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Frikyrkoi:nission 

av Torsten Löfstedt 

! denna artikel kommer jag att kortredovisa för de 

traditionella svenska frieyrkornas koppling till 

den yttre missio~en. Med traditionella svenska fri-

kyrkor menar jag samfund som har en lågkyrklig 

församlingssyn, där skillnaden mel~an pastor och 

lekman är minimal och där lekmannen förväntas 

ta aktiv del i församlingens liv. Tanken är att pre

sentera att den yttre missionen är något speciellt 

som utmärker svenska frikyrkor. 

De traditionella svenska frikyrkorna är alla·en

gagerade i den yttre missionen. En blick på Svens

ka missionsrådets hemsida visar att Evangelisk 

luthersk mission - Bibeltrogna vänner, Evangelis

ka frikyrkan, Frälsningsarmen, ·Metodistkyrkan, 

pingströrelsen, Sjundedagsadventisterna, Svenska 

alliansmissionen, Svenska baptistsamfundet och 

Svenska missionskyrkan (före 2003 Svenska mis

sionsförbundet) alla har missionärer i tjänst ut

omlands (www.missioncouncil.se). Flera av dessa 

samfund har en bakgrund som missionssällskap. 

Som framgår av deras namn var SMF och SAM mis

sionssällskap, som grundats för att sprida evange

liet och ge stöd till missionärer både i Sverige och 

utomlands, innan de blev samfund. Ännu år 1908 

förnekade Waldenström att SMF var ett samfund, 

och insisterade på att det endast var ett missions

förbund (Westin 1956, s 204). Helgelseförbundet 

grundades 1887 inte heller som ett samfund, utan 

var tänkt som »ett av levande troende bildat osek

teriskt missionssällskap för bedrivandet av inre och 
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yttre mission« (cit i Bexell 2003, s 156). Och Örebro 

missionsförening grundades ursprungligen för att 

stödja baptistiska missionärer i Paris (Bexell 2003, 

s 251). . 

Varifrån kom intresset för 
missionsverksamhet? 

Svensk frikyrklighet har sina rötter i pietis.men och 

den nyevangeliska väckelsen. Pietisterna lärde att 

varje individ själv behövde svara på evangeliets kall. 

Den enskilde individen fö~äntades kunna själv

ständigt läsa och tolka Skriften (därför kallades de 

läsare), och varje individ förväntades själv ta ställ

ning till e:.':.angeliets ord. Skriften var lätt att förstå; 

de ansåg att det inte var nödvändigt för en präst 

att tolka den. De nyväckta upplevde att Gud tala

de till dem i deras situation genom Skriftens ord. 

I praktiken kunde de förstås inte undgå att tolka 

skriften här de läste den, och vissa delar av Skriften 

betonades mer än andra. 

Läsarna lärde att varje individ måste väija att föl

ja Jesus. Att man var döpt som barn innebar inte 

att man var frälst. Man måste själv bli pånyttfödd. 

Denna övertygelse var grundad inte endast i Skrif

ten utan även i deras egna erfarenheter. De hade 

själva upplevt att de blivit pånyttfödda, de hade 

upplevt Guds förlåtande kärlek och befrielsen från 

syndens slaveri. 

De nyväckta var övertygade om att den pånytt

födda individen var kallad att sprida evangeliet vi-
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d;:i_re. Je~us hade sagt åt slna lärjungar att göra alla 

folk till lärjungar (Matt 28:20, Joh 20:21). Alla som 

kommit till tro var därför kallade att sprida tron 

vidare. Detta uppdrag var inte enbart förbehållet 

präster, hela Guds folk var kallat att vara präster, 

alla var kallade att förkunna Guds härliga gärnin

gar ... (se l Pet 2:9; jfr titeln på Gelfgrens studie av 

EFS, Ettutvaltsläkte)1
• Läsarna hade en oproblema

tisk syn på sitt uppdrag; de var kallade att gå ut med 

evangeliet på hemmaplan och utomlands . .Tiden 

var knapp, Jesus kunde komma när som helst. Så 

många som möjligt behövde få möjligheten att 

omvända sig och tro, och därmed undgå domen. 

Läsarna var övertygade om att budskapet de föt:

medlade var helt positivt, för det var så de själva 

hade upplevt det (se Österlin 2005, s 57). 

Varför tog den yttre missionen fart 
först på 1800-talet? 

Mot slutet av 1800-talet uppfattades tanken att 

evangeliet kunde spridas till världens alla hörn 

inte som orealistisk. Merparten av befolkningen i 

Europa och Nord- och Sydamerika var kristen, åt

minstone till namnet. Det ryska kejsardömet var 

en kristen stat, och i synnerhet i de tyska bosätt

ningarna i landet var den pietistiska väckelsen väl

etablerad. Europeiska stater var på god väg att ta 

kontroll över Afrika. Vidare kontrollerades Mel

lanöstern och södra Asien av kristna stater. Nan

kingfördraget 1842 och fredsluten efter de sista två 

opiurrikrigen åren 1858 och r86o öppnade flera 

hamnar i Kina för västerlänningar och viss religiös . 

frihet garanterades, först för katolska missionärer 

från Frankrike, men sedan även för protestanter 

(Österlin 2005, s.47). 1854 öppnade ävenJapansina 

hamnar till amerikanska och europeiska skepp, och 

västerlänningar fick rätten att bygga kyrkor i landet 

( Comby 1996, s 129). Det blev allt lättare att färdas 

till världens alla länder, med utvecklingen av snab

bare ångfartyg och utbyggnaden av järnvägsnätet. 

Det fanns inga barriärer till evangeliets spridande. 

Idag upplevs kolonialismen som helt negativ, men 

det var svårt för den tidens kristna att inte se Guds 

hand i att hela världen öppnades för spridningen 

av Kristi budskap. 

I tidigare sekel kunde kristna tro att evangeliet 

redan hade nått världens ände (Bosch 1991, s 249), 

men på 1800-talet uppmärksammades att hundra

tals folk existerade som uppenbarligen saknade all 

kunskap om evangeliet, till exempel i Afrikas in

land, i Indien, i Kina och i Centralasien. För den 

kristne äventyraren fanns möjligheten att vara den 

förste som spred evangeliet till ett folkslag, möjlig

heten fanns att vara en samtida apostel. Han eller 

hon kunde även påskynda Jesu återkomst. Denna 

övertygelse grundades främst på två verser. I Matt 

24:14 säger Jesus att slutet kommer efter det att 

evangeliet predikats i hela världen som ett vittnes

börd för alla folk, medan ur 2 Pet p2 drog man 

slutsatsen att församlingen kan påskynda Jesu åter

komst. Bland dem som motiverades av dessa ver

ser var J Hudson Taylor (1832-1905), grundaren 

till China Inland Mission, och svensk-amerikanske 

predikanten Fredrik Franson (1852--,.1908) (Bosch 

1991, s 316; Bexell 2003, s 246). 

Missionärer passade det romantiska hjälteidea

let, det var individer som lämnade civilisationen, 

och riskerade allt för att sprida Jesu kärleks budskap 

bland »vildar« ute i djungeln. Oavsett om de mötte 

framgång eller m~tgång så var deras berättelser in

spirerande. Martyrdöden avskräckte inte; jämför 

SMF:s tidiga år i Kongo eller, Helgelseförbundets 

erfarenheter av Boxarupproret. Framgång å andra 

sidan visade på att Gud välsignade företaget. 

Kvinnor var aktiva i mission,, både som stöd

jare på hemmafronten och som arbetare på fältet. 

Medan rollen söm pastor eller präst var förbehål

len män, kunde kvinnor som kände en kallelse till 

Kristi tjänst göra betydelsefulia bidrag till kyrkans 

liv på missionsfältet, där det centrala styret var sva

gare, och den enskildes initiativ avgörande. Medan 

kvinnor i Svenska kyrkans mission vid slutet av 

1800-talet arbetade.främst som lärarinpor, sjukskö

terskor och stödpersonal så kunde de arbeta som 

evangelister eller lärare i vissa frikyrkor, till exempel 

Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet (Sarja 
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2003, s 346). Vid sekelskiftet 1900 utgjorde kvinnor 

merpar~en av ;venska missionärskåren (Sarja 2003, 

s 346), och Ryman skriver om 1900-talets första 

hälft att »nästan dubbelt så många svenska kvin

nor som män arbetade i missionens tjänst« (2005, 

s 359). Det fanns särskilda organisationer som un

derstödde och skickade ut kvinnor till missionsfål

tet, till exempel Kvinnliga missionsarbetare, grun

dad 1894 (Sarja 2003, s 344), och Lära~lnnornas 
missionsförening, 1899 (Bexell 2003; s 153) 

Den yttre missionens blomstring mot slutet av 

1800-talet bör också ses i ljuset av utvandringen 

till Amerika. Frågan är om det inte delvis var sam

ma anda som fick svenskar att göra »homesteads« 

i »Midwest« som fick dem att resa som missionä

rer till Afrika. Den yttre missionen kan betraktas 

som en annan slags utvandring; ett tag försökte 

Waldenström välja mellan att åka som missionär 

till gallafolket i Etiopien eller att åka till USA som 

universitetslektor. Återvändande svensk-amerika

ner som John Ongman och Fredrik Franson spe

lade en avgörande' roll i svenska missionsatsningar 

(herrarna förknippas med Örebromissfonen res

pektive Alliansmissionen och Helgelseförbundet). 

Och svensk-amerikanerna Daniel Berg och Gun

nar Vingren inspirerade andra svenska pingstvän

ner till den yttre missionen. 

Varför grundades m'ssionssällskap? 

Det kan tyckas nawrligt att om svenskar var in

tresserade av att ägna sig åt eller stödja missions

verksamhet skulle de vän~da sig till Svenska kyr

kan. Svenska kyrkan hade en landstäckande or

ganisation, de hade folk, de hade ledare, och de 

hade resurser. Men i början på 1800-talet bedrev 

inte Svenska kyrkan missionsverksamhet i egen regi 

utomlands. Det dröjde ända till 1874 tills Svenska 

kyrkans Mission grundades, och när den väl grun

dats, så drevs den endast med insamlade medel 

(Bexell 2003, s 146). Kanhända var det ett symp

tom av att Sverige förlorade Finland till Ryssland 

1809, vilket ledde till att landet som helhet blev 

mer inåtvänt (Hallencreutz _1970, s 14). Det kan 
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även ha funnits teologiska skäl. Enligt luthersk 

ortodoxi var mission i lutherska länder en statlig 

angelägenhet, och kund~ därför endast bedrivas 

inom lutherska stater, exempelvis bland samerna 

. (Bosch 1991, s 251). En annan vanlig uppfattning 

inom den lutherska ortodoxin var att missionsbe

fallningen endast gällde apostlarna, och att de hade 

redan spridit evangeliet till världens ände (Bosch 

1991, s 249). 
Det fanns ledare inom Svenska kyrkan som iv

rade för mission, däribland Vilhelm Faxe, biskop i 

Lund, som grundade Lunds missions~ällskap 1845 

(Österlin 2005:21). Han ansåg att missionärerna 

skulle ha akademisk examen, vara prästvigda inom 

Svenska kyrkan och grunda nya församlingar ut

omlands i enighet med Svenska kyrkans ordning. 

Missionssällskapet var engagerat i mission i södra 

Indien, där den gav sitt stöd till den tyska Evang

elisch-Lutherische Mission zu Leipzig, men dess 

verksamhet förblev mycket begränsad. Westman 

och Sicard (1960, s n9) skriver: »Fåtaligheten av 

missionärskandidater med den akademiska utbild

ningen, som här krävdes, var påfallande.« 

Få nyväckta attraherades av Faxes vision. En an

ledning ~ill att nyväckta sökte förverkliga missions

drömmen på egen hand var att de inte ansåg att 

alla Svenska kyrkans präster var rätt troende. Hur 

skulle dessa· präster kunna leda missionssatsning

ar, om de var själva i behov av att ~~i evangelisera

de? Misstron mot den kyrkliga överheten var stor 

vid andra hälften av 1800-talet. Det vill säga något 

när människor med luthersk bakgrund föredrar att 

inte ta nattvard av sin egen församlingspräst, utan 

samlas i egna nattvardsföreningar. En av faktorer

na som bidrog till massutvandringen till Amerika 

under 1800-talets senare hälft var upplevelsen av 

religiöst förtryck. Det stora antalet emigranter var 

ett tecken på bristande tilltro till Sveriges styrande 

makt, som då även inkluderade kyrkan. Lagarna 

som skulle värna om Svenska kyrkans plats} sam~ 

hället bidrog inte till samfundets trovärdighet. Hur 

kan man lita på en kyrka som fram till helt nyli

gen hade bidragit till att förbjuda bibelstudium? 
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Man kan instämma med Waldenströms tvivel om 

en statskyrka kan bedriva kristen mission över hu

vudtaget (Bexell 2003, s 143). 
De nyväckta kanaliserade sitt intresse för den 

yttre missionen främst genom missionssällskap 

som inte var styrda: av Svenska_~rkans hierarki. 

Dessa sällskap kan ses som en variant på de pietis

tiska smågrupperna, ecclesiolae in ecclesia. Associa

tionstanken låg också i tiden. De fria missionssäll

skapen följde tydligt en brittisk och amerikansk 

modell. Det första exemplet på ett fritt missions

sällskap inom Sverige var Svenska missionssällska

pet (sMs), som kom till 1835 tack vare skotten Ge

orge Scotts (1864-1874) initiativ. Svenska missions

sällskapet var en alliansmission, det vill säga det var 

inte bundet till något specifikt samfund. Missions- · 

sällskap som SMS hade flera fördelar. De var smi

diga. Sällskapen leddes av människor som brann 

för mission. Så länge sällskapen var unga, präglades 

de av en entreprenörsanda, och hade få traditioner 

som kunde hämma verksamheten. Samfundsgrän

ser var inget hinder till samarbete. 

Svensk missionsverksamhet fick ett uppsving 

med grun.dandet av Evangeliska fosterlandsstiftel

sen (EFS) år 1856. _Detta var en självständig stiftelse, 

men trogen Svenska kyrkan. Dess målsättning var 

. inte grundandet av självständiga församlingar, utan 

att bedriva missionsverksamhet både hemma och 

utomlands. 1866 skickade EFS ut sina första mis

sionärer till Etiopien. Ur EFS utvecklades Svens

ka missionsförbundet (sMF) 1878, som inte hel-

. ler hade som målsättning att bli ett samfund, men 

vars medlemmar inte var bundna till Svenska kyr

kans bekännelseskrifter till skillnad från EFS mis

sionärer. SMF skickade ut sina första missionärer 

1880 (till Ryssland). Även Svenska alliansmissio

nen (SAM) har rötter i ett missionssällskap som ett 

tag var nära kopplat till EFS, nämligen Jönköpings 

missionssällskap, grundat 1853 .. 

Flera andra missionssällskap kom till mot slu

tet av 1800-talet, av vilka vissa förblev renodlade 

missionssällskap (till exempel Svenska missionen 

i Kina, som utvecklats till Evangeliska Östasien-

missionen), och andra med tiden utvecklades till 

~~mfund. Många av dessa missionssällskap hade 

sina rötter i väckelser från USA eller Storbritannien 

(till exempel finns. det en nära koppling mellan 

just Svenska missionen i Kina och China Inland 

Mission). Likheterna mellan de olika missions

sällskapen är slående. Trots skillnader i exempel

vis dopsyn, samarbetade de olika missionssällska

pen väl med varandra och med utländska protes

tantiska missionssällskap. När flera protestantiska 

missionssällskap hade missionssatsningar i samma 

land, delade de upp området sinsemellan (se Öst-

. erlin 2005, s 83-84). Till exempel har Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen, alliansmissionen, missions

förbundet, Svenska kyrkans mission och Örebro

missionen alla varit aktiva i Indien, men på olika 

ställen (Ryman 200, s 363). Det viktigaste var att 

evangeliet spreds; skillnader samfunden emellan 

betraktades som mindre betydelsefulla. 1 Kongo 

till exempel praktiserade inte SMF missionärerna 

barndop, av hänsyn till baptistmissionerna i grann

skapet (Stenström 1977, s 30). De inissionssällskap 

som var trogna Svenska kyrkan till exempel EFS 

och.Svenska kyrkans mission, brukade generellt ha 

nära kontakt med tyska lutherska missionsorgani

sationer (Bexell 2003, s 147), medan Missionsför

bundet, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och de 

andra 'frikyrkosamfunden. hade närmare kontakt 

med amerikanska och brittiska, missionssällskap, 

särskilt men inte uteslutande sådana som tillhörde 

deras systerkyrkor. För att vidar~ underlätta sam

arbete gjorde de flesta svenska missionssällskapen 

gemensam sak i grundandet av Svenska missions

rådet (sMR) år 1922 (Ryman 2005, s 358). 

Vid början på 1900-talet ökade intresset för den 

yttre missionen ännu mer i takt med att pingst

väckelsen spred sig från usA.. Bland frikyrkofolk 

var det en vanlig uppfattning att Kristi återkomst 

var nära. Denna tro stärktes av upplevelsen av an

dedopet. De andedöpta upplevde att de fyllts med 

Anden för att vittna om Jesus till jordens yttersta 

grä_ns, som Jesus en gång lovat sina lärjungar (Apg 

1:8). Tungomålstalandet var ett tydligt teckep. på 
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att Gud vi,lle att 4e skulle sprida evangeliet; många 

var övertygade om att de tungor de talade var främ

mande språk som skulle komma till användning på 

missionfåltet (jfr Robeck 2006, s 236). 

Den första självständiga pingstförsamlingen 

etablerades i Sverige 1913; me;n den första svenska 

pingstmissionen påbörjades redan l9IO av Gunnar 

Vingren och Daniel Berg i norra Brasilien . .Ur de

ras arbete uppstod Assambleia de Deus, som idag 

är det största pingstsamfundet i Brasilien med flera 

miljoner medlemmar (Ryman 2005, s 363; se även 

Vingren 1994). Berg och Vingrens arbete är på fle

ra sätt typiskt för pingstvännernas missionsarbete. 

Deras var en trosmission; de reste stort sett utan 

pengar eller kontal(ter, och litade på att Gud skulle 

ordna allt. De hade därmed större frihet än missio

närer tillhörande de etablerade missionssällskapen, 

som var vanligtvis kopplade till missionsstationer. 

De blev också tvungna att leva närmare \fet folk 

bland vilka de verkade. 

Statistiskt .sett har pingstvännerna haft större 

framgångar med sin mission än andra svenska fri

kyrkosamfund. Det kan bero på att teologin passar 

vissa kulturer särskilt väl; tr?n på möjligheten att 

bli befriad från onda andar och att bli helad är nå

got pingstvännerna ha! gemensamt med inhemska _ 

religioner. I Afrika idag är karismatisk kristendom 

normen i stort sett alla kristna samfund. En annan 

bidragande faktor är att Pingströrelsen alltid beto

nat den lokala församlingens autonomi, varför det. 

varit lättare för inhemska förkunnare att ta ansvar 

över verksamheten. 

De svenska frikyrkosamfunden har varit akti

va i stort sett hela världen. Politiska omständighe

ter ledde till-att några missionssatsningar nödga

des upphöra, till exempel de västerländska missio

nerna i Kina som alla förbjöds 1949, eller Svenska 

missionsförbundets satsning i Östturkestan som 

varade 1892-1938. Flera samfund har haft sina spe

_cialområden, till exempel har Svenska missions

kyrkan förknippats med Kongorepublikerna sedan 

1881, och EFS med Tanzania och Etiopien, medan 

Livets ord har blivit en stor aktör i före detta Sov-
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jet. Den svenska Pingstmissionen är mer utspridd 

än andra svenska frikyrkor; dess missionärer ver

kar i ungefår 70 länder idag. I den tidiga pingströ

relsen hamnade ofta pingstvänner i konflikt med 

andra protestantiska missionärer (Anderson 2007, 

s 284), men idag är läget bättre; sedan 1946 har 

pingströrelsen tillhört Svenska missionsrådet (Ry

man 2005, s 358). 

Finns det något att kritisera _ 
gällande svensk_ frikyrkomission? 

På 1960- och 1970-talet avvecklades de europeis

ka kolonierna i Afrika raskt. Samtidigt blev mis

sion ett fult ord som' förknippades med kolonia

lism och imperialism, och vid början av 1970-talet 

yrkade flera kyrkoledare i utvecklingsländer på ett 

missionsmoratorium. Den kenyanske kyrkoleda

ren John Gatu sade 1971 att alla missionärer borde 

tas bort från samtli.ga missionsfålt i minst fem års 

tid, för att ge kyrkorna i tredje världen tillfälle att 

· bryta sitt beroende på västerlänningar (Anderson 

1974; Bosch 1991, s 518). Talet om ett moratorium 

gav upphov till en debatt om den yttre missionen 

bland flera samfund, även i Sverige. Krister Anders

son, tidigare missionsföreståndare i Svenska mis

sionskyrkan, skriver: 

»l Missic;msförbundet bidrog debatten till 

att den regelbundna missionärsutbildningen 

omprövades och i det närmaste upphörde och 

den ibland livslånga missionärsgärningen er

sattes av en mer kortsiktig samverk~n genom 

volontärarbete.« (Andersson 15)97, s 45). 

Viss kritik av svensk missi~nsverksamhet var be

rättigad, men SMF överreagerade. Sverige var ald

rig en stor kolonialmal(t, och efter det att den ka

ribiska ön Saint-Barthelemy såldes till Frankrike 

1878, saknade Sverige helt kolonier. Det är sant att i 

många fall underlättade europeiska kolonialmakter 

även svenska missionärers arbete, men därmed är 

inte sagt att missiop.ärerna var okritiska till koloni

almakterna. Ofta tillhörde missionärerna dem som 

var mest kritiska till kolonialmakternas förtryck; 
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ett känt exe1:llpel är baptistmissionären Edvard Sjö

blom som kritiserade den belgiske kungen Leopold 

II:s förfarande i Kongofristaten, och bidrog till att 

denna koloni övergick fråp. att ha varit kungens en

skilda egendom till att styras av den belgiska staten 

1908 (S<l;rja 2003, s 342). 
Det var inte ovanligt att svenska missionärer 

hade svårt för att skilja mellan Kristi budskap och 

västerländsk kultur, och att de därmed bidrog till 

att sprida västerländska värderingar. Men det är 

falskt att påstå att detta var missionärernas avsikt. 

K E Laman, missionär för Missionsförbundet i 

Kongo, hävdade att »missionärerna skulle under 

inga förhållanden sätta som mål att göra kongole

serna till europeer« (Stenström 1977, s 39). Själv

blindhet och brist på objektivitet är inte unikt för 

missionärer utan karakteriserar människor över

allt och i alla tider. I missionärers berättelser från 

1800-talet och början på 1900-talet, träffar vi ofta 

på 'en ganska paternalistisk ton gentemot de folk 

biand vilka de arbetade. Denna ton var särskilt tyd

lig bland dem som ar~etade i Afrika, medan de 

som var baserade i Kina brukade vara mer positivt 

inställda till den inhemska kulturen (Sarja 2003, 

· s 349). Missionärerna hade samma syn på afrikaner 

som europeer i gemen vid den tiden. 

Det fanns en tendens att övervärdera de väs

terländska insatserna, och att undervärdera de in

hemska insatsernas betydelse. I Afrika väntade mis

sionssällskapen väl länge med att ge kontrolt av 

verksamheten till inhemska medarbetare; SMF:s 

mission till Kina blev en självständig kyrka redan 

1934, medan det dröjde till 1961 innan SMF:s mis

sion i Kongostaterna (som påbörjats 1881) blev 

självstyrande kyrkor. Det var förstås inte politiskt 

eller juridiskt möjligt att ha självständiga kyrkor 

i Kongostaterna förrän mot slutet av 1950-talet 

(Stenström 1977, s 136), men man hade långt ti

digare kunnat börja ordinera svarta pastorer. Rent 

generellt har pingstvänner ställt färre akademiska 

krav och överlåtit ansvar till inhemska förkunnare 

tidigare än de äldre samfunden (Anderson 2007, 

s 284). 

Det vore dock fel att kritisera motivationen bak

om frikyrkornas missionssatsningar. Missionsfol

ket tog Jesu befallning på allvar, och både i hem

landet och i fjärran länder försökte de göra män:... 

niskor till Jesu lärjungar. De var inte blinda för det 

egna folkets svagheter, och de förstod att andra folk 

var lika mycket i behov av frälsning som de själva 

varit. På det stora hela måste den svenska frikyrk

liga missionssatsningarna betraktas som lyckade. 

~e flesta resulterade med tiden i »självunderhål

lande, självstyrande och självutbredande kyrkor« i 

enlighet med Henry Venns klassiska mis~ionsteori 
(Stenström 1977, s 60). 

Präglas frikyrkorna av mission än idag? . ' 

Historiskt har alltså den yttre missionen varit es

sentiellt i frikyrkornas verksamhet. Därmed kan 

.sägas att mission i andra länder har haft en sär

ställning i frikyrkorna. I vissa frikyrkor har den 

yttre missionen än idag central ställning. Bland 

dessa räknar jag pingströrelsen, Evangeliska fri

kyrkan, Alliansmissionen, och Livets ord. Det är 

också dessa samfund som har lättast för att behål

la sina medlemmar. Svenska missionskyrkan och 

Svenska baptistsamfundet, som tidigare var myck

et aktiva på missionsfåltet men ger idag·i förhål

lande till sina medlemsantal stöd till påfallande få 

svenska.i-i den yttre missionen.2 Dessa samfund har 

dessutom stadigt förlorat medlemmar sedan 1960. 

Det samfund som förlorar .flest medlemmar årli

gen, Svenska kyrkan, ägnar sig knappast åt tradi

tionell missionsverksamhet idag (med EFS undan

taget). Engagemang i den yttre missionen gav liv 

till frikyrkorn~ .. Westin skriver om pingströrelsen: 

»Mer än något annat torde just antagandet och ut

sändandet av missionärer samt deras ständiga rap

porter ha enat och bundit samman de hundratals 

friförsamlingarna i en fast samfundsgemenskap« 

(1956, s 133). Det samma kunde sägas om de andra 

frikyrkorna. Mycket pekar således på att frikyrkor

na för sin egen framtids skull bör engagera sig i den 

yttre missionen. 

På flera av de gamla missionsfålten finns det väl-
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etablerade kyrkor sqm evangeliserar effektivt, och 

det är inte sagt att de är i behov av svenska evang

elister. Men merparten av världens befolkning är 

inte kristen. Missionärer behövs än. De har en unik 

roll i kyrkan; de är den mänskliga länk som förenar 

kristna i olika länder. Tråditionella missionärer kan 

skapa djupare band med folken bland vilka de ver

kar än vad kortidsvolontärer kan. Som välutbilda

de kristna, inte b~ndna till kulturen där de verkar, 

har de en unik ställning. Det är mycket lättare för 

utomstående att se i vilka hänseenden ett samfund 

har blivit den lokala kulturens tjänare. I Sverige be

höver vi ta emot missionärer som kan ifrågasätta 

våra samfund, visa nya vägar och uppmuntra oss i 

tider då allt färre vågar tro. Samtidigt kan svenska 

. frikyrkor utbilda missionärer för tjänst utomlands 

efter våra systerkyrkors behov. 
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tenskap vid Högskolan i Kalmar. 

Noter 

I. Anderson börjar sin ~istorik om Missionsförbun

dets yttre mission med följande citat ur en handbok från 

en tysk brödraförsamling: »Vilken kallelse har försam

lingen med avseende på världen? Svar: Jesu Kristi för

samling har den kallelsen att utbreda Jesu evangelium 

bland alla folk« (Cit i Anderson 1928, s 5). 

2. 2005 betjänade Pingströrelsen 121 325 och Svenska 

missionskyrkan 123 732 personer ,(www.sst.a.se). 2006 

hade de 251 respektive 26 heltidsmissionärer i tjänst 

(www.missioncouncil.se). Motsvarande siffror för Evan

geliska frikyrkan var 50181 betjänade och 75 ·missionä

rer; Svenska alliansmissionen 23 167 betjänade och 26 

missionärer; Svenska baptistsamfundet 28 594 betjänade 

och 7 missionärer. 
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