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Evangelium åt alla
Missionsuppdraget är gränslöst och gäller både lokalt, nationellt och internationellt. Mission handlar också om samarbete och ömsesidighet.
”Den universella kyrkan” – där metoder, erfarenheter och inspiration
kommer från kyrkor i hela världen – har ett gemensamt ansvar för uppdraget. Dessa perspektiv genomsyrar ”Evangelium åt alla”.
”Evangelium åt alla” bygger på Missionskyrkans konstitution. Erfarenheter från senare års arbete med målbilder och verksamhetsplaner har
också tagits tillvara. Efter revidering av tidigare versioner antogs dokumentet i november 2009 av kyrkostyrelsen som en gemensam policy för
nationellt och internationellt missionsarbete. Dokumentet är också styrande för övriga policies.

Ulf Hållmarker
kyrkostyrelsens ordförande

Göran Zettergren
missionsföreståndare
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Bakgrund
Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet) är som
kyrka en gemenskap av självständiga församlingar, som genom tron på
Jesus Kristus står i förbund med varandra. Missionskyrkan har rötter i
fornkyrkan och kyrkofäderna, i den romersk-katolska kyrkans mission i
Sverige och reformationen. Missionskyrkan är en del av Kristi kyrka.
Svenska Missionskyrkan föddes ur folkväckelsen på 1800-talet. ”Var
står det skrivet” var frågan man ställde när man läste Bibeln och i sökandet efter svaren fann man en Gud som älskar hela världen. Guds
oföränderliga kärlek och människans behov av försoning stod i centrum
för tron. Ett brinnande engagemang för uppdraget – missionen – att nå
människor nära och långt borta med Guds kärlek blev ett konkret resultat av bibelläsningen. Utbildning av pastorer och mission i andra länder
var två viktiga frågor vid bildandet, liksom synen på församling, nattvard
och försoning.
Sedan bildandet 1878 har många ställt samma fråga – ”Var står det
skrivet?” – vid bibelläsningen, sökt efter svar och funnit samma älskande
Gud. Engagemanget för mission har bestått men formerna har förändrats när nya erfarenheter och kunskaper har tillförts.
4

Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende
son, för att de som tror på
honom inte skall gå under
utan ha evigt liv.
Joh 3:16
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Teologisk utgångspunkt
Missionens djupaste rötter finns i skapelseberättelsen där Gud konstaterade ”att allt som han
hade gjort var mycket gott” 1. Goda relationer,
shalom, rådde mellan Gud, människor och hela
skapelsen. Gud gav människan i uppdrag att bruka och bevara detta goda. När människan misslyckades påbörjade Gud en nyskapelse vars mål
är att återupprätta shalom. Mission är därför djupast sett Guds egen verksamhet, ”Missio Dei”.
Mission är att bli en del av Guds verksamhet. Jesus sa: ”Som Fadern har sänt mig, sänder
jag er” 2. Mission är därför inte en uppgift bland
andra, det är att som kyrka vara sänd av Jesus.
I missionen blir kyrkan tydlig, synlig och handlande, på samma sätt som Gud i Jesus Kristus blev
tydlig, synlig och handlande.

Ett helt evangelium
Evangelisation, diakoni och gemenskap är oskiljaktiga uttryck i detta uppdrag. Vittnesbördet hör
ihop med handlingar som gör budskapet tydligt
och synligt. Kärlekens handlingar visar i sin tur
på det glada budskapet, evangeliet. Den kristna
gemenskapen är i sig både ett vittnesbörd och en
kärlekens tjänst.

Evangelisation

Jesus Kristus har sänts i världen av Fadern genom Anden. Kristus sänder i alla tider sina lärjungar med evangelium om Guds rike. Genom
denna sändning, mission, skapas kyrkan och
förnyas som Kristi kropp i världen:

Jesus sa: ”Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son” 4. Gud älskar alla människor och
vill hela och återupprätta gemenskapen med alla.
Den som upptäckt Guds kärlek genom Jesus vill
dela detta med andra. Evangeliet delas öppet och
med respekt för andras uppfattningar och gudstro i varje kultur och i varje tid.

• genom evangelisation bär den vittnesbörd om
Kristus,
• genom diakoni tjänar den medmänniskorna
och hela skapelsen,
• genom gemenskap upprättas människor och
uppmuntras att bruka sin mångfald av gåvor.

Därför vill församlingen
visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till
livsgemenskap med honom i församlingen samt
dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till
alla folk. 5

Denna mission hämtar sin förebild från Kristus
som ödmjuk tjänare och sker i kärlekens kraft. 3
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Gemenskap
”När ni samlas har var och en något att bidra
med” skriver Paulus 8. Den kristna gemenskapen
välkomnar varje människa och bejakar hennes
unika personlighet, att hon har gåvor som är till
för helheten. Gemenskapen rymmer därför en
mångfald av människor med olika tolkningar och
traditioner liksom praktiska uttryck för tron.
Gudstjänsten är ett centralt uttryck för gemenskap i församlingen. Den hör samman med både
Guds längtan efter gemenskap i hela mänskligheten och med sändningen, missionen. Gemenskapens måltid, nattvarden, för oss in i en djupare
gemenskap med Jesus själv och med alla människor på hela jorden. Att brödet som delas räcker
till alla visar på den rättvisa framtid Gud har i beredskap.

Diakoni
Jesus mötte människors behov, han frågade: ”Vad
vill du att jag skall göra för dig?” 6 Diakoni, kärlekens tjänst, innebär att i Jesu efterföljd i handling ge uttryck för Guds kärlek så att människor
återupprättas och får leva med mänskligt värde.
Diakoni handlar också om att vara en profetisk
röst i samhället och hävda rättfärdighet, frihet,
demokrati och mänskliga rättigheter. Det innebär att tolka trons innebörd i relation till olika
samhällssystem och leva ut ett kristet samhällsengagemang. Kärlekens tjänst sker för medmänniskans egen skull, utan biavsikter.
Därför vill församlingen
leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda
allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten,
uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till
utjämning av världens resurser samt ansvara för
och förvalta Guds skapelse.7

Därför vill församlingen
gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt
vara försoningens redskap i omgivningen och i
hela Guds värld.9
7

Vad innebär nu detta,
bröder? Jo, att när ni
samlas har var och en
något att bidra med:
sång, undervisning,
uppenbarelse, tungotal
eller uttolkning. Men
allt skall syfta till att
bygga upp. 1 Kor 14:26
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En hel människa i en hel värld
Missionsuppdraget gäller hela världen. Evangeliet har ett ärende till människor i församlingens
egen närmiljö liksom till människor i skilda miljöer i Sverige och andra delar av världen. Målet är
att nå alla, oavsett var man bor.

En hel kyrka

Missionsuppdraget – att förkunna evangelium
om Guds rike i ord och handling – är gränslöst.
Sändningen hör samman med löftet om Kristi
närvaro till tidens slut.10

Missionsuppdraget är universellt, inte förbehållet några få. I den nationella och världsvida ekumeniska gemenskapen delas resurser och behov.
Den egna tron växer när man delar med sig, möter andra människors tankar och ställs inför nya
utmaningar. Genom Missionskyrkans arbete har
flera kyrkor grundats runt om i världen. Missionskyrkan vill fortsätta dela gemenskap och samarbeta med dessa numera självständiga kyrkor.

Missionsuppdraget gäller också att hela världen.
Det handlar om återupprättelse och helande av
Guds skapelse. Detta kan uttryckas med visionen
om shalom, fred/frid: shalom mellan människan
och Gud; shalom mellan människor; shalom mellan människor, djur och natur; shalom inom varje människa. Som förvaltare av skapelsen är alla
kallade att arbeta för en hållbar utveckling och
global rättvisa.

I missionens möten med andra kyrkor, samhällen och kulturer berikas den egna förståelsen av
evangeliets rikedom och mångfald. Då vidgas
tro och ansvar. 12
Svenska Missionskyrkans historiska engagemang för mission förpliktar till fortsatt delaktighet
med de kyrkor som uppstått ur missionsarbetet.
Gemenskapen mellan självständiga kyrkor i olika
delar av världen utmanar till ömsesidighet i förbön och att dela erfarenheter och resurser. 13

Gud har skapat himmel och jord, hela kosmos
… Människan är skapad till Guds avbild, men är
också själv en del av skapelsen. Människan bär
ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare och
förvaltare. 11
9

Arbetsområden
Missionskyrkans helhetssyn på mission ligger till grund för de valda
arbetsområdena, vilka är ömsesidigt beroende av varandra.

Bildning och utveckling
För att kyrkan skall vara relevant behövs ett ständigt arbete med analys,
strategier och metodutveckling. Missionskyrkan vill därför arbeta med
frågor som rör kyrkans roll i en mångkulturell och mångreligiös värld.
Ett ständigt arbete med gudstjänstutveckling är av vikt, liksom utveckling av konfirmandarbete och andra områden. För att genomföra arbetet
på ett kompetent sätt vill Missionskyrkan erbjuda demokratisk skolning i
olika former av utbildningar för lekmän och förtroendevalda.

Evangelisation
Överallt finns människor som behöver få del av evangeliet, det glada
budskapet om Guds kärlek. Denna evangelisation kan ske på många
olika sätt, till exempel genom förkunnelse, bibelöversättning, arbete
med musik eller idrott. Att grunda församlingar, särskilt i områden med
svag kristen närvaro, är en viktig del i evangelisationsarbetet. I Sverige
är detta arbete Missionskyrkans huvudansvar, tillsammans med fler inhemska kyrkor, men systerkyrkor och samarbetsorganisationer kan ge
stöd. I andra länder är detta systerkyrkors och samarbetsorganisationers
huvudansvar men Missionskyrkan kan ge stöd.
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Församlingsstöd och lärjungaskap
Församlingsutveckling är en följd av evangelisation och församlingsgrundande. Missionskyrkans församlingar, liksom systerkyrkorna, kan
stödja varandra när det gäller växt, fördjupning, gudstjänstliv, musik eller
andra områden. Under vissa perioder kan församlingar få särskilt stöd
genom mentorer eller få hjälp till omstart.
Internationellt kan Missionskyrkans uppgift vara att stödja utbildning
och teologisk forskning för att systerkyrkan ska kunna bygga upp sin
egen pastors- och evangelistkår. Det kan också handla om samarbete för
att skapa fungerande organisationer.

Samhällsbyggande
Missionskyrkan vill vara engagerad i, och samarbeta med andra aktörer
inom arbetsliv, kultur, politik och vara en tydlig röst i frågor som rör till
exempel mänskliga rättigheter, hiv och aids samt hållbar utveckling. Viktiga delar i detta arbete är ickevåldsarbete, freds- och försoningsarbete,
miljö, sjuk- och hälsovård samt stöd till egen företagsamhet.
Missionskyrkan vill stärka människor och grupper i utsatta livssituationer så att de genom sin egen förmåga kan förändra samhället. Det
handlar inte i första hand om att lindra bristerna utan om att angripa
orsakerna till problemen.
Missionskyrkan vill också värna om varje folks rätt till sin egen identitet och kultur, motverka etniska konflikter och bryta segregering. Det
gäller även de minoriteter och urfolk som finns i Sverige.
Vid vissa tillfällen, till exempel vid krig och naturkatastrofer, kan det
krävas att Missionskyrkan går in i uppgifter inom andra arbetsområden.
När dessa situationer inträffar i områden där Missionskyrkan har djupa
och nära relationer till en kyrka är det motiverat att ge humanitärt stöd.
Detta är uttryck för delat liv, men motiveras också av att det redan finns
fungerande strukturer och upparbetade kontakter.
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Grundläggande värderingar
Missionskyrkan vill låta missionsarbetet präglas av följande värderingar:

Demokrati

Jämlikhet

Alla som berörs av ett arbete bör ges möjligheter
till delaktighet och påverkan genom demokratiska arbetsformer. I beslut och genomförande
har majoritetsgrupper alltid ett ansvar för minoritetsgrupper. Missionskyrkan vill stödja och
utveckla demokratins arbetsformer genom att
stärka människors kompetens, identitet, engagemang och självkänsla. Missionskyrkan vill också
analysera olika maktstrukturer och protestera
mot förtryck.

Alla människor har ett absolut värde, oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön, social status eller ålder. Missionskyrkan vill i allt sitt arbete
genomsyras av insikten om detta. I nära samarbete med equmenia vill Missionskyrkan lägga
särskild vikt vid barnperspektivet. Tillsammans
med andra kyrkor inom Sveriges Kristna Råd vill
Missionskyrkan också arbeta aktivt med frågan
om jämställdhet mellan könen.

Lärande
Ekumenik

För att utvecklas krävs ständig självreflektion och
kontinuerlig utvärdering. Missionskyrkan vill genom ett öppet och kritiskt förhållningssätt vara
en lärande organisation och lägga särskild vikt
vid arbete med analys och strategi.

Kyrkornas gemensamma uppdrag är att ge evangeliet vidare. Därför innebär splittring och konkurrens en försvagning av både budskapet och det
egna livet. Missionskyrkan vill låta ekumeniken
få tydliga konsekvenser i planering, strategi och
växande samarbete där församlingar från flera
kyrkor finns på samma ort eller flera systerkyrkor
i samma land.

Miljöansvar
Människan har fått ett ansvar av Skaparen att
bruka och vårda skapelsen. I Markusevangeliets
missionsbefallning ger Jesus uppgiften att predika evangelium för hela skapelsen.15 Därför är
omsorgen om skapelsen en del av missionsuppdraget. Missionskyrkan vill sträva efter att i sitt
arbete finna vägar som leder till ekologisk balans
och ett hållbart samhälle.

Ekumenik hör samman med mission, sändning i
världen. Enhetens grund finns i Guds enhet som
Fader, Son och Ande. Ekumenik innebär en riktning mot enhet mellan olika kyrkosamfund och
lokala församlingar. Genom de kristnas enhet
ska världen tro på och förstå att Gud har sänt
Jesus Kristus i kärlek till alla människor. 14
12

Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev
kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
1 Mos 1:31
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Tillgänglighet
Fysiska, psykiska, sociala och andra hinder begränsar människors möjligheter att delta fullt ut.
Missionskyrkan vill verka för att överbrygga dessa
hinder och göra det möjligt för alla att aktivt delta
i samhället och i gudstjänst- och församlingsliv.

Mångfald
Den mänskliga gemenskapen hyser en mångfald
av kulturer, traditioner, trossystem och etniska
grupper. Missionskyrkan vill berikas av denna
mångfald, skapa mötesplatser mellan olika grupper och verka för helhet, tillhörighet och gemenskap.

Ömsesidighet
Ömsesidighet handlar om att dela den kristna
tron så att enskilda, församlingar och kyrkor i
det inbördes mötet berikar varandras tro på ett
sätt som får teologiska och praktiska konsekvenser. Missionskyrkan vill i ömsesidighet med systerkyrkor ge och ta emot uppmuntran och stöd
i gudstjänstliv, församlingsutveckling, bön och
lovsång för arbetet i Sverige och andra länder.

Rättvisa
Alla människor har rätt att få sina grundläggande
behov tillgodosedda. För att detta skall bli möjligt
måste människor få möjlighet att påverka sin situation. Missionskyrkan vill verka för rättvisa och
särskilt uppmärksamma förtryck av minoriteter,
fattigdom, ohälsa, hiv- och aidsproblematik, brist
på utbildning,och andra hinder för länders och
enskilda människors utveckling.

Gemenskapen mellan självständiga kyrkor i olika
delar av världen utmanar till ömsesidighet i förbön och att dela erfarenheter och resurser. 16
14

Kyrka med
”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett
glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de
fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett
nådens år från Herren.” 17 När Jesus i Nasarets synagoga läste dessa ord,
hämtade från profeten Jesaja, gjorde han anspråk på att de gällde honom
själv och hans uppdrag. Missionskyrkan vill i Jesu efterföljd använda
samma ord om sig själv och sitt uppdrag.
I alla länder är människor fattiga, fångna, blinda och förtryckta. Fattiga
på resurser och rättigheter, fångna i orättvisor och destruktiva mönster,
blinda för verkligheten och möjligheter, förtryckta av regimer och system. Det gäller oss alla, inte bara ”de andra”.
Missionskyrkan vill göra det möjligt för människor att nås av glädjebudet, befrias, bli seende och få frihet. Varje människa behöver få höra
det glada budskapet, bli bemyndigad och få möjligheter att själv styra
och ta ansvar för sitt liv. Goda omvärldsanalyser är viktiga redskap för att
åstadkomma detta.

Fattiga (glädjebud till de fattiga)

Blinda (syn för de blinda)

Materiellt fattiga människor lever under villkor
som begränsar på många sätt. Missionskyrkan
vill arbeta med att förbättra den ekonomiska och
sociala situationen för enskilda människor, men
också att genom analyser och opinionsbildning
motverka fattigdom. Samtidigt är materiell rikedom inte någon garanti för ett lyckligt liv. Ett
konsumtionssamhälle sätter den egna individen i
centrum. Missionskyrkan vill ställa medmänniskan i fokus och visa på att ett utgivande liv för
andra kan ge mening och uppgift i livet.

Att verka för syn för de blinda kan röra sig om
stöd för bokstavligt talat blinda, genom sjuk- och
hälsovård. Men blindheten kan också bestå i bristande medvetenhet och okunskap om situationen
i det egna samhället och i den egna livssituationen. Missionskyrkan vill arbeta för att göra människor medvetna om orättvisa strukturer men
framför allt om sina egna resurser för att själva
kunna påverka sin situation.

Förtryckta (ge de förtryckta frihet)
Många människor är förtryckta och marginaliserade. Missionskyrkan vill arbeta för att de ska inlemmas i samhällsgemenskapen och kunna göra
sin röst hörd genom demokrati. De mest marginaliserade få stöd att bli synliga, både för deras
egen och för samhällets skull.

Fångna (befrielse för de fångna)
Många människor sitter i fängelse, somliga är
fångna i droger, andra under förtryckande system
som ekonomiska, rasistiska, sexistiska och koloniala. Missionskyrkan vill arbeta för synliggörande och förändring av dessa strukturer för att möjliggöra rättvisa, befrielse och medmänsklighet.
15

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin
rikedom och med all sin vishet. Lär
och vägled varandra, med psalmer,
hymner och andlig sång i kraft av
nåden, och sjung Guds lov i era
hjärtan. Kol 3:16
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Allas tjänst och särskild tjänst
En grundläggande tanke i Missionskyrkan är att alla kristna har en uppgift att vittna om sin tro och tjäna sina medmänniskor. Församlingarnas
liv bärs därför till största delen av ideella insatser. För att stärka allas uppdrag ordineras några till särskilda tjänster som diakon och pastor eller
sänds som missionsarbetare.

Diakoner

Pastorer

Missionskyrkan ordinerar diakoner för att gestalta den kallelse som församlingen har i världen.
Diakonen följer samhällsutvecklingen och medverkar till att församlingens kallelse hålls levande. Diakonen håller också personlig kontakt med
människor som på olika sätt drabbats av livskriser
och bär dem inför Gud i bön.

Missionskyrkan ordinerar pastorer för att leda
församlingar, förkunna Guds ord och förvalta
sakramenten. Det är också pastorns uppgift att
arbeta med själavård och ge andlig vägledning,
att ansvara för gudstjänstlivet och att stå till tjänst
när det gäller särskilda högtider i människors liv.
Pastorn är också kallad till att bära församlingen
och andra människor i bön inför Gud liksom att
verka för ekumeniskt samarbete.

Diakonen är Kristi tjänare i församlingen med
uppgift att uttrycka församlingens kallelse till
tjänst i världen. Genom delaktighet i samhället
och med blick för den enskildes nödsituation,
gör diakonen sambandet tydligt mellan gudstjänst och tjänande i kyrkans liv och omvärld. 18

Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi
kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten,
utöva själavård och leda församlingens liv i
gudstjänst och mission. 19
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Missionärer och missionsarbetare

rar och många olika musikaliska inriktningar utifrån sin specifika kompetens. Musiken har en given plats i församlingens utåtriktade arbete med
grupper som möts regelbundet.

Missionsarbetarens uppdrag är beredskap till
tjänst i samarbete med en annan kyrka eller att
verka i nya områden, utsänd av Missionskyrkan.
Här blir kyrkans gränsöverskridande uppdrag
synligt. Missionärer är inte längre enbart människor som sänds ut till andra länder. Missionärer tas
också emot från andra länder.

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och
med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med
psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 21

Missionär avskiljs för sändning genom handpåläggning och bön. Vid varje förnyad arbetsperiod sänds missionsarbetare, det vill säga missionärer och de som går in i missionsuppgift för
kortare tid, till sin uppgift. De tas emot av den
kyrka som kallat dem till medarbetare enligt gällande samarbetsavtal, eller utför sitt sändningsuppdrag i det land dit de sänts. På samma sätt
tar Svenska Missionskyrkan emot missionärer
från andra kyrkor. 20

Ungdomsledare arbetar som stöd i församlingens
barn- och ungdomsarbete. Deras arbete leds ofta
av ett ungdomsråd och kan vända sig till olika
grupper och åldrar. Ungdomsledarna blir ofta,
vid sidan av ledaruppdraget, viktiga förebilder
och samtalspartners för unga människor. Dessa
tjänster utgör också goda möjligheter för unga att
pröva möjliga vägar till andra tjänster i kyrkan.

Tjänster med särskild inriktning

Praktikanter och volontärer

Förutom ovanstående tjänster finns det en rad
andra tjänster som är viktiga för Missionskyrkans
gemensamma arbete så som missionsföreståndare, distriktsföreståndare, musiker, evangelister
samt diakoner och pastorer inom sjukvården, kriminalvården och universiteten. I den lokala församlingen arbetar många med musik, barn- och
ungdomsarbete, kontorsarbete, vaktmästeri med
mera.
Församlingsmusiker leder församlingens musikliv. Musiken är en del av gudstjänstlivet och
bär evangeliet till djupa skikt i människors liv.
Församlingsmusikerna kan arbeta med alla åld-

Tillsammans med systerkyrkorna sänder Missionskyrkan och equmenia årligen ut och tar
emot ungdomar för praktik under kortare perioder. Praktiken syftar till att ge ungdomar tillfälle
att pröva sin kallelse och få erfarenhet av internationellt samarbete.
För att ge möjlighet till den som på annan plats
vill göra en ideell insats erbjuds möjligheten att
bli volontär. Med volontär menas en person som
utan anspråk på ersättning ställer sig till förfogande för tjänstgöring i en församling i Sverige eller
i en systerkyrka under en period på upp till tolv
månader.
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Ansvarsfördelning och samarbete
Missionskyrkan arbetar för kyrkans synliga enhet
lokalt, nationellt och internationellt. Dessa tre
aspekter av arbetet utgör en integrerad enhet.

Samordning
Missionskyrkan är indelad i sju geografiska och
ett icke-territoriellt distrikt. De är demokratiskt
uppbyggda utifrån distriktets församlingar. Samfundet har en representant, distriktsföreståndaren, som arbetar tillsammans med distriktsstyrelsen och distriktets medarbetare.
Den årliga kyrkokonferensen är Missionskyrkans högsta beslutande organ. Där möts församlingarna för att välja kyrkostyrelse och andra organ, kalla människor till olika uppgifter, besluta
om det kommande årets verksamhetsplan och
budget samt ge rekommendationer till församlingarna. I konferensen ordineras pastorer och
diakoner. Där avskiljs också missionärer.
Kyrkostyrelsen planerar och leder Missionskyrkans arbete tillsammans med missionsföreståndaren i enlighet med kyrkokonferensens beslut.24
Missionsavdelningen vid Missionskyrkans kansli ansvarar för samordning av mission i Sverige

Församlingar
Missionsuppgiften utgår från församlingen och är
församlingens huvuduppgift. Den utförs i huvudsak lokalt men också gemensamt via distrikts- och
riksorganisation samt i ömsesidighet med andra
kyrkor. Detta sker för att skapa jämlikhet, uthållighet och långsiktighet.
Svenska Missionskyrkan är som kyrka en gemenskap mellan församlingar som bekänner
Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare i enlighet med den heliga Skrift och därför tillsammans söker fullfölja sin gemensamma kallelse
till Guds, Faderns och Sonens och den heliga
Andens, ära. 22
Församlingen har del i Svenska Missionskyrkans
mission över alla gränser. 23
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Internationellt utvecklingssamarbete

och i andra länder samt för utvecklingsarbete.
Arbetsgrupper utses, som verkar för en geografisk region eller ansvarar för ett särskilt verksamhetsområde.
Missionsuppgifterna i Sverige omfattar
evangelisation och församlingsväxt, diakoni,
kyrka och samhälle, musik, bildning/utbildning
och utvecklingsfrågor samt olika former av pionjärarbete. Internationellt består uppgiften i
att följa församlingarnas och distriktens internationella kontakter, samordna internationella
kontakter med samarbetskyrkor, ansvara för det
gemensamma missions- och utvecklingsarbetet,
stimulera till utbyte, ordna mötesplatser mellan
församlingar i Sverige och samarbetskyrkor, samt
ordna utbildning av missionsarbetare.
Uppgiften är också att informera om förhållanden i Sverige och andra länder för att uppmuntra till förbön och gåvor till missionsarbetet.
Det gemensamma arbetet kring mission syftar till
att det nationella och internationella arbetet skall
berika varandra.

Svenska Missionskyrkan bedriver utvecklingssamarbete med kyrkor i andra länder. Det präglas
av ömsesidighet i lärande och erfarenheter. Det
har sin grund i djup samhörighet och långvariga
relationer som byggts upp under lång tid. En samordning görs här också av lokala församlingars
missionsengagemang.
Från det statliga biståndsorganet Sida via
Svenska Missionsrådet förmedlas till Missionskyrkan stöd till projekt, som drivs av samarbetskyrkor i samverkan med Missionskyrkan. För
dessa ansvarar Missionskyrkan och dess församlingar för en procentuell egeninsats. En särskild
policy finns för Sidafinansierade insatser via Missionskyrkans församlingar.

Folkhögskolor och
Teologiska Högskolan
Missionskyrkan är huvudman för fyra folkhögskolor: Härnösands folkhögskola, Karlskoga
folkhögskola, Lidingö folkhögskola samt Södra
Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Genom folkhögskolearbetet vill Missionskyrkan ge
möjlighet till bildning, utbildning och personlig
utveckling samt motivera till engagemang i samhälle, ideell verksamhet och existentiella frågor.
Folkhögskolorna ska också bidra till att ledare
och medarbetare inom Missionskyrkan på lokal,

Samarbetsavtal
För att uppnå långsiktighet i det internationella
arbetet har Missionskyrkan avtal och överenskommelser om samarbete i mission med kyrkor i
andra länder och ekumeniska överenskommelser
med andra kyrkor i Sverige.
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Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära
ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna
befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta
frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Luk 4:18
4:18––19
21

equmenia

regional och nationell nivå erbjuds möjlighet till
lärande och utbildning. Skolorna ska därvid utgöra en miljö för intellektuell bearbetning och
kulturell utveckling av för Missionskyrkan och
SMU/equmenia grundläggande frågor.
Missionskyrkan är också huvudman för Teologiska Högskolan Stockholm tillsammans med
Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan
i Sverige. Kärnan i uppdraget är att bedriva teologisk undervisning, främst för pastoral tjänst.
Nära förbunden med samfundens ideologi och
tradition är utbildningen i mänskliga rättigheter.
Till THS uppgift hör också att bedriva forskning
inom dessa båda huvudområden.

equmenia är en gemensam organisation för riksförbunden Metodistkyrkans Ungdomsförbund
(MKU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
(SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom
(SMU). equmenias huvudmål är att nå barn och
unga med evangeliet, utifrån bekännelsen Jesus
Kristus är Herre.
Med det nationella arbetet vill equmenia skapa
en känsla av samhörighet. equmenia eftersträvar
en anda av mångfald. Man vill vara en levande
och attraktiv rörelse där barn och unga ska känna
sig hemma och hitta en tydlig kristen identitet.
Syftet med equmenias internationella verksamhet är att skapa och uppmuntra internationellt arbete för att synliggöra Kristi kyrkas enhet.
equmenia vill stärka det internationella engagemanget, verka för internationell samverkan, gemenskap och utbyte samt verka för internationell
solidaritet och rättvisa.
Svenska Missionskyrkan och equmenia utgör
tillsammans en helhet, även om uppgifter och
prioriteringar kan vara olika för de båda organisationerna.

Ett utvidgat svenskt och internationellt
samarbete
Missionskyrkan samverkar med ekumeniska organ och organisationer i Sverige och internationellt.25 Detta samarbete möjliggör information
till och opinionsbildning bland myndigheter, media och internationella aktörer. Här är Diakonia
en viktig partner.
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Noter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1 Mos 1:31
Joh 20:21
Ur ”Trons grund och innehåll”
Joh 3:16
Ur ”Församlingsordning”
Mark 10:51
Ur ”Församlingsordning”
1 Kor 14:26
Ur ”Församlingsordning”
Ur ”Trons grund och innehåll”
Ur ”Trons grund och innehåll”
Ur ”Församlingsordning”
Ur ”Kyrkoordning”
Ur ”Trons grund och innehåll”
Mark 16:15
Ur ”Kyrkoordning”
Luk 4:18-19
Ur ”Församlingsordning”
Ur ”Församlingsordning”
Ur ”Kyrkoordning”
Kol 3:16
Ur ”Konstitution för Svenska Missionskyrkan”
Ur ”Församlingsordning”
Ur ”Kyrkoordningen”
De nationella ekumeniska organen är Sveriges Kristna Råd (SKR) och Svenska
Missionsrådet (SMR). De internationella Kyrkornas Världsråd (WCC),
Reformerta Kyrkornas Världsallians (WARC), Internationella Federationen av
Fria Evangeliska Kyrkor (IFFEC) och Europeiska Kyrkokonferensen (CEC).
23

”Gå ut överallt i världen och förkunna
evangeliet för hela skapelsen.” Mark 16:15
24
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Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Joh 20:21
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