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* I skriftskolan får vi lära oss 
att Kristi kyrka är världsvid. 
Vi är som finländska luthera-
ner en del av de troendes 
gemenskap, det finns över 
två miljarder kristna.

* Att födas som kristen är in-
te en självklarhet överallt i 
världen. 

* Missionsarbetet berättar 
någonting om Gud för oss: 
Fadern sände sin Son och 
den heliga Anden till världen. 
Jesus å sin sida sände sedan 
alla sina efterföljare.

* Den heliga Anden kallar, 
utrustar och sänder ännu 
idag oss till att tjäna. Det är 
fortfarande samma orsak: 
hela världen ska få höra om 
Jesus Kristus.

* Som en följd av syndafallet 
mår världen dåligt. För att 
förbättra världen är kyrkan 
och varje kristen utsänd.

*Mission är att dela: vi 
berättar världens bästa 
budskap. Det får man 

ta emot 
– precis som i 

skriftskolan eller i 
f ö r saml ingens ung-
domsarbete.

VAD ÄR MISSIONSARBETE?

MISSION 
ÄR INTE

* att omvända 
någon eller att 
pracka sin tro på 
någon annan

* hjälpen är inte 
bunden vid att 
man måste vara 
eller bli kristen

* att införa väs-
terländsk kultur. 
Mission är att 
lägga sig i och 
motarbeta 
orättvisor och 
kärlekslöshet i 
världen.

Finska Missions- 
sällskapets motto 
är: 

” Kärlek Tro Hopp 
– från människa 
till människa”

Det innebär a t t 
missionsarbetet är 
h o l i s t i s k t : d e t 
behövs både ord 
och gärningar.
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Under de första decen-
nierna ledde missionä-
rerna missionsarbetet, ef-
t e r s o m d e h a d e u t-
bildning.

Men redan på 1940-talet, 
i till exempel Tanzania, 
var det lokala människor 
som bestämde till vilka 
områden missionärer-
na skulle skickas. Fin-
ländarna jobbade ända 
från början i sam-   
arbete med de olika 
kyrkorna.

Kyrkorna började bli 
självständiga på 1960-
talet i och med att ko-
lonialväldet upphörde 
och länderna blev fria. 
Man ville ha lokala le-
dare både inom kyr-
kan och i samhället.

Missionärerna blev allt 
mer en del av kyrkans or-
ganisation och man dela-
de på arbetsuppgifterna.

De lokala kyrkorna börja-
de utveckla sina egna teo-
logier och föra jämlika 
d i s ku s s i one r om t i l l 
exempel läran. ”Gud är 
missionens Herre. Män-
niskorna samarbetar med 
Gud och med varandra.”

Ekonomiska frågor och 
jämlikhet blev en utma-
ning. Det var svårt att 

kringgå frågan om makt 
och pengar.

Missionsarbetet på det 
nya årtusendet är inne i 
en förändringsprocess. Ti-
digare använde man ordet 
partnerskap, men det 
påminde för mycket om 

businessvärlden och eko-
nomi. Numera vill kyrkor-
na alltmer betona tanken 
att de kristna är en familj.

Kyrkorna strävar till att 
stärka sin självförvaltning. 
Det betyder att de olika 
ländernas kyrkor är själv-
ständiga och att mission-
sarbetet är ett samarbete. 
Kristi världsvida kyrka 
jobbar för att människor 
ska få bättre levnads-
förhållanden och för att 
evangeliet skall berättas 
över allt i världen åt alla 

dem som inte ännu hört 
det eller som inte längre 
minns det.

Missionsarbetet går 
numera i flera riktningar: 
de unga kyrkorna gör 
också själva aktivt mis-
sionsarbete – och de rik-

tar sig också till Europa.

Det finns svåra frågor i 
samarbetet bland annat 
när det gäller enighet i 
läran och tolkningar: vad 
behöver vi vara eniga om? 
Också de ekonomiska 
frågorna är fortfarande en 
utmaning. Pengar och väl-
färd förde las vä ld ig t 
ojämnt i världen. Detta 
påverkar också kyrkornas 
liv. 

MISSIONSARBETE I FÖRÄNDRING
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VEM GÖR 
MISSIONSARBETE?

Mission är varje döpt 
kristens uppgift: mis-
sion är att leva ut sin 
tro i sin vardag. Ofta 
är det fråga om små 
val och om att ta hän-
syn till andra männi-
skor. En del kristna 
känner en kallelse att 
fara utomlands och 
jobba med mission. 
Deras yrke blir då mis-
sionär.

Vilka yrken har mis-
sionärerna innan de far 
utomlands? Kort sagt: 
vilket yrke som helst. 
Lite längre: Finska 
M i s s i on s sä l l s kape t 
skickar arbetare till 
sådana stäl len och 
j o b b s o m s y s-
terkyrkorna har med-
delat om. Det är nö-
dvändigt att ha ut-
bildning och arbetser-
fa renhet , men det 
f inns många yrken 
som kan vara nyttiga 
för människor på olika 
håll i världen.

Många som har varit 
missionärer utomlands 
berättar ofta om sin 
h i s t o r i a s å h ä r : 
”Egentligen tänkte jag 
inte att jag skulle fara 
utomlands...” eller ”Jag 

sade att dit far jag åt-
minstone inte...” Men 
sen slutar deras histo-
ria ändå med: ”Just så 

här blev 
det ju helt rätt ändå”. 
Gud har humor också i 
sådana här saker.

Den som vill bli mis-
sionär tar kontakt med 
F i n s k a M i s-
sionssällskapet. Sen 
kol lar man om det 
finns någon uppgift i 
någon systerkyrka som 
passar det yrke som 
missionärskandidaten 
har. Sen blir det kon-
troller hos läkare och 
psykolog. Och efter det 
blir det dags för mis-
sionärskurs i Finland.

I sitt nya land måste 
m a n f ö r s t g å i 
språkskola och lära sig 
allt möjligt om kul-

turen där. 
Först efter det kan 
man börja jobba där. 

Den första arbetspe-
rioden är oftast un-
gefär två år. Efter det 
funderar systerkyrkan, 
missionären och Finska 
Missionssällskapet till-
sammans på hur job-
bet ska fortsätta på 
bästa sätt. De flesta 
missionärerna jobbar 
många arbetsperioder 
efter varandra i sitt 
nya land.


