
Världsmissionsdagen 2022 kommer att firas den 23 oktober. 

 

 

På Trettondagen (6 jan.) publicerades påven Franciskus budskap för, som kommer 

att firas den 23 oktober.  

Världsmissionsdagens tema är: “Ni ska vittna om Mig” och påven Franciscus 

uppmanar alla kristna att vittna om Jesus Kristus och Hans kärlek för hela världen. 

Kyrkan [och varje församling] är av sin natur missionerande och dess 

identitet är evangelisation. Innan sin himmelsfärd befallde Jesus sina lärjungar: 

”… ni skall få kraft när Helig Ande kommer över er, och ni skall vittna om 

Mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta 

gräns”.  

 

"Ni ska vittna om mig" (Apg 1:8) 

Jesus säger att alla lärjungarna ska vara Hans vittnen. Kristi lärjungars 

gemenskap, inte har en annan mission än just den att evangelisera världen 

genom att vittna om Jesus Kristus.  

Varje döpt person är kallad till mission i kyrkan och på kyrkans uppdrag. 

Evangelisationen är djupt förbunden med kyrkans natur och med kristna 

liv. 

 

"Gå till jordens yttersta gräns" 

Att gå ut “till jordens yttersta gräns”, gäller Jesu lärjungar i alla tider: 



Jesu Kristi Kyrka var, är och ska alltid “gå ut” till nya geografiska, sociala och 

existentiella horisonter, mot platser och mänskliga sammanhang till den “yttersta 

gränsen” för att vittna om Kristus och Hans kärlek till alla män och kvinnor, till 

alla kulturer och sociala ställningar. På detta sätt blir Kyrkans mission alltid även 

'missio ad gentes', som Andra Vatikankonciliet har lärt oss, för att Kyrkan bör 

alltid gå längre, utanför sina egna gränser, för att vittna för alla om Kristi 

kärlek. 

 

"Ni skall få kraft när Helig Ande kommer över er" 

Inför ett så stort uppdrag och ansvar lovar Jesus sina lärjungar att de ska få kraft 

av Helig Ande. Utan Helig Ande kan ingen kristen vittna om den Uppståndne 

Kristus: 

Så varje Kristi lärjunge som missionerar är kallad att erkänna den 

grundläggande betydelsen och ledning av Helig Ande och leva med Honom i 

vardagen och ständigt ta kraft och inspireras av Honom.  

Låt oss alltid komma ihåg att ta tillflykt till Helig Ande i bönen och fastan. Helig 

Ande har en grundläggande roll i Kyrkans mission och i det missionerande livet. 

 


