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MISSION I SKRIFTSKOLAN

Vad är mission? (20 min)

Visa bildserien Vad är mission? som finns på SLEF:s
webbplats. Visa en bild åt gången, berätta vad varje
bild säger, ställ frågor till konfirmanderna och
diskutera.

Bildserien finns som PowerPoint-fil, men också
som pdf och kan då skrivas ut och vid behov
färgläggas.Med serien följer en textdel som förklarar
bilderna för den som undervisar.

Vår kyrkas mission (5 min)

När du talar om vår kyrkas mission kan du ta upp
följande:

• Vår lutherska kyrka bedriver ett omfattande
missionsarbete med många utsända missionärer.

• Kyrkan har inga missionärer på sin lönelista. I
stället utförs missionsarbetet av missionärer som
är anställda av kyrkans officiella missions-
organisationer, som genom enskilda avtal
understöds av stiftets församlingar.

• Utgå från Kyrkans Missionscentrals sida över

Finlands lutherska kyrkas missionsorganisatio-
ner och nämn vilka av dem som är aktuella i
Borgå stift. Gå till https://evl.fi/i-varlden/
mission-och-utvecklingssamarbete och klicka på
de olika missionsorganisationerna.

• Ta reda på t.ex. antalet missionärer, den nyaste
statistiken! Sök på Finska missionsrådets finska
sidor, https://www.lahetysneuvosto.fi/uutiset.

• Det finns finländska lutherska missionärer på
alla kontinenter utom Australien och Nord-
amerika.

Samarbetsavtal (5 min)

Missionsbefallningen (10 min)

Dop- och missionsbefallningen finns i Matteus
28:18–20. Samtala med konfirmanderna:

• Vad tänker konfirmanderna på när de hör ordet
mission?

• Vad betyder ordet ”mission” på svenska?

• Finns ordet mission i Bibeln?
• Läs missionsbefallningen, jfr konfirmandernas

eventuella lärobok.
• Vem var det som gav missionsbefallningen?
• Till vilka gavs den?
• Vilket löfte ges i texten,Matteus 28:18–20?

Detta är ett förslag på hur man kan lägga upp undervisningen om mission i en skriftskola. Lektionsplanen
fungerar också i andra grupper än konfirmandgrupper. Förslaget utgörs av två lektioner som räcker ca 1 h
vardera. Lektion 1 presenteras här och behandlar missionsbefallningen, vad mission är, vår kyrkas
missionsarbete och min plats i missionsarbetet.Lektion 2 består av en missionsspårning. Plocka ihop din egen
variant från den spårning som du hittar på SLEF:s webbplats, där du också hittar rätta svar.

Församlingarna i Borgå stift har vanligen slutit
samarbetsavtal med någon av de ovan nämnda
organisationerna kring en missionär, ett missions-
projekt eller en stipendiat. Du kan visa ett sådant
samarbetsavtal, det finns på SLEF:s webbplats. Ett
samarbetsavtal innebär följande:

• Missionsorganisationen/missionären förser för-
samlingen med info om det aktuella arbetet.

• Församlingen ger en viss summa årligen till
missionärens arbete, projektet eller stipendiaten,
och ber för församlingens missionsprojekt i
kyrkans förbön varje söndag.
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Min plats i missionen (5 min)

Ekonomi (5 min)

Varifrån kommer pengar till missionärernas arbete?
Be konfirmanderna ge förslag.

Pengarna kommer från församlingarnas kollekter,

Hur kan jag stöda missionsarbetet? Samtala om
följande:

• Vad kan jag göra för att följa missionsbefall-

ningen?
• Man kan ge gåvor och kollekter,men framför allt

kan man be för missionärerna.
• Kan man göra annat?

budgetmedel, insamlingar, enskilda gåvor och ibland
från statsanslag.

Församlingsbrev (10 min)

Ta reda på vilket samarbetsobjekt konfirmandernas
hemförsamling har. Dela ut ett infobrev om objektet

eller ett rundbrev från en missionär och be dem läsa
igenom det. Vilka frågor väcker brevet?


