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1. Inledning
Ljus i Öster har sedan 1903 arbetat med mission i främst Ryssland, Centralasien, Kaukasien, Östeuropa,
Mongoliet, Kina och Turkiet. Ljus i Öster samarbetar i dag med många församlingar och kristna
organisationer över hela världen.
Varje ny tid innebär nya möjligheter och nya utmaningar. Därför behövs ständigt en flexibilitet i
organisationen och sättet att arbeta för att givna mål ska nås.
Arbetet att nå ut med evangeliet till onådda folk är omfattande och kräver ständigt nya dimensioner av
gränsöverskridande samarbete.
Församlingar och kristna organisationer över nations-, språk-och kulturgränser behöver engageras i ett
gemensamt ansvarstagande.
Genom detta strategiska dokument för Ljus i Öster vill vi presentera oss själva, våra målsättningar och
våra metoder. Detta strategidokument ligger till grund för hela Ljus i Östers arbete.
Vår förhoppning är att dokumentet ska tjäna som ett värdefullt hjälpmedel när det gäller att
- kommunicera vision och mål för vårt arbete
- underlätta kommunikationen mellan engagerade parter

2. Historia, ideologisk bas och grundvärderingar
2.1 Historia
Ljus i Öster grundades av den djärve missionsmannen Nils Fredrik Höijer år 1903. På engelska är namnet
”Light for the Peoples” (Ljus för folken) och på ryska ”Свет для народов” (Ljus för folken).
Höijers arbete präglades av ett tydligt fokus på att nå ut med evangeliet till dem som ännu inte hört det.
Hans passion för de onådda tog honom ändå bort till dagens Kina. Höijer förstod tidigt att evangeliets
framgång i olika kulturer är kopplat till att de inhemska själva blir ledare för de lokala församlingarna.
Redan i Ljus i Östers vagga fanns en vision för nationella missionärer.
Bibeldistribution är också ett område som utgjort en betydande del av Ljus i Östers verksamhet. Under
årens lopp har biblar förmedlats både öppet och i det dolda. Sätten har varit olika.
Från mitten av 1960-talet och fram till kommunismens fall blev Ljus i Öster också ett språkrör för den då
nästan helt bortglömda "underjordiska" kyrkan i Sovjet. Deras första kontakt med FN gick via Ljus i Öster.
Under de år som följde utvecklades arbetet än mer genom att en ström av utsmugglade dokument från
Sovjet nådde allmänheten bland annat via tidningen Ljus i Öster.
Efter Sovjetunionens sammanbrott skedde en förskjutning av arbetet till förmån för onådda folkslag.
Etablering av missionsbibelskolor i Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasien fick hög
prioritet. Hundratals nya missionärer tränades för arbete bland onådda folk och antalet nationella
missionärer som underhölls genom Ljus i Öster växte från en handfull till över tre hundra. Kina

inkluderades också i Ljus i Östers arbete i början av 70-talet, Mongoliet i början av 90-talet och Turkiet i
början av 2000-talet.

2.2 Ideologisk bas
Den ideologiska basen för Ljus i Öster är Lausannedeklarationen och Manilamanifestet. Dessa två
evangeliska missionsdokument sammanfattar centrala frågor om teologi och missionsstrategi. Se
"Lausannedeklarationen och Manilamanifestet", utgiven av Svenska Lausannekommittén.

2.3 Värderingar
Ljus i Östers arbete drivs utifrån tydliga värderingar. Tillsammans med den ideologiska basen ligger
följande värderingar till grund för Ljus i Östers arbete.


Gudsrikesfokus: Ljus i Öster bygger inte sitt eget namn, utan vill vara ett verktyg för Guds rikes



utbredande. Vi arbetar tillsammans med män och kvinnor för att nå både män och kvinnor.
Pionjärt: Ljus i Öster är banbrytande och går dit ingen annan har gått.



Djärvt: Ljus i Öster är en organisation som tar övervägda risker, agerar självuppoffrande och
som arbetar utanför ramarna när det behövs.



Målgruppsanpassat: Ljus i Öster arbetar kulturanpassat, där man ”för juden är en jude, och



för greken en grek” (1 Kor 10:19-23).
Lärjungafokus: Ljus i Östers arbete fokuserar på att göra lärjungar, genom långsiktiga
relationer och genom att leva som man lär.
Funktion före position: Ljus i Öster söker se det Gud gör och satsar på det som ger god frukt,
oberoende av status och position.
Betjänande ledarskap: Ljus i Öster utövar ett ledarskap vars modell är Jesus själv.



Integritet: Ljus i Öster betonar vikten av ärlighet, transparens och en öppen och klar




kommunikation.


Ständig förbättring: Ljus i Öster arbetar för ständig förbättring inom alla områden. Detta
kräver en attityd av ständigt lärande.

3. Organisation
3.1 Juridisk status
Ljus i Öster är i juridisk mening en ideell förening.

3.2 Styrelse
Ljus i Öster är en allkristen missionsorganisation som leds av en styrelse. Styrelsen består av personer
med olika samfundstillhörighet.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten.
I övrigt hänvisas till Ljus i Östers stadgar.

3.3 Anställda
Missionens operativa arbete utgår ifrån huvudkvarteret i Stockholm. Arbetet leds av en direktor.

4. Policy för samarbete
Ljus i Öster är en allkristen missionsorganisation som är öppen för samarbete med olika parter, i Sverige
och utlandet, som delar ideologisk bas och målsättningar. Det kan gälla punktinsatser eller mera
långsiktiga projekt. Vi samarbetar med församlingar, samfund och missionsorganisationer i olika länder.

5. Målsättning och målområden
5.1 Bakgrund
Guds tanke med församlingens uppdrag är att evangeliet ska nå ut till alla folk (Matt 28:1820; Matt 24:14).
Mission innebär att människor ska få möjlighet att lära känna Kristus, för att sedan formas till lärjungar.
Mission ska bedrivas med ett medvetet perspektiv på uppdragets omfattning och mål.
Guds mål är att det ska finnas representanter från alla folk, språk och stammar i himlen (Upp 7:9-11).
Ljus i Öster arbetar strategiskt med målet klart i sikte. De som ännu inte har hört evangeliet ska
prioriteras.
Det finns över 200 självständiga stater varav 193 är representerade i FN. I dessa stater finns olika
folkgrupper, var och en med sin etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. När Bibeln talar om
missionsbefallningen är det olika etniska folk som lyfts fram. Utmaningen är inte att sprida budskapet till
alla länder, utan till alla folk.

5.2 Ljus i Östers målsättning
Det övergripande målet är att EVANGELIET SKA NÅ ALLA FOLK.

Vår geografiska avgränsning är i huvudsak Ryssland, Centralasien, Kaukasien, östra Europa, Turkiet,
Mongoliet och Kina. Men arbetet når även utanför dessa områden.
Ljus i Östers huvudområden är i prioriteringsordning:

1. Onådda folk
Ljus i Öster använder en etnolingvistisk definition på folkgrupper: ett folk som har samma språk och
kultur. Som onådd brukar man räkna de folkgrupper som saknar Bibeln på sitt eget språk och/eller en
inhemsk livskraftig självutbredande församlingsrörelse. Ljus i Öster anser ett folk som nått av evangeliet
när ca 2 % av dess befolkning utgörs av evangeliskt kristna.

2. Onådda områden
Ljus i Östers definition av onådda områden är geografiska områden där de evangeliskt kristna tydligt
understiger 2 % av befolkningen och där det kristna inflytandet är så gott som obefintligt. Ljus i Öster
prioriterar de områden med lägst antal evangeliskt kristna.

3. Förföljda kristna
Ett arbete med fokus på onådda folk och onådda områden går också hand i hand med att stötta förföljda
kristna. Ofta domineras så kallade onådda områden av religioner och tankesätt som förtrycker den
kristna tron. Ljus i Öster stöttar på olika sätt kristna som lider för sin tro.

6. Fält
Ljus i Öster ser de kristna i öst som sanna och likvärdiga partners i mission. Ljus i Öster uppmuntrar och
stödjer missionsorganisationer, samfund, och församlingar i öst till tvärkulturellt missionsarbete för att
nå onådda folkslag och onådda områden. Ljus i Öster är en katalysator som påskyndar mission bland
onådda folk.

6.1 Missionärer
Tyngdpunkten av Ljus i Östers arbete ligger på nationella missionsarbetare i målområdet, som Ljus i
Öster finns med och understödjer. Ljus i Öster har inte juridiskt ansvar eller arbetsgivaransvar
för de nationella arbetarna, utan stödet kanaliseras som ett bidrag/gåva till lokala samfund,
missionsorganisationer eller församlingar som ikläder sig arbetsgivaransvaret. Ljus i Öster understödjer
också missionärer från väst. Missionärer från Sverige sänds i första hand ut i samarbete med svenska
samfund eller organisationer. Så långt det är möjligt vill Ljus i Öster samverka med lokala församlingar,
samfund och missionsorganisationer i målområdet. Ljus i Öster satsar främst på pionjärmission och
församlingsgrundande arbete.

6.2 Inspiration, utbildning och träning
Ljus i Öster undervisar om missionens bibliska grund och mobiliserar nya missionärer. Dessa missionärer
utbildas i tvärkulturellt missionsarbete med syfte att plantera nya församlingar. Träning och utbildning
sker i nära samarbete och samråd med inhemska kristna ledare och församlingar.
Ljus i Öster uppmuntrar och organiserar teamevangelisation med deltagare både från öst och väst med
syftet att främja långsiktigt missionsarbete.

6.3 Biblar och litteratur
I samarbete med andra organisationer understödjer Ljus i Öster översättning, produktion och
distribution av biblar och annan kristen litteratur. Särskild prioritet ges till förstagångsöversättningar av
Bibeln.

6.4 Socialt arbete
Ljus i Öster stödjer socialt arbete som tydligt integrerar evangelisation och församlingsgrundande arbete.

6.6 Kristna som förföljs för sin tro
Ljus i Öster stöder på olika sätt kristna som förföljs för sin tro i målområdet. Ljus i Öster ger ekonomiskt
stöd till familjer, betalar böter, uppmuntrar de utsatta på olika sätt osv.

7. Kommunikation och insamling
7.1 Huvudmålsättning
Ljus i Östers kommunikationsavdelnings huvuduppgift är att utmana till engagemang för att nå alla folk
med Jesu kärlek. Detta innebär primärt att skapa ett engagemang som generar gåvor men också förbön.

7.2 Källor
-

Egna resor
Nationella partners i fält
Kristna forskningscentra och publikationer i olika delar av världen

7.3 Kanaler
Ljusioster.se
Facebook
Instagram

Email-utskick
Tidningen Ljus i Öster
Telefonbearbetning
Events (möten och konferenser)
Seminarier
Kristen press
Extern annonsering
Andra för ändamålet relevanta kanaler

7.4 Målgrupp
De primära målgrupperna för Ljus i Östers kommunikationsarbete är enskilda kristna, församlingar,
andra kristna nyckelorganisationer samt kristna företagare.

8. Ekonomi
Ljus i Öster finansierar verksamheten genom gåvor från enskilda kristna, församlingar och företagare,
främst i Sverige och övriga Norden.
Ljus i Öster har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

