Vårt Uppdrag

Att Förkunna
Evangelium,
att Mata de Nya,
Fullkomna Heliga,
& Föra de Heliga
till Profetering

Vår Herre regerar idag över universum och verkställer Guds plan, eller ekonomi. Men innan han for till himlen befallde han sina
lärjungar att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt.28:19-20). Att göra alla folk till lärjungar kräver att vi arbetar i huvudsakligen
fyra områden, vilka är evangelieförkunnelse, att mata de nyfrälsta, att fullkomna de heliga och att föra de fullkomnade heliga in i
profeteringstjänsten för uppbyggnaden av församlingen. Detta är uppdraget som Gud befallde oss till att uträtta.

Att Förkunna Evangelium
Det första ansvaret i vårt uppdrag är att förkunna evangelium. Vi förkunnar Jesu Kristi evangelium för att frälsa syndare och så
att de blir lemmar i Kristus för uppbyggnaden av hans kropp. Frälsningen som Gud har förberett är inte en ytlig frälsning. Guds
frälsning gör syndare till Kristi lemmar. De som tar emot evangeliet döps in i Kristi enda kropp (1 Kor.12:12-13), och blir hans
lemmar. Till denna utsträckning frälser Gud människan! De frälsta syndarna måste nu som lemmar i Kristi kropp byggas upp
tillsammans (Ef.4:16) till att vara hans korporativa uttryck.
Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim.2:4), men ingen kan bli frälst utan att ha hört evangeliet förkunnas (Rom.
10:13-15). Gud har anförtrott evangeliet åt oss (1 Tess.2:4), och genom vår förkunnelse kan han frälsa människor. Medan Gud alltid
är redo till att frälsa människor måste vi vara villiga till att förkunna. Att förkunna evangelium är inte en liten sak. För att förkunna
evangelium måste vi ständigt kontakta människor, inte bara några dagar i veckan, utan året om, och vi måste besöka dem regelbundet
tills de har omvänt sig och har tagit emot Guds frälsning. Vi måste verka på dem med tålamod och uthållighet. Vår Herre Jesus själv
hade kontinuerlig kontakt med människor och besökte dem under många år av sin offentliga tjänst på jorden (Matt.9:35; Mark.6:6;
Luk.13:22). Han sände också ut sina lärjungar till att besöka människor med evangeliet (Luk.9:1-2; 10:1-9). Efter Herrens
himmelsfärd har de troende följt hans mönster och gått ut för att besöka folk överallt med Jesu Kristi evangelium (Apg.8:1, 4;
26:19-20). Idag uträttar vi samma uppdrag genom att besöka våra släktingar, grannar, vänner och kollegor och delge dem de goda
nyheterna om Guds frälsning, och vi bär det här uppdraget över hela världen till tidens slut (Matt.28:19-20; Mark.16:15; Luk.24:47;
Apg.1:8). Vårt hopp är att alla människor ska bli frälsta och bli Kristi lemmar och föras in i uppbyggnaden av hans kropp genom vår
evangelieförkunnelse.

Att Mata de Nya
Alla som är nyfrälsta behöver liksom allt levande näring för att kunna växa i liv. Vi har blivit befallde till att förkunna
evangelium, men vårt uppdrag innefattar också att nära de som har blivit frälsta genom oss. Herren Jesus uppmanade Petrus att föra
sina lamm på bete (Joh.21:15-17), och Petrus tog Herrens befallning på allvar, och flera år senare matade han fortfarande Herrens
lamm genom sina brev. I ett av breven skrev han, ”Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den
växer upp till frälsning” (1 Pet.2:2). Han förmanade även de ledande bröderna i församlingarna att vara ”herdar för Guds hjord (1 Pet.
5:2). Paulus hade också omsorg för de troende genom att nära dem, såsom han skriver i ett av sina brev: ”…I stället uppträdde vi
kärleksfullt ibland er. Som en mor när hon sköter om sina egna barn (1 Tess.2:7). Vi bär också på den här bördan att nära de troende
idag. Alla nya troende är andliga barn som behöver kontinuerlig näring. Genom denna näring kommer de nya att behållas vid liv och
kan växa i liv till deras frälsning.
Vi måste nära de nyfrälsta regelbundet och genomgående. För att kunna göra detta behöver vi besöka de nya i deras hem och
möta dem på en tillgänglig plats vecka efter vecka. Under de här regelbundna stunderna av omsorg leder vi de nya till att öva sina
pånyttfödda andar, läsa Bibeln, sjunga andliga sånger och be till Herren. På det här sättet kan de bli matade med Kristi rikedomar och
försörjas med det gudomliga livet så att de kan växa till andligen. Det är endast genom en sådan regelbunden och djupgående näring
som de nya kan hållas vid liv och ha ett sunt kristet liv.

Att Fullkomna de Heliga
Det tredje i vårt uppdrag är att fullkomna de heliga. Aposteln Paulus talar om detta i sitt brev till efesierna: ”Och han gav några
till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin
tjänst att bygga upp Kristi kropp” (4:11-12). Gud önskar att alla troende skulle fullkomnas för tjänsten, vilken är att bygga upp Kristi
kropp. Paulus ord visar tydligt att Herren har anförtrott detta fullkomningsarbete till sina troende och därav är det också en del av vårt
uppdrag.
De heliga kan fullkomnas genom ömsesidigt vallande, ömsesidig omsorg, ömsesidig förbön och ömsesidig undervisning i små
grupper (Hebr.10:24-25). Detta sker oftast i hemmen, i grupper på ungefär tio till femton stycken, vecka efter vecka. Under de här
små gruppmötena ställer bröderna och systrarna olika frågor och svarar varandra i ömsesidighet. Det finns inget behov för utnämnda
talare eller lärare eftersom alla troende kan fullkomna andra till en viss grad. Genom att vara öppen till det goda som alla har kan alla
de heliga fullkomnas av lemmarna i de små grupperna.
Paulus talar om detta ömsesidiga fullkomnande i Efesierbrevet 4:16: ”Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs
kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt
varje särskild del.” Som Kristi troende strävar vi efter att fullkomna de heliga i alla församlingar.

Att Föra de Fullkomnade
Heliga till Förkunnelse
Guds önskan är att Kristi kropp ska byggas upp, och enligt Skriften kan uppbyggnaden av Kristi kropp praktiseras genom de
heligas profetring i församlingsmötena. Paulus säger, ”Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse,
uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen” (1 Kor.14:3-4).
Profeteringen som Paulus talar om här är inte en slags förutsägelse, utan det är att ”tala ut.” Detta är också en betydelse av det antikgrekiska ordet som Paulus använder. Att profetera på det här sättet är att tala för Gud och att tala ut Kristus för de heligas
uppbyggnad och för församlingarnas byggande. Detta är ett gudomligt talande som endast de troende har privilegiet att delta av. Som
aposteln Paulus anbefaller oss, borde alla troende ivrigt sträva efter att profetera (1 Kor.14:1). Det är profetering som fullbordar
uppbyggnaden av Kristi kropp.

För att kunna ha den rätta profeteringen behöver vi större möten (1 Kor.14:23-25). Dessa möten kan bestå av en hel
ortsförsamling, om församlingen i fråga är liten, eller så kan det vara distriktmöten som består av en större församling. I dessa
samlingar av ungefär femtio heliga kan alla profetera en och en och alla kan lära sig och bli uppmuntrade (1 Kor.14:31). Slutligen
borde alla troende föras in i talets funktion för Gud för att kunna tala ut Kristus för uppbyggnaden av Kristi kropp.
Dessa fyra ämnen är uppdraget som Gud har givit oss. Vi önskar att förbli i det här uppdraget tills att Kristus kommer tillbaka
och med all iver förväntar vi oss att se fullbordandet av Kristi kropps uppbyggnad, som kommer att ledsaga oss in i Herrens segerrika
återkomst. Vilket privilegium det är att arbeta och verka med Gud i denna underbara universella företagsamhet!
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