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Utrikesavdelning
•

sköter kyrkans ekumeniska och internationella relationer och med dessa förknippade
teologiska frågor

•

bereder och verkställer vår kyrkas teologiska dialoger

•

sköter kontakterna till olika kyrkor, till
internationella kyrkoförbund och till Ekumeniska Rådet i Finland samt till universitet och forskningsanstalter

•

koordinerar vänförsamlingsarbetet

•

sköter det internationella stipendieutbytet

•

ansvarar för planeringen och förverkligandet av det kyrkliga arbetet bland utlandsfinländarna i samarbete med de lokala
systerkyrkorna. Arbetet bland finländare
utomlands utförs i närmare 40 länder. Kyrkans turistarbetare betjänar säsongboende finländare samt turister på de större
utländska turistorterna

•

koordinerar kyrkans missionsorganisationers och Kyrkans Utlandshjälps gemensamma verksamhet

•

besörger om de gemensamma riktlinjerna
för kyrkans missions fostran-, utbildningsoch informationsverksamhet

•

sköter kontakterna till missionens internationella aktörer och nätverk

•

följer med det internationella missionsarbetet samt diskussionen inom missiologin

•

deltar i den interreligiösa diskussionen
och upprätthåller kontakten med andra
religioner
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Gud är en och kyrkan är en
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är en del av den
världsvida kyrka som Jesus Kristus grundat. Jesus
förkunnade ankomsten av Guds rike och visade det
genom sina frälsande och helande gärningar. Han
gav i uppdrag att sprida evangelium till hela världen.
Genom ord och gärningar fortsätter Kristi kyrka Kristi
arbete i världen.

Ekumeniken grundar sig på den kristna
tron
Ekumenikens syfte är en förnyelse av kyrkan utgående från den gemensamma kristna tron. Det är alla
kristnas uppgift att be och arbeta för att uppnå detta
mål. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland främjar
kyrkans synliga enhet bland annat genom att föra
lärosamtal med olika kyrkor. Förutom teologiska
dialoger i Finland förs samtal även internationellt.

Religionsdialog
Eftersom Gud är en är också mänskligheten trots nationella, kulturella eller religiösa skillnader enbart en.
Gud har skapat allt, han är källan till allt liv och han
närmar sig och kallar alla människor. En kristen känner igen Guds skapelseverk och kallelse till gemenskap i alla människor. Alla människor oavsett religion
är bröder och systrar, och deras uppgift är att med
vishet och goda gärningar bygga upp en gemensam
framtid. Därför uppskattar kristna i alla religioner det
goda, sanna och rätta som har sitt ursprung i Gud.

Missionen är kyrkans grundläggande
uppgift

Kyrkans arbete bland finländare utomlands – ditt skyddsnät i världen

Kyrkans mission grundar sig på missionen för den
treenige Guden, som alla kristna är kallade att utföra.
Missionen är en grundläggande uppgift för alla kyrkor
och för varje församling. Kyrkan och dess missionsorganisationer sprider modigt budskapet bland människor nära och fjärran. En del av den övergripande
missionen är att försvara rättvisan, människovärdet,
jämlikheten och de grundläggande rättigheterna. Kyrkan och dess missionsorganisationer möter, lyssnar till
och tjänar alla människor. De möter särskilt åsidosatta, utslagna och förföljda människor.

I Finland bor 5,5 miljoner invånare – utomlands 1,4
miljoner personer med finländsk bakgrund, varav
cirka 220 000 är finländska medborgare. Årligen
reser cirka 3,6 miljoner finländska turister utomlands
och en allt större skara finländare bor utomlands en
del av året. Utgångspunkten för arbetet bland finländare utomlands är att fira gudstjänster och erbjuda
kyrkliga förrättningar på modersmålet samt att hjälpa
med olika problem i livet. Målet är också att underlätta integrationen av utomlands bosatta finländare i
deras nya hemland, så att det finner sin plats bland de
kristna på orten.

Gärningar till försvar för människovärdet
Kyrkans Utlandshjälp utför långsiktigt utvecklingssamarbete, hjälper vid humanitära katastrofer och
främjar tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna.
Därigenom utför den det internationella diakonala
uppdrag den ålagts av Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland. Arbetet fokuserar särskilt på instabila länder
där konflikter ofta också pågår. Verksamhetens tyngdpunkter är rätten till fred, rätten till utkomst och
rätten till utbildning.

Internationalism, ekumenik
och möten mellan
religioner hör till vardagen på
alla nivåer inom kyrkan

Möten överallt
Internationalism, ekumenik och möten mellan religioner hör till vardagen på alla nivåer inom kyrkan. Varje
medlem av kyrkan är en kontaktyta till andra kristna
gemenskaper och andra religioner. De lokala församlingarna är platser för möten och växelverkan. De
är också internationella aktörer genom sina vänförsamlingskontakter och andra internationella projekt.
Stiften stödjer församlingarna i deras internationella
kontakter. På helhetskyrkans nivå sköts de kyrkliga
förbindelser där den ena parten är hela Evangelisklutherska kyrkan i Finland. Kyrkliga organisationer
utför de uppdrag inom mission och internationell
diakoni som kyrkan ålagt dem.

