Gå med helande
och hopp
Helhetssyn på missionsuppdraget

Krig, brustenhet, synd runt om i vår värld
Hopp till
en trasig
värld…

Evangeliet är goda nyheter!
Att ha en helhetssyn på
missionsuppdraget!

• Guds plan för sin värld omfattar hela skapelsen

Vad menas
med
helhetssyn?

• EFKs vision är att vara ”en församlingsrörelse som ger hela
evangeliet till hela människan över hela världen”
• Missionens fem kännetecken av Andrew Walls och Cathy Ross
”Mission for the 21st Century: Exploring the Five Marks of Mission”
• Förkunna de goda nyheterna om riket
• Undervisa, döpa och fostra troende
• Respondera på människors behov genom kärleksfull tjänst

• Söka förändra orättvisa strukturer i samhället
• Söka bevara skapelsens integritet, bevara och förnya livet på jorden

Matt 28:19-20; Joh 20:21; Apg 1:8
Ex evangelisera, förkunna, föra dialog, översätta bibeln, församlingsplantering mm

Förkunna de
goda
nyheterna…

Gränsöverskrivande och kontextualiserat budskap utan att tumma på sanningen – vi
behöver Andens hjälp
Människor behöver uppfatta att evangeliet är goda nyheter – vi kommer med olika
för-förståelse och synsätt
Vi ska förkunna omvändelse – men det är ett faktum att kristna alltid varit oense om
vad man behöver omvända sig från
¨Omvändelse till Honom som förvandlar oss i en livslång process

Undervisa, döpa och
fostra troende
• Se t ex Apg och breven i NT
• Dop, nattvard, församlingsutveckling, lärjungafostran, ledarträning, teologisk
utbildning och reflektion

• Bra och dåliga exempel från Syd
• Ex på utmaningar i Sverige

Möta behov
genom
kärleksfull
tjänst

• Joh 20:21, Jesu exempel i evangelierna
• Diakoni, social service, bygga sjukhus, skolor, byutveckling mm
• Hela människan, LP-stiftelsen, Teen Challenge, Hjärta till hjärta m fl
• Några exempel på utmaningar

Förändra
orättvisa
strukturer

• Flera profetböcker i GT, Luk 4:18-19
• Opinionsarbete, arbete för mänskliga rättigheter,
försoningsarbete mm
• Förvandling genom Words, Works and Wonders
(WWW)
• Exempel från Brasilien

Bevara
skapelsens
integritet…

• 1 Mos 2:15 (viktigt komplement till 1 Mos 1:28); GT-texter om
jordens betydelse, Rom 8:22
• Kyrkofäder m fl som håller samman skapelsen och inkarnationen
• Eskatologisk syn (och ovilja att minska vårt välstånd) kan göra att
man inte bryr sig om miljö/klimat/skapelsen
• Två citat…

Gus
Speth

” I used to think that top environmental problems
were biodiversity loss, ecosystem collapse and
climate change. I thought that thirty years of good
science could address these problems. I was wrong.
The top environmental problems are selfishness,
greed and apathy, and to deal with this we need a
cultural and spiritual transformation. And we
scientists don’t know how to do that.”

Peter
Halldorf…

”Vi är inga gudar som kan nyskapa världen, men vi kan göra våra
hjärtan till bördig jord för hoppets frön. Vi kan på franciskanskt vis
bygga broar mellan vårt inre fördolda liv och den hårda verkligheten i
en värld som lider under svår klimatstress. Broar som bara kan byggas
med hjälp av enkelhet och kärleksfull uppoffring. De viktigaste, och
svåraste, broarna att bygga är de vars bortre brofäste finns i en
framtid bortom vår egen livstid. Det är en ny och utmanande tanke
att livskvaliteten för de som ska födas och åldras när detta sekel går
mot sitt slut är helt beroende av vår kärlek och våra offer idag. Och
med tanke på hur kort tid vi har på oss, kan vi knappast vänta. Ytterst
handlar de utmaningar vi står inför om vilken slags människor vi vill
vara. Här ger oss bibeln och den kristna traditionen en övertygande
vision av mänskligheten i ljuset av en värld skapad av en älskande
Gud och försonad av det eviga Ordet.”

Mission – varför
och hur?
• Vårt uppdrag har sitt upphov i Faderns kärlek och sändning av Sonen
(Joh 3:16)

• Missionen har sitt centrum och sin modell i Sonens gärning i och för
världen (Joh 20:21)
• Missionen har sin drivkraft i Anden (Apg 2)
• Missionen har sitt mål i den treenige Gudens ära. (Upp 7)

