Metodister – du ﬁnner dem ”overalt”
Med totalt over 80 millioner medlemmer i hele verden,
hvorav 12 millioner tilhører United Methodist Church(UMC)
der også Metodistkirken i Norge er med,
vil du kunne treﬀe på metodister nesten overalt.
Som kristne har vi et fellesskap uansett hvor vi er, eller hvor vi kommer fra.
Som metodister har vi særskilt fellesskap og en felles identitet,
der det er naturlig og spennende å knytte bekjentskap
på tvers av landegrenser, både i Europa og hele verden.

“ En relevant, åpen og vital
kirke hvor mennesker

ﬁnner tro og tilhørighet,
og utrustes til tjeneste
som Jesu etterfølgere. ”

Metodistkirken – mennesker med
åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører!

Vil du være med?
Ta kontakt:

Metodistkirken i Norge
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo
post@metodistkirken.no
Møt oss på facebook: www.facebook.com/Metodistkirken
www.metodistkirken.no

Metodistkirken ønsker å skape disipler for
Jesus Kristus som kan forandre verden.
Om Medlemskap i Metodistkirken

En metodist tror på Jesus Kristus
og har ham som forbilde for livet sitt.

Noe for deg?

Tror du på Jesus Kristus som Guds sønn og ønsker et kristent fellesskap der
du fritt kan stille spørsmål, få bruke de evner og gaver du har fått og være
med og gjøre verden til et bedre sted? Da er Metodistkirken noe for deg!

Ønsker eller vurderer du å bli medlem i Metodistkirken?
Alle mennesker, uansett rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, politisk
overbevisning, seksuell legning eller økonomiske vilkår, kan bli medlem
i Metodistkirken.
Metodistkirken har to former for medlemskap: døpte medlemmer
og bekjennende medlemmer.
Et bekjennende medlem er en som er døpt, som bekjenner den kristne tro
og som selv har tatt et bevisst valg om å bli medlem i kirken. Dette valget
kan man ta selvstendig etter fylte 15 år. Er du ikke døpt, kan du bli døpt som
voksen samtidig som du blir medlem.
Metodistkirken utfører/tilbyr alle kirkelige handlinger som dåp, nattverd,
konﬁrmasjon, vigsel og begravelse.

Hva kan jeg forvente av Metodistkirken om jeg
blir medlem?
Du blir en del av et menighetsfellesskap hvor du erfarer omsorg og får
forbønn og hjelp til å leve som menneske og som kristen
Du har mulighet til å bli valgt inn i kirkens styrer og råd, lokalt,
nasjonalt og globalt
Du kan gjøre tjeneste i menigheten og i kirken, alt etter hva du kjenner
er rett for deg å gjøre og ut fra hvilke gaver du har fått som kristen

Hva forventes av meg om jeg blir medlem
i Metodistkirken?

Når du blir medlem, lover du å være lojal mot Kristus gjennom Metodistkirken
og at du, ved Guds hjelp, støtter kirken med dine bønner, ditt nærvær,
dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd.

Må jeg gjøre noe for å bli medlem?
Vurderer du medlemskap, ta en prat med en venn i menigheten,
presten eller en annen ansatt i din menighet. Menighetene arrangerer
kurs i Metodistkirkens lære og tro en – to ganger i året.
Dette er åpent for alle, uansett om du vurderer medlemskap eller ei.

Fellesskapsgrupper
Fra Metodistkirkens begynnelse har cellegrupper/ fellesskapsgrupper
vært en viktig del av kirkens arbeid. Å samles i smågrupper og å dele
tro og liv med hverandre, er en styrke for oss mennesker.
Er du ikke allerede med i en fellesskapsgruppe, spør om å få bli med i en.

Om jeg velger å bli medlem, kan jeg gå ut av
menigheten igjen om jeg ønsker det?
Vi tror det er viktig for en kristen at man ﬁnner et åndelig fellesskap,
et sted å høre til, der en kan bli utfordret og utfordre andre.
Av forskjellige grunner kan det hende at en ønsker å tre ut av dette
fellesskapet, da er du selvsagt fri til det.

Metodistkirkens struktur
Metodistkirken har en demokratisk struktur hvor viktige beslutninger
om tro, lære og organisering blir vedtatt i konferanser hvor både
kirkemedlemmer og prester deltar. Metodistkirken har biskop og
tilsynsmenn som på vegne av konferansene er valgt til å lede og føre
tilsyn med alt kirkens arbeid. Metodistkirkens medlemmer og
menigheter er knyttet sammen i et gjensidig fellesskap hvor man
deler felles tro, lære, organisasjon og historie.

Les mer om Metodistkirken på www.metodistkirken.no.

