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Vad är kyrkan?

Enhet, vittnesbörd och tjänande

Kyrkan är ett Guds folk som sänts ut, den är
Kristi kropp och den Heliga Andens tempel.
Kristi världsvida kyrkas enhet förverkligas i
varje församling. Den tar sig olika uttryck
beroende på det sammanhang där den finns.
Som trons och kärlekens gemenskap vittnar
kyrkan med sina ord och sitt liv om den
treenige Gudens frälsningsverk i förhållande till
mänskligheten och skapelsen. Kristna är
kallade att handla i enlighet med Guds kärlek
och att bygga Kristi kyrka, som man blir
medlem av genom dopet.

Kyrkan är missionerande till sin karaktär. Dess
väsen förverkligas genom enhet, vittnesbörd
och tjänande. De kristna är ett, eftersom de i
dopet förenats med Kristus, med hans kyrka
och med varandra. Guds kärlek leder de kristna
till att förkunna evangelium och tjäna sin nästa
tillsammans med olika kyrkor och kristna
samfund. Mission är hjärtat i den ekumeniska
rörelsen.

Holistisk mission och evangelization
Församlingen lever ut missionen i all sin
verksamhet. En holistisk mission beaktar hela
människan. Det kristna vittnesbördet börjar i
hemmet och vid hemdörren. Församlingens och
dess medlemmars uppgift är att främja
missionen och delta i den i enlighet med sina
egna förutsättningar. Holistisk mission utgör
grunden för allt församlingsliv och förutsätter
bön och mod att skapa nya verksamhetsformer.
Verksamhetsprincip: Evangeliet är en kraft
som sätter oss i rörelse. Kyrkan möter alla
människor holistiskt genom missionen och
evangelisationen. Kyrkan med sina församlingar
och deras medlemmar samt kyrkans
missionsorganisationer
sprider
frimodigt
budskapet bland människor nära och fjärran. De
förkunnar evangelium och kommunicerar det
på många olika sätt, särskilt där Kristus inte
ännu är känd. På samma sätt möter man dem
som har fjärmats från den kristna tron. Vad
gäller kyrkans mission finns det randområden
överallt, både geografiska och andra.

Guds mission
Kyrkan och varje församling förverkligar den
treenige Gudens mission (Missio Dei), som alla
kristna har kallats till (Luk 4:16–22; Matt
28:18–20; Joh 20:21). Genom missionen står de
kristna i Guds tjänst (2 Kor 5:20; 2 Kor 6:1).
Evangeliet om det unika i Kristi person ska
förkunnas alltid och överallt. Mission är
församlingens grundläggande uppgift. Kyrkans
och församlingens framtid är bunden vid
missionen.

Verksamhetsprincip: Till en holistisk mission
hör också att försvara rättvisan, människovärdet,
jämlikheten
och
de
grundläggande
rättigheterna.
Församlingarna
och
missionsorganisationerna möter allt oftare
invandrare, asylsökande, utslagna, utstötta och
förföljda. De stöder och tjänar dem, arbetar
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tillsammans med dem och till förmån för dem
samt ger en röst åt dem som saknar röst.

Kamratskap i hemlandet
Kyrkans mission baserar sig på kamratskap och
samarbete. Det handlar om växelverkan och om
att dela gemensamma resurser. Samarbetet i
hemlandet
stärks
av
en
gemensam
missionsvision, som definierats i den teologiska
grunden
i
dokumentet
”Kyrkans
missionsstrategi – grundlinjerna för mission och
internationell diakoni i Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland fram till år 2015". På den
grunden förverkligar församlingarna och
missionsorganisationerna sitt missionsuppdrag.
Visionen om ett gemensamt vittnesbörd ger
stora möjligheter ifråga om formerna för det
praktiska förverkligandet.

Verksamhetsprincip: Kyrkan och dess
missionsorganisationer främjar missionsfostran
och kunskap om mission, särskilt i
grundutbildningen och fortbildningen för
kyrkans anställda. De främjar utbildningen i
mission och evangelisation för församlingens
förtroendevalda, särskilt för unga och unga
vuxna.

Verksamhetsprincip: Med sin sakkunskap och
sina
nätverk
stöder
kyrkans
missionsorganisationer församlingarna och
stiften i deras missionsinriktning och
missionsuppdrag. De förbinder sig till inbördes
samarbete.
Tillsammans
med
kyrkans
missionscentral
utvecklar
de
kyrkans
gemensamma
missionärsutbildning
och
missionskommunikation samt söker arbetets
tyngdpunktsområden.

Frivilligverksamheten

Församlingen lever ut sin missionerande natur
genom att ge alla sina medlemmar utrymme och Kyrkans missionsuppdrag och
möjlighet att bidra med sin personliga insats. prästämbetet
Det här betyder att medarbetare och frivilliga
tillsammans
planerar
och
genomför I kyrkans missionsarbete iakttas följande
verksamheten, skaffar sig utbildning och principer vad gäller prästämbetet:
engagerar sig. Frivilligverksamheten stärker 1) I samarbetet mellan församlingarna och
missionsorganisationerna handlar
samhörigheten i församlingen.
missionsorganisationerna i enlighet med
kyrkans beslut (prästämbetet tillgängligt för
Verksamhetsprincip: Frivillignätverken stöder
kvinnor 1986) och församlingarnas praxis.
och betjänar församlingens verksamhet. De
frivilliga i kyrkans missionsorganisationer utgör 2) När kyrkans missionsorganisationer arbetar
tillsammans med utländska
en betydande del av församlingarnas
samarbetskyrkor, följer de dessa kyrkors
frivilligverksamhet.
ämbetspraxis och ökar inte spänningen
genom sin egen verksamhet.
.
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samarbetskyrkornas missionsarbete. I enlighet
med grundavtalet informerar organisationerna
biskopsmötet om betydande utvidgningar och
förändringar i sin verksamhet.

Internationellt samarbete
De internationella samarbetsparterna utgörs av
samarbetskyrkor
och
-organisationer,
kyrkoförbund samt kristna och andra
organisationer och nätverk. Samarbetet sker i
växelverkan, med inbördes respekt och
lyssnande. Samarbetskyrkornas självständiga
ställning och deras beslut respekteras, men det
förs också en kritisk dialog i båda riktningarna.
Även om situationerna i en del växande kyrkor
avviker från vår egen, har vår kyrka mycket att
lära av deras missions- och evangelisationsiver,
teologi och teologiska undervisning. Likaså kan
vi ta lärdom av de kyrkor vars arbete och
verksamhet har mött utmaningar som varit
svåra att övervinna. Kyrkans förnyelse
förutsätter att man följer med och förstår
världsmissionens föränderliga ställning också
lokalt.

Media och digital kommunikation
Sättet att berätta om evangeliet varierar i olika
kulturer och kontexter. Kyrkans budskap sprids
spontant, ofta utan organiserade strukturer.
Kyrkans missionsaktörer söker och använder
aktivt
och
fördomsfritt
den
digitala
kommunikationens föränderliga former och
redskap.
Den
globalt
ökande
mobilanvändningen har möjliggjort en snabb
och modern missionsform och ett stöd till
kristna som lever under svåra omständigheter.

Verksamhetsprincip:
Kyrkans
missionsorganisationer
stöder
församlingarnas och kyrkans internationella
kontakter. Missionsorganisationerna förbinder
sig i enlighet med grundavtalet till kyrkans
ekumeniska riktlinjer och främjar ekumeniska
relationer i alla sina verksamhetsmiljöer. Om
det finns flera lutherska kyrkor i länder där
kyrkans missionsorganisationer har verksamhet,
stöder och främjar de kontaktsträvandena
mellan
kyrkorna.
Kyrkan
och
dess
missionsorganisationer
stöder

Verksamhetsprincip: Kyrkans verksamhet når
folkgrupper med olika språk och kulturer på
deras eget språk. Guds ord når människor på
olika sätt: som tryckta bibelöversättningar,
inspelningar, digitala applikationer samt via
radiooch
tv-program.
En
digital
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verksamhetsmiljö, särskilt sociala medier,
erbjuder nya möjligheter till växelverkan.
Genom moderna kommunikationskanaler kan
man också stöda kristna i deras liv och i deras
uppgift
att
vittna.
Den
digitala
kommunikationen når hundratals miljoner
människor både i hemlandet och utomlands.

samhällsfreden och stärker förverkligandet av
religionsfriheten
Verksamhetsprincip:
Kyrkan
och
församlingarna
stärker
gemenskapen med andra kristna och dialogen
mellan olika religioner, där personer med olika
religiös och kulturell bakgrund möts i en äkta
samverkan
med
varandra.
Kyrkans
missionsorganisationer
ökar
med
sin
sakkunskap församlingarnas kännedom om
religioner och kulturer.

Religionsmöten
Det finländska samhället har snabbt förändrats
och blivit heterogent vad gäller religioner,
åskådningar och kulturer. Religionsdialog
börjar med vardagliga möten mellan anhängare
av olika religioner eller världsåskådningar. Det
kristna vittnesbördet innebär sådana möten:
kristna berättar om sin tro på den treenige
Guden – Fadern, Sonen och den Heliga Anden.
De lyssnar på dem som tror annorlunda och
låter dem beskriva sin egen religion.
I sådana möten verkar den treenige Guden på
ett fördolt sätt och är närvarande genom sin
Heliga Ande. Till dialogen hör att man lär av den
andra, respekterar den andra, är gästfri, visar
kärlek till sin nästa och gör saker tillsammans.
Samarbete i samhälleliga frågor, gemensamma
religiösa tillfällen och lärodiskussioner är andra
former av religionsdialog. Dialogen främjar
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Grundavtal om missionsarbete
mellan Evangelisk-Luhterska kyrkan i Finland och missionsorganisationen nn

1. AVTALSPARTER
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (nedan kyrkan)
Avtalsorganisation: Missionsorganisationen NN

2. AVTALETS SYFTE
Kyrkans missionsarbete bygger på Bibeln och Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelse.
Inom kyrkans missionsarbete följer man kyrkans gemensamma riktlinjer och verksamhetsprinciper
för mission.
Godkännandet av detta avtal baserar sig på kyrkomötets beslut av den 9 maj 1979 om principerna
för godkännande av kyrkans missionsorganisationer.
Avsikten med avtalet är att definiera de principer som missionsorganisationen följer vid utförandet
av missionsuppdraget inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Avtalet inverkar inte på
avtalsorganisationens privaträttsliga ställning.
3. SAMARBETET
Avtalsparternas samarbetsformer och principerna för samarbetet godkänns av biskopsmötet på
föredragning av kommittén för kyrkans mission, som tillsatts av biskopsmötet. En
avtalsorganisation som undertecknat grundavtalet har rätt att ha en representant med närvaro- och
yttranderätt i kommittén för kyrkans mission. Representanten har rätt att få sin åsikt antecknad
till protokollet.
Kyrkan förbinder sig att behandla alla missionsorganisationer enligt samma principer.
Avtalsorganisationen erkänner de övriga organisationer som undertecknat grundavtalet som
kyrkans missionsorganisationer och förbinder sig att samarbeta med dem.
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4. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
En missionsorganisation som undertecknat avtalet har status som kyrkans missionsorganisation.
Avtalsorganisationen är skyldig att i sin verksamhet följa Finlands evangelisk-lutherska kyrkas
bekännelse och beslut och att verkställa kyrkans gemensamma riktlinjer och
verksamhetsprinciper för mission.1
Avtalsorganisationen utför kyrkans missionsuppdrag tillsammans med församlingarna, stiften och
Kyrkans missionscentral. Avtalsorganisationen lämnar årligen in rapport om sina strategiska
riktlinjer, sin verksamhet och sin ekonomi till biskopsmötet. I anslutning till detta granskar
Kyrkans missionscentral årligen i samarbete med avtalsorganisationen hur kyrkans gemensamma
riktlinjer för mission och kyrkans missionsuppdrag har förverkligats i avtalsorganisationens
verksamhet.
Avtalsorganisationen deltar i behandlingen av de principer som leder kyrkans missionsarbete i den
av biskopsmötet tillsatta kommittén för kyrkans mission. Avtalsorganisationen förbinder sig att
informera biskopsmötet då den
genom bilaterala eller multilaterala relationer och/eller nätverk planerar nya betydande initiativ
som påverkar dess egen verksamhet
planerar nya samarbetsavtal med utländska kyrkor och andra samarbetspartner
har för avsikt att förnya gällande avtal med märkbara förändringar.
Samma förfarande gäller planer på väsentliga förändringar i avtalsorganisationens verksamhet och
dess kontakter till internationella aktörer inom mission och ekumenik, till exempel internationella
kyrkoförbund.
Avtalsorganisationen kan ta emot kollektmedel och budgetanslag av församlingarna samt frivilliga
bidrag via församlingarna. Avtalsorganisationen förbinder sig att främja kyrkans missionsuppdrag
även hemma i Finland.

5. AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal är i kraft från och med 14.6.2018. Avtalet är i kraft till 13.6.2023.
Biskopsmötet utvärderar årligen avtalets genomförande.

1

Vad som i detta avtal sägs om missionsorganisationens förhållande till bekännelsen berör inte Finska
Bibelsällskapet, där förutom församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland även Ortodoxa kyrkan i Finland,
Katolska kyrkan i Finland och Finska frikyrkorådet är medlemmar.
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6. UPPSÄGNING AV AVTALET
Avtalsorganisationen kan säga upp avtalet. Uppsägningen träder i kraft då kyrkomötets plenum
har fått del av meddelandet om uppsägning. Meddelandet om uppsägning ska också lämnas till
biskopsmötet för kännedom.
Om biskopsmötet anser att en av kyrkans missionsorganisationer i sin verksamhet inte iakttar
Evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse och beslut eller de gemensamma riktlinjerna och
verksamhetsprinciperna för kyrkans mission, ska det innan avtalet sägs upp höra organisationen i
fråga. Om avtalsorganisationens förfarande inte till sin betydelse är sådant att biskopsmötet har ett
omedelbart behov att för kyrkomötet föreslå att avtalsorganisationen mister sin ställning som
kyrkans missionsorganisation, reserverar biskopsmötet en rimlig, minst två (2) månader och högst
fyra (4) månader lång period för avtalsorganisationen att korrigera det förfarande som strider mot
avtalet. Om biskopsmötet därefter konstaterar att förfarandet inte har korrigerats kan det föreslå
för kyrkomötet att avtalsorganisationen mister sin ställning som kyrkans missionsorganisation.
Avtalsorganisationens ställning som kyrkans missionsorganisation förfaller då kyrkomötets
plenum har beslutat att organisationen mister sin status som kyrkans missionsorganisation. Enligt
beslutet förfaller detta avtal omedelbart utan uppsägningstid.

7. DATERING OCH UNDERSKRIFTER
Detta avtal har gjorts upp i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.

Helsingfors den 10.4.2018

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kari Mäkinen

Jukka Keskitalo

ärkebiskop

kanslichef

Missionsorganisationen NN
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samarbete.
Tillsammans
med
kyrkans
missionscentral
utvecklar
de
kyrkans
gemensamma
missionärsutbildning
och
missionskommunikation samt söker arbetets
tyngdpunktsområden.

Verksamhetsprinciperna
Avtalsorganisationen är skyldig att i sin verksamhet
följa
Finlands
evangelisk-lutherska
kyrkas
bekännelse och beslut och att verkställa kyrkans
missionsstrategi och dess verksamhetsprinciper.

6. Kyrkans
missionsorganisationer
stöder
församlingarnas och kyrkans internationella
kontakter. Missionsorganisationerna förbinder
sig i enlighet med grundavtalet till kyrkans
ekumeniska riktlinjer och främjar ekumeniska
relationer i alla sina verksamhetsmiljöer. Om
det finns flera lutherska kyrkor i länder där
kyrkans missionsorganisationer har verksamhet,
stöder och främjar de kontaktsträvandena
mellan
kyrkorna.
Kyrkan
och
dess
missionsorganisationer
stöder
samarbetskyrkornas missionsarbete. I enlighet
med grundavtalet informerar organisationerna
biskopsmötet om betydande utvidgningar och
förändringar i sin verksamhet.

1. Evangeliet är en kraft som sätter oss i rörelse.
Kyrkan möter alla människor holistiskt genom
missionen och evangelisationen. Kyrkan med
sina församlingar och deras medlemmar samt
kyrkans
missionsorganisationer
sprider
frimodigt budskapet bland människor nära och
fjärran. De förkunnar evangelium och
kommunicerar det på många olika sätt, särskilt
där Kristus inte ännu är känd. På samma sätt
möter man dem som har fjärmats från den
kristna tron. Vad gäller kyrkans mission finns
det randområden överallt, både geografiska och
andra.
2. Till en holistisk mission hör också att försvara
rättvisan, människovärdet, jämlikheten och de
grundläggande rättigheterna. Församlingarna
och missionsorganisationerna möter allt oftare
invandrare, asylsökande, utslagna, utstötta och
förföljda. De stöder och tjänar dem, arbetar
tillsammans med dem och till förmån för dem
samt ger en röst åt dem som saknar röst.

7. Kyrkans verksamhet når folkgrupper med
olika språk och kulturer på deras eget språk.
Guds ord når människor på olika sätt: som
tryckta bibelöversättningar, inspelningar,
digitala applikationer samt via radio- och tvprogram. En digital verksamhetsmiljö, särskilt
sociala medier, erbjuder nya möjligheter till
växelverkan.
Genom
moderna
kommunikationskanaler kan man också stöda
kristna i deras liv och i deras uppgift att vittna.
Den digitala kommunikationen når hundratals
miljoner människor både i hemlandet och
utomlands

3. Kyrkan och dess missionsorganisationer främjar
missionsfostran och kunskap om mission,
särskilt i grundutbildningen och fortbildningen
för kyrkans anställda. De främjar utbildningen i
mission och evangelisation för församlingens
förtroendevalda, särskilt för unga och unga
vuxna.

8. Kyrkan
och
församlingarna
stärker
gemenskapen med andra kristna och dialogen
mellan olika religioner, där personer med olika
religiös och kulturell bakgrund möts i en äkta
samverkan
med
varandra.
Kyrkans
missionsorganisationer
ökar
med
sin
sakkunskap församlingarnas kännedom om
religioner och kulturer.

4. Frivillignätverken
stöder
och
betjänar
församlingens verksamhet. De frivilliga i
kyrkans missionsorganisationer utgör en
betydande
del
av
församlingarnas
frivilligverksamhet.
5. Med sin sakkunskap och sina nätverk stöder
kyrkans missionsorganisationer församlingarna
och stiften i deras missionsinriktning och
missionsuppdrag. De förbinder sig till inbördes
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Kyrkans missionscentral
LEDER, UTVECKLAR, OCH KOORDINERAR kyrkans, församlingarnas och dess
missionsorganisationers missionsarbete och följer med hur det följs upp
ANSVARAR för relationerna till samarbetande kyrkor och internationella aktörer
ANSVARAT för fostran, utbildning och information inom ramen för kyrkans mission
i samarbete med församlingarna, stiften och kyrkliga organisationer
PB 210, 00131 Helsingfors
Besöksadress: Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
Tfn 09-18021
https://evl.fi/plus/mission/mission-och-internationellt-arbete
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Kyrkans missionsorganisationer

Felm
FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET

FINSKA
BIBELSÄLLSKAPET

Magistratsporten 2 A
PB 54, FI-00241
Helsingfors
Tfn: +358 10 838 6500
Fax: +358 10 838 6511
e-post:
info@piplia.fi
www.piplia.fi

Magistratsporten 2 A
PB 56, FI-00241 Helsingfors
Tfn: +358 9 12 971
e-post:
fms@finskamissionssallskapet.fi
felm.finskamissionssallskapet.fi/

Malmgatan 12 A 5.niv.
PB 184, FI-00181 Helsingfors
Tfn: +358 9 251 390
e-post:
sley@sley.fi
www.sley.fi
KYRKANS
MISSIONSCENTRAL
Södra kajen 8
Pb 210, FI-00131
HELSINKI
Tfn: +358 9 18021
e-post:
klk@evl.fi
https://evl.fi/i-varlden

FINLANDS
EVANGELISK-LUTHERSKA
FOLKMISSION

Opistotie 1
FI-12310 RYTTYLÄ
Tfn: +35819 779 20
Fax: +35819 757 055
e-post:
sekl@sekl.fi
www.sekl.fi

SLEY
FINSKA LUTHERSKA
EVANGELIFÖRENINGEN I
FINLAND

SÅNINGSMANNEN
MISSIONSFÖRENINGEN
SÅNINGSMANNEN

Dickurståket 11 A 2.vån
PB 188, FI-01301 Vantaa
Tfn: +358 9 2532 5400
e-post:
kylvaja@kylvaja.fi
www.kylvaja.fi
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SLEF
SVENSKA LUTHERSKA
EVANGELIFÖRENINGEN I FINLAND

Korsholmsesplanaden 2
FI-65100 Vasa
Tfn: +358 (0)50 400 9135
e-post:
slef@slef.fi
www.slef.fi

Finska Missionssällskapet (Felm) är Finlands största
holistiska missionsorganisation. Missionssällskapet verkar för
mänskliga rättigheter, utrotar fattigdom och förmedlar det
kristna budskapet i 30 länder, tillsammans med hundra lokala
samarbetskyrkor och partnerorganisationer.
Missionssällskapet, grundat 1859, får stöd av
utrikesministeriet och är en av de största finländska
organisationerna inom utvecklingssamarbetet.

Folkmission (Finlands Evanglisklutherska
Folkmisson) är en väckelserörelse som bedriver mission och
utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Europa och Oceanien.
Organisationen har cirka hundra missionärer över hela världen.
Grundades 1967

KUH är en organisation i den Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland. KUH utför internationell diakoni i 14 länder genom
utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och
påverkansarbete med de människor som är mest utsatta, för
att allas rätt till fred, utbildning och utkomst skall förverkligas.

Missionsföreningen Såningsmannen är en av kyrkans
missionsorganisationer och sänder missionärer särskilt till
områden där det endast finns ett fåtal eller inga kristna.
Såningsmannen har omkring 40 missionärer i Afrika, Asien
och bland invandrare och judar i Europa. Föreningen
grundades år 1974.

Finska Bibelsällskapet är den äldsta kristna organisationen
i Finland. Dess internationella arbete inkluderar
bibelöversättning, läskunnighet och HIV samt främjar
användningen av Bibeln. Grundades 1812.

Sansa (Mediamission Budbärarna) och dess
partnerorganisationer för ut evangeliet till folkgrupper som
annars har svårt att få höra om Kristus. Sansa arbetar via radio,
television, internet och mobilapparater och sänder missionärer
till partner-organisationer. Sansa understöder program på 35
språk i Asien, Afrika och Europa. Grundades år 1973.

SLEY (Finska Lutherska Evangeliföreningen i Finland)
är en långvarig evangelisk väckelserörelse och
uppdragsorganisation som arbetar med uppdrag och
utveckling. Organisationen arbetar i 11 länder. Beslutade att
starta sitt eget missionärsarbete 1898.

SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i
Finland) är en väckelserörelse med rötter i 1800-talets
Finland och en av den evangelisk-lutherska kyrkans sju
officiella missionsorganisationer. Omfattar barn- och
ungdomsarbete, familjearbete, musikverksamhet,
predikoverksamhet och förlagsverksamhet.Grundades 1922.
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