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FOKUS MISSION

“FÖRLORADE MÄNNISKOR ÄR VIKTIGA FÖR GUD,
OCH DÄRFÖR MÅSTE DE VARA VIKTIGA FÖR OSS .”
– KEITH WRIGHT

Världen har aldrig varit närmare än den är idag, och med de senaste
månadernas utveckling av Covid-19 har vi varit ständigt påverkade på
ett eller annat sätt. Pandemin är global och vi behöver hjälpas åt att
behålla fokus på rätt saker. Det är en global påverkan och i dagsläget
vet vi inte helt säkert hur det kommer påverka evangeliets spridning
och situationen för de mest utsatta. Det vi ser är minskad demokrati
och utveckling som går bakåt kanske så mycket som årtionden –
men vi ser

även ljusglimtar om hur Gud reser upp människor och

kopplar oss samman via internet. Vi ser att vi når ut till platser där vi
tidigare inte nått och vi hör berättelser om människor som på grund
av att de suttit hemma i stillhet upplevt kallelsen att bli missionärer.

INTERVJUER OCH UPPMUNTRAN
Ett sätt att uppmuntra till mission kan vara korta förinspelade program som
har premiär i gudstjänstlokalen eller på webben i syfte att höja medvetenheten i
församlingar om utmaningarna på missionsfältet. Exempelvis kan en eller flera
representanter i fält bli intervjuade under 10 minuter var av representanter från
missionsrådet eller missionärer på plats via videolänk.
Exempel på frågor kan vara:
1.
Hur har ni haft det under Covid19-pandemin?
Vilka utmaningar har ni mött?
2.
Vilka öppna dörrar ser ni framöver?
3.
Hur kan vi i församlingen strategiskt be för er?
Ett exempel från Kambodja kan ses här!
Vi vet att många systerförsamlingar runt om vår värld i dagsläget är stängda eller
kraftigt begränsade i sin verksamhet – många står dessutom helt eller delvis
utan försörjning. Ett sätt att stötta era systerkyrkor/partners är att uppmuntra
människor till att ge via Swish under/efter filmklippet visas.

INSAMLING
/ SKAPA
ENGAGEMANG
PRAKTISKT ARBETE FÖR KOMMUNEN
Ett kreativt sätt att stötta mission ekonomiskt kan vara genom praktiska insatser
i kommunen. Flertalet kommuner erbjuder olika möjligheter för föreningar
att få in ekonomiska medel, t.ex. genom att vara ute som nattvandrare vissa
helger eller genom att städa stränder. Ta reda på vilka möjligheter som finns i
er kommun!
Detta gynnar tre parter:
1. Samhället blir betjänat.
2. Pengar kommer in till missionen.
3. Gemenskapen i församlingen stärks när utåtriktade satsningar genomförs
tillsammans.

BÖN OCH GEMENSKAP MED VÅRA SYSTERKYRKOR
Låt oss ta tillvara på den möjlighet som media erbjuder genom att annordna
internationella bönemöten – värlen har aldrig varit närmare! Om missionsrådet
eller andra grupper i församlingen träffas för ett digitalt bönemöte kan även
partners i fält bjudas in. Passa då på att ge dem utrymme att kort berätta vad
som händer i deras liv just nu och vilka böneämnen de har, för att därefter be
tillsammans.
Ytterligare ett alternativ är att att skriva bönekort som går att ladda ner från
församlingens hemsida som sedan kan sättas upp på valfri plats i hemmet.

RELATIONER
+
UTBYTE
BIBELSTUDIUM: FRÅN DAR EL-SALAAM TILL NORRKÖPING
Ta tillfället i akt att bjuda in en internationell gäst! Under något av församlingens
bibelstudier kan ni bjuda in någon av era internationella partners för att hålla i
det. Talaren får gärna i förväg veta vad som är aktuellt för er och vad Gud gör i
er församling och förbereder utifrån det ett studium. Detta skulle sedan kunna
visas i kyrkan och/eller på webben.

VARFÖR MISSION?
» Eftersom Guds hjärta slår för nationerna.
» Eftersom frälsning endast finns i Jesus.
» Eftersom våra församlingar inte har råd att
inte utföra mission.
» Eftersom vi kallade att lära känna Gud och
göra honom känd.
» Eftersom vi kommer att stå framför Honom
på sin tron.

SÄND
STORIES
SÄND STORIES är en satsning på sociala medier för att
inspirera unga till mission genom kortfilmer som delas
via sociala kanaler. Dessa personliga vittnesbörd ges av
unga vuxna i Sverige som har upptäckt mission eller
har en eller flera erfarenheter. Vi tror och hoppas att
dessa filmer kommer öka engagemanget för mission,
teamresor, missionskurser och andra missionella
initiativ.
Så håll utkik i våra sociala kanaler redan idag!

@sandsverige

#perspektivibra
Eftersom allt fler befinner sig hemma under Covid-19 har
genomslaget av radioprogram och sociala media ökat. Idag håller
uppföljningsteamet i Afrika igång 24/7 för att följa upp alla som hör
av sig och vill veta mer om vem Jesus är.
Några ljusglimtar vi ser just nu:
• Bland bibelupptäckar-grupperna längs Swahilikusten har 102
nya församlingar bildats.
• Under jul/nyår samlades det in till 10 000 biblar. Dessa har idag
börjat fördelas på strategiska platser längs Swahilikusten.

#perspektivpmu
Som i alla kriser är det de mest utsatta som drabbas allra hårdast.
Med det i åtanke behöver vi fortsätta stötta vår nästa.
”Vi måste också hålla blicken högt och orka fortsätta
att jobba med de problem som kommer att drabba
människor långsiktigt, till exempel hot om massvält,
jämställdhetsutmaningen och en försvagad demokrati”
– Niclas Lindgren, direktor på PMU

Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit
till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har
hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och
hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända.
ROM 10:14
Vår generation idag lever i en global värld mer än vad
någon tidigare generation gjort i världshistorien.
Ropet från Jesus till vår generation idag är ”vem
ska jag sända?” Vem vill gensvara kallet till att
leva ett radikalt liv för Jesus och våga berätta för
människor som aldrig haft en chans att göra ett
ställningstagande om förlåtelse, frälsning och evigt
liv?
Senaste månaderna, i takt med att alltfler har
befunnit sig hemma och spenderat tid med Jesus,
har fler upplevt en kallelse till att bli missionär än
motsvarande period förra året. Troligtvis finns det

någon eller några i din församling som upplever en
ny eller förändrad kallelse/riktning i sitt liv! Vi vill
uppmuntra dig att söka kontakt och uppmuntra
ledare i din församling till att vara uppsökande.
Tänk om den här tiden, som i vår uppfattning
kanske varit passiv, i Guds ögon är en tid då hans
rike växer och där din församling får sända ut sina
bästa ledare.
Guds rika välsignelse!

VAD ÄR SÄND?
SÄND är ett nätverk som brinner för att vara katalysatorer för mission. Vår passion för Jesus och uppdraget att göra alla människor till lärjungar är vår drivkraft
i allt vi gör. Det är vår längtan att resa upp nästa generations missionärer och det gör
vi genom att tillsammans med församlingsrörelsen Pingst mobilisera alla som vill gå.

sandsverige

www.sänd.com
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