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Till den gudstjänstfirande församlingen,

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Sången som Hilaire Nkounkou, rektor 
på den teologiska utbildningen på Mansimou utanför Brazzaville i Kongo 
skrev, eller som han själv sa, blev honom given av Gud. Sången har blivit 
en klassisk missionspsalm, som formulerar vårt gensvar på Guds kallelse 
att delta i hans mission. Att bära ut evangelium i ord och handling, det kallas 
varje kristen och varje kyrka till. Den internationella missionen utgör en 
stor uppgift. 

Att arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor kräver mycket av resur-
ser, i form av både engagemang, pengar och kunskap. Dessa resurser kan vi 
bara ha tillsammans. Därför är vår gemensamma internationella mission 
så viktig. Perioden december–januari är den tid då vi lyfter fram denna 
gemensamma uppgift. Många församlingar är med och många samlar in 
på olika kreativa sätt, som bottnar i men också leder till engagemang. 

Strax efter att denna insamlingsperiod är över planerar vi att sända ut fem 
nya missionärer. Senare under året hoppas vi kunna sända ut ytterligare 
några. Missionärer som brinner för att på olika sätt bära vår Herres bud-
skap ut i världen. Detta är bara möjligt om vi som församlingar i Sverige 
finns med och bär detta arbete i bön och genom gåvor. 

Tänk att vi får vara med och sända ut missionärer men också att stödja 
kristna som förföljs för sin tro i Centralasien, bygga upp sjukvård i Kongo, 
utbilda pastorer i Kina, plantera församlingar i Ecuador för att nämna några 
exempel.

Jag hoppas att du bär vår gemensamma mission i bön men också tar chan-
sen att bidra till att säkerställa de ekonomiska resurser som behövs för att 
kunna fortsätta och utveckla missionsarbetet.

Låt oss tillsammans säga: ”Se, vi vill bära ditt budskap, Herre!”

 

Gerard Willemsen,
Chef internationella enheten


