Dét, din menighed kan glæde sig over ved at være en del af Baptistkirken i Danmark
Vi er blevet spurgt: Hvad får menighederne ud af at være en del af Baptistkirken? Det vil vi som ledelse gerne svare
på. Set fra vores synsvinkel kan vi pege på følgende ressourcer, som menighederne i Baptistkirken kan trække på.

Fællesskab
At tilhøre et fællesskab er afgørende. Det gælder os alle. Uden fællesskab er vi skrøbelige. Det gælder også kristne
menigheder. Vi er knyttet sammen i troen på Kristus og sat i hans kirke, der er én. Det udtrykker vi ved at tilslutte os et
kirkesamfund. BaptistKirken er det kirkesamfund, der her i landet knytter baptistmenigheder sammen til en helhed.
BaptistKirkens vigtigste opgave er at udruste menighederne, så de udfylder den opgave, Gud har givet til kirken –
at virke i lokal mission og diakoni. Derfor har vi i fællesskab dannet nogle udvalg, der hjælper menighederne med
‐ at udvikle den lokale mission og at uddanne unge ledere hertil
‐ at arbejde med migranter i menighederne og i det danske samfund
‐ at arbejde med bibelteologi og aktuelle teologiske udfordringer
‐ at bistå med råd og vejledning når det gælder præsteansættelser
‐ at assistere ansatte medarbejdere og menighedsråd i kriser
‐ at udbetale løn og sikre øgede bidrag i menigheder med få medlemmer
‐ at udvikle nogle lokale menighedens egne tiltag i international mission
Ud over at bistå menighederne i deres lokal‐mission giver fællesskabet af menigheder i BaptistKirken også mulighed
for at tage en række initiativer, som vi kun kan løfte, hvis vi står sammen. Herved bliver det også muligt for os
‐ at samtale om og planlægge missionstiltag på landskonferencer, temadage, kurser og stævner
‐ at være i international mission for egne bidrag og millioner, der stilles til rådighed af Danida, DMR mv.
‐ at håndtere internationale projekter med nødhjælp, hjælp til udsatte børn, kampen mod aids med mere
‐ at udfærdige regnskaber for sådanne projekter, hvor der er komplicerede regler, der skal følges
‐ at udarbejde et samlet ’baptistaktivitets‐regnskab’, der danner basis for ansøgning om tipsmidler
‐ at arrangere et sommerstævne med missions‐ og fritidsmuligheder for børn, unge og voksne
‐ at udgive baptist.dk som blad og på nettet – som bindeled indadtil og som information om baptister udadtil
‐ at hjælpe skoler, studerende, journalister m.v. til kendskab om kristentro i baptismens tolkning
‐ at inspirere børn, unge og spejdere til menigheds‐ og friluftsliv i samarbejde med BBU og DBS
‐ at sikre ensartede løn‐ og pensionsordninger for menighedernes ansatte
‐ at ansætte personale, der opbygger alt det nævnte missionsarbejde og orienterer herom i Håndbogen

Deltagelse
BaptistKirken er et unikt fællesskab på flere områder. Vi er et fællesskab, hvor arbejdet i udpræget grad baseres på
frivillighed. Vi er et solidarisk fællesskab, hvor vi er forpligtede på at støtte og hjælpe hinanden, så de stærkere støtter
de svagere. Vi er et internationalt farverigt fællesskab med mange nye migrantmenigheder.
Når vi er til landskonference, udgør vi alle ét folk, hvor menighedernes enhed i Kristus finder synligt udtryk. Og vi
forventer, at Gud vil lede og udruste os med et større perspektiv og udsyn end det, vi hver især har med hjemmefra.
Gennem Baptistkirken knyttes den lokale menighed også til fællesskabet med de fleste kristne kirker i Danmark. Her
arbejder vi med i en række fælleskirkelige fora, hvor vi står sammen om at bede, at virke for evangeliets fremme, at
være talerør for frihed og lige vilkår for alle danske trossamfund, og her kan vi lade vores stemme lyde i den kulturelle
og politiske debat, hvor hver enkelt menighed eller kirkesamfund ikke har den samme mulighed for at blive hørt.
Og gennem BaptistKirken bliver menighederne en del af Jesu Kristi globale kirke, hvad enten den kommer til udtryk i
Baptisternes Verdens Alliance, Evangelisk Alliance eller Kirkernes Verdensråd. Vi bekender, vi tilhører Guds ene Folk.
Ovennævnte hjælpemidler kan bl.a. findes på vores fælles hjemmesider, hvoraf vi kan nævne www.baptistkirken.dk,
www.baptist.dk, www.anabaptist.dk, www.baptistteologi.dk, www.baptistkvinder.dk, www.bbunews.dk, www.dbs.dk
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