
Ulrika Morazans presentation

Dagens Internationella mission



Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I 
Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser 
och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen 
av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att 
vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds 
skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett 
vittne om Guds rike.

Matt 28:18-20, Mark 16:15
Teologisk grund punkt 32





Utveckla kyrka och församling

Nå de onådda

Förbättra människors 
levnadsvillkor

Stå upp för människors rättigheter

Utbilda bra pastorer och ledare









Gerard Willemsens presentation

Dagens Internationella mission



LÄGG TILL EN BILDRUBRIK – 1



Utveckla kyrka och församling

Församlingsutveckling i bl.a.

• Ryssland

• Kongoländerna

• Spanien



Nå de onådda

• Bibelskola i arktis

• Evangelisation i Thailand

• Arbete bland marockaner i 
Ceuta

• Evangelisation i 
Kaukasus/Centralasien

• Församlingsplantering 
Ecuador

• Pygmeer Kongo



Förbättra människors levnadsvillkor

• Skolor syriska flyktingbarn 
Libanon

• Hälsa för Kongo

• Katastrofhjälp t ex jordbävning

• Skolor i Ecuador

• Socialt arbete i Indien



Stå upp för människors rättigheter

• Religionsfrihetsarbete 
Centralasien/Kaukasus, 
Egypten, Pakistan m fl

• Mot landgrabbing i Nicaragua

• Urfolksrättigheter i Sápmi



Utbilda bra pastorer och ledare

• Teologisk utbildning i Kina, 
Indien, Nicaragua, 
Kongoländerna, Libanon m 
fl

• Ledarutbildning i flera 
länder



• Equmeniakyrkans internationella mission är församlingarnas 
gemensamma internationella mission 
• Equmeniakyrkan vill ha balans mellan vittnesbörd 
(evangelisation/teologiutbildning) och diakoni (socialt arbete) 
• Equmeniakyrkan har en helhetssyn på internationell och nationell 
mission som båda är en del av samma Guds mission till världen. 
• Equmeniakyrkan strävar efter ömsesidighet i sina internationella 
relationer 
• Equmeniakyrkan tror på långsiktiga relationer - som inte skapar 
beroende men utmanar varandra 
• Equmeniakyrkan vill vara flexibla genom att arbeta med tydliga och 
avgränsade projekt. 
• Equmeniakyrkan arbetar utifrån en ekumenisk hållning dvs att vi kan 
samarbeta med kyrkor från olika traditioner och via ekumeniska 
plattformar. 



Klas Johanssons presentation

Genomlysningens rapport



Missionssyn

• Stärka kunskap, engagemang och ägarskap.

• Missionen är Guds mission (Missio Dei) 

• Equmeniakyrkans uppgift är att inspirera, hjälpa 
och samordna församlingarnas int. mission. 

• Gemensam be och söka Guds ledning

• Helhetssyn på mission
• Lokalt och globalt, nationellt och internationellt

• Diakoni och vittnesbörd

• Sända ut och ta emot

• Gemensam insamling



Strategiska utgångspunkter

• Equmeniakyrkans internationella mission är församlingarnas 

gemensamma internationella mission 

• Equmeniakyrkan vill ha balans mellan vittnesbörd 

(evangelisation/teologiutbildning) och diakoni (socialt arbete)

• Equmeniakyrkan har en helhetssyn på internationell och nationell 

mission som båda är en del av samma Guds mission till världen.

• Equmeniakyrkan strävar efter ömsesidighet i sina internationella 

relationer 

• Equmeniakyrkan tror på långsiktiga relationer - som inte skapar 

beroende men utmanar varandra 

• Equmeniakyrkan vill vara flexibla genom att arbeta med tydliga och 

avgränsade projekt.

• Equmeniakyrkan arbetar utifrån en ekumenisk hållning.



Prioriteringar och besparingar

• Missionsarbetet bygger på församlingarnas 
uppdrag, förbön, ägarskap och engagemang

• Tre besparingsmodeller

• Prioritera och minska antalet länder som ges stöd

• Ändamålsbestämda medel



Missionärer, volontärer mm

• Missionärer en viktig resurs
• Kulturbärare och brobyggare mm

• Församlingens missionär

• Volontärer, kort eller längre tid

• SIDA, Diakonia och Equmenia

• Rekommendationer att samtala om





Preliminär tidsplan

• Början av oktober 2020 – Remissunderlaget skickas till församlingarna. 

• Vecka 42-43 – Regionsamlingar digitalt om internationell mission

• November – Samlingar i regionerna i Sverige för samtal om remissfrågorna

• 24/11 kl. 19.00 och 6/12 kl. 18.00  via zoom för att ställa klargörande frågor 

• 15 december – Senast detta datum sänds församlingarnas remissvar in

• Januari 2021 – Slutsatser från remissvaren bearbetas i storsamlingar

• Februari 2021 – Kyrkostyrelsen bearbetar ytterligare slutsatserna

• Mars 2021 – Kyrkostyrelsen tar fram förslag till Kyrkokonferensen

• Maj 2021 – Samråd med samarbetskyrkor och partners

• Maj 2021 – Kyrkokonferensen tar beslut om strategi, prioriteringar och 

organisation framöver


