Hyrdebrev
til Frikirkens menigheter og virkegrener fra synoderådet

FRIKIRKEN MIDT I LIVET
Det er med glede vi hilser Frikirkens menigheter og medlemmer i forbindelse med vårt 125-års
jubileum, og vi gjør det med apostelen Paulus` ord: ”Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og
Herren Jesus Kristus!”
Frikirken har vært i jevn vekst de siste 25 årene og har i dag om lag 22.000 medlemmer i 80
menigheter. Aldri har flere mennesker vært med i Frikirken. Vi er glade for at jubileet kan feires på
denne bakgrunnen, og med tro på fortsatt vekst.
”Midt i livet” er motto for jubileumsfeiringen. Kirkesamfunnet har ennå mange utfordringer foran seg
i tjeneste for Gud, både gjennom fortsatt misjon blant folkeslagene og videre arbeid for det norske
folk. Vi ønsker at Frikirken skal befinne seg ”midt i livet” blant mennesker i dag.

Et åpent og utadvendt fellesskap
Som kirke står vi alltid i fare for å bli oss selv nok. Det skjer ved ensidig fokus på kirkens ”indre” liv,
og ved manglende kontakt og interesse for det som skjer rundt oss med mennesker vi deler hverdagen
med. Men Frikirken ønsker å være en åpen og utadvendt kirke – åpen for mennesker med både tvil og
tro, og vendt mot livet slik det virkelig er. Vi ønsker lave terskler inn i Frikirkens menigheter og at de
som kommer, både skal møte en klar evangelieforkynnelse og varme og inkluderende fellesskap, slik
at de kan få et livsforvandlende møte med Jesus.
Vår åpenhet retter seg også mot Gud. Frikirken er hans kirke, og det er i Guds nærhet kirken henter sin
kraft, sin kjærlighet og sin vilje til arbeid for mennesket som er skapt i Guds bilde.

I fornyet innsats
Vår tid preges av individualisme og mangel på forpliktelse. Derfor utfordres vi til helhjertet
overgivelse til Herren og hans Ord og til trofast tjeneste.
Vi kalles til fornyet innsats og oppfordrer våre menigheter til å satse særlig på å nå barna og de unge
med evangeliet. Videre oppfordrer vi til stadig arbeid med gudstjenesteformer, livsnære grupper,
Alphakurs og andre kanaler for å hjelpe mennesker inn i våre fellesskap.
Vi vil oppfordre våre medlemmer til å leve ”midt i livet” både i sitt nærmiljø og i menigheten. Det er
gjennom gode relasjoner og vennskap vi har mulighet til å invitere nye mennesker inn i
menighetsfellesskapet. Kjærlighet uttrykt gjennom omsorg og gode gjerninger, er en hovedsak i vårt
liv i verden.

Motivert av Guds kjærlighet
Jesus viste hvor høyt Gud elsker den verden han har skapt. Vi er alle kalt til å følge i hans fotspor, med
forkynnelse av evangeliet og i arbeid for det gode.
Som Jesus, vil også vi møte motstand og kamp. Men hans seier er også vår seier.
Mottoet ”Midt i livet” viser hvor vi ønsker at Frikirken og hvert medlem skal være. Vi kalles til å leve
i Kristus med våre liv. Visshet om samfunn med Gud og evig liv motiverer oss både i medgang og
motgang. I tro og tillit, med bønn og tilbedelse finner vi styrke til å ”være tro mot sannheten i
kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.” (Efeserne 4,15). Som Guds folk og
Kristi legeme i verden, er vi kalt til å leve ut Guds kjærlighet midt i folks hverdag.

Våg store ting for Gud, og vent store ting av Gud!
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