
Bildserie ”Vad är mission?” för konfirmander (20 min) Visa en bild åt gången, berätta vad varje bild säger, ställ frågor, diskutera!

– Jesus och korset – hur hör de ihop? (Jesus dog på korset)
– Varför dog Jesus på korset? (Alla är vi syndare. Jesus dog för att sona allas synder)
– En livboj är livsviktig för den som håller på att drunkna. Jesus är livsviktig för alla människor. Det 
 viktigaste i livet är nämligen att lära känna Jesus Kristus som sin frälsare. Genom Jesu kom förlåtelsen 
 in i världen. Det var han som lärde oss vad förlåtelse är. Då Jesus dog på korset tog han på sig straffet för 
 vår synd och dog i vårt ställe. Det är bara genom Jesus som vi har evigt liv hos Gud.

– I vårt land tror en del mycket på Gud, andra lite eller inte alls.
 Men det som är gemensamt för alla i vårt land är att vi har tillgång till Bibeln. Därför har vi heller inga missionärer här.

– Var kan man få tag i en Bibel i vårt land? (Biblioteket, skolan, bokhandeln, hotellrummet, hemmen …)
– Varför är Bibeln så viktig? (Där berättar Gud om hur han sände Jesus för att rädda alla människor från den ondes våld.)

– Fortfarande har halva världens befolkning inte hört om Jesus som sin Frälsare. Därför finns det mission och missionärer. 
  Missionärerna är utsända för att berätta om Jesus för dem som inte känner honom.

– De första som berättade för andra om Jesus var hans egna lärjungar. Sedan spreds budskapet vidare så att det nådde vårt eget 
 land för cirka tusen år sedan.
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– Att åka till ett nytt land och närma sig människorna där gör att man fort märker om man kan deras språk eller inte. För att kunna 
 nå andra behöver man kunna tala det språket de talar. En missionär måste därför först av allt lära sig språk. 

– Olika språk är olika svåra. Japanska kräver två års heltidsstudier innan man ens kan börja jobba! Andra språk är lättare. Till 
 exempel swahili kan man göra sig förstådd på efter ett halvt års studier.

– Missionärer arbetar med olika uppgifter:

* Kontakt med skolungdomar. Det kan till exempel innebära att förmedla skolavgifter.

* Hjälpa människor praktiskt med olika saker, till exempel att skaffa material att bygga eller reparera ett hus med.

* Vattenprojekt. Det viktigaste som behövs för att vi ska kunna leva är att vi får luft. Det nästviktigaste är att vi får vatten och därnäst 
 att vi får mat. Hur länge kan man leva utan vatten? (I öknen kanske tre timmar, i kyligare klimat kanske tre dagar.) Vatten är alltså 
 livsviktigt. Att ge människor tillgång till vatten är ett av de enklaste och bästa sätten att hjälpa människor på. I varma länder kan 
 man gräva brunnar eller leda regnvatten via rännor till vattentankar. Dyrare är det att djupborra brunnar. Att ge rent vatten är ett 
 enkelt men mycket effektiv sätt att hjälpa. 

* Lära sig läsa. Vart ska vi gå i vårt land om vi vill träffa någon som inte kan läsa? (Dagis)
 Hur är det i andra länder? Många vuxna kan inte läsa. Hur skulle det vara att inte kunna läsa? Som missionär kan man också 
 jobba som lärare, till exempel undervisa i engelska.
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* Många missionärer jobbar med barn. Det är ett bra yrke, för barn finns överallt. 
 Varför finns det så många föräldralösa?
 (I Afrika finns många föräldralösa till följd av aidskatastrofen.)

* Många missionärer arbetar med sjuka människor. Det är också ett tacksamt yrke, för sjuka människor finns i alla länder.

* Bibelöversättare översätter Bibeln så att folk ska kunna läsa den på sitt eget språk.

* Freds- och försoningsarbete. Genom kristet fredsarbete blir fiender försonade på ett sätt som håller. Den som upplever sig älskad av 
  Gud genom Jesus kan förlåta andra.

* Undervisning i vad Bibeln säger och vad vi tror på som kristna.

 => Alla som är missionärer vittnar samtidigt också för dem de möter om Jesus Kristus och vad Gud säger oss i sitt ord. Alla   
 uppgifterna kombineras med att berätta om Jesus.

– Jesus sa att vi skulle gå till alla folk. I vissa länder är det förbjudet att vara missionär, att läsa Bibeln eller samlas till kristna 
 samlingar. Att tro på Jesus gör att man hamnar i fängelse, blir utvisad, avrättad  eller förföljd. Hur kan man då lyda Jesu 
 uppmaning att gå till alla folk? Jesus sa ALLA folk. Hur gör vi då? Den frågan kan man ställa konfirmanderna.
 (Människor nås via satelliter, radiovågor eller kristna som jobbar som ”tältmakare”.)
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– Berätta till exempel vilka de tio svåraste länderna, som det är förbjudet att vara kristen i, är.
   Se www.slef.fi/tro-teologi/missionskunskap/forfoljelse-av-kristna

– Visa info om till exempel SAT-7, en satellit tv-kanal som gör kristna program för Mellanöstern.
   Se http://www.sat7.org till exempel Monthly Newsletter som man kan beställa och visa konfirmanderna.

– Om det finns tid kan man läsa upp ett lyssnarbrev från någon i ett förbjudet land som nåtts av budskapet om Jesus, till exempel 
via en satellitsändning.

– Hur kommer det pengar till missionen? Missionärer har lön och behöver stöd. Konfirmander kan ge till detta, till exempel pengar i 
 kollekten. Missionspengar kommer också genom insamlingar, gåvor och församlingsanslag. 

– Förbönen för missionen är oerhört viktig. Kom ihåg församlingens missionärer i bön! Be om beskydd, arbetsmöjligheter, hälsa. 
 Det stöd som alla kan ge är förbön.

– För varje flyg som stiger behövs 200 människor i markpersonal. Likadant är det med en missionär som reser iväg, det behövs 
 många som stöder honom eller henne.
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