka olika grupper för att de ska ha möjlighet att förändra samhället.31

Intervju med en representant för Svenska missionskyrkan 12/4 2005


Vi träffade pastor Per A Widman i deras lokal i Betlehemskyrkan i Gävle.  Efter en kort presentation av vårt syfte, frågade vi om vi fick spela in svaren för att senare skriva ner.


Här bör tilläggas att Per bad att få frågorna på förhand.

Vi inledde intervjun med att fråga Per vilken inställning missionskyrkan har till mission.              Missionen har alltid varit en av de primära arbetsuppgifterna i församling. Redan tidigt i stadgarna stod det att vi skulle bedriva mission. Den första missionen var riktad mot Ryssland.


 Så missionen utgör en viktig del för missionskyrkan.


Ja, det kan man väl säga för missionen har spelat en stor roll för vårt samfund och gör det än idag.


En annan fundering som vi har är hur viktig ni anser att församlingen är för missionsarbetet? 


  Ja, församlingen är a och o, för har man inte församlingen med sig skulle det inte gå. Ibland kan församlingen vara mer pådrivande än församlingsledning och kyrkoledning. 


På frågan hur församlingen bedriver det nationella arbetet. Kyrkan är uppdelad i distrikt vår församling tillhör Mellansverige. I varje område finns en distriktsledning. Ledningen vet vilka församlingar som behöver särskild hjälp. Församlingen kan vara svag, kanske har församlingen inte råd att ha så många anställda. Det kan vara så att man på vissa håll måste lägga ner arbetet eller att församlingen får gå ihop med en annan församling. Vi har mer och mer börjat med pionjärarbete ex. på platser som det inte funnits en kyrka under lång tid eller aldrig funnits. Man har planterat nya församlingar. Vi arbetar med pastorer på sjukhus, inom kriminalvården, studentpastorer, Ria och härbärgen. Man kan ha olika satsningar där kanske specialutbildade pastorer kommer och stöttar församlingen.  Den typen av mission ökar.

Intervjun fortsatte med att vi frågade hur de bedrev det internationella arbetet.


Vi har en missionsledning i Stockholm som organiserar det internationella arbetet. Missionsledningen har kontakt med våra systerkyrkor.

Sedan har vi utbildning för personer som vill åka ut, som volontärutbildning för yngre som vill åka ut antingen 6-12 månader eller längre tid. Volontärerna går in i olika projekt som kan vara att arbeta med barn och ungdomar t.ex.


Vi samarbetar med systerkyrkor ute i världen. 


Vi berörde också katastrofen som inträffade Asien, och vi frågade om de hade folk på plats när det inträffade. Ja vi hade en speciell insamling själva och utanför Indien vid ögruppen Andamanerna där har vi vår systerkyrka som arbetar. De var i det drabbade området väldigt fort och begärde hjälp från missionskyrkan för pengar till filtar, mat och för att kunna upprätta härbärgen. Genom att kontakten gick det väldigt fort, var hjälparbetet snabbt i gång.


Under intervjun frågade vi hur många missionärer missionskyrkan har i Sverige och utomlands.  Det finns ca 45-50 stycken missionärer.

Som avslutning undrade vi om Per hade något ytterligare att tillägga angående mission. Missionsbefallningen ligger till grunden för missionen. Vi kan inte bara sitta i vår vrå. Tanken är att andra också ska få reda på det kristna budskapet. I det kristna budskapet ligger barmhärtighets gärningar att hjälpa människor. Vi kan inte komma med det kristna budskapet till en som svälter utan att först ge personen mat. Ge dem först något att äta så de är mätta och sen efter det kanske man kan motivera en person att komma till tro. Tro och gärning går hand i hand, tron utan gärningar är död. 

Intervju med f.d. missionären Sigge Palmaer i Gävle


Intervjun med Sigge gjordes i hans hem. I intervjuns inledning förklarade jag mitt syfte. Här ska tilläggas att ingen bandspelare användes. 


Sigge är en man med ett rikt yrkesliv bakom sig. Han har en gedigen utbildning som bl.a. innefattar en utbildning på Konstfack innan en lärarutbildning och en pastorsutbildning med inriktning på mission.


 Sigge kommer från en missionärsfamilj så missionerandet verkade ligga i släkten, för Sigges far var läkare och missionär. Nu är hans ena son ute på uppdrag i Asien.


I vilket land var du missionär och hur länge.

Sigge berättade att han varit missionär i Kongo i Afrika mellan 1951-1961, med vissa hemmavistelser under tiden. 


Vad gjorde du i landet?


· Jag byggde upp en skola som jag var rektor i och jag fick köra ambulans och göra många andra saker under den tiden.


Hur blev du bemött i landet ?


– Man blev kolossalt väl bemött. Det var aldrig några konflikter inte ens under Kongos frihets konflikt 1960. 


Min pappa hade varit läkarmissionär i samma område och hans rykte levde kvar.(hans pappa hade botat sömnsjuka.) Sigge menade att det kan ha bidragit lite till deras goda mottagande av befolkningen.


Vilka svårigheter kan finnas när man är ute som missionär?

– Det som kan vara svårt när man är ute som missionär är att försöka lära sig tänka på deras vis.  För man översätter allt till sin egen kultur, man är kulturbunden, det är något man kan koppla in, det sker per automatik en översättning. 


De kan kännas väldigt ovant i början innan man kommer in i deras rytm. Men man har mycket att lära sig från deras sätt att leva som att afrikaner är födda till stora diplomater och de stressar inte utan låter diskussioner ta tid. Ibland kan de vara som riktiga kameleonter, ena minuten väldigt afrikanska och andra minuten vara mer som Européer.

 Afrikanerna lärde mig vad vänskap kan betyda och deras generositet, de bjöd på sig själva och på den mat de hade utan att tveka även om man var en främling. De har överseende, om man gör något fel är det inte hela världen. Gud skapar rytmen i naturen.

Övriga kommentarer?

Sigge tyckte att mission egentligen är en omöjlig uppgift för att man bör vara så otroligt duktig inom många områden som sociologi, teologi, psykologi, och språk för att vara en bra missionär.

Sigge berättade att de turades om att köra ambulans från missionsstationen, –  då kunde vi vara borta i flera dygn om det hade regnat för då var vägarna så dåliga.


Vid ett tillfälle räddade vi livet på en man som var svårt skadad, genom vår hjälp klarade han sig. En annan gång fick jag agera barnmorska. Det var bara några exempel på vad jag gjorde i Afrika förutom skolan. Sigge tyckte att följer man Jesus lära och använder hans pedagogik då har man världens bästa grund att stå på. Sigge menade att med kristendomen skulle det bli ett gynnsammare samhälle om människor följde kristendomens lära. Han sa att kyrkorna inte har förvaltat det kristna budskapet. Att kyrkorna skulle ta sig en titt på sig själva och börja agera nu för att bättre förvalta det kristna budskapet. 


Sigge sa att han inte hade klarat missionsuppdraget utan Guds hjälp. Han tyckte att man som missionär ska vara en bra medmänniska. – Befolkningen begär att man ska vara en förebild och då kan man inte bete sig hur som helst.


I själva missionsuppdraget har man till uppgift att med alla tillbud sprida kärlekens budskap. Sedan hur man gör det spelar mindre roll. Kyrkorna måste få friheten att arbeta mot det.


Målet med missionen ansåg Sigge var att få ut kärlekens budskap dvs. Guds kärlek ut i praktiken, att församlingarna fungerar. 


3.2 Evangeliska frikyrkan (EFK)


EFK’s missionsverksamhet bygger på Lausannedeklarationen ( se s.12).


Missionen anser de är hela församlingens uppdrag, att i församlingen bör man undervisa missionen ur bibliska perspektiv.


Missionsarbetet måste ständigt utvärderas i takt med förändringar, utifrån globalisering, politiska och ekonomiska förändringar.


Missionen är en kallelse och ett uppdrag från Gud, att sprida Hans kärlek och kunskap till alla världens folk om Honom, Jesus och evangelierna.


Församlingen utgör grunden för att evangeliet ska kunna förmedlas ut.32

EFK arbetar mot många mål som att bekämpa fattigdom ute i världen och arbeta för de mänskliga rättigheterna och demokrati och ekonomisk rättvisa.33

Missionen har en viktig betydelse för samfundet det är basen för deras arbete. För församlingen är missionen en del de är kallad att gör i världen utanför sin egen gemenskap.34

Det nationella missionsarbetet omfattar bland annat sjukhuskyrkan, arbete med missbrukare och arbetslösa.35

Det har olika barn och ungdomsgrupper. Starta nya församlingar men ibland också avveckla församlingar eller att små församlingar går samman med en annan församling ex metodister, baptister.36

Syftet med EFK’s internationella arbete är att de vill vara en rörelse som hjälper församlingar att fullborda missionsuppdraget, att nå folk genom att motivera , utrusta och understödja kristna i alla åldrar.


EFK’s internationella arbete bygger på den kristna grundsynen att missionsuppdraget kommer från Gud och avser det uppdrag Gud gett den kristna kyrkan att sprida Guds kärlek. Den internationella missionen har varit en ledstjärna, pionjär och inriktad på helhetssyn och samarbete. 37

I handboken för missionärer/missionsarbetare kan man se att stor vikt läggs på att den som reser ut ska känna till den kulturen dit de reser. Även etniska, sociala, religiösa, politiska och ekonomiska villkor människor lever i är viktigt att kunna. Men också att man ska vara beredd att delta aktivt i det dagliga arbetet.38 


EFK skickar ut missionärer till andra länder under en tidsbestämd period. EFK anser att missionärerna är viktiga resurser, som medverkar till att EFKs mål förverkligas. 


Missionären ska arbeta i team med landets inhemska ledare och medarbetare och inordna sig i den struktur som gäller hos samarbetspartnern.39 


EFK vill vara pionjärmission, där folk som inte nåtts av det kristna budskapet prioriteras i teori och praktik. Arbetet ska präglas av planering och genomföringen av internationellt arbete.40

En intervju med två representanter för Evangeliska frikyrkan 21/4 2005


Vi träffade pastor Göran Oscarsson och Åsa Andersson på Korskyrkan i Gävle. Vid inledning av intervjun informerade vi om vårt syfte. Sedan frågade vi om vi fick spela in intervjun. Det ska tilläggas att vi mailade frågorna på förhand. 


Vi började prata om mission och dess betydelse för samfundet.


Både Göran och Åsa var ense om att missionsrörelse är av första prioritet. Göran berättade att Kyrkan hette tidigare Örebromissionen men har bytt namn med tiden, i namnet ser man att mission är viktig. 


– Missionen är livsnerven eller hjärtat i vår församling, det är ett kännemärket för samfundet.

Det är ju själva grundtanken med Jesus som är vår mästare gav oss befallningen. Som apostlagärningarna1:8


”Församlingen är länken en plattform där missionen utgår ifrån för att missionera. 


Liksom i Apostlagärningarna var församlingen en plattform vilken mission kunde bedrivas som i Jerusalem startade en församling och där utifrån så blev det mission ute i världen”

Hur bedriver ni det nationella och internationella missionsarbetet? – Det är samverkan mellan olika lokala församlingar i missionsarbete. Vi i Evangeliska frikyrkan samverkar med Örebro missionsskola och förbundet i skolans regi kan man gå en sex månaders utbildning om man ska ut och missionera i ett annat land. För att man ska lära sig språket, kulturen ja det som är viktigt att kunna innan man reser. Utbildningen ger en baskunskaper. Vi är beroende av missionsorganisationen på det sättet.


Vi verkar i 22 länder. Genom olika projekt som sociala och församlings grundande.


Vi har en speciell avdelning där Roland Löfgren är ansvarig. Vid missionsmöten tar man upp olika frågor som om det är någon som skall resa ut som missionär eller olika projekt. Vatten utbyggnad är ett exempel på projekt som sker i samarbete med Sida. Göran berättade att de hade 130 stycken missionärer. 


Vi undrade om katastrofen i Asien och om de hade hjälparbetare där.  – Vår samarbetspartner i Asien hade folk på plats som automatiskt blev involverad i hjälparbetet. 


Det som är bra med mission är att pengarna man samlat in inte försvinner på vägen utan går dit de ska. Det hamnar inga pengar i någons ficka eller hos organisationen.


Vi har i högsta grad känt att missionen fått en ökad tilltro hos vanligt folk, att de vet att pengar som inte försvinner på vägen utan kommer dit de ska. 


Länder vi vill koncentrera oss på i missions arbete finns inom 10-40 fönstret som innefattar länderna Asien, Mellanöstern, Europa m.fl.


För att få en bättre bild av missionen frågade vi Åse hur det är att vara ute som missionsarbetare.


Åsa är andra generationen av missionsarbetare. 


Åsa hade bott i Belgiska Kongo under längre perioder, då hennes far var missionär under en del av hennes uppväxt fram till hans död i rabies, då hon var i tonåren. Han var Bibel lärare och predikant. Han startade flera församlingar och byggde skolor innan han avled. 


Åsas mamma var barnmorska och hjälpte till att förlösa många kvinnor där nere. När jag själv kom dit som missionsarbetare kändes det som en stor tröst att se hur dessa församlingar växt och blivit större, att hans arbete gett skörd.

Åsa reste tillbaka till Kongo som missionsarbetare när hon blivit lite äldre och stannade i landet sex månader.


Åsa tyckte att hon blivit väl bemött av människorna. De är helt fantastiska och har mer tid för varandra. Fast det var oroligt med krig mellan olika stammar och man hade väskan packad för att snabbt kunna fly så var människor vänliga. I landet är överlevnaden den stora frågan allt annat har mindre betydelse. Vi undrade vad hon lärt sig.


– Åsa svarade att förutom språket och kulturen tacksamheten.  De har sin egen tro med inhemska gudar som de tillber, men inte får bönesvar ifrån. När man kommer med att Gud älskar dig så får de bönesvar. Då försvinner förbannelser och de blir friska, de ser att de blivit lurade. Sedan ser man att vi har det otroligt bra i Sverige, vi har el och tak över huvudet. Vi har ett socialt system.                                                                                   


Det var många som tog emot Jesu ord. Det är ett resultat av den hjälp de har fått. 


Upplevde du några svårigheter?   


Åsa tyckte att kulturskillnaden var svår att anpassa sig till. Det är ett helt annat klimat, där är det inte de materiella tingen som styr, utan överlevnad. Att man har mat för dagen. Vi tänker så annorlunda. 


Kände du att du gjorde en humanitär insats?     


 – Ja, helt klart kändes det som att jag gjorde det. För man kan inte lära ut evangeliet till en människa med tom mage. Man måste först ge människan mat, medicin, sen kan man börja berätta om Gud. 


Vilka motiv finns för den kristna missionen, anser du?

– Det är att hjälpa och stödja folk socialt, humanitärt och hjälpa till med utbildning.


 Jag kan ta ett exempel som när många mödrar och barn dött av att man skurit navelsträngen med ett osteriliserat föremål. Om man informerar om att dödligheten minskar om man steriliserar föremålen över öppen eld minskar dödligheten. Då är det med enkla medel. Det är sådana kunskaper de behöver.                          


Grunden för mission är fortfarande densamma. Det är inte meningen att missionen ska styra utan genom utbildning stärka människor. Hjälp till självhjälp, helt enkelt.

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?  


 – Nackdelen är kulturkrocken för man inte är van vid deras sociala system. Men lär man sig språket och kulturen försvinner nackdelarna. Fördelen är att man hjälper människor och ger människor en möjlighet att komma till tro.


 Det är en stor glädje att hjälpa människor och det man gjort gett resultat. Även fast man fått försaka vissa saker har arbetet man lagt ned ändå gett frukt. 


3.3 Pingstkyrkan


Pingströrelsen har Bibeln som grund i sin trosvärdering. Bibeln är rättesnöret, så som det kommer fram i Gamla och Nya testamentet. Gud har anförtrott församlingen och dess medlemmar att föra ut evangeliet till alla människor. Därför vill de tydliggöra Guds kärlek genom att visa omsorg för hela människan.41

Missionsuppdraget bygger på missionsbefallningen. Med missionen vill man att alla folkslag, kulturer, samhällsgrupper och varje generation ska få evangeliet presenterat för sig på ett begripligt sätt detta för att man ska kunna ta ställning till Jesus Kristus.


Man vill bygga självständiga församlingar både nationellt och internationellt. Den muslimska världen, framför allt Mellanöstern, anser pingstkyrkan vara ett viktigt område att missionera i. De onådda är de som inte ännu tagit del av det kristna budskapet: kvinnor, barn, ungdomar, det nationella ledarskapet. Man har olika strategier och metoder för att nå sina mål som bl. a. Är att förankra missionen i församlingen genom information, dialog och bön. Man ber för att utsända missionärer och för missionärer som ska ut på missionsuppdrag. Innan en missionär reser ut förbereder man sig inför sin uppgift, man uppmuntrad till missionsinsatser. När man sedan vistas i ett annat land är det viktigt att ge socialt stöd. Men det är lika viktigt att samverka med de övriga församlingarna och organisationerna inom rörelsen, men också med andra missionsorganisationer och; höja kunskapsnivån i olika länder genom stöd till undervisning42

Pingstkyrkan har en riksorganisation som heter Svensk Pingstmission. Det är ett riksorgan som får ca 250 miljoner kr per år från Sida. De lokala församlingarna kan ansöka om bidrag för olika prospekt därifrån, mot en egen insats på 10 %. Svensk Pingstmission är ett gemensamt organ för församlingarna som ser till de behov som finns hos församlingarna i missionsfrågor. Organet fungerar som en länk mellan internationell mission och biståndsgrupper. Pingstmissionen har ett nära samarbete med lokala församlingar ute i världen. I ungefär 80 länder har pingstmissionen samarbetspartners. De lokala församlingarna beslutar om egna missionärer och vilka missionsinsatser som ska göras, ibland sker det i samarbete med Svenska Pingstmissionen.43

Intervju med en representant för Pingstkyrkan i Gävle 25/5 2005


Vi träffade Gävle Pingstförsamlings missionsråd Sven-Gunnar Hultman i deras lokal på söder. Vi informerade Sven-Gunnar om vårt syfte och frågade om vi fick spela in intervjun vilket vi fick.


Det ska tilläggas att Sven -Gunnar ville ha frågorna på förhand, för att kunna ge oss så bra information som möjligt.  


På vår fråga om vilken inställning Pingstkyrkan har till missionen, svarar Hultman att man har en positiv inställning till den och att den funnits med i rörelsen sedan den etablerades i Sverige. Missionen har alltid utgjort en stor del av rörelsen. I många församlingar går mellan 20-25 % av intäkterna till mission, säger Hultman. 


Det man själv mår bra av vill man att andra ska få del av. Just den starka upplevelsen man får genom sin tro samt svaren på livsfrågor man får genom Gud, det gör att man vill sprida ut det till andra människor i världen. Vi följer missionsbefallningen. 


Missionen är nödvändig för samfundets fortlevnad, menar Hultman, särskilt den i andra länder, men även i Gävle görs olika satsningar. Församlingen är av stor betydelse för missionärerna också, inte minst när det gäller förbönen för dem. Även ekonomiskt är missionen beroende av församlingsmedlemmarnas gåvor. Hultman menar att församlingen har ett ofta flerårigt arbetsgivaransvar gentemot de missionärer som skickas ut. 


När det gäller det nationella och internationella missionsarbetet är det så att varje lokal församling är en fristående enhet. Varje församling kan alltså skicka ut sina egna missionärer. Men andra församlingar kan också bidra med pengar till någon missionsverksamhet. Den nationella Svenska Pingstmissionen kan också hjälpa till (se informationen ovan). Sändande av missionärer sker alltid i samarbete med den lokala församlingen i mottagarlandet, säger Hultman. 


Mycket av det internationella missionsarbetet är på pionjärbasis i nya områden. Det kan vara experthjälp för att t ex bygga brunnar. Missionen har förändrats mycket, säger Hultman, och områden som prioriteras idag är samhällen i Mellanöstern. I sin strävan att nå ut med sitt budskap använder sig Pingstkyrkan av olika media, teve, radio, Internet mm. Pingstkyrkan har en egen radiokanal, Ibra, som sänder radio i olika delar av världen. 


När det gäller organisationen inom Pingstkyrkan berättar Hultman att församlingen har ett missionsråd. Beslut inom rådet går till kyrkans styrelse och vidare till församlingen. På riksplan är det Svenska Pingstmissionen som ansvarar för medlen från Sida. Sammanlagt finns mellan 200-300 missionärer inom Pingstkyrkan. Församlingen i Gävle stöttar ett tiotal missionärer. En av dem är Bengt Fiske, som arbetar i Tyskland bland utsatta familjer, barn och ungdomar.  


På vår fråga om hur Pingstkyrkan förhöll sig till flodvågskatastrofen i Asien, svarar Hultman att Svenska Pingstmissionen hade folk i området och att det fanns ett engagemang. Pingstkyrkan i Gävle hade inga missionärer där, men genom olika kontakter stöttade församlingen arbetet ekonomiskt. Hultman berättar att en medarbetare från Ibra radio var på plats och tolkade åt svenskarna eftersom han kunde prata thailändska. 


Frågor till Pingstkyrkans missionär Bengt Fiske                                                                                                      Frågorna var ställdes till Pingstkyrkans missionär Bengt Fiske som är missionär i Berlin. Kontakten har skett via mail pga. att Bengt pendlar till viss del mellan Sverige och Tyskland.


Har du varit missionär?                                                                                                                                 – Ja.


Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                                                               – Jag var i Bayern Regensburg under 7 år. Sedan i Berlin från 1999 heltid.   


Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                                         – I katolska Bayern tycke en del att vi som frikyrka var en sekt. Annars bra.


Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?                                                                             – Landet man jobbar i blir ju som ett andra hemland. I Tyskland har jag lärt mig att Sverige egentligen är ganska litet med lite utrymme för olika åsikter. Tyskland är så stort 80, millioner invånare med olika religioner och grupper att man lär sig stå för egna och respektera andras åsikter.        


Kände du att ni kunde nå ut med det kristna budskapet?                                                                         – Jo, det har jag gjort både i Bayern och här i Berlin.


Vad var det största svårigheterna?                                                                                                     – Att européen i dag är så okunnig och främmande för frågor om Gud och vad tro överhuvudtaget är. Att det finns någonting som är viktigare än pengar, sex och makt.


Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                                       – I ett i Regensburg var det endast så kallad andlig verksamhet, gudstjänster, barnmöten, själavård osv. I Berlin jobbar vi med gatubarn, prostituerade och drogberoende plus och ensamma mammor.


Ser du missionen som ett kall?                                                                                                           – För mig var det helt klart en personlig kallelse.


Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                                     – Motivet måste vara att berätta om Jesus, hans ord och samla de som tror i en församling. Men som kristen bör man engagera sig i samhälle och hjälpverksamhet även i andra länder, men man behöver ju inte kalla det mission. Även om det ligger nära till hands att samtidigt som man ger materiell hjälp inte vill underlåta att ge andlig hjälp.


Vad är målet med missionen anser du?                                                                                             – Målet är enligt det Jesus säger; gå ut i hela världen och gör lärjungar av alla folk.


Har missionens inriktning förändrats eller är grunden fortfarande densamma?                               – Det är lätt att man undanhåller själva budskapet om Jesus om man jobbar mycket socialt, eftersom det sociala är ok för många, men de vill inte höra om Jesus. Förr var det nog klarare att det i första hand handlar om budskapet om Jesus Kristus.


 Vilka är missionens principer anser du?                                                                                              – Zinzendorf var en tysk teolog som skickade ut missionärer till olika delar av världen under 1700 talet. Han sa till missionärerna som skulle till Amerikas indianer:


”Lev bara som ni brukar bland de infödda, så glada tacksamma och hårt arbetande som ni är alltid, och vänta med att säga någonting tills att de som ser er till slut inte kan hålla sig, utan blir så nyfikna på er livsstil att de frågar er vad ni har för livsåskådning.”

Hur ser du på missionen?                                                                                                                     – Det är helt enkelt Guds budskap till alla människor. Det är gränsöverskridande. Det gäller alla folk. Det är inget tvång utan ett erbjudande.


Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                                              – När man har tvingat folk till att komma till tro kristendomen av politiska eller andra skäl och kallat det mission, har grundförutsättningen för verklig mission raserats. Den kan endast mottagas av en fri människa som efter eget övervägande kommer fram till sanningen om Guds son Jesus. Fördelen är för samhället ekonomisk. Man lär sig avtala sanning, alla människors lika värde, att den rike ska dela med sig, trygga familjerelationer eftersom sexdriften inte är det viktigaste i livet osv.


Varför är missionen viktig?                                                                                                               – För att kunna bli en kristen måste man ju först höra om vad Bibeln säger om detta. Och det är missionens uppdrag.


Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                                 – Att alla människor ska få sin chans att höra vad Gud har att erbjuda. Och så att de ska tro detta förstås. Men det blir deras eget val i så fall.


Övriga synpunkter på missionen?                                                                                                      – Det är dags att missionera i Sverige och Europa igen.


3.4 Livets Ord


Trosförkunnelsen inkluderar både andliga och materiella välsignelser, man hänvisar till ordet i Markus evangelium där det står ”allt förmår den som tror”. I och med detta vill man förtydliga att det finns ingen gräns för människans möjligheter på jorden.


Målet med förkunnelsen är att människan skall återfå den position som hon hade innan hon föll. Detta innebär att människan har samma position som Adam hade i lustgården före syndafallet, eller som Jesus hade när han levde.44   


”Gå ut och gör alla folk till lärjungar.” Det var det sista Jesus sade innan han rycktes upp till himlen (Matt 28:18-20). Lärjungarna uppmanades att bli hans vittnen ända till jordens yttersta gräns och berätta om vad Jesus gjort och den frälsning som finns tillgänglig för var och en som tror. Den befallning Jesus gav sina efterföljare pågår fortfarande, omkring 2 000 år senare, med full styrka. Det är alla kristnas första och största uppdrag”.45
 

Livets ord är en kristen församling som vill sprida evangeliet och nå ut till så många som möjligt om vem Jesus är. Livets ord är en församling som ligger i Uppsala och som är för många ett andligt hem där man kan få hjälp och stöd. Det är Livets Ords medlemmar tillsammans som är basen för allt arbete som görs både när det gäller yttre och inre mission. Allt sedan livets ord startades har man varit väldigt intresserade av att föra ut det kristna evangeliet till folk i andra länder. Livets Ord har också grundat nya församlingar på platser i världen där det inte tidigare funnits några. Livets ord stöder och hjälper församlingar med ledarträning, humanitärt hjälparbete, men de distribuerar också förnödenheter när krissituationer uppstår. Målet med arbetet är hjälp till självhjälp.46 

Åren (1994-98) bedrev Livets Ord en stor missionsverksamhet framförallt i Östeuropa och Ryssland. Livets ord satsade 40 miljoner svenska kronor för att nå ut med evangeliet till de forna kommunistiska staterna. Livets ord har grundat nya kyrkor på många platser i Ryssland, men också i Tjeckien och Albanien. Speciellt från den ryska ortodoxa kyrkan har Livets Ords mission motarbetats, men också ifrån olika nationalistiska grupper. Även andra protestantiska och katolska missionssträvanden har motarbetats.47

Livets Ords internationella arbete har särskilt fokus på ledarträning och att nå ut till områden som ännu inte på allvar nåtts av evangeliet. 
Det missionsarbete Livets Ord utför på olika sätt, syftar till att resultera i 15 centra på strategiska platser i världen med arbetet i Uppsala som förebild. Genom dessa centra, som ska fungera som baser där ledare tränas och varifrån människor sänds ut i missionstjänst till olika länder, blir arbetet både effektivt och bestående. Beroende på huvudinriktning (t ex akademiska studier, Bibelskola, barmhärtighetstjänst osv.) kommer de olika centren att få olika karaktär. 
I dag bedriver Livets Ord internationellt arbete i framför allt Ryssland, Ukraina, Armenien, Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Afghanistan, Israel och Indien”.48

Livets ord har som vision att sända ut tusen heltidsmissionärer, och sedan Maj 1989 har man inom Livets Ord gjort mer än tusen missionsresor.49

Intervju med en representant för Livets Ord 6/3 2005 i Uppsala


Vi träffade Hans i gudstjänstlokal i Uppsala. Efter den inledande presentationen av vårt syfte. Visade han oss runt i lokalerna innan vi satte oss ner och vi fick börja ställa våra frågor. Vi frågade om vi fick spela in samtalet vilket vi gjorde.

Vi funderade på vilken inställning till mission Livets Ord har.


– Vi har en väldigt positiv inställning till mission, det är en del av församlingslivet. 


Vi tar missionsbefallningen som den står i Bibeln. När Jesus lämnade den fysiska världen och gav uppdraget till sina lärjungar att hans företagande att sprida Bibeln skulle fortsätta, dvs. mission. Vi tror även att alla kan missionera kortare eller längre tid.


En annan fundering vi hade var om missionen är en nödvändighet för samfundets fortlevnad.        – Egentligen kan man inte säga så. Men missionen är nödvändigt för att de finns fortfarande för många människor som inte hört talas om Jesus. Det är hoppets budskap som därför är missionen nödvändig. För att vi ska finnas kvar är det nödvändigt med bra familjer, att vi som vuxna är trovärdiga. Så att den nya generationen vill fortsätta att missionera.


 Jesu återkomst är kopplad till att vi når ut med budskapet och att alla har fått en chans att ta del av det.


Vilken roll har församlingen i missionsarbete?


– Församlingen är en viktig del i missionsarbete.


 Hur ser ert nationella och internationella arbete ut?                                                                         – Vi har ett nätverk av fristående församlingar, som finns på olika ställen ute i vårt land som arbetar med olika prospekt. Vi har ett intensivt arbete som heter nygeneration som vill nå ut till högstadieelever och gymnasieelever. För dem som kommer från ett kristet hem som behöver stöd och uppmuntran till dem som är sökare och mår dåligt. ( Nygeneration kom från Norge och sprids nu över världen.)


Internationellt finns olika strategier, vi skickar olika team till länder som öppnats eller som Gud har talat till oss att vi ska gå in. Vi har även samarbete med andra stora församlingar som i Singapore. Som har fått kontakt med oss och som fått trosundervisning från oss men som inte är beroende av oss. De har startat en bibelskola i Singapore där de i sin tur har ett starkt samarbete med Kina och Indonesien, ett nätverk. Sen används massmedia och satellitteve där vi också når in i muslimska länder eller länder som är stängda. Vi har böcker och ljudband som översätts till olika språk. Vi har ett översättnings program som gör det att översätta till olika språk som man sen bara behöver kontrolläsa.

Vi har en missionsdirektör som har kontakt med deras olika Bibelskolorna och centra. Missionsdirektören planerar de teamresor som ska göras. Han har erfarenhet av administrativt arbete. Han vet hur man förhandlar med ambassader och myndigheter för att få visum, om man kan resa in i landet eller måste ha inbjudan från någon församling. Krävs det turistvisum eller kan man öppet visa att vi är en religiös organisation som tänker ha en konferens där.


Vi tog upp katastrofen i Asien och frågade Hans om samfundet hade folk där?                                   – Ja, det har uppmärksammats i kanal fyra Uppland. Vi var bland de första i Banda Aceh åter igen uppmärksammade massmedia att kyrkor kan ha en fördel eftersom vi har kontakt med lokala kristna i Indonesien. Där var det mycket lätt att få ett snabbare tillstånd att komma in i landet från myndigheterna. Vi hade församlingsmedlemmar som är läkare och sjuksköterskor som direkt kunde hoppa in och säga att vi är redo. Hjälparbete är viktigt för vi vill hjälpa människor med t.ex. medicin. Vi pressar inte människor men vi har vårt budskap, eftersom vi älskar människor och vill hjälpa.


Anna undrade hur många missionärer Livets ord har i Sverige och utomlands? – samfundet har 30 långtidsmissionärer ute. Här i Sverige har vi ungdomsteam på 20 personer som har kontakt med skolor. Vi har en skolevangelist som på heltid besöker skolor och som kan bli inbjuden till skolor. ( Ryssland är större och har flera missionärer.) Det kostar pengar och vi använder pengarna på ett bra sätt


Övriga kommentarer?


– Jag ville understryka att missionen är en hjärtefråga för samfundet, eftersom det är viktigt att få en helhetsbild av mission. Jesus hade inte varit intresserad av att omvända någon och sedan får de klara sig själv. Hur bygger man upp skolor och sätter nytt hopp till folk att hjälpa sina medmänniskor att komma igång och ge hopp. Ingen ska vara beroende av en kyrka, utan kyrkorna ska själva klara den ekonomiska biten. Det är viktigt, för om ett land stängs kan samfundet ändå leva vidare. Vi lägger oss inte i samfundens angelägenheter vare sig personellt eller ekonomiskt men kan komma med råd. Det för att det ska lära sig praktisera i sin kultur. Trons princip fungerar i den kultur den finns i. 


Fortsatt intervju med  Hans om tiden som missionär. 


För att få en bättre bild av deras mission ville vi veta om han varit missionär?                                                                                                   – Hans berättade att han varit missionär under kortare perioder för han är familjefar och har fem barn. Men jag längtar efter att få resa ut en längre period, när barnen blivit större. Jag har varit

i Ukraina och  på några teamresor i Sverige.

Man blir helt fantastiskt väl bemött, man möter en sådan gästfrihet och vänlighet, men samtidigt är det helt annorlunda. Det är nyttigt att se andra länder utanför turistorterna. 


Helt vanliga människor de har så stora förväntningar, och de visar en sån stor tacksamhet. Det är livsförändrande.


Man lär sig saker om sig själv och om landet, både före och efter en sådan resa. Man förbereder sig innan och tar reda på fakta om landet och språket. Sedan reser man ofta tillsammans med folk som man kanske inte har utvalt, det är nyttigt socialt. I bland är det inte femstjärniga hotell utan kalla rum och det blir kanske inte som man tänkt sig. Man måste ibland kanske peppa varandra, det är helheten som räknas.


Roberth frågar vidare om Hans känner att han når ut med sitt budskap?                                            – Definitivt, når man ut till en människa som blir förvandlad kan man förändra ett helt landskap, man vet aldrig vem man har framför sig.


Finns det några svårigheter när man är ute på exempelvis teamresa?

– Svårigheter då kommer man in på Guds fiender dvs. djävulen. Som ställer till det för en,  plötsligt händer många saker som att barnen blir sjuka, pengar försvinner, ja djävulen skickar attacker mot en. Det är jobbigt att se det och man ber Gud om mirakel och står emot. Ett exempel är när de hade hyrt en teater i Ukraina för att ha ett möte med några hundra människor. De tryckte upp affischer och bjöd in folk, men dagen innan hade någon högt uppsatt kommit för att ha sitt möte där. De lokala kristna var vana att sådant kunde ske och man höll mötet i deras lokal i stället. Stängs en väg så öppnar Gud andra vägar.


Gjorde du en humanitär insats?                                                                                                           – Definitivt, helt enkelt att jag som kommer från ett rikt land, kommer till ett land som Ukraina.


I Ukraina  känner sig folk övergivna och när då människor kommer ifrån andra länder,  blir de plötsligt sedda. Det lyfter folket och får de att inse att det finns folk som bryr sig. 


Jag kommer från ett annat land och Sverige är mitt första missionsland. Jag är väl ingen klassisk missionär för jag arbetar på en vanlig skola och är ute då och då på Streetmission. Att nå ut med det kristna budskapet är viktigt.

Att berätta om Jesus och Gud är ett sätt att ge varje folkslag en möjlighet att höra det kristna budskapet. Vi är bara en av många olika  församlingar som tex. Svenska missionskyrkan, Baptisterna m.fl. som för ut det kristna budskapet                                                                                                  


Missionens inriktning har inte förändrats men kanske hur man praktisera den. Det positiva idag är att man når ut på ett annat vis än förr, man når andra länder snabbare tack vare den nya tekniken, som radio och teve och Internet.                                                                                                                                                       Missionen är viktig i den meningen att det är ett sätt att nå ut med det kristna budskapet.


Vi diskuterade för och nackdelar med mission och hur synen förändrats mot förr.                             Hans ansåg att fördelarna är att få uppleva något mer av världen. Man öppnar sig mer för människan. Han tyckte inte att det fanns några nackdelar men att det skulle vara om någon betedde sig klantigt eller grinigt. 

Det viktiga är att ge hopp till människor och visa att det finns medmänniskor som bryr sig och som vill dem väl. Att Guds kärlek är den rätta vägen.


Hans gav oss många exempel på hur människor blivit bönhörda.  Han berättade om en jordbrukare som ville utveckla sig och bli en bättre jordbrukare. Mannen bad till Gud att få träffa en person som var kunnig inom jordbruk, vilket han då faktiskt av en händelse gjorde. Mannen och Hans möttes av en slump på ett möte i Ukraina och kom i samspråk om just jordbruk. Hans som har sina rötter inom jordbruk kunde ge mannen värdefulla tips. Mannen blev salig, berättade Hans.


3.5 Mormonerna


Mormonerna använder Bibeln i sin förkunnelse och resonemang. Den åberopas i samma omfattning som andra texter, men den ges ofta en skärskild mormonsk utläggning. Mormonerna skiljer från de kristna kyrkorna då de påstår att uppenbarelsen fortsatt och att Mormons bok och andra visioner har samma anseende som Bibeln. Även andra kyrkor förväntar sig också att Gud skall uppenbara sig för människor och församlingar, men de är noga med att undersöka dessa nya uppenbarelser med hjälp av vad Bibeln säger. För mormonerna är i synnerhet de uppenbarelser Joseph Smith fick en direkt fortsättning på den bibliska apokalypsen 50

Mormonerna har tagit emot uppenbarelser som säger att det är viktigt att det  rentvådda evangeliet skall nås ut till alla människor och länder på denna jord. De menar att Gud aldrig kommer med en uppmanig utan att först förbereda en möjlighet att verkställa det som han befaller oss. Vidare kommer Gud att öppna en väg för oss att kunna predika evangeliet i de länder som nu är stängda. Vår President Spencer W Kimball har rått kyrkans medlemmar att verkligen be för de länder som nu är stängda så att de kan öppnas för missionsarbetet.51

Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har alltid betraktat sig som en missionärskyrka. När Jesus levde på jorden, utvalde han apostlar och sjuttio lärjungar och gav dem makt och ansvar att predika evangeliet. De predikade mest för sitt eget folk, judarna. När Jesus hade uppstått ifrån de döda sände han ut apostlar för att predika evangeliet för hedningarna. Han befallde apostlarna att de skulle gå ut och förkunna evangeliet i hela världen för allt skapat.

Mormonernas missionsarbete återupprättades genom profeten Joseph Smith. Gud hade uppenbarat sin vilja för honom att predika evangeliet över hela världen. I juni 1830 startade Samuel Harrison Smith, profetens bror, den första missionärsresan för kyrkan.52


Alltsedan 1800-talets början har tusentals missionärer känt kallelsen att gå ut och predika evangeliet. Det budskap som de förkunnar i hela världen är att Jesus Kristus är mänsklighetens frälsare och Guds son. De proklamerar att evangeliet har återställts genom en Guds profet.


Missionärerna skall ha ansvaret att predika evangeliet för alla människor, och de skall döpa dem och lära dem allt vad Herren har befallt (Matt 28:18-20) 


Mormonerna menar att deras missionsarbete är viktigt för att alla människor skall kunna nås av evangeliet. Genom detta missionsarbete hoppas Mormonerna att människorna skall komma till insikt om sanningen, vända om till Gud och få förlåtelse för sina synder. När missionärerna reser ut i världen för att evangelisera bekostar de allting själva.53

Intervju med en representant för Mormonerna 18/4 2005


Anja Klarin var väldigt tillmötesgående vid telefonkontakten. Hon tyckte det var lättast om vi mailade våra frågor på förhand, eftersom vi bor i en annan stad. För hon ville förbereda sig så att intervjun skulle bli så givande som möjligt.


Vi inledde med att fråga Anja vilken inställning mormoner har till missionen?                           


 – Helt enkelt att det är en befallning från Gud, se Mark 16:15: .I Läran & Förbunden, en av våra skrifter med nutida uppenbarelser, står det: ”Det tillkommer var och en som blivit varnad att varna sin nästa.”54 


Så man kan säga att missionen är nödvändig för samfundets överlevnad? Anja menar att


i någon form måste vi tala om evangeliet – till våra barn, till dem vi möter – annars måste ju kyrkan på sikt dö ut. Men sätten vi sprider evangeliet på kan variera mycket.


Om man då skulle se på församlingen, vilken roll anser du att den har i missionsarbetet?


– Det finns många sätt som församlingen och missionsverksamheten är nära förbundna på. T ex kan församlingen stödja ekonomiskt de missionärer som inte har råd att gå på missionera. Församlingsmedlemmarna är däremot inte direkt ansvariga för uppsökande missionsverksamhet, men det är viktigt att församlingen välkomnar alla människor som besöker kyrkan, och att individerna i församlingen talar om evangeliet med sina vänner och bekanta. Det är inte heller församlingsmedlemmarna som formellt undervisar intresserade, men om missionärerna inte får stöd i undervisningen av medlemmarna blir resultatet sämre.


En sak som blir tydlig när man läser mormonernas skrifter och böcker är er iver att missionera och nå ut till människor. Hur bedriver ni det nationella missionsarbetet? 


Vi kallar ett land eller en del av ett land formellt för en mission. Sverige är t ex en mission. Medan Storbritannien på grund av större medlemsantal har 5-6 missioner. En missionspresident har tillsammans med sin hustru ansvaret för alla missionärerna i sitt område, vilket brukar vara ett hundratal. Han har också två ”vanliga medlemmar” som rådgivare (på sin fritid) och två missionärer som assistenter. Missionen är sedan indelad geografiskt i mindre grupper.


Missionärerna har uppsökande verksamhet och försöker bedriva information på olika sätt, genom att knacka dörr, hålla gatumöten eller gruppundervisningar, informera i skolor och för pressen osv. En halv dag i veckan har man också hjälpverksamhet av praktisk art för medlemmar eller icke-medlemmar. Vad missionärerna undervisar om finns skisserat i stora drag och detta är samma över hela världen, men sedan har missionärerna frihet att med Andens hjälp anpassa budskapet efter behovet som finns hos den som ska undervisas.


Om vi istället skulle blicka ut över världen, hur ser då eran internationella mission ut? 


– Ja, kyrkan har en s.k. Missionary Department vid kyrkans huvudkontor i Salt Lake City som kallar missionärer över hela världen. De vet vilka länder som behöver fler missionärer och samordnar missionsarbetet över hela världen. Kyrkan har också en rad skolor (15 st över hela världen) för missionärerna, där man utbildas mellan 2 veckor för dem som kan det aktuella missionsspråket och 2 månader om man behöver lära sig ett nytt språk. På den största missionärsskolan som ligger i Provo i Utah, USA, undervisar 1 100 lärare drygt 24 000 missionärer om året i 48 språk. I Europa finns det missionärsskolor i England och Spanien.


 Vi har nog alla blivit väldigt berörda av vad som har hänt när det gäller flodvågskatastrofen i Asien hade ni folk på plats när katastrofen inträffade?

– Vi hade heltidsmissionärer på plats när katastrofen inträffade. De klarade sig genom att de inte var på stranden på söndagsförmiddagen utan i kyrkan. Dessa missionärer har naturligtvis hjälpt till mycket under och efter katastrofen, bland annat som tolkar för västerländska turister som inte har kunnat det lokala språket och har behövt information till och från de lokalas språk. Kyrkan har också ett omfattande biståndsarbete över hela världen, hand i hand med missionsarbetet. Genom denna verksamhet har humanitärt bistånd hittills nått 147 länder och omfattar tio miljontals dollar varje år. 


Om man ser det hela statistiskt, hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?

– I Sverige finns ett hundratal och 60 000 i hela världen. De flesta är unga män i ålder 19-23 år. De pojkar som växer upp i kyrkan uppmuntras att förbereda sig på att bli missionärer som vuxna, men det är naturligtvis inte något tvång. Många unga kvinnor går också ut som missionärer, samt en hel del äldre par i pensionsåldern.


Har du några övriga kommentarer? – Hon hänvisade att man kunde gå till deras kyrkas hemsida som är skriven på engelska, för där fanns en avdelning om missionsverksamheten ( se s. 47)


Intervju med Sara en missionär inom Mormonerna.


Vi fortsatte vår intervju med Sara.


Vi frågade var och hur länge hon var ute som missionär? 


Sara talade om att hon har varit ute och missionerat när hon var 24-25 år. 


Hon berättade att hon kom till manchesterområdet i England 1994 och stannade i 18 månader, på egen bekostnad liksom alla andra missionärer i kyrkan.


Det är intressant att veta hur ni blev bemötta i landet/länderna.                                                       – Bra, folk var lite nyfikna på varför jag hade åkt från mitt hemland för att bo i deras land. En del var lite ”rädda” för oss missionärer och en del trodde vi var nunnor.


Vi kan förstå att det kan vara väldigt intressant att resa ut och lära känna andra människor och deras kulturer. Känner du att har fått något eller lärt dig något om dig själv eller landet?


 – Ja, massor, man lär sig av alla erfarenheter i livet. Men just den här erfarenheten lärde mig att folks kulturer är annorlunda även om vi bor rätt nära varandra och att man behöver respektera och uppskatta varandras olikheter mer. Trots detta är vi människor frapperande lika, var vi än bor. Jag lärde mig också älska England och den kärleken håller fortfarande i sig. Om mig själv lärde jag mig bland annat att min gudstro håller, även i svåra situationer. Jag blev också överraskad av den empati man kan känna inför människor man möter som man ännu inte känner.


Tycker du att det var svårt att gå ut och missionera, kände du att du nådde ut med det kristna budskapet?                                                                                                                                         – Njaa, till dem som valde att lyssna, medan de flesta människor bara hastade förbi. 


Man kan tycka att när man kommer till ett nytt land med en annan kultur och sedvänjor, tar det tid innan man kommer in i det hela så att säga. Vad upplevde du som de största svårigheterna?    – Att få människor att förstå att de är Guds barn och att detta är viktigare än allt annat man kan ägna sin tid och sitt liv åt. I ett västerländskt samhälle finns det inte mycket plats för religion. Sen måste faktiskt erkännas att värdet inte var så lätt att handskas med alla gånger.


Kände du att du gjorde en humanitär insats när du var i England? – Kanske inte på samma sätt som om man hade varit på mission i ett land i tredje världen. Men att ge människor kunskap om Gud är också ”humanitärt” på ett nog så viktigt vis.


Innan du reste till England, kände du ett kall att bli missionär?


– Absolut, jag fick ett personligt brev från kyrkans nuvarande profet där han kallade mig till England. Däremot hade jag inte vetat hela mitt liv att jag skulle gå på mission, utan när rätt tid kom kändes kallet tydligt.


Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du? – Vår kyrka har ett tvådelat missionssyfte. I fattiga länder har vi s.k. välfärdsmissionärer, där man måste avhjälpa folks nöd och fattigdom innan man kan lära dem om Kristus. Det kan t ex vara pensionerade läkare som hjälper till med sjukvården. Det finns också lärare som lär människor att läsa, och jordbruksmissionärer som lär ut effektiva jordbruksmetoder och vad som är nyttigt att odla. Motivet för detta är naturligtvis att hjälpa människor att få det bättre. Men även de proselyterande missionärernas motiv är att hjälpa människor att få det bättre, eftersom kunskap om Gud och hans plan för sina barn gör att människor blir lyckligare.


Vad är det huvudsakliga målet med missionen anser du? – Det är att sprida budskapet om Kristus och hans kyrka. Kristus sade: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”55 Om man ser på missionens inriktning, har den förändrats eller är den i grunden densamma? Den har inte förändrats tycker Sara


Hur ser du på missionen?  – Det är som en kärleksgärning och som ett sätt att tacka för förmånen jag har fått att få kunskap om Kristus och hans kyrka.


Det finns mycket att säga om mission, men finns det fördelar respektive nackdelar med mission?  – Fördelarna är ju att man kommer ur sin bekvämlighets zon och får göra saker som kräver mod och kärlek. Man lär sig förstå och tala med människor som man inte hade kunnat annars. Nackdelar ser jag inga. En del kan kanske se det som en stor uppoffring att vara borta från ”sitt liv” i 1,5-2 år men tiden går ju inte förlorad utan man får en fantastisk erfarenhet.


Vi undrar varför är det så viktigt att bedriva mission, och vad vill ni åstadkomma?


 – Den är en del av Guds plan är att vi ska sprida evangeliet till varandra som ringar på vattnet. 


Att sprida kunskap så att så många människor som möjligt får en chans att ta ställning till budskapet om Kristus och hans kyrka. Som avslutning vill vi fråga om du har något att tillägga när det gäller missionen? – Min mission var en av de absoluta höjdpunkterna i mitt liv, säger Sara.


3.6 Jehovas vittnen


Liksom många av de nyreligiösa rörelser som har uppkommit i slutet av 1900-talet, tror Jehovas vittnen på Jesu nära återkomst och de tror att han kommer att etablera sitt himmelska rike här på jorden. Jehovas vittnen stöder sin tro på Bibeln och inte på mänskliga spekulationer. Men deras tolkningar av Bibeln skiljer sig väldigt mycket ifrån den traditionella kristna kyrkans troslära. Jehovas vittnen utgår ifrån en egen översättning av Bibeln.56

Deras mission utgår från att göra ”lärjungar av människor av alla nationer” Jehovas vittnen försöker göra detta genom att gå ut och förkunna de goda nyheterna från Bibeln. Ett Jehovas vittne går från hus till hus för att samtala med människor om deras tro. Jehovas vittnen menar att det gjorde också Jesus, han gick från stad till stad och predikade de goda nyheterna.


Ett annat sätt som Jehovas vittnen gör för att sprida evangeliet till andra är genom möten som brukas hållas i vittnenas rikets sal.


Ett annat vanligt sätt som Jehovas vittnen gör för att evangelisera är att försöka komma i kontakt med andra människor i det dagliga livet, det kan ske i all enkelhet när man träffar sin granne eller någon man träffar på bussen. Jehovas vittnen menar att det var också så Jesus gjorde när han vandrade omkring och vittnade för människorna.  Jesus undervisade människorna i synagogorna och i templet i Jerusalem, och var han än var fick han tillfälle att predika om Guds rike.57

Efter att J.F Rutherford dött 1942 tog N. H. Knorr över som president i USA. Då Knorr tog över  startades ett mångsidigt utbildningsprogram. Som resulterade i en skola för missionärer år 1943. Den kallas för Vakttornets Bibelskola Gilead. Sedan dess har missionärer sänts ut från denna skola till länder över hela jorden. Ett antal nya församlingar har växt upp, där det tidigare inte funnits några. Det har medfört att antalet avdelningskontor idag uppgår till mer än 100 stycken. Man har under vissa perioder anordnat utbildning av församlingsäldste, frivilliga arbetare vid avdelningskontoren och dem som är engagerade hela sin tid (som pionjärer) i arbetet att vittna om Guds kungarike. Men också ett antal speciella kurser för förkunnare med särskilda  ansvars uppgifter. Kurserna har hållits vid ett undervisningscentrum i Patterson i staten New York.


Innan N. H. Knorr dog 1977 var han med om att förändra organisationen och utvidga den styrande kretsen vid värlshögkvarteret i Brooklyn. 1976 delade man upp det administrativa ansvaret på olika kommittéer, som består av medlemmar från den innersta kretsen. Det har alla ett tiotals år av att tjäna Gud bakom sig. 58

Intervju med tre representanter för Jehovas vittnen i Stockholm 8/3 2005


Vi fick träffade tre äldre medlemmar från deras församling på Vasagatan i Stockholm.  Elsa, Stina och Pekka mötte oss med en känsla av visst motstånd innan vi förklarat vårt syfte att uppsatsen ska vara så objektiv som möjlig. Då blev det en något lättare stämning. För att försöka lätta upp stämningen ytterligare frågade Roberth om olika bibelcitat det gjorde att Pekka tog fram deras Bibel. Efter det flöt intervjun på bra men vi kände att vi inte kunde ställa vilka frågor som helst. 


Vad är motivet till att missionera?


Stina sa att det är vår befallning att gå ut och vittna. Vittnar vi inte är vi inget Jehovas vittne.


Är församlingen viktig i ert samfunds missionsarbete?


  Stina sa att församlingen är viktig för det är här vi lär oss att göra vittnandet. Vi lär oss bibeln och att ha Bibeln som utgångspunkt när vi vittnar. Alla är ute fast vissa är ute mer än andra.

Alla bestämmer själva hur mycket tid man kan gå och vittna. Det kommer från en själv man kan säga att man köper sin tid.

Vårt internationella arbete styrs ifrån Brooklyn i New York, inflikar Elsa. Där finns Jehovas vittnens huvudorganisation. Vi får rapporter från USA om hjälp insatser som i Asien. Det är i Brooklyn där de bestämmer om vilka hjälpinsatser som ska ske. Men i regel är vi bland de första att vara på plats. Det finns en skola där som man kan gå i.


Roberth undrade hur många missionärer Jehovas Vittnen har?


Stina talade om att det inte finns några missionärer i Sverige, men i andra länder. I Sverige finns det enbart pionjärer som för närvarande uppgår till 1500 stycken.

Robert undersökte om det är Matteus 28:16-18 de går efter i missionsarbetet. De kommentera att de går i Jesus fotspår att förkunna och sprida Guds budskap. Jesus som samlade sina lärjungar och utbildade dem och tog dem med sig. Det är Bibeln som styr och inget annat.


Intervju med Elsa Pekka och Stina om hur det är att missionera. 


Vi ville veta om någon varit missionär av de tre. Elsa svarade att man kan säga att hon varit det, fast att alla missionerar i samfund. Men det finns de som är utbildade missionärer. Vi har också pionjärer och de pionjärerna som har ett särskilt uppdrag. Alla går ut vittnar. Fast när man är gammal och inte kan eller orkar gå runt, vill man ändå vittna, även om det sker i en mindre skala.


Anna funderade var någonstans Elsa missionerade? 

– Här i Stockholm har vi många distrikt som vi är uppdelade på annars hade det blivit ett kaos. Hela jorden är uppdelad i distrikt, överallt där det finns människor.

Folk är ganska likgiltiga när det gäller religion i Stockholm. Men det finns de som är intresserade. Vi får gå och predika på flyktingförläggningar och då kan utlänningarna ta med sig budskapet och på så sätt sprids också deras budskap.


Stina flikar in, att allt fler människor börjar fundera på allt runt omkring som miljöförstörelse, droger m.m. Det verkar som om folk börjar sukta efter något mer.

När vi är ute och vittnar vet man aldrig vem vi har framför oss när dörren till exempelvis till bostaden öppnas, det kan vara ett par som bråkat och därför stänger dörren. Känner vi en viss tveksamhet går vi tillbaka lite senare. Folk kan också vara upptagna med något.

Men även om folk slår igen dörren tar vi det inte personligt. Det kan snarare stärka oss så att vår tro blir ännu starkare. Det ger en tillfredställelse även om folk inte vill ta emot vårt budskap så har vi följt Jesu budskap.


Ja, för faktum att vi gör en humanitär insats med människor som lyssnar. Det finns exempelvis fångar som ångrat sig inför Gud och sitter av det straff de fått, men som genom insikten bytt spår.


Vad är motivet till mission? 


– Kärnan är Guds budskap och att följa Jesus Kristus.

Att komma till tro och bli räddade från det onda dvs. djävulen, som ställer till mycket elände.

Det är fortfarande samma budskap. Är du i ett annat land är Jehovas budskap detsamma.


Man ska följa lagarna i sitt land och följa Guds budskap man ska vara ärlig.


Anser du att missionen är viktig?

– Missionen är den viktigaste grunden för vårt samfund. Utan missionen skulle vi inte existera.

Missionen är ett sätt att ge människor hopp och ett sätt att visa att det finns människor som bryr sig.   


Pekka vill poängtera att ingen är tvungen att vara med i deras samfund, det är helt frivilligt. Församlingen har inte stöd från staten och ingen har lön för sitt arbete i församlingen. Vi arbetar så mycket som vi behöver för att klara oss. Vi tror inte på treenigheten vilket skiljer oss från andra kristna samfund och har vi en egen Bibel, som skiljer sig från den vanliga kristna Bibel. Vi tillåter inte blodtransfusion.

4. Analys  


När man tittar på den tidigare forskningen ser man tydligt vilken betydelse kvinnan har för missionen och dess utveckling, det gäller alla sex samfunden. Om inte alla dessa kvinnor funnits och varit så hängivna sin kallelse att föra ut Guds budskap hade missionen inte vuxit som den gjorde. Det gäller både kvinnorna i församlingen och de kvinnor som gav sig iväg till ett främmande land.


 Man kan se en tydlig skillnad mellan de etablerade och de nya religiösa rörelserna i den meningen att de nya religiösa rörelserna har ifrån början haft traditionella kristna värderingar. 


Men med tiden så har de fjärmat sig från sina rötter och blivit en helt annan rörelse


När vi jämför alla de sex samfundens inställning till missionen, så inser vi att de verkligen brinner för att föra ut evangeliet ( det glada budskapet om Jesus Kristus). Det finns en iver och  en längtan att människor skall överlämna sina liv till Gud och komma till tro. De etablerade samfunden och de nya religiösa samfunden delar samma vision, de utgår nämligen ifrån följande text i Bibeln:” 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 till tidens slut”.(se s.12)

Inom de etablerade samfunden finner man att de har en gemensam helhetsbild på världen, på människan och på Kristi uppdrag. Den teologiska och värdegrunden har de gemensamt. Det kan spåras ifrån deras gemensamma rötter. Pingstkyrkan och Svenska missionskyrka har ursprungligen sina rötter inom väckelserörelsen. Evangeliska frikyrkan som gick samman med fribaptisterna och helgelseförbundet har alla en gemensam läromässig, teologisk grundhistorik som går tillbaka till 1800-talet och överensstämmer med pingstkyrkan och svenska missionskyrkan


Det man kan poängtera är att de tre etablerade samfunden följer samma grundprinciper. Jesus Kristus, uppfattad som en ödmjuk tjänare som bedriver mission genom kärlekens styrka, är missionens förebild. Missionen skall bära vittnesbörd om Kristus. Alla tre tillsammans har en gemensam vision som är att sprida det kristna evangeliet


De nya religiösa rörelserna eftersträvar också att nå ut med evangeliet och att sprida kunskapen om Jesus Kristus, men tillvägagångssättet och metoderna kan skilja sig åt. Mormonerna har sina rötter i traditionell kristendom, men ändå finns det en markant skillnad som i slutändan skiljer sig väldigt mycket ifrån vad de etablerade rörelserna står för. 


 Mormonerna använder Bibeln när de förkunnar och när de vittnar för människor och den citeras som andra skrifter. Det finns dock en skillnad Bibeln tolkas utifrån deras egen Mormons bok. De menar att det inte räcker med vad Bibeln säger utan de har fått ta emot nutida exklusiva uppenbarelser som bara gäller för mormonerna. Deras profet Joseph Smiths uppenbarelser är en fortsättning på den bibliska uppenbarelsen. Utifrån deras egen Mormons bok kan man läsa att Gud lovade Joseph Smith stora välsignelser om de utför missionsarbete. Som grund för sitt missionsarbete har  Mormons bok en större betydelse än Bibeln.  


Livets Ords rörelse är starkt förknippad med trosförkunnelse och framgångsteologi, som i korthet innebär att för människan finns det ingen gräns, utan det finns andliga och materiella välsignelser. Utifrån deras litteratur speciellt ur Ulf Ekmans bok Doktriner kan man läsa att deras troslära och lärogrund utgår ifrån vad Luther lärde ut. Försoningen innebär att Jesus Kristus utgöt sitt blod  och dog för våra synder. Ett av Jesu sista ord på korset var ”allt är fullbordat”. 


Trosundervisningen menar att det inte är tillräckligt för en försoning. Utan försoningen skedde i Jesu andliga död, då han blev ett med satans natur, Jesus var nödgad att bli född på nytt. Så den verkliga försoningen skedde inte på korset utan i dödsriket. Så beskriver Torbjörn Swartling skeendet utifrån sin bok Trosförkunnelsen inget evangelium. På den punkten framstår trosförkunnelsen eller framgångsteologin som Livets ord förkunnar, som ett förvrängt evangelium, jämfört med de etablerades samfundens tolkning av samma text. Den slutsats som kan dras är att man utgår ifrån att ha Bibeln som rättesnöre och att man delar de grundprinciper när det gäller missionen med vad de etablerade rörelserna eftersträvar och vill uppnå, men de har en annan bild av trosförkunnelsen.


Jehovas vittnens utläggningar av Bibeln skiljer sig väldigt mycket ifrån den traditionella kristna kyrkans troslära. Jehovas vittnen använder en egen översättning av Bibeln. De vill uppnå samma syfte som de etablerade rörelserna, att människor skall komma till tro på Jesus Kristus. Men deras egen översättning och tolkning av bibeln skiljer sig mycket ifrån de etablerade rörelsernas.


Målet för missionen för de etablerade rörelserna och också för de nya religiösa rörelserna är att människor skall bli frälsta och komma till insikt om vem Gud är. 


Man kan se att de etablerade rörelserna använder endast Bibeln som källa och betonar missionsbefallningen. De nya religiösa rörelserna Mormonerna och Jehovas Vittnen har egna skrifter som tillägg till Bibeln. Ur Bibeln lyfter de fram samma bibelcitat som de etablerade.  Livets ord har bibeln som enda källa men har en egen tolkning av trosförkunnelsen.  De stödjer sig också på missionsbefallningen. 


Det finns en gemensam grundhållning som man kan finna hos alla rörelser när det gäller missionen, men man kan också se att slutmålet är annorlunda. De etablerade rörelserna och Livets ord talar om en ny himmel och jord, och att vi skall komma till paradiset, Jehovas vittnen tror inte på någon himmel, utan paradiset är på jorden. Mormonerna tror att de efter döden kan uppnå olika positioner av härlighet utifrån de goda gärningar man utfört i detta livet, exempelvis om man har varit missionär.


5. Sammanfattning och slutsatser

Det etablerade samfunden


· Det man ser är att inom det etablerade samfunden för alla ut evangeliet. Alla delar samma vision genom att följa det som står i Bibeln. 


· Inom de etablerade ser man att de har en gemensam helhetsbild på världen, människan och på Kristi uppdrag. 


· De etablerade samfunden följer samma grundprinciper och missionen bedrivs med kärlekens styrka. Genom missionen bär man vittnesbörd om Kristus.


· Hur man missionerar är väldigt lika mellan det etablerade samfunden. Man använder sig av den nya tekniken för att nå ut med sitt budskap. Som radio , internet ,satellit och teve.


De nya religiösa samfunden


· Inom de nyreligiösa samfunden eftersträvar man också att nå ut med evangeliet och kunskap men metoderna kan skilja sig åt.


· De nyreligiösa samfundens grundprinciper för att bedriva mission är snarlika de etablerade samfundens. Förutom Mormonerna som betonar Joseph Smiths uppenbarelser. 


· Hur man missionerar inom det nya religiösa samfunden varierar. Tar man Jehovas Vittnen så är det deras kall att vara ute och knacka dörr, de använder sig inte av den nya tekniken. På sätt som Mormonerna och Livets Ord gör. De vill använda samma metod som Jesus själv använde.


Gemensamt för alla samfunden 


· Missionen anses som en förutsättning för samfundens fortlevnad. Missioner är det absolut det viktigaste för samfunden. Det beror på att alla följer Guds vilja som det står så tydligt i missionsbefallningen.


· Kvinnorna har alltid haft en central roll i samfundens missionsverksamhet


· Samfunden har en drivkraft att göra gott för människor.


Det är intressant att hur viktig kvinnorna varit för samfundens utvecklig. Att det fanns så många eldsjälar som kämpade på tackvare sin starka kallelse att följa Gud. Trots att förhållanden ibland var mindre gynnsamma för deras hälsa.


Det vi upplever är att Jehovas Vittnen är ett mer slutet samfund som hela tiden är beroende av sitt huvudorgan. I alla de övriga samfunden finns en möjlighet att påverka ledningens beslut. Om församlingen anser att missionen är viktig inom ett visst område och inte ledningen kan församlingen få ledningen att ändra sitt beslut. Det är vanligt att olika församlingar inom samma samfund hjälps åt i missionsarbetet. Tar man Pingstkyrkan i Gävle som ett exempel där hjälper andra Pingstkyrkor sponsra deras missionär. Sedan sponsrar Pingstkyrkan i Gävle en av det andra församlingars missionärer.
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7. Appendix


Frågor till en representant för Svenska missionskyrkan 12/4 2005


Vi träffade pastor Per A Widman i deras lokal i Betlehemskyrkan i Gävle.  Efter en kort presentation av vårt syfte, frågade vi om vi fick spela in svaren för att senare skriva ner.


Ska tilläggas att Per velat få frågorna på förhand.

1. Vilken inställning till missionen har ert samfund?


– Missionen har alltid varit en av det primära i vår församling. Redan tidigt i stadgarna stod det att vi skulle bedriva mission. Den första missionen var riktad mot Ryssland


2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad?


– Ja det kan man väl säga för missionen har spelat en stor roll för vårt samfund och gör det än idag.


3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet ?


– Ja församlingen är a och o för har man inte församlingen med sig skulle det inte gå. Ibland kan församlingen vara mer pådrivande än församlingsledning och kyrkoledning. 


4. Hur bedriver ni det nationella missions arbete?                                                                                                 


– Vi är uppdelade i distriktpunkt? vi tillhör Mellansverige. I varje område finns en distriktsledning. Ledningen vet vilka församlingar som behöver särskild hjälp. Församlingen kan vara svaga kanske har församlingen inte råd att ha så många anställda. Det kan vara så att man på vissa håll måste lägga ner arbetet eller att församlingen får gå ihop med en annan församling. Vi har mer och mer börjat med pionjärarbete ex. på platser som det inte funnits en kyrka under lång tid eller aldrig funnits. Man har planterat nya församlingar. Vi arbetar med pastorer på sjukhus, inom kriminalvården, studentpastorer, Ria och härbärgen. Man kan ha olika satsningar där kanske special utbildade pastorer kommer och stöttar församlingen.  Den typen av mission ökar.


5. Hur bedriver ni det internationella arbetet?


– Vi har en missionsledning i Stockholm som organiserar detta med de olika kontakter med våra systerkyrkor sen har vi utbildning för personer som vill åka ut, som volontärs utbildning för yngre som vill åka ut antingen 6-12 månader eller längre tid . Som går in i olika projekt det kan vara att arbeta med barn och ungdomar. Vi samarbetar med systerkyrkor ute i världen. I Stockholm 


6. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission ?   

 – Ja vi har missionsledning som sitter i Stockholm, där har vi en missionsavdelning.


7. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där?


– Ja vi hade en speciell insamling själva och utanför Indien vid ögruppen Adarmanerna där har vår systerkyrka arbete. De var där i det drabbade området väldigt fort och begärde hjälp från missionskyrkan för pengar till filtar, mat och för att kunna upprätta härbärgen. Genom att kontakten gick det väldigt fort. Var hjälparbetet snabbt i gång.


8. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?   


  – Ca 45-50 stycken missionärer jag vet inte riktigt.


9. Övriga kommentarer om mission?


– Matteus 28:18-20 ligger till grunden för missionen. Vi kan inte bara sitta i vår vrå tanken är att andra också ska få reda på det kristna budskapet. I det kristna budskapet ligger barmhärtighets gärningar att hjälpa människor. Vi kan inte komma med det kristna budskapet till en som svälter utan att först ge personen mat först. Ge de först att äta så de är mätta och sen efter det kanske man kan motivera en person att komma till tro. Tro och gärning går hand i hand, tron utan gärningar är död. 

Intervju med f.d. missionären Sigge Palmaer i Gävle


Intervjun med Sigge gjordes i hans hem. I intervjuns inledning förklarade jag mitt syfte. Ska tilläggas att ingen bandspelare användes. 


En liten inledning om Sigge


Sigge är en man med ett rikt yrkesliv bakom sig, han har en gedigen utbildning som bl.a. innefattar en utbildning i konstfack innan en lärarutbildning och en pastor utbildning med inriktning på mission. Sigge är med i Svenska missions kyrkan sen många år.

1.     Har du varit missionär? 


– Ja


2.     Vart någonstans var du missionär och hur länge?


– Jag var missionär i Kongo i Afrika mellan åren 1951-1961, med vissa hemma vistelser under tiden. Jag byggde upp en skola som jag var rektor i och jag fick köra ambulans göra många andra  saker under den tiden.

3.        Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?


– Ja vi blev kolossalt väl bemötta. Det var aldrig några konflikter inte ens under Kongos frihets konflikt 1960. ( Sigge var andra generationens missionär). Hans pappa hade varit läkarmissionär i samma område och hans rykte levde kvar, hans pappa hade botat sömnsjuka. Sigge menade att det kan ha medfört lite till deras väl bemötande från befolkningen.

4.         Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?


– Ja de lärde ut vänskap, generositet, överseende, att ta det lugnt. Gud skapar rytmen i naturen.

5.         Kände du att du nåde ut med det kristna budskapet?


– Ja men man tänkte inte så när man var där, för det hände så mycket runt omkring, när man var på missionsfältet.

6.         Vad var det största svårigheterna?


– Svårigheterna var att försöka lära sig att tänka på afrikanskt vis. Afrikaner är födda till stora diplomater och de har tid. De är som kameleonter ena minuten afrikanska till att andra minuten vara mer europeiska i sättet.

7.          Kände du att du gjorde en humanitär insats?             


– Ja utan tvekan på många plan som att jag fick köra ambulans till sjukhuset. Från missionen turades de om att köra ambulansen, då kunde de vara borta i flera dagar om det regnat. Agera barnmorska är ett annat exempel.


8.           Såg du missionen som ett kall?


– Ja man klarar inte det utan Guds hjälp. Som missionär ska man också vara medmänniska. Befolkningen begär att man ska vara en förebild. 

9. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?


– Att med alla tillbud sprida kärlekens budskap. Sedan hur man gör det spelar mindre roll. Att kyrkorna får friheten att arbeta mot det.

10. Vad är målet med missionen anser du?


– Att få kärlekens budskap ut i praktiken. Att församlingen fungerar. 

11.  Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?   


12.   – Det är den samma men medlet att nå beror på den kultur och tid man lever i.

13. Vilka är missionens  principer anser du ?


– Jag kan som kristen inte arbeta emot kristendomen. 

14. Varför är missionen viktig? ( Fick inget klart svar på frågan)

15. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                               


16.   – Att föra ut Guds budskap.

17. Hur ser du på missionen och vilka fördelar respektive nackdelar finns det?              


18.   – Att man följer Jesus lära och använder hans pedagogik då har man världens bästa grund att stå på. Sigge menade att med kristendomen skulle det bli ett billigare samhälle om människor följde kristendomens lära. Han sa att kyrkorna inte har förvaltat det kristna budskapet. Att kyrkorna skulle ta sig en titt på sig själva och börja agera nu för att bättre förvalta det kristna budskapet.

Övriga kommentarer från  Sigge 


Sigge sa att mission egentligen är en omöjlig uppgift för att man bör vara så otroligt duktig inom många områden som sociologi, teologi, psykologi, språk för att vara en bra missionär. 

En annan kommentar från Sigge var att man översätter allt till sin egen kultur man är kulturbunden. Det är något man kan koppla in, det sker per automatik en översättning.


Frågor till två representanter för Evangeliska frikyrkan 21/4 2005


Intervju med pastor Göran Oscarsson och Åsa Andersson på Korskyrkan i Gävle. Vid inledning av intervjun frågade vi om vi fick banda intervjun, samt att vi informerade om vårt syfte.


1. Vilken inställning till missionen har ert samfund? 


Det är en missions rörelse det är första prioritet. Det hette förr Örebro missionen där ser man att mission är viktig. 


2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad?


– Ja absolut det är livsnerven eller hjärtat i vår församling. Det är ju själva grundtanken med Jesus som gav oss befallningen. Som apostlagärningarna1:8


3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet?


Församlingen är länken en plattform där missionen utgår ifrån för att missionera.


4. Hur bedriver ni det nationella missions arbete? 


Det är samverkan mellan olika lokala församlingarna i missions arbete. Sen är det träning i bibel skolan. I Örebro missionen regi kan man gå en sex månaders utbildning om man ska ut och missionera i ett annat land. För att man ska lära sig språket, kulturen ja det som är viktigt att kunna innan man reser. Utbildningen ger en bas kunskap. 


5. Hur bedriver ni det internationella arbetet?


Genom olika projekt som exempelvis sociala och församlings grundande. 


6. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission ?


– Ja vi har en speciell avdelning. Vid missions möten tar man upp olika frågor som om det är någon ska få resa ut som missionär eller olika projekt som vatten utbyggnad.


7. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där?


– Ja det hade vi. Vår samarbetspartner där nere hade folk på plats.


8. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?


130 stycken  missionärer 


9.         Övriga kommentarer om mission

Det som är bra med mission är att pengarna man samlat in inte försvinner på vägen utan går dit de ska. Missionen har fått en riktig tilltro hos människor

Frågor till missionären Åsa


Åsa var andra generationen av missionsarbetare. Hon hade bott under långa tider i Kongo då hennes far var missionär under en del av hennes uppväxt fram till hans död, då hon var i tonåren.


1.       Har du varit missionär?


–Ja missionsarbetare och missionärs barn, mamma var barnmorska och pappa predikant.


2.      Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                


    I Belgiska Kongo 12 år som missions barn.


3. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                                          – Ja vi blev väl bemötta människorna är helt fantastiska och har mer tid för varandra. Fast det var oroligt med krig mellan olika stammar att man hade väskan packad för att snabbt kunna fly. I landet är överlevnaden den stora frågan.


4.      Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?       


 – Ja språket och kultur tacksamhet. Att vi har det otroligt bra, vi har el tak överhuvudet. Vi har ett socialt system.                                                                                    


5.      Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                              – Ja oja det var många som tog emot Jesus ord. Det är ett resultat av den hjälp de fått. 


6.     Vad var det största svårigheterna?       


 – Kultur skillnaden var svår att anpassa sig. Det är ett helt annat klimat, där är det inte de materiella tingen som styr utan överlevnad. Att man har mat för dagen. Vi tänker så annorlunda. 


7.      Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                         – Ja helt klart kändes det som att jag gjorde det.


8.      Såg du missionen som ett kall?                                                                                                  –Ja det måste det vara något som driver en att föra ut Gudsbudskap.


9.     Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                          – Det är att hjälpa och stödja folk socialt, humanitärt och hjälpa till med utbildning. Jag kan ta ett exempel som när många mödrar och barn dött av att man skurit navelsträngen med ett osteriliserat föremål. Om man informerar om att dödligheten minskar om man steriliserar föremålen över öppen eld minskar dödligheten. Då är det med enkla medel. Det är sådana kunskaper de behöver.                          


10.     Vad är målet med missionen anser du?                                                                               –Det är att föra ut Gudsbudskap och göra en humanitär insats för att hjälpa människor. 


11.     Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?              – Ja den är fortfarande den samma. Det är inte meningen att missionen ska styra utan genom utbildning stärka människor. Hjälp till självhjälp

12.     Vilka är missionens principer anser du?       


   – Att göra gott och möta människor.


13.    Hur ser du på missionen?                                               


    – Som något viktigt att man följer Gudsbudskap och hjälper sina medmänniskor.

14.    Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                             – Nackdelen är kultur krocken att man inte är van vid deras sociala system. Men lär man sig språket och kulturen försvinner nackdelarna. Fördelen är att man hjälper människor och ger människor en möjlighet att komma till tro.


15.      Varför är missionen viktig?                                                                                                   – Det har vi redan nämnt dvs. Att göra gott.


16.       Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                          – Det har vi också varit inne.

17.      Övriga synpunkter på missionen?                                                                                       – Glädjen att hjälpa människor och det man gjort gett resultat, även fast man fått försaka vissa saker så har det ändå gett frukt. Glädjen att man gjort en insats som min pappa som dog i rabies när jag var tolv år. Han startade flera församlingar, byggde skolor innan han dog. När jag själv kom dit som missions arbetare kändes det som en stor tröst att se hur de församlingarna växt och blivit större, att det gett skörd.


Intervju med en representant för Pingstkyrkan i Gävle 25/5 2005


Vi träffade Gävle Pingstförsamlings missionsråd Sven-Gunnar Hultman i deras lokal på söder. Vi informerade Sven-Gunnar om vårt syfte och frågade om vi fick spela in intervjun vilket vi fick.


Det ska tilläggas att Sven –Gunnar ville ha frågorna på förhand, för att kunna ge oss så bra information som möjligt.  


 1. Vilken inställning till missionen har ert samfund?


– Den är väldigt positiv den har alltid funnits med sen rörelsen kom till Sverige.  Missionen har alltid haft en stor del. I många församlingar går mellan 20- 25 % går till mission. Det man själv mår bra av vill man sprida till andra människor. Det är just den starka upplevelsen man vill förmedla till sina medmänniskor ute i världen. Vi följer missionsbefallningen Matt28: 18-20 det är själva grunden för missionen.


   2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad?


– Ja missionen är en kallelse som är jätte viktig för oss, speciellt missionen i andra länder. Det är en del av oss nästan existens berättigande. Vi har i Gävle något som vi kallar för vargisation som också är viktig för oss där vi har olika satsningar.


3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet?


– Det är en viktig roll församlingen har inte minst när det gäller förbönen för missionärerna. Men också inte minst ekonomiskt där medlemmarna bidrar med pengar. Stor del av vår mission bekostas av frivilliga insatser. När vi skickar ut en missionär har vi som församling ett arbetsgivare ansvar gentemot missionären det kan röra sig om flera år.


4. Hur bedriver ni det nationella missionsarbetet?


– Det är uppbyggt så att varje lokal församling är en fristående enhet.  Så varje församling kan skicka ut egna missionärer. Men det kan vara så att andra församlingar hjälper till med det hela och skickar pengar till oss. Så är det uppbyggt att en missionär kan få stöd från fyra sex olika församlingar fast en av dessa är missionärens arbetsgivare.


5. Hur bedriver ni det internationella arbetet?


– Svenska pingstmissionen får 250 miljoner varje år från Sida som medel. 


 Vi kan söka pengar hos Svenska Pingstmissionen för olika prospekt då betalar vi en egen insatts på 10 %. Det gör vi ofta i länder vi redan har mission för att stötta samarbetspartner på olika sätt.  


Frågor till missionären Bengt Fiske.                                                                                                        Frågorna var ställda till Pingstkyrkans missionär Bengt Fiske som är missionär i Berlin. Kontakten har skett via mailkontakt pga. att Bengt pendlar till viss del mellan Sverige och Tyskland.


1. Har du varit missionär?                                                                                                                  – Ja


2. Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                                       – Jag var i Bayern Regensburg under 7 år. Sedan i Berlin från 1999 heltid.                                                                            


3. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                                 – I katolska Bayern tycke en del att vi som frikyrka var en sekt. Annars bra.

4. Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?                                                                      – Landet man jobbar i blir ju som ett andra hemland. I Tyskland har jag lärt mig att Sverige egentligen är ganska litet med lite utrymme för olika åsikter. Tyskland är så stort 80 millioner inv. Och olika religioner och grupper att man lär sig stå för egna och respektera andras åsikter.                


5. Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                                  – Jo det har gjort både i Bayern och här i Berlin.

6.Vad var det största svårigheterna?                                                                                                – Att européen i dag är så okunnig och främmande för frågor om Gud och vad tro överhuvudtaget är. Att någonting är viktigare än pengar, sex och makt.

7. Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                                       – I ett i Regensburg var det endast så kallad andlig verksamhet, gudstjänster, barnmöten, själavård osv. I Berlin jobbar vi med gatubarn, prostituerade och drogberoende plus ensamma mammor.

8. Såg du missionen som ett kall?                                                                                                       – För mig var det helt klart en personlig kallelse.


9. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                               – Motivet måste vara att berätta om Jesus, hans ord och samla de som tror i en församling. Men som kristen bör man engagera sig i samhälle och hjälpverksamhet även i andra länder, men man behöver ju inte kalla det mission. Även om det ligger nära tillhands att samtidigt som man ger materiell hjälp inte vill underlåta att ge andlig hjälp.

10. Vad är målet med missionen anser du?                                                                                         – Målet enligt det Jesus säger; gå ut i hela världen och gör lärjungar av alla folk.

11.Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?                   – Det är lätt att man undanhåller själva budskapet om Jesus om man jobbar mycket socialt, eftersom det sociala är ok för många, men de vill inte höra om Jesus. Förr var det nog klarare att det i första hand handlar om budskapet om Jesus Kristus.

12. Vilka är missionens principer anser du?                                                                                      – Zinzendorf var en tysk teolog som skickade ut missionärer till olika delar av världen under 1700 talet. Han sa till missionärerna som skulle till Amerikas indianer:


”Lev bara som ni brukar bland de infödda, så glada tacksamma och hårt arbetande som ni är alltid, och vänta med att säga någonting tills att de som ser er till slut inte kan hålla sig, utan blir så nyfikna på er livsstil att de frågar er vad ni har för livsåskådning”.

13.Hur ser du på missionen?                                                                                                               – Det är helt enkelt Guds budskap till alla människor. Det är gränsöverskridande. Det gäller alla folk. Det är inget tvång utan ett erbjudande. 

14.Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                                       – När man har tvingat folk till att tro kristendomen av politiska eller andra skäl och kallat det mission, har grundförutsättningen för verklig mission raserats. Den kan endast mottagas av en fri människa som efter eget övervägande kommer fram till sanningen om Guds son Jesus. Fördelen är för samhället ekonomisk. Man lär sig avtala sanning, alla människors lika värde, att den rike ska dela med sig, trygga familjerelationer eftersom sexdriften inte är det viktigaste i livet osv.

15. Varför är missionen viktig?                                                                                                            – För att kunna bli en kristen måste man ju först höra om vad bibeln säger om detta. Och det är missionens uppdrag.

16. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                              – Att alla människor ska få sin chans att höra vad Gud har att erbjuda. Och så att de ska tro detta förstås. Men det blir deras eget val i så fall.

17. Övriga synpunkter på missionen?                                                                                                         – Det är dags att missionera Sverige och Europa igen.


Intervju med en representant för Livets Ord 6/3 2005 i Uppsala


Vi träffade Hans i deras Gudstjänst lokal i Uppsala. Efter den inledande presentationen av vårt syfte. Visade han oss runt i lokalerna innan vi satte oss ner och vi fick började ställa våra frågor. Vi frågade om vi fick spela in samtalet vilket vi gjorde.

9. Vilken inställning till missionen har ert samfund?


– Vi har en väldigt positiv inställning till mission det är en del av församlingslivet. Vi tar missionsbefallningen ( Matt 28:18-20) som den står i bibeln. När Jesus lämnade den fysiska världen och gav uppdraget till sina lärjungar att hans företagande att sprida bibeln skulle fortsätta, dvs. mission. Vi tror även att alla kan missionera kortare eller längre tid.


10. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad?


– Man kan inte säga så, men det är nödvändigt för att de finns fortfarande för många människor som inte hört talas om Jesus. Det är hoppets budskap därför är missionen nödvändig. För att vi ska finnas kvar är det nödvändigt med bra familjer, att vi som vuxna är trovärdiga. Så att den nya generationen vill fortsätta. Jesus återkomst är kopplad till att vi når ut  att alla har fått en chans till budskapet.


11. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet?


– Församlingen är en viktig del i missionsarbete.


12. Hur bedriver ni det nationella missions arbete?


– Genom att vi har ett nätverk av fristående församlingar, som finns på olika ställen ute i landet. Vi har ett intensivt arbete som heter ny generation som vill nå ut till högstadiet elever och gymnasiets elever. För de som kommer från ett kristet hem som behöver stöd och uppmuntran till de är sökande och mår dåligt. ( Ny generation kom från Norge och sprids nu över världen.)


13. Hur bedriver ni det internationella arbetet ?


– Ja det finns olika strategier, vi skickar här ifrån olika team till länder som öppnats eller som gud har talat till oss att vi ska gå in. Vi har även samarbete med andra stora församlingar som i Singapore. Som har fått kontakt med oss och som fått trosundervisning från oss men som är inte är beroende av oss. De har startat en bibel skola i Singapore där de i sin tur har ett starkt samarbete med Kina och Indonesien ett nätverk. Sen används massmedia och satellit teve där vi också når in i muslimska länder eller länder som är stängda. Vi har böcker och ljudband som översätts till olika språk. Vi har ett översättnings program som gör det fört att översätta till olika språk som man sen bara behöver kontroll läsa.


14. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission?


– Ja det har vi. Vi har en missionsdirektör som har kontakt med de olika bibel skolorna och centra. Missionsdirektören planerar de team resor som ska göras. Han har erfarenhet av administrativ arbetet han vet hur man förhandlar man med ambassader och myndigheter för att få visum, om man kan resa in i landet eller måste man ha inbjudan från någon församling. Krävs det turistvisum eller kan man öppet såg att vi är en religiös organisation vi tänker ha en konferens där.


15. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där?


– Ja det har uppmärksammats i teve fyra i Uppland. Vi var bland de första i Banda Aceh, åter igen märkte teve att kyrkor kan ha en fördel eftersom vi har kontakt med lokala kristna i Indonesien. Där var det mycket lättare att få ett snabbare tillstånd att komma in i landet från myndigheterna. Att direkt handla sen har vi dessutom församlings medlemmar som är läkare och sjuksköterskor som direkt kunde hoppa in och säga att vi är redo. Hjälparbete viktigt vi vill hjälpa människor med t.ex. medicin.Vi pressar inte människor men vi har vårt budskap, men vi älskar människor och vill hjälpa.


16. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?


– Vi har 30 lång tids missionärer ute. Här i Sverige har vi ungdomsteam 20 personer som har kontakt med skolor. Sen en skolevangelist som på heltid som besöker skolor och som kan bli inbjuden till skolor. ( Ryssland är större och har flera missionärer.) Skäms inte för att det kostar pengar utan de använder pengar på ett bra sätt


17. Övriga kommentarer om mission?


– Missionen är en hjärtefråga för oss är viktig och en helhets bild av mission. Jesus hade inte varit intresserad att omvända någon och sedan får klara sig själva. Hur bygger man upp skolor och sätter nytt hopp till folk att hjälpa sina medmänniskor att komma igång och ge hopp. Ingen ska vara beroende av en kyrka, utan kyrkorna ska själva klara den ekonomiska biten. Det är viktigt om ett land stängs då kan samfundet ändå leva vidare. Vi lägger oss inte i samfundens angelägenheter men kan komma med råd, varken personellt eller ekonomiskt. Det för att det ska lära sig praktisera i sin kultur. Trons princip fungerar i den kultur den finns i.   


Frågor till Hans om sin tid som missionär 


19. Har du varit missionär?                                                                                                   


20.    – Ja under kortare perioder för jag är familjefar och har fem barn. Men jag längtar att få resa ut en längre period.

21. Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                           


22.  – I Ukraina och några team resor i Sverige

23. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                      

24.  – Helt fantastiskt man möter en sådan gästfrihet och vänlighet samtidigt är det helt annorlunda. Det är nyttigt att se andra länder utanför turistorterna. Helt vanliga människor de gör allt och har så stora förväntningar att visar en så stor tacksamhet. Det är livs förändrande.


25. Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?                                                       

26.    – Ja det är så att man förbereder sig att verkligen ta del av landets fakta och språk. Man reser tillsammans med folk som kan kanske inte har utvalt. Det är nyttigt socialt. I bland är det inte femstjärniga hotell utan kallt rum och det blir kanske inte som man tänkt sig. Man måste ibland kanske måste peppa varandra, det är helheten som räknas.

27. Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                     


28.  – Definitivt når man ut till en människa som blir förvandlad kan man förändra ett helt landskap, man vet aldrig vem man har framför sig. 

29. Vad var det största svårigheterna?                                                                                  


30.   – Svårigheter då kommer man in på Guds fiender dvs. djävulen. Som ställer till för en plötsligt händer många saker som att barnen blir sjuka pengar försvinner, ja djävulen skickar attacker mot en. Det är jobbigt att se det och man ber gud om mirakel och står emot. Ett exempel är när de hyrt en teater Ukraina för att ha ett möte med några hundra människor. De tryckte upp affischer och bjöd in folk, men dagen innan hade någon hög gubbe kommit för att ha sitt möte där. Men de lokala kristna var vana att sådant kunde ske och man höll mötet i deras lokal i stället. Stängs en väg så öppnar gud andra vägar.

31. Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                

32.  – Definitivt helt enkelt att jag som kommer från ett rikt land. Kommer dit kanske packar lite mer. I Ukraina där folk känner sig övergivna och plötsligt blir sedda. Det lyfter folket och får de att inse att det finns folk som bryr sig.


33. Såg du missionen som ett kall?                                                                                           


34.  – Ja kommer från ett annat land och Sverige är min första missions land. Jag är väl ingen klassisk missionär för jag arbetar på en vanlig skola och är ute då och då på street mission. 

35. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                   


36. Att nå ut med det kristna budskapet.

37. Vad är målet med missionen anser du?                                                                            

38.  – Att berätta om Jesus, Gud vill ge varje folkslag en möjlighet att höra det kristna budskapet. Vi är en av många olika  församlingar som tex. Svenska missionskyrkan, Baptisterna m.fl. som för ut det kristna budskapet                                                                                                  


39. Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?      

40.  – Ja grunden har inte förändrats kanske hur man praktisera den. Det positiva idag är att man når ut på ett annat vis än förr, man når andra länder snabbare tackvare den nya tekniken.


41.  Vilka är missionens principer anser du?                                                                           


42. – Guds budskap

43. Hur ser du på missionen?                                                                                                 


44.   – Missionen är en viktig del i att få ut det kristna budskapet. 

45. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                         

46.  – Fördelar att få uppleva något mer av världen. Man öppnar sig mer för människan. Negativt vet jag inte riktigt det ska i så fall vara någon som beter sig klantigt eller bli grinigt.

47. Varför är missionen viktig?                                                                                                


48. – Det har vi redan varit inne på att berätta om Jesus och ge hopp till människor.

49. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                                 


50. – Sprida Guds budskap.

Övriga synpunkter på missionen?                                                                                                   – Inga övriga kommentarer


Frågor till en representant för Mormonerna


Anja Klarin var väldigt tillmötesgående vid telefonkontakten. Hon tyckte det var lättast om vi mailade våra frågor på förhand, eftersom vi bor i en annan stad. För hon ville förbereda sig så att intervjun skulle bli så givande som möjligt.

1. Vilken inställning till missionen har ert samfund?


– Det är en befallning från Gud, se Mark 16:15: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” I Läran & Förbunden, en av våra skrifter med nutida uppenbarelser, står det: ”Det tillkommer var och en som blivit varnad att varna sin nästa.” (L&F 88:81)


2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad?


– I någon form måste vi tala om evangeliet – till våra barn, till dem vi möter – annars måste ju kyrkan på sikt dö ut. Men sätten vi sprider evangeliet på kan variera mycket.


3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet?


– Det finns många sätt som församlingen och missionsverksamheten är nära förbundna på. T ex kan församlingen stödja ekonomiskt de missionärer som inte har råd att gå på mission. Församlingsmedlemmarna är däremot inte direkt ansvariga för uppsökande missionsverksamhet, men det är viktigt att församlingen välkomnar alla människor som besöker kyrkan, och att individerna i församlingen talar om evangeliet med sina vänner och bekanta. Det är inte heller församlingsmedlemmarna som formellt undervisar intresserade, men om missionärerna inte får stöd i undervisningen av medlemmarna blir resultatet sämre.


4. Hur bedriver ni det nationella missionsarbetet?


– Ett land eller en del av ett land kallas formellt en mission. Sverige är t ex en mission. Medan Storbritannien på grund av större medlemsantal har 5-6 missioner. En missionspresident har tillsammans med sin hustru ansvaret för alla missionärerna i sitt område, vilket brukar vara ett hundratal. Han har också två ”vanliga medlemmar” som rådgivare (på sin fritid) och två missionärer som assistenter. Missionen är sedan indelad geografiskt i mindre grupper.


Missionärerna har uppsökande verksamhet och försöker bedriva information på olika sätt, genom att knacka dörr, hålla gatumöten eller gruppundervisningar, informera i skolor och för pressen osv. En halv dag i veckan har man också hjälpverksamhet av praktisk art för medlemmar eller icke-medlemmar. Vad missionärerna undervisar om finns skisserat i stora drag och detta är samma över hela världen, men sedan har missionärerna frihet att med Andens hjälp anpassa budskapet efter dens behov som de undervisar.


5. Hur bedriver ni det internationella arbetet?


Se fråga 6.


6. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission?


– Ja, kyrkan har en s.k. Missionary Department vid kyrkans huvudkontor i Salt Lake City som kallar missionärer över hela världen. De vet vilka länder som behöver fler missionärer och samordnar missionsarbetet över hela världen. Kyrkan har också en rad skolor (15 st över hela världen) för missionärerna, där man utbildas mellan 2 veckor för dem som kan det aktuella missionsspråket och 2 månader om man behöver lära sig ett nytt språk. På den största missionärsskolan som ligger i Provo i Utah, USA, undervisar 1 100 lärare drygt 24 000 missionärer om året i 48 språk. I Europa finns det missionärsskolor i England och Spanien.


7. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där?


– Vi hade heltidsmissionärer på plats när katastrofen inträffade. De klarade sig genom att de inte var på stranden på söndagsförmiddagen utan i kyrkan. Dessa missionärer har naturligtvis hjälpt till mycket under och efter katastrofen, bland annat som tolkar för västerländska turister som inte har kunnat det lokala språket och har behövt information till och från de lokalas språk. Kyrkan har också ett omfattande biståndsarbete över hela världen, hand i hand med missionsarbetet. Genom denna verksamhet har humanitärt bistånd hittills nått 147 länder och omfattar tiomiljontals dollar varje år. 

8. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?


– I Sverige finns ett hundratal och 60 000 i hela världen. De flesta är unga män i ålder 19-23 år. De pojkar som växer upp i kyrkan uppmuntras att förbereda sig att bli missionärer som vuxna, men det är naturligtvis inte något tvång. Många unga kvinnor går också ut som missionärer, samt en hel del äldre par i pensionsåldern.


9. Övriga kommentarer om mission?


– Se också kyrkans hemsida på engelska, där det finns en avdelning om missionsverksamheten:


http://www.lds.org/newsroom/page/0,15606,4037-1---6-168,00.html samt


http://www.lds.org/newsroom/displaytopic/0,15343,3898-1-612-30,00.html

Frågor om mission till missionären Sara.


Vi inledde våra missionärs frågor till Sara.


51. Har du varit missionär?


– Ja., när jag var 24-25 år.


52. Vart någonstans var du missionär och hur länge?


– 1994 i England i Manchesterområdet i 18 månader, på egen bekostnad liksom alla andra missionärer i kyrkan.


53. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?


– Bra, folk var lite nyfikna på varför jag hade åkt från mitt hemland för att bo i deras land. En del var lite ”rädda” för oss missionärer och en del trodde vi var nunnor.


54. Har ni lärt er något? Om landet och om er själva?


– Ja, massor, man lär sig av alla erfarenheter i livet. Men just den här erfarenheten lärde mig att folks kulturer är annorlunda även om vi bor rätt nära varandra och att man behöver respektera och uppskatta varandras olikheter mer. Trots detta är vi människor frapperande lika, var vi än bor. Jag lärde mig också älska England och den kärleken håller fortfarande i sig. Om mig själv lärde jag mig bland annat att min gudstro håller, även i svåra situationer. Jag blev också överraskad av den empati man kan känna inför människor man möter som man ännu inte känner.


55. Kände du att ni nådde ut med det kristna budskapet?


– Njae, till dem som valde att lyssna, medan de flesta människor bara hastade förbi. 


56. Vad var det största svårigheterna?


– Att få människor att förstå att de är Guds barn och att detta är viktigare än allt annat man kan ägna sin tid och sitt liv åt. I ett västerländskt samhälle finns det inte mycket plats för religion. Sen måste faktiskt erkännas att vädret inte var så lätt att handskas med alla gånger.


57. Kände du att du gjorde en humanitär insats?


– Kanske inte på samma sätt som om man hade varit på mission i ett land i tredje världen. Men att ge människor kunskap om Gud är också ”humanitärt” på ett nog så viktigt vis.


58. Såg du missionen som ett kall?


– Absolut jag fick ett personligt brev från kyrkans nuvarande profet där han kallade mig till England. Däremot hade jag inte vetat hela mitt liv att jag skulle gå på mission, utan när rätt tid kom kändes kallet tydligt.


59. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?


– Vår kyrka har ett tvådelat missionssyfte. I fattiga länder har vi s k välfärdsmissionärer, där man måste avhjälpa folks nöd och fattigdom innan man kan lära dem om Kristus. Det kan t ex vara pensionerade läkare som hjälper till med sjukvården. Det finns också lärare som lär människor att läsa, och jordbruksmissionärer som lär ut effektiva jordbruksmetoder och vad som är nyttigt att odla. Motivet för detta är naturligtvis att hjälpa människor att få det bättre. Men även de proselyterande missionärernas motiv är att hjälpa människor att få det bättre, eftersom kunskap om Gud och hans plan för sina barn gör att människor blir lyckligare.


60. Vad är målet med missionen anser du?


– Att sprida budskapet om Kristus och hans kyrka. Kristus sade: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen” (Mark 16:15).


61. Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande? 

– Den har inte förändrats.


62.  Vilka är missionens principer anser du?


Jag vet inte riktigt vad du menar med frågan. Om du inte tycker att de tidigare svaren räcker, kanske du kan höra av dig och förtydliga? 


63.  Hur ser du på missionen?


– Som en kärleksgärning och som ett sätt att tacka för förmånen jag har fått att få kunskap om Kristus och hans kyrka.


64. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?


– Fördelarna är ju att man kommer ur sin bekvämlighets zon och får göra saker som kräver mod och kärlek. Man lär sig förstå och tala med människor som man inte hade kunnat annars. Nackdelar ser jag inga. En del kan kanske se det som en stor uppoffring att vara borta från ”sitt liv” i 1½-2 år, men tiden går ju inte förlorad utan man får en fantastisk erfarenhet.


65. Varför är missionen viktig?


Den är en del av Guds plan att vi ska sprida evangeliet till varandra som ringar på vattnet. 


66. Vad vill man uppnå med missionen?


– Att sprida kunskap så att så många människor som möjligt får en chans att ta ställning till budskapet om Kristus och hans kyrka.


48. Övriga synpunkter på missionen?


– Min mission var en av de absoluta höjdpunkterna i mitt liv.


Frågor till tre representanter för Jehovas vittnen i Stockholm den 8/3 2005


Vi fick möta tre äldre medlemmar ur deras församling på Vasagatan i Stockholm. Elsa, Stina, Pekka vi mötes av en känsla av motstånd som att de var misstänksamma. Men efter att ha pratat en stund innan intervjun och Roberth frågat lite om olika Bibel citat blev stämningen bättre. Här var vi extra noga med att tala om att vi inte var ute efter att nedvärdera deras samfund. Efter det flöt att på bra men de var få ordiga och kolla varandra hela tiden.

1. Vilken inställning till missionen har ert samfund?                                                             – Det är vår befallning att predika och föra ut budskapet.

2. Är missionen nödvändig för samfundets fortlevnad?                                                        – Om man inte vittnar är man inget vittne.

3. Hur viktig är församlingen i missionsarbetet?                                                                   – Den är väldigt viktig för det är här vi lär oss att göra det vittnandet. Vi lär oss att ha bibeln som utgångs punkt. Alla är pionjärer i församlingen fast vissa är ute mer än andra.

4. Hur bedriver ni det nationella missions arbete?                                                                – Alla bestämmer själva hur mycket tid man kan gå och vittna. Det kommer från en själv man kan säga att man köper sin tid.

5. Hur bedriver ni det internationella arbetet?                                                                      


6. – Det internationella arbetet styrs ifrån Brooklyn i New York. Där finns Jehovas vittnens huvud organisation. De har en skola där som man kan gå på.

7. Har ni en speciell avdelning som enbart sysslar med mission?                                     


8.     – Allt går ut på att missionera.

9. Ta ex. Katastrofen i Asien har ni folk där?                                                                        


10.    – Vi har inte fått rapport än från USA. Det är i Brooklyn där de bestämmer om hjälp insatser. Men i regel är vi bland de första att vara på plats.

11. Hur många missionärer har ni ute i Sverige och utomlands?                                                – I Sverige har vi inga, men på andra platser. Men vi är 1500 pionjärer i Sverige. Pionjärer ca 58461 totalt.

12. Övriga kommentarer om mission?                                                                                    – Roberth kollar om det är Matteus 28:18-20 sprida evangeliet. De kommentera att de går i Jesus fot spår att förkunna och sprida Guds budskap. Jesus som samlade sina lärjungar och utbildade de och tog de med sig. Det är bibeln som styr och ingen annan.

Intervju med Elsa om hur det är att missionera 


Vi ville veta om någon varit missionär av de tre. Elsa svarade att man kan säga att hon varit det, fast att alla missionerar i samfund. Men det finns de som är utbildade missionärer. Vi har också pionjärer och de pionjärerna som har ett särskilt uppdrag. Alla går ut vittnar. Fast när man är gammal och inte kan eller orkar gå runt, vill man ändå vittna, även om det sker i en mindre skala.


.


1. Har du varit missionär?                                                                                                         – Ja är missionär som alla i vår församling, men sen har de som är utbildade missionärer fast alla missionerar som sagt. Vi ha pionjärer och de pionjärerna har ett särskilt uppdrag. Alla går ut även om äldre kan ha svårare men ofta försöker de i mindre skala att nå ut med vårt budskap.

2. Vart någonstans var du missionär och hur länge?                                                                    – Här Stockholm har vi många distrikt som vi är uppdelade på annars hade det blivit ett kaos. Hela jorden är uppdelad i distrikt. Överallt där det finns människor

3. Hur blev ni bemötta i landet ev. länderna?                                                                


4. – Folk är ganska likgiltiga när det gäller religion i den här staden. Men det finns de som är intresserade. Vi får gå och predika på förläggningar och då kan utlänningarna ta med sig budskapet och på så sätt sprids också deras budskap.

5. Har ni lärt er något?                                                                                                         


6.    – Vi har märkt att människor börjar fundera på allt runt omkring som miljö förstörelse, droger m.m.

7. Kände du att ni nåde ut med det kristna budskapet?                                                   


8.    – Ja det är vi som ska nå ut. Vi vet aldrig sen vem det vi har framför oss. Känner vi en viss tveksamhet går vi tillbaka. Det är väldigt olika.  Folk kan vara upptagna med något.

9. Vad var det största svårigheterna?                                                                                   

10.    – Människor kan slå igen dörrar m.m. Men det tar vi inte personligt. För vi vet inte vad som ligger bakom det kan vara så att man kanske grälat med sin partner exempelvis.


11. Kände du att du gjorde en humanitär insats?                                                                


12.    – Men faktum att vi gör en humanitär insatts om människor som lyssnar. Det finns exempel vis fångar som ångrat sig inför gud och sitter av det straff de fått, men som genom insikten bytt spår.

13. Såg du missionen som ett kall?                                                                                       


14.     – Ja det är vår uppgift som vittne att gå ut och missionera. Gud har bestämt det om vi inte gör det är vi inte något vittne. Det ger en tillfredställelse även om folk inte vill ta emot vårt budskap så har jag följt hans budskap.

15. Vilka motiv finns för den kristna missionen anser du?                                                 


16.   – Kärnan är guds budskap.

17. Vad är målet med missionen anser du?                                                                              

18. – Att komma till tro och bli räddade från det onda som djävulen gör.

19. Har missionens inriktning förändrats eller är grunden den samma fortfarande?       


20.  – Det är fortfarande samma budskap. Är du i ett annat land är Jehovas budskap det samma, vi följer samma texter över hela världen. Det är viktigt att man följa lagarna i det land man bor i och att man ska vara ärlig.

21. Vilka är missionens principer anser du?                                                                           

22.  – Att följa guds budskap.

23. Hur ser du på missionen?                                                                                                

24.    – Om man inte vittnar är man inget vittne dvs. går ut och berättar om Guds kärlek.


25. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med mission?                                          


26. – Det finns bara fördelar med mission. Även motstånd är positivt för det stärker vår tro. Så det finns egentligen inget negativt.

27. Varför är missionen viktig?                                                                                                  

28. – Att nå ut med det kristna budskapet.

29. Vad vill man uppnå med missionen?                                                                               


30.   – Att låta en med människa få chansen att ta del av Gudbudskap. Ge med människor en möjlighet att finna vägen till Gud.

31. Övriga synpunkter på missionen?                                                                                      

32. – Verksamheten är frivillig och vi har inget stöd från staten och ingen får lön från samfundet. Vi arbetar ute i samhället så mycket vi behöver för att klara oss. 
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