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Luk 10:1–16, Missionärerna 

1 Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och 
plats dit han själv skulle komma. 2 Han sade till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be 
därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. 3 Gå! Se, jag sänder er som 
lamm in bland vargar. 4 Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa 
inte på någon längs vägen. 

5 När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. 6 Om där bor en fridens man ska 
er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. 7 Stanna i det huset och ät och drick 
vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. 8 Och när ni kommer till en 
stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. 9 Bota de sjuka i staden och säg till 
folket: Guds rike är nära er. 

10 Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: 11 Till 
och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men 
ni ska veta att Guds rike är nära. 12 Jag säger er: Sodom ska på den dagen få det lindrigare än 
den staden. 

13 Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyrus 
och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. 14 Men Tyrus och 
Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. 15 Och du, Kapernaum, ska du bli upphöjd till 
himlen? Nej, du ska ner i helvetet. 16 Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som 
förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig.” 

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. 

Den glädjefyllda utgångspunkten i predikotexten för vår reformationsfest är att skörden är mogen, 
åkrarna är fyllda av frukter. Bekymret är bara att det är brist på arbetare. De är för få. Dessutom är 
skörden fullgod bara en kort tid, sedan förstörs den olyckligtvis och ruttnar bort. Det är bråttom 
med det andliga arbetet. Utmaningar är alltså både antalet arbetare och tidsfaktorn, det 
brådskande arbetet.  

För det tredje är det också fråga om kvaliteten på arbetet. Skördearbetarens arbete är tungt. Han 
svettas och sliter med skörden. Han plöjer, sår, brukar marken och bärgar skörden. Först när han 
har gjort allt det här tunga arbetet kan han njuta av skörden. I arbetet för evangeliet, som lärjunge, 
understryks ett hårt arbete: ivrig bön. Vi ska be Kristus att han skickar ut arbetare till sin skörd. 

Reformatorn Martin Luther ger oss rådet att skjuta ner djävulen med brinnande pilar. Han säger så 
här: ”Guds Ord har ännu inte nått en sådan kraftfull framgång i människorna som det kunde ha 
gjort och som vi skulle önska att det hade gjort, och orsaken är vår tröghet i bönen, så att vi inte 
har bett vår Herre om vassa pilar och glödande kol … pilarna är trubbiga, kolen kalla och fuktiga, 
och därför har djävulen ingenting att vara rädd för. Vi ska alltså vakna upp och vara nyktra och 
vaka. Tiden är inne och han, den gamla fienden, smider överallt många onda ränker mot oss. Må 
också vi därför göra något åt honom som gör honom arg, och på sätt och vis hämnas på honom. Vi 
ska utan uppehåll be till Gud tills han sänder vapen åt oss – vassa pilar som vi kan skjuta mot 
djävulen” (Luthers förklaring till Luk 10:2 och Matt 9:38). 

Hur skjuter vi på djävulen med brinnande pilar? Det är naturligtvis inget fel i att be att de icke-
troende omkring oss som går mot förtappelsen skulle tro på Jesus och att våra närmaste omvänder 
sig och börjar tro på Jesus. I den här texten uppmanar Jesus ändå inte den vidare lärjungakretsen 
att be för skörden och inte heller för sina vänner och närmaste, som inte tror. Jesus säger mycket 
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klart att de ska be Herren att han sänder flera arbetare till sin skörd. Vi ska be Kristus att han ger 
flera arbetare till vår kyrkogemenskaps olika former av Ordets ämbete och att han ger flera sådana 
lärjungar som på annat sätt ivrigt tjänar på de mognande åkrarna. 

I år är rågskörden enligt preliminär uppskattning den största på nästan 30 år. Det är en 
överraskande situation. Varför ber Kristus, som är expert på den andliga skörden, att vi ska be om 
flera arbetare till sin skörd? 

I den här texten möter vi frågan om förhållandet mellan Kristi allmakt och vårt ansvar som kristna. 
Vi kan inte säga, att eftersom Kristus vill att en viss människa ska bli frälst så frälser han denne 
utan vår hjälp. Visst frälser Kristus, men han sänder oss till skördearbetet. Vi har en plikt att utföra 
missionsarbete: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”, säger Jesus. Vi har vår andel i Guds 
frälsningsplan. Gud frälser genom nådemedlen. Vår uppgift är att be och föra ut dessa nådemedel 
till människorna och be Herren att också någon annan går ut i missionsarbetet.  

Under CELC:s världsvida möte i Tyskland i somras träffade vi bekännelsetrogna lutheraner från 
Sydkorea. De berättade osmyckat att nya arbetare hela tiden kommer med i deras kyrka, mycket 
skörd inbärgas och arbetet går framåt med fart. De avslöjade också hemligheten bakom att arbetet 
i Sydkorea har framgång: varje morgon avdelar bekännelsetrogna lutheraner mycket tid åt 
gemensamma morgonböner.  

Herren uppmanar också oss till bön, som han vill säkert svara på innan vi ens ber till honom. Gud 
vill sända mera arbetare till sin skördeåker. Gud har beslutat handla med sitt folk genom bön. Om 
han alltså sänder arbetare, gör han det för att vi bad om det och Gud svarade på våra böner. Det 
här betyder naturligtvis inte att vi är orsak till att Gud gör något. Det är han som genom sitt Ord 
ger oss önskan i hjärtat att be om nya arbetare. Därför är bön i Jesu namn så viktigt. Vi ber sådana 
böner som Jesus själv skulle ha bett om han ännu hade varit på jorden. Vi glömmer väl inte i våra 
dagliga böner att be om mera arbetare i vår kyrkogemenskap? 

Jesus sänder oss som lamm bland vargar. Jag har ofta tänkt på storskidaren från Salla som jag en 
gång råkade, världsmästaren på 50 kilometer ”Susi-Kalle” (Varg-Kalle) Oikarainen. Han berättade 
för mig varifrån han fått sitt märkliga namn. Som gränsvakt hade Susi-Kalle mött en stor varg i 
skogen. Han skidade en hel dag för att få fast vargen, som han också till sist fick fast och sköt utan 
omsvep.  

Vi är inga storskidare och inte heller mästarskyttar. Jesus varnar oss för vargar för att vi ska förstå 
vår hjälplöshet när vi närmar oss onda och kalla människor med evangelium. Ändå ska vi 
hjälplösa människor gå och vittna för alla folk om vår starke Herre. Missionären förlitar sig inte på 
vapen och inte heller på sin kondition utan på honom som sänder: ”Se, jag sänder er.” Därför är vi 
inte hjälplösa, eftersom den gode Herden sänder oss och är med oss. Stöd och hjälp är också den 
bedjande församlingen, som bär bördorna. 

Vi ska nu för en stund gå med de 70 lärjungarna som dagens text talar om. Vilka är de egentligen? 
De 70 hörde till den vidare lärjungakretsen kring Jesus. Jesus hade också en mindre lärjungakrets, 
de 12 apostlarna. Jesus kallar och befullmäktigar både de 12 apostlarna (Matt 9 och 10, Luk 9) och 
dessa 70 lärjungar för ett kortvarigt missionsuppdrag före sin död och uppståndelse. De går för att 
förbereda Jesu kommande besök i många städer och orter på hans sista resa från hans hemtrakt i 
Galileen genom Samarien och Dekapolis till Jerusalem i Judeen. Det egentliga missionsarbetet 
börjar först på pingsten, efter att den uppståndne Jesus sänt Den Helige Ande. 

Apostlarna känner vi vid namn. Däremot berättar Lukas inte vilka lärjungarna i den här vidare 
lärjungakretsen var. Kyrkofadern Eusebius säger att aposteln Paulus kommande medarbetare 
Barnabas och Sostenes var med i den vidare lärjungakretsen. Enligt kyrkofader Origenes hörde 
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också evangelisten Markus till dem. En del bibelforskare antar att några av de sju män som i Apg 6 
kallas till diakoniarbete också var med. Till vår besvikelse nämner Lukas dock inte ett enda namn. 
Vi kan likväl dra slutsatsen att inte heller det missionsarbete som utförs senare var förbehållet bara 
de aktningsvärda apostlarna. Jesu missionsbefallning i Matt 28 ekar i alla kristnas öron. 

De tolv apostlarnas arbete och undervisning var grunden för det nya Israel eller den kristna kyrkan. 
”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv” (Ef 
2:20). Inspirerade av Den Helige Ande skrev apostlarna Nya testamentet, Guds Ord, den yngsta 
delen av Bibeln. Men också apostlarna behövde medarbetare i det arbetet. T. ex. evangelisten 
Markus och evangelisten Lukas var inte apostlar. Markus var aposteln Petrus nära medarbetare och 
Lukas var en nära medarbetare till aposteln Paulus. Markus och Lukas undervisning är ändå 
inspirerad och ofelbar, eftersom de skrev bara det som de hade fått från apostlarna. 

Lägg märke till att världsmissionen började redan före Jesu uppståndelse och händelserna på 
pingsten, redan under den tid när Jesus var verksam offentligt. Jesu väg från Galileen mot 
Jerusalem i Judeen gick både genom Samarien och Dekapolis som låg österut, där det bodde 
främmande, icke-judiska folk. Därför säger Jesus att de ska äta vad som läggs fram åt dem, alltså 
också sådan mat som inte överensstämde med judarnas kosher-regler. Här är vi alltså mitt i de 
begynnande, färgrika händelserna i världsmissionen. 

Den utvidgade kretsen av de 70 lärjungarna är en hänvisning till världens alla folk. 1 Mos 10 
räknar upp 70 folk i världen. Att 70 lärjungar sänds ut till evangelisationsarbete i de städer och 
byar dit Jesus tänkte gå under sin sista resa är en hänvisning till att alla världens nationer genom 
missionsarbetet kallas till kyrkan, det nya Israel. 

Frågan om de äldste, eller presbyterer, senare pastorer, hör också samman med den här texten hos 
Lukas. 4 Mos 11:24–26 berättar att Mose insatte 70 äldste: 

Han kallade samman sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. 
Då steg HERREN ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den Ande som var över 
honom och lät den komma över de sjuttio äldste. 

Antalet medlemmar i Stora rådet i Israel blev just det här antalet av äldste som Mose tillsatte, alltså 
70. I den kristna församlingen fanns senare, i likhet med synagogan, undervisande äldste eller 
pastorer och administrativa äldste som skötte kyrkotukten. 

Den berömde professorn i Missourisynoden C. F. W. Walther skriver (Kyrka och ämbete, finsk 
upplaga s 188, engelsk upplaga s 168): ”Den gudomliga instiftelsen av Nya testamentets ämbete 
framgår förutom av kallelsen av de heliga apostlarna till läroämbetet genom Kristus (Matt 10; Matt 
28:18–20; Luk 9:1–10; Mark 16:15; Joh 20:21–23; Joh 21:15–17 (’föd mina får’), också av 
kallelsen av de 70 lärjungarna (Luk 10:1–22). Walther bevisar alltså den gudomliga instiftelsen av 
kyrkans ämbete både med hjälp av apostlarna och dessa 70 missionärer.  

Särskilt betydelsefull är vers 16, där Jesus ger ett fantastiskt löfte åt dessa 70 missionärer: 

Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som 
förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. 

Professor Jukka Thurén säger i sin bibelförklaring (SLEY 1992) att Jesus med de här orden rentav 
ger dem samma ställning som en apostel. Professor John Brug uttrycker sig exaktare: ”Kristus 
kallade 12 apostlar omedelbart utan församling. Äran av denna omedelbara kallelse hörde dock 
inte bara till dem, utan den gavs också åt de 70.” Jesus använder benämningen apostel bara om de 
12 apostlarna, men här jämställer han klart dessa 70 med apostlarna. Om man inte bryr sig om 
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dessa 70 utsändas ord, om man förkastar och avvisar dem och svär sig fri från dem, då förkastar 
och avvisar man också Jesus. På motsvarande sätt sade Jesus till de 12 apostlarna enligt Joh 13:20: 

Jag säger er sanningen: Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig, och den som tar 
emot mig tar emot honom som har sänt mig. 

Det är viktigt att notera att Jesus inte på något sätt anknyter de 70 missionärernas uppgifter till de 
12 apostlarnas uppgifter. De är självständiga, deras insatser härrörde inte från de 12 apostlarnas 
tjänst. Prof. Brug noterar att Augsburgska bekännelsen och dess apologi tre gånger (CA 28:22 och 
Ap 7:28, 47) citerar från det här avsnittet om hur de 70 missionärerna sändes ut (Luk 10:16) för att 
visa grunden för dagens offentliga ämbete och för dess auktoritet (Ministry of the Word, s. 314). 

Den resa till Wittenberg, centralorten för reformationen, som vi gjorde senaste sommar klargjorde 
att inte ens reformatorn Martin Luther skulle ha klarat sig ensam utan en vidare krets av lärjungar i 
Wittenberg. I Wittenbergs slottskyrka beundrade vi statyer av bland andra kurfurst Fredrik den Vise, 
hans bror Johann den ståndaktige, biskop Nikolaus Amsdorff, professor Justus Jonas och Caspar 
Cruciger.  

I Wittenbergs stadskyrka, uppkallad efter S:ta Maria, fanns hela resans höjdpunkt: målaren Lucas 
Cranach den yngres altartavla som föreställer den stora reformationen. Där predikar Martin Luther 
för Wittenbergs församling, sin hustru Katharina von Bora och sin familj om Kristus. Blicken går 
sedan osökt till apostlarna och Luther, till vilka Kristus delar ut nattvardsbrödet. Nattvardsbägaren 
räcker konstnären Lucas Cranach den yngre själv åt Luther. I tavlans västra kant döper professor 
Philipp Melanchthon ett barn. Han bistås vid dopet av stadskyrkans kyrkoherde Bugenhagen och 
konstnären Lucas Cranach den äldre. På altartavlans vänstra sida finns en målning av Herrens 
vingård, som sköts av Luther, Melanchthon och Bugenhagen, då påven med sina anhängare förstör 
den. 

Luthers närmaste medarbetare Philipp Melanchthon, som på altartavlan döpte ett barn, var inte 
pastor och inte heller predikant, som var två av de olika ämbeten som fanns på reformationstiden. 
Melanchthon hade kallats till professor i grekiska vid Wittenbergs universitet och till lärare och 
professor vid den teologiska fakulteten. Invid tavlan funderade jag på varför den så kallade 
lekmannen Melanchthon döper och pastor Bugenhagen bara assisterar. Tavlan ger inget intryck av 
nöddop. Kanske man bara får erkänna att de prestationer som utfördes av Luthers viktigaste 
medarbetare Melanchthon under den första tiden var oumbärliga för reformationen. Av de skrifter 
som ingår i de lutherska bekännelseskrifterna skrev Melanchthon Augsburgska bekännelsen, dess 
apologi och traktaten Om påvens makt och överhöghet. Han skrev den första lutherska 
dogmatiken Loci communes (Kärnfrågorna). 

Augsburgska bekännelsens 14 artikel behandlar tre områden av ämbetsförvaltningen, vilka alla är 
tillämpliga på huvudreformatorn Martin Luther: undervisning, predikan och förvaltning av 
sakramenten. Endast det första, undervisning, kan tillämpas på Melanchthon.  

Martin Luthers viktigaste medarbetare var kanske ändå hans hustru Katharina von Bora. Före sin 
död skriver Luther sitt sista brev till sin alltid omtänksamma hustru som har klok omsorg om 
Luthers hälsotillstånd. Luther hade levt längre om han mera hade lyssnat till sin hustru. Men utan 
denna heliga sorglöshet som han fått av Gud hade Luther knappast klarat av reformatorns 
krävande arbete. Så här skriver Luther till sin kära hustru: ”Min allra heligaste fru doktorinna. Jag 
tackar dig på det vänligaste för den stränga omsorgen som stjäl nattsömnen för dig. Är det på det 
här sättet du lär om Katekesen och tron? Be och låt Gud sörja. Alldeles säkert har du inte blivit 
befalld att  oroa dig för mig eller dig själv. Kasta din börda på Herren och han ska bära omsorg om 
dig.” Amen. 


