EVANGELISTENS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Av Roger Larsson och Emilia Tellebo

Evangelistens
möjligheter och
utmaningar
EVANGELIET, GUDS KRAFT TILL FRÄLSNING, är tidlöst. Det är

glada nyheter, men inte alls utan udd. Men vilka möjligheter finns och vilka utmaningar möter kyrkan när evangeliet
ska förmedlas i vår tid? I den här artikeln reflekterar ett par
olika evangelister – i olika åldrar och från olika sammanhang
– kring denna frågeställning, och visar att evangeliet har en
stark dragningskraft också i dagens Sverige.

Roger Larsson:

Att vara kristen i Sverige är en utmaning. Sverige har varit
ett land med en kristen prägel till att i dag alltmer ha blivit
ett pluralistiskt samhälle. Sekulariseringen och avskaffandet
av kristen tro har vunnit stor framgång vilket innebär stora
utmaningar för alla som vill leva som Jesu efterföljare i dag.
Kommer den kristna tron att överleva eller dö ut i vårt land?
Vi behöver en karismatisk väckelse i vår tid. Varje kyrka
och samfund och även enskilda kristna behöver ”lyssna till
vad Anden säger till församlingen”. Endast Andens tilltal och
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uppenbarelse kan leda rätt i denna sekulariserade och förvirrade tid, där apati och likgiltighet breder ut sig, också bland trons folk.
Kyrkan behöver den profetiska klarsyntheten från Gud. Ett salt som svider, en
vägledning som tröstar och uppmuntrar i
utmaningarna i vår tid.
Med Andens kraft kan kristna församlingar ges nytt liv och mogna, annars hotar
ytlighet och social präktighet. Kyrkan blir
då en skugga och ett salt som mist sin sälta.
Denna situation utmanar oss till brinnande
böneliv. Jag vet att Gud har en plan för
Sverige och det får utmana oss. När Gud
talar finns förutsättningar för att något ska
hända, så förtrösta på Herrens godhet. Vi
är kallade till en välsignelsetjänst i denna
orosfyllda tid. Se och lev ut Herrens godhet,
en blick på Jesus ger oss nytt hopp och liv.

Emilia Tellebo:

Möjligheterna för morgondagens kyrka att
sprida budskapet om Jesus Kristus – Gud i
mänsklig gestalt, är många. Det finns en hel
del utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Organisatoriska, retoriska och kreativa
möjligheter och utmaningar, för att nämna
några. Jag skulle vilja lyfta något annat. Det
är en utmaning in i våra församlingar, till oss
som redan säger oss vara lärjungar till Jesus
Kristus. Utmaningen heter bibel och bön.
Tyvärr tycker jag mig se en alldeles för stor
del av kyrkans yngre generation (mig själv
inkluderad) som inte har den bibelkunskap
och bibelvana som de egentligen borde ha.
Att tala om och bekänna Bibeln som Guds
ord och samtidigt knappt veta vad som står
där, förutom det pastorn berättar en halvtimme per vecka, bör ses en aning skräm-

mande. För vilken gud är det jag vittnar om
på min arbetsplats, skola, eller i kassan på
affären om jag inte känner Bibelns Gud? Jag
tror Gud kan uppenbara sig för varje människa även om hon inte äger en Bibel. Men
det är genom Ordet som vi kan lära känna
Gud sådan han är, och inte bara utifrån den
gud jag ”känner i stunden”. Andra delen av
utmaningen jag ser för våra församlingar,
handlar om bönen. Förr hördes oftare
uttrycket ”be igenom”. Den längtan och
tålmodighet som präglade ett sådant böneliv,
är något jag tror vi behöver se igen.
När vi som församling antar dessa utmaningar, tror jag att det blir vår största
tillgång i att leva liv som vittnar om vem
Gud verkligen är.

När Gud talar finns förutsättningar för att något
ska hända, så förtrösta
på Herrens godhet. Vi är
kallade till en välsignelsetjänst i denna orosfyllda
tid. Se och lev ut Herrens
godhet, en blick på Jesus
ger oss nytt hopp och liv.
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Nio tillväxtfaktorer

JAG VILL NU HELT KORT PRESENTERA dessa nio tillväxtfakto-

rer och jag vill göra det i form av blommor från missionens
trädgård. (Kort bakgrund finns efter de nio punkterna.)
1. Den kyrka växer, som är öppen för alla.

Jag plockar hästhoven – så liten, att ett litet barn, en trött
åldring, en handikappad och en berusad kan ta sig över den.
Den symboliserar låg tröskel och öppen famn. Evangeliet
till alla. ”Varje enkelspårig tas emot i Guds rike”, raljerade
kristendomskritikern Kelsos på 100-talet. Helt rätt – varje
outbildad och varje utbildad, man och kvinna, jude och grek.
”Christ died for all”, sjöng en av pietisterna, metodisten
Charles Wesley. Hästhoven står för låg tröskel, öppen kyrkdörr, välkomnande attityd samt lättfattligt predikospråk och
gudstjänstspråk som Hans och Greta, Peter och Petra förstår.
2. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd.

Jag plockar daggkåpan, som samlar vatten att ge åt insekter
och fåglar och vars löv sägs vara läkande. Jesus kände nöd
för folket. Grundtextens ord ”splangnizomai” har med inälTEOLOGI OCH LEDARSKAP 3 2015
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vorna att göra. En bibelparafras översätter:
”Jesu tarmar vreds om tre gånger”, när han
såg sin tids marginaliserade och tilltufsade
(Matt 9:36). Jesuiternas ledare Ignatius
von Loyola ömmade för de prostituerades
situation i de nyrika italienska städerna
på 1500-talet. Pietisterna i Halle startade
barnhem, N.L. von Zinzendorf på sitt gods
Herrnhut tog emot mähriska flyktingar.
Daggkåpan påminner om, att Gud älskar
tre gator – vintergatan, Golgatan och gatan. Teologi uttalas både ”teologi” och ”thé
o logi”. Nöden i det sekulariserade Sverige
är stor. Tidspressen, kraven, alkoholen,
skilsmässorna med mera skapar ett stort
skördefält av nödens barn i välfärdssamhället. Där borde kyrkorna finnas. Där
borde daggkåpan växa.
3. Den kyrka växer som har en
kärleksfull gemenskap.

Jag plockar vitsippan. Den växer aldrig
ensam utan bara i grupp. När kyrkor växt
under 2 000 år, har man velat bevara den
nära gemenskapen i smågrupper. Urkyrkans
folk samlades i hemmen, jesuiterna i ordnar,
pietisterna i konventiklar och dagens kristna
i cellgrupper, husgrupper, bönegrupper,
böneringar – kärt barn har många namn.
Vitsippan vill också påminna om allt som
kan befrämja en församlingsgemenskap –
allt från välkomnande gudstjänstvärdar till
kyrkkaffe och fungerande hemgrupper.

visar kärlek genom att vara så tydlig. Urkyrkans apostlar förbjöds att tala i det namnet,
men väl ute ur fängelset var det det enda
namn de talade om på Jerusalems gator. Kelternas andlige ledare, Patrick, sjöng hymner
till Kristus som sitt livs sol. Jesuiterna tog in
Jesusnamnet i sitt ordensnamn, ”Societas
Jesu”. Pietisterna anklagades för nästan allt,
även att de talade för ensidigt om Jesus.
Den procentuellt sett starkast växande
kyrkan under 1900-talet, pingströrelsen,
hade som altaruppsats ofta bara ett namn
– Jesus. De är på spåret. Kungsängsliljan
påminner dagens rätt flummiga kyrka om
att ha sådan omsorg om dagens människor,
att man är tydlig med jesusproklamationen

Daggkåpan påminner
om, att Gud älskar tre
gator – vintergatan, Golgatan och gatan. Teologi
uttalas både ”teologi”
och ”thé o logi”.
– i diakoni, i förkunnelse, i psalmval. ”Allt
folk hörde honom gärna” står det i evan
gelierna – det stämmer nog i dag också.
5. Den kyrka växer, som lever ett
rent liv.

4. Den kyrka växer, som sätter Jesus i
centrum.

Här plockar jag kungsängsliljan, som med sin
rödbruna färg och långa stjälk syns tydligt på
en blommande äng. Så är det med Kristus.
Bland alla världens gurus, filosofer, tänkare
och religionsröster står han med stort H. Han
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Jag plockar den vita liljekonvaljen för att
illustrera denna femte faktor för församlingsförnyelse. Faktorn låter ologisk – en
kyrka, som vill växa ska väl låta människor
leva som de vill, då kommer de till kyrkan.
Lärdomen från 2 000-årig missionshistoria verkar dock vara en annan. Nya
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testamentets brev innehåller detaljerade
föreskrifter angående det kristna levernet. Kelterna och jesuiterna sägs ha varit
”barbariskt stränga” när det gäller askes
och försakelse. Pietisterna tog avstånd
från dans, teater, kortspel, fiolspel. Kanske
ler någon i dag åt denna ”syndakatalog”,
men faktum är ju, att i just dessa miljöer
höll människor i det förindustrialiserade
Västeuropa på att supa och otukta ihjäl sig.
Liljekonvaljen påminner kyrkan i dag om
att av omsorg om människor leva ett liv,
som inte frestar och fäller dem. Ett helgat
kristusliv attraherar.

på en kyrka, som växt rejält under 2 000
års missionshistoria, utan att be. Jesus bad,
världsmissionären Paulus uttryckte sin livsstil med orden i Ef. 3:14: ”därför vill jag falla
på knä för Fadern”. Kelterna och jesuiterna
hade ett mycket inrutat och disciplinerat
böneliv, herrnhutarna införde bönenätter
och dagens växande kyrkor, i Seoul och
Lagos, lägger mycken prioritet vid bönen.
8. Den kyrka växer, som använder
lekmännen.

Jag plockar styvmorsviolen. Inget exemplar
är det andra likt. Var och en har sina gåvor,
sina intressen att gå in i. De första kristna
6. Den kyrka växer som vågar lida för
kallades ”enkla och olärda män” (Apg 4:13).
sin övertygelses skull.
Jesuitorden skapades av Ignatius av Loyola,
Jag plockar törnrosen. Det törne, som vår
en baskisk före detta soldat. De första
Frälsare bar. Den Frälsare som gett martyri- pietistiska missionärerna till Indien år 1706
ets teologi: ”Saliga är ni när man skymfar och var några studenter. Andra tidiga herrnhuförföljer er och på allt sätt förtalar er för min tiska missionärer var timmermän och gravskull” (Matt 5:11). En växande kyrka under 2 grävare. Inom pingströrelsen har inte minst
000 år har aldrig fått världens applåder och kvinnorna fått en stor plats på missionsfäluppskattande nejlikor. Den har i stället fått
tet. Undersökningar visar, att 80-90 procent
klander, förakt, förtal, fängelse och kyrkoav dem, som kommer till tro, kommer till
gård. Han med törnekronan spikades fast på tro tack vare lekmän – mamma, pappa,
ett förbannelsens trä. Ignatius av Loyola blev söndagsskollärare, kompis, arbetskamrat.
till en början motarbetad av den katolska
Prästens uppgift är att fylla predikstolen,
hierarkin. Pietismens andlige fader F.J.
församlingens att fylla kyrkan.
Spener fördrevs från sin tjänst i Frankfurt.
Herrnhutarnas ledare N.L. von Zinzendorf
9. Den kyrka växer, som är beroende
tvingades i exil. Metodisterna i England
av den helige Andes kraft.
attackerades av gatans mobb och kyrkans
Jag plockar ljungen – så stark, att inte
ledning. Dagens karismatiska rörelse har i
ens den vassaste lie kan förstöra den. Den
vissa kretsar betraktats som något suspekt.
första församlingen levde i samarbete med
Lidande och växt tycks vara syskon.
den helige Ande, kunde inte göra något
utan den helige Ande. Denna karisma7. Den kyrka växer som söker Gud i bön. tiska dimension försvann stegvis under de
Jag plockar solvändan, som vänder sig
efterföljande århundradena. Den allmänna
uppåt mot solen i bön. Jag lovar 1 000 stål- undervisningen var den, att nådegåvorna
blanka svenska kronor till den, som kan visa enbart behövdes för att ”starta” kyrkan.
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Så menade till exempel Luther. Luthers
samtida, jesuiternas Ignatius av Loyola, menade dock, att de nådegåvor, som beskrivs i
Första Korintierbrevet 12-14, inte upphörde
i och med apostlarna utan finns tillgängliga
också i dag. Inom pietismen, i synnerhet
inom metodismen, fanns en tanke om att en
kraft fanns tillgänglig efter omvändelsen till
att leva ett helgat liv. Hos enskilda metodister finns belägg för att tungotal förekom.
Under 1900-talet, som ibland kallats ”den
helige Andes århundrade”, har både pingströrelsen och den karismatiska förnyelsen
befrämjat de andliga nådegåvornas återkomst till kyrkan.
Detta var de nio faktorerna, de nio blommorna. Lätta att plocka, mer arbete att
försöka plantera dem i ett församlingssammanhang. Min förhoppning är, att du som
tar till dig dessa tankar genom dem fått användbara redskap i arbetet för evangeliets
växt och framgång i våra församlingar.

nu är det tyska materialet NFU (Naturlig
församlingsutveckling) och ingen församlingstillväxtforskare av rang har underlåtit
att presentera sina strategimodeller.
Det här är som sagt en modell och den
grundar sig på ett studium av de fem stora

En växande kyrka under
2000 år har aldrig fått
världens applåder och
uppskattande nejlikor.
Den har istället fått
klander, förakt, förtal,
fängelse och kyrkogård.

tillväxtepokerna i den kristna missionens
historia. Först urkyrkan – hur var det
möjligt mänskligt sett att det av elva skräckslagna judar skulle bli medelhavsområdets
största tro? Det fanns ju så många andra religioner som konkurrerade om själarna i det
sönderfallande romarriket. Sedan kelterna i
Bakgrund
tidig medeltid. Hur var det möjligt för dessa
1982 fick jag i uppdrag av dåvarande bisko- rastlösa irländare och skottar att grunda
pen Bertil Werkström i Härnösands stift
ett stort antal kloster i Västeuropa och nå
(sedermera ärkebiskop) att skriva en präst- ut med evangeliet ända bort till Ukraina?
mötesavhandling med frågeställningen:
Sedan jesuiterna – 150 år före protestan”Finns det viktiga lärdomar av växt och ex- terna bedrev de mission i Latinamerika
pansion att dra från 2000-årig missionshis- och vid Afrikas och Asiens kuster. Det den
toria för vårt arbete i Sverige i dag?” Under katolska kyrkan under reformationstiden
mina år som missionär i Tanzania 1983-1987 förlorade av territorier och medlemmar i
arbetade jag med den här avhandlingen,
England, Skottland, Holland, Nordtyskland
som kom att framläggas på prästmötet i
och Norden, det vann den igen i LatinameHärnösand 1988. Det är en glädje för mig
rika, Afrika och Asien. Därnäst pietismen
att i korthet få presentera dessa tankar.
– den protestantiska missionens moder.
Det jag presenterar är en modell, en
Från Herrnhut, Halle och Oxford begav
strategi för församlingsförnyelse. Det finns sig missionärer till Grönland, Surinam,
andra strategimodeller. Mycket använt just Sydafrika och Indien. Hur var det möjligt
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för denna oftast föraktade väckelseriktning
att åstadkomma detta? Och så slutligen –
växande kyrkor i dag. Vi lever i kyrkans
största expansionsperiod någonsin. Vi har
aldrig någonsin varit så många kristna som
just den här minuten. Kyrkan växer starkt i
Afrika och Asien. Kristendomen har sedan
år 1980 blivit ”brunbränd”.
En solig eftermiddag söder om ekvatorn
tyckte jag mig ha funnit ett mönster i all
den information jag samlat för att skriva
denna prästmötesavhandling. Jag tyckte
mig finna nio gemensamma drag hos dessa
fem expansionsskeenden. Jag kände mig
naturligtvis glad – och stolt! Men bara en
halvtimma, för när jag gick till seminariebiblioteket, så konsulterade jag kyrkohistoriegiganten Kenneth S. Latourette och hans
epokgörande arbete, ”The expansion of
Christianity” och fann, att han skrev något
i stil med: ”The following nine factors have
been very important when the Church has
grown during two thousand years!”
Fast ändå lite märkligt, att två av varandra
oberoende forskare, skulle ha funnit samma
faktorer utifrån samma material.
CARL-ERIK SAHLBERG

är präst i Svenska

kyrkan och teolog. Han har varit kyrkoherde i Klara kyrka, men bedriver för
närvarande ett barnhem i Tanzania.

