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Missionspolicy 
         Reviderad:  

 

Församlingens uppdrag: 
Församlingens uppdrag är att föra budskapet om Jesus Kristus vidare till människor som inte 
känner honom. Målet är att förmedla: hela evangeliet, till hela människan, över hela världen. 
 
Det är församlingen som har ansvaret för mission men använder sig av enskilda personer för att 
utföra uppdraget. Församlingens ansvar är att stimulera och initiera missionstjänst som ligger i 
linje med denna missionspolicy. 
 

Församlingens policy: 
 Att göra människor till Jesu Kristi lärjungar som det står i Matt 28:18-20 ”Då gick Jesus fram till 

dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla 

folk till lärjungar: Döp dem i Faderns, Sonens och Den Heliga Andes namn och lär dem att hålla 

alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 

 Att uppmuntra till mission bland onådda grupper* och främja församlingsplanteringar.  

 Att inspirera och uppmuntra till kortare eller längre insatser i missionsarbete. Se riktlinjer för 

stipendiefonden. 

 Vårt missionsarbete bedrivs i huvudsak i samarbete med Evangeliska Frikyrkan och ibland i 

samarbete med andra missionsorganisationer. (Församlingsordningen, sidan 21).  

 Vi vill inspirera till mission** i Borås och gärna tillsammans med andra församlingar. 

 

*Onådda grupper: De som inte har hört om evangeliet eller fått kunskap om det.  

**Hänvisning till församlingsordningen, ”Denna bibeltext kallas ibland för missionsbefallningen. Det finns alltså 

en befallning till mission från Jesus. Enkelt uttryckt handlar det om att göra Jesus Kristus känd och trodd över hela 

världen. Målet är att möta såväl människors andliga som kroppsliga och sociala behov. Det är varje lokal 

församlings uppgift att arbeta för detta, tillsammans med hela den stora världsvida kyrkan.” sidan 21 

 

______________________________________________________________________________________ 

Församlingens tillämpning:  
Den eller de som vill arbeta som församlingens missionär/er eller planerar att göra kortare insats i 

missionsarbete ska, i ett tidigt skede, dela sina tankar med missionsråd (Reach Out)/äldsteråd och inför ett 

eventuellt beslut också styrelse och församling. 

 

Det är viktigt att före inträde i tjänst klargöra hur behovet av member care (själavård), andligt-, 

ekonomiskt-, och praktiskt stöd ska tillgodoses. Detta bör planeras i samråd med missionsrådet (Reach 

Out). Ekonomiskt stöd från församlingen utbetalas endast i samband med aktiv missionstjänst. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Det är viktigt att utsändande missionsorganisation tar ett övergripande socialt ansvar för missionären. Som 

till exempel pension, olika försäkringar, sjukvårdsförsäkring och eventuell skolgång för barn. Vid kortare 

missionsresa upp till 6 månader, finns inte samma krav på övergripande socialt ansvar. Men det är 

önskvärt.  

 

Under den tid som missionären är aktiv i sin uppgift förutsätts ett fortlöpande utbyte av information mellan 

församlingen och missionären. Information ökar möjligheten till ett djupare engagemang för missionärens 

situation och det arbete som utförs. Församlingens missionsråd (Reach Out) ansvarar för att utbytet av 

information mellan församling och missionsarbetare eller annan som arbetar i missionstjänst sker 

kontinuerligt.  

 
 
 
 
 


