
Leva mission



Missionär?



”Jag ger dig min disk”



Charles Taylor
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Fem grundläggande 

berättelser

Synen på materia och kropp

Historien

Individen och samhället

Moralen och rättvisan

Känslor och egna ambitioner



Bakom förändringarna

Förkristen 

kultur

Kristen tro

opersonlig 

ordning

personlig 

Gud

individen 

viktig



Fem grundläggande berättelser

Område Förkristen 

kultur

Kristen tro

Synen på 

materia och 

kropp

Tveksamt värde Gud har skapat!

Historien Gud

Individen och 

samhället

Klanen! Individen – av 

Gud insatt i 

samhället

Moralen och

rättvisan

Underordna dig 

ödet

Du är ansvarig –

inför Gud

Känslor och 

egna 

ambitioner

Underordnade 

plikterna

Viktiga – bedöms 

i ljuset vad Gud 

vill.



Bakom förändringarna

Förkristen 

kultur

Kristen tro ”Sekulära 

tiden”

opersonlig 

ordning

personlig 

Gud

individen 

viktig

Gud

individen 

i centrum



Fem grundläggande berättelser

Område Förkristen 

kultur

Kristen tro ”Sekulära 

tiden”

Synen på 

materia och 

kropp

Tveksamt värde Gud har skapat! Enda 

verkligheten.

Historien Gud Gud

Individen och 

samhället

Klanen! Individen – av 

Gud insatt i 

samhället

Individens frihet 

det högsta

Moralen och

rättvisan

Underordna dig 

ödet

Du är ansvarig –

inför Gud

Du skapar själv 

normerna

Känslor och 

egna 

ambitioner

Underordnade 

plikterna

Viktiga – bedöms 

i ljuset vad Gud 

vill.

Du ska självklart 

följa dem



(1)

Leva mission 

= ansluta till Guds mission





(2)

Leva mission 

har många dimensioner



Tre dimensioner av
Guds mission



Esra:

Bygga upp templet – upprätta det andliga livet

= Ordet

Nehemja:

Bygga upp stadsmuren – göra det möjligt att leva

= Diakoni

Ester:

Använda sin position för att tjäna folket

= Vardagskallelse



(3)

Leva mission 

utifrån en identitet



Våra identiteter skapas genom berättelser

och möten med andra

Gudsmöte

sändning



(4)

Leva mission 

genom att dela berättelsen och 

gemenskapen 

= odla alternativ kultur



(5)

Leva mission 

genom att anknyta till den sekulära 

berättelsen



Leva mission

- Tillsammans med Gud!

- Mångdimensionellt!

- Utifrån att vi mött Gud själva!

- Genom att odla alternativ kultur!

- Genom att anknyta till den sekulära 
berättelsen!


