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Vi bekantar oss med mission – självstudiematerial för skriftskolan

Den kristna kyrkan verkar såväl i Finland som på andra håll i världen. Missionsarbetet är mycket mångsidigt och utförs av den kristna kyrkan överallt i världen. 
Missionsarbetet är internationellt. Vår finländska kyrka verkar inte bara här i Finland utan samarbetar med kyrkor i tiotals länder. Finska Missionssällskapet till exempel, har verksamhet i omkring 30 länder. 
Jesus har gett missionsuppgiften till alla som vill följa honom, det vill säga till alla kristna. Den här ”missions- och dopbefallningen” finns i Bibeln i Matteusevangeliet: 
”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18–20)
Genom sitt eget liv visade Jesus exempel på hur vårt förhållande till Gud ska vara. Han förkunnade syndernas förlåtelse. Han hjälpte dem som var i nöd och försvarade fattiga och diskriminerade.
De första kristna samlades till gudstjänster. De berättade om Jesus och hjälpte dem som var i behov av hjälp. Så här fungerar församlingarna också idag – både din egen hemförsamling och församlingar världen över.

	Bekanta dig med din egen församlings missionsarbete. Sök information på församlingens hemsida eller läs det material som du fått om församlingens mission. Ta reda på vad din församling stöder och på vilket sätt den arbetar för mission.


Mitt svar:
Vilka länder har din hemförsamling kontakt med genom missionsarbetet?

	Finska Missionssällskapet är en av vår kyrkas sju officiella missionsorganisationer. Bekanta dig med Missionssällskapets verksamhet genom att titta på följande video. Besvara sedan frågorna.


Finska Missionssällskapet idag (ca 4 minuter)
https://www.youtube.com/watch?v=ztXYJKAdkMg

Finska Missionssällskapets verksamhet startade för
	200 år sedan
	160 år sedan
	110 år sedan


Folkgruppen akhe, som bor i sydöstra Asien, har fått följande bok på sitt modersmål 
	Nya testamentet

Gamla testamentet
Psalmboken
Budskapet om Guds kärlek förverkligas i hela världen i form av
	glädje, ljus och hopp
	glädje, fred och rättvisa

Mina svar:



	fred, kärlek och rock ´n roll


	På flera ställen i Bibeln kan vi läsa hur Jesus talar för och försvarar dem som är diskriminerade, fattiga och sjuka. Ett av ställena finns i slutet av Matteusevangeliet. Där förklarar Jesus att vi borde se varje hjälpbehövande som lika värdefull som om vi hjälpte Jesus själv.

Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ”Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.” Då kommer de rättfärdiga att fråga: ”Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?” Kungen skall svara dem: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt 25:34–40)
Listan kunde byggas på med många nyare exempel. Jag var ensam och ni blev kompis med mig. Jag var mobbad i skolan och ni hjälpte mig. Fundera en stund på hurdana människor som du skulle sätta med på listan. Du behöver inte skriva ner ditt svar, det räcker att du funderar. 
Missionsarbete skapar kontakter mellan olika delar av världen och genom det blir vår världsbild tydligare. Vi ser var det finns rika och var det finns fattiga och i hurdana omständigheter som människor lever på olika områden. Klimatförändringarna har synts redan länge i många länder där Finska Missionssällskapet arbetar och insikten om dem har funnits redan en lång tid.
I missionsarbetet talar vi också ofta om utvecklingssamarbete, internationell diakoni eller bara allmänt om att hjälpa människor. Också de lokala kyrkorna i olika länder hjälper människor och då kallas det diakoni. Egentligen kunde man säga att när en människa behöver hjälp så är det inte viktigt vad hjälpen har för namn. Det viktiga är att människan får hjälp.
Varför finns det så mycket ojämlikhet i världen? Varför är vissa rika och andra fattiga?

Titta på videon: 
https://www.youtube.com/watch?v=OtKnLAP0RMs&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=3
Mitt svar (nämn tre saker):
Fråga: Vilka historiska orsaker finns det till fattigdomen i Afrika?

	Visste du att en betydande del av det finländska utvecklingssamarbetet utförs av kristna organisationer? Finska Missionssällskapet är en av utrikesministeriets största samarbetspartner när det gäller utvecklingssamarbete.

Själva utvecklingssamarbetet betyder att Finlands utrikesministerium finansierar arbetet som förverkligas i samarbete med lokala partnerorganisationer i olika länder. Genom utvecklingssamarbete minskar fattigdomen i u-länderna och den världsomfattande ojämlikheten avskaffas. Förenta nationernas (FN) målsättningar för en hållbar utveckling styr utvecklingssamarbetets målsättningar.
Vad betyder utvecklingssamarbete?
Titta på videon Vad är utvecklingssamarbete?
https://www.youtube.com/watch?v=z76RD_Nn6oY&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=1
Mitt svar (nämn tre saker):

Vilken nytta har fattiga länder haft av utvecklingssamarbete?


