MISSION

För dig som vill veta
mer om Missionskyrkans
internationella arbete.

Evangelium åt alla.
Missionskyrkan bildades med
visionen om att föra ut Guds
ord till hela världen – att
missionera. Redan 1881 skickades de första missionärerna
till Kongo i Afrika. Missionen
innebar inte bara att berätta
om kristen tro för nya grupper. Missionärerna tog också
på sig ett stort ansvar för människors levnadsvillkor genom
utbildning och hälsovård.
Idag handlar mission om samarbete mellan Missionskyrkan
och självständiga kyrkor i de
tidigare ”missionsländerna”,
förutom all mission som sker
genom församlingarna i
Sverige. Missionskyrkan finns
även med i olika kyrkliga samarbetsorganisationer, både i
Sverige och internationellt.
Genom SMU får många ungdomar chansen att åka ut som
volontärer.

Skolböcker till barn
I djungeln i Costa Rica, bland cabécarindianerna, pågår ett projekt för att få fram skolböcker utifrån indianernas eget kulturella
och historiska perspektiv. Ett av många projekt för att hjälpa barn till utbildning.
Missionskyrkan samarbetar också med
systerkyrkor kring sjukvård, brunnsborrning,
miljöarbete med mera.

Evangelium till fler
Missionskyrkans vision om att sprida evangeliet bär frukt. Nya församlingar bildas i
Ecuador, Kongo, Indien och Estland. Svenska
Missionskyrkan och systerkyrkorna stöder
varandra i ett ömsesidigt missionsarbete.

Försoning mellan människor
Svenska Missionskyrkan finns med och stöder lokala utbildningar i demokrati och mänskliga
rättigheter i Kongo. Efter många år av krig och oroligheter i regionen vill kyrkan arbeta för
försoning mellan människor. Det sker genom olika vägar till dialog och ökad förståelse.

Utbildning av församlingsledare
Kyrkan i Kina växer, trots att det inte är lätt
att vara kristen i landet.
I miljonstaden Hubei stöder Svenska
Missionskyrkan ett teologiskt seminarium
med mer än 200 studenter. Missionskyrkan
och systerkyrkorna samarbetar ofta kring
utbildning av ledare för församlingarna.

Missionskyrkan samarbetar med kyrkor i följande länder och områden:
Latinamerika: Ecuador, Nicaragua och Costa Rica; Afrika: Kongo-Brazzaville och KongoKinshasa; Europa: Estland, Polen, Ukraina, Ryssland, Tjeckien och Litauen; Asien: Mellanöstern,
Indien, Pakistan, Japan och Kina.

Svenska Missionskyrkan är ett av de största kristna
samfunden i Sverige. Missionskyrkans församlingar vill
skapa tillfällen för gudstjänst, eftertanke och gemenskap
och även vara med och forma ett bättre samhälle. En viktig del i det är det stora barn- och ungdomsarbete som
bedrivs i SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom.
Missionskyrkan delar bekännelsen till Jesus Kristus
som Herre och Frälsare med den kristna kyrkan över hela
världen. Budskapet sprids vidare genom församlingarna i
Sverige och genom samarbete med kyrkor i andra länder.
Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill
Missionskyrkan bjuda in till en öppen gemenskap med
utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar.
Vill du veta mer om Svenska Missionskyrkan? Ta
kontakt med någon i församlingen där du bor, eller besök
hemsidan, www.missionskyrkan.se.

Plats för församlingens kontaktuppgifter:

www.missionskyrkan.se

