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Jeesus on Herra
Seurakuntien perustehtävä on:

Jumalanpalvelus. Opetus. Diakonia. Lähetys
Tämän lähtökohta on se, että Jeesus on Herra.

Kirkkovaalien todellinen vaihtoehto

Jeesuksen paikka on keskeinen
Seurakunnan päätehtävä on viettää jumalanpalvelusta, antaa
opetusta sekä harjoittaa diakoniaa ja lähetystyötä. Tarkoituksena on,
että ihmiset saavat uskon Kristukseen ja he voivat elää siinä uskossa.
Näin luodaan ja syvennetään kristillistä yhteyttä. Seurakunnan muu
toiminta on seurausta tästä perustehtävästä.
Kirkkojärjestyksestä, ja sen toisen kappaleen johdannosta.

Jumalanpalvelus
Kristillisen elämän tärkein tapahtuma on Jumalanpalvelus. Siinä me
saamme ottaa vastaan kaikkea sitä hyvää mitä Jeesus Kristus antaa
meille Raamatun sanan ja ehtoollisen kautta.
Rukous, ylistys, valitus ja kiitollisuus, kaikki on mukana
jumalanpalveluksessa. Me saamme seurakunta- yhteydessä kantaa
toisiamme viikosta toiseen.
Frimodig kyrka on sitä mieltä, että jumalanpalvelus on se
seurakunnan osa mikä antaa voimia kaikkeen muuhun työhön.

Opetus
Kasteessa saadun uskon ymmärtäminen tapahtuu koko elämän ajan.
Ruotsin kirkolla on vastuu esittää asiallisesti ja rehellisesti sanoma
Jeesuksesta Kristuksesta kaikille, lapsille ja aikuisille. Päämääränä on,
että kirkon usko on myös yksityisen ihmisen henkilökohtainen usko.
Ruotsin kirkon tulee kehittää opetustaan, ja välittää kristillistä uskoa
uskottavasti ja inspiroivasti.

Diakonia
Meidät on kutsuttu palvelemaan toisiamme ja olemaan armon ja
rakkauden tuojia yhteiskunnassa. Seurakunnan diakoniatyö perustuu
Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon kaikissa elämän vaiheissa, ilman
odotettua vastapalvelua saajalta. Ruotsin kirkon vastuuseen kuuluu
tukea kristittyjä kaikkialla maailmassa, missä heitä vainotaan heidän
uskonsa tähden. Kirkon tulee vaikuttaa kestävään kehitykseen ja
maapallon resurssien käyttöön, ja niitten jakamiseen
oikeudenmukaisesti kaikille kansoille.

Lähetys
Kirkon työnä on lähetystyö, iloisen sanoman levittäminen siitä mitä
Jeesus on tehnyt ja tekee edelleen. Ruotsin kirkolla on tämä tehtävä
myös meidän aikanamme. Frimodig kyrka tukee uudenlaista tapaa
tehdä kirkon työtä. Tarvitsemme kokemuksia ja inspiraatiota muilta
kirkoilta.
Ruotsin kirkolla on vastuu osallistua kansainväliseen lähetystyöhön,
etupäässä yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa.

Tarkoitus
Kun toimintaa suunnitellaan, emme aina voi tehdä kaikkea mitä
haluaisimme, meidän täytyy asettaa tehtävät arvojärjestykseen
mutta peruskysymyksen tulee aina olla: Miten tämä päätös auttaa
tehtävässämme, että ihmiset saisivat uskon Kristukseen ja eläisivät
uskossa. Tukeeko tämä toiminta luomaan kristillistä yhteyttä ja
syventämään sitä? Auttaako toimintamme Jumalan valtakuntaa
leviämään ja luomakuntaa eheytymään?

Antakaa tilaa!
Tänä päivänä monet eivät koe olevansa tervetulleita Ruotsin
kirkkoon. Ulkopuolisuuden kokemus kirkkoon tullessa tulee monista
eri syistä. Eroavaisuuksia voi aiheuttaa teologia, perinne, politiikka,
kieli, ikä ja erilaiset henkilökohtaiset haasteet.
Frimodig kyrka haluaa antaa tilaa syventävälle teologiselle
keskustelulle ja sielunhoidolliselle yhteydelle, erilaisille kristillisille
perinteille ja ilmaisuille, poliitikoille ja
väliinputoajille, ruotsalaisille vähemmistöryhmille ja
maahanmuuttajille, nuorille ja vanhoille.
Frimodig kyrka haluaa rakentaa Ruotsin kirkkoa kaikille.
Jeesus kutsuu kirkon yhteyteen:
- Tule mukaan ja katso!
- Älä estä heitä!

Ilmoittaudu jäseneksi
frimodigkyrka.se/medlem
Lahja: Pankkitili 5150-3910 tai
Swish: 123 149 64 39
Lue lisää: frimodigkyrka.se

