
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



KORSKYRKAN  

BORÅS 
 
Eftersom du redan har börjat läsa denna lilla skrift så gissar jag att det 
finns någon slags motivation hos dig till det. Kanske vill du veta mer 
om vad Korskyrkan är för slags församling. Kanske vill du veta hur man 
blir medlem i församlingen, eller vad det innebär. Om du läser vidare 
ska vi på de följande sidorna försöka förklara: 

 

 Varför det är viktigt att vara medlem i en församling 

 Vad Korskyrkan är för slags församling 

 Vad vi tror och tycker är viktigt 

 Hur vi arbetar  

 Samt hur man kan bli en del av detta 
 

För Korskyrkans församlingsledning 
Micael Nilsson, pastor 

 

 

Varför är det viktigt att vara medlem i en 
församling? 
 

Församling - varför då? 
 

Bibeln talar om den kristna församlingen på ett sätt som åtminstone 
väcker min längtan. Den beskriver en gemenskap bestående av männi-
skor från olika språkgrupper och raser och kulturer. En gemenskap fylld 
av värme och glädje. Det heter om de första kristna: "Herren lät var dag 
nya människor bli frälsta och förena sig med dem." (Apg 2:47) I Nya 
Testamentet är det självklart att den som kommit till tro också behöver 
en kristen gemenskap att ”förena sig med”. 
 



 
En gemenskap att få hjälp av 
 
Församlingen är en av Guds största gåvor till oss. När jag möter andra 
kristna, ibland från andra länder och kulturer och kanske från andra 
kyrkotraditioner än min egen, känner jag mig rik. Dessa människor är 
mina syskon. De är en del av den rikedom jag äger i min tro.  
 
Konung Salomo har gett oss några av Bibelns allra vackraste ord om 
gemenskap: "Bättre är att vara två än en, ty de två får större vinning av 
sin möda. Om någon av dem faller, så kan ju den andre resa upp sin 
medbroder. Men ve den ensamme, om han faller och inte en annan 
finns, som kan resa upp honom! Likaså, om två ligger tillsammans, så 
har de det varmt, men hur skall den ensamme bli varm? Och om än 
någon kan slå ner den som är ensam, så håller dock två stånd mot an-
griparen. Och en tretvinnad tråd brister inte så snabbt." (Pred 4:9-12) 
 
Dessa verser innehåller några viktiga påståenden om vinsterna med att 
finnas i en gemenskap där man delar sitt liv med andra: 
 
Bättre är att vara två än en, ty de två får större vinning av sin möda. 
Vårt arbete blir mer effektivt om det också blir ett samarbete med 
andra som kan komplettera oss. 
 
Om någon av dem faller, så kan ju den andre resa upp sin medbroder. I 
en god gemenskap blir man upprättad – inte avrättad – när man miss-
lyckats. Vi får hjälp och omsorg genom gemenskapen. 
 
Likaså, om två ligger tillsammans, så har de det varmt. Sann och upp-
riktig vänskap är en värmekälla. 
 
Och om än någon kan slå ner den som är ensam, så håller dock två 
stånd mot angriparen. Ensam är inte särskilt stark. Vänskap är ett be-
skydd.  
 



Och en tretvinnad tråd brister inte så snabbt. Vi blir uthålligare när vi 
lever i gemenskap med andra. Andra kan stärka oss när vi är modfällda, 
uppmuntra, tillrättavisa och ge oss goda råd.  
 
En gemenskap att ge sig till 
 
En församlingsgemenskap kan bli en plats där du på olika sätt får för-
verkliga ditt kristna liv genom omsorgen om andra. Som du får ta emot 
tröst och uppmuntran får du också ge tröst och uppmuntran till andra.  
 
Några bibelverser 
 
"Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds 
eget folk, som ska förkunna Hans storverk." (1Petr 2:9) Det är en för-
samlings uppgift att på olika sätt berätta om vad Gud har gjort. 
 
"Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjäl-
pen, i brödbrytandet och bönerna" (Apg 2:42) Det är en församlings 
uppgift att vara en gemenskap, en gemenskap som uttrycks i nattvard 
och bön, undervisning och ansvarstagande för dem som behöver hjälp. 
 
"Ett nytt bud ger jag er: Att ni skall älska varandra. Så som jag har äls-
kat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lär-
jungar, om ni visar varandra kärlek." (Joh 13:34-35) Det är en försam-
lings uppgift att älska och att uttrycka sin kärlek genom omsorg, förbön, 
ansvarstagande, arbete för fred och rättvisa osv.  
 
"Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed 
Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den heliga 
anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Make-
donien och Achaia. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i 
Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, 
och vi behöver inte säga någonting." (1Tess 1:6-8) Det är en försam-
lings uppgift att låta människor höra Guds ord. Genom den kristna för-
samlingen ska Guds ord höras och Guds kärlek synas.  
 



”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och So-
nens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag 
har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:19-
20) Det är en församlings uppgift att göra Jesus Kristus känd, älskad och 
följd, över hela världen. 
 
"Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem." 
(Apg 2:47) Det är en församlings uppgift att ta emot ”nya människor”.  
 
Detta var några bibeltexter om en församling uppgift. Det finns många 
fler, men dessa räcker för att vi ska se hur stort församlingens arbets-
fält är. Utifrån dessa bibeltexter måste vi säga att det är någonting 
onaturligt för en kristen att inte tillhöra en församling. Detta blir min 
slutsats: Du behöver en gemenskap med andra troende där du kan växa 
som kristen. Dessutom har Jesus lovat: "Där två eller tre är samlade i 
mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:20) Församling är männi-
skor som församlats! Människor som samlats omkring Jesus.  

 
Vad är Korskyrkan för slags församling? 
 

Samfund 
 

Korskyrkan är ansluten till ett trossamfund med namnet Evangeliska 
frikyrkan, som är en sammanslagning av tre äldre samfund, Fribaptist-
samfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen, fr.o.m. 1 januari 
1997. 
 

Lite historia 
 

Korskyrkans församling bildades under namnet Tabernakelförsamling-
en, den 9 december 1933 av 136 personer varav 134 tidigare tillhört 
Borås Baptistförsamling. I början av 1930-talet var många frikyrkor i 
Borås förenade i en stor möteskampanj under pastor Frank Mangs 
ledning. Under denna tid fick staden uppleva en omfattande väckelse. 
Många kom till tro och lät döpa sig för att anslutas bl.a. till Borås Bap-
tistförsamling. Samtidigt fanns olika sätt att se på en del teologiska 
frågor. Delvis som en konsekvens av detta valde en stor grupp att bilda 



en ny församling, Tabernakelförsamlingen, som kom att samarbeta 
med Örebromissionen, ett nyare baptistsamfund i vårt land. En lik-
nande utveckling förekom också på många andra platser. 
Under de fem första åren efter grundandet fick församlingen uppleva 
en kraftig tillväxt. År 1935 tillkom nästan 100 personer. Under denna 
tid hände det inte så sällan att vaktmästaren fick sätta upp skylten 
”fullsatt” på dörren till kyrkan. Senare har församlingen antagit namnet 
Korskyrkan. Korskyrkan är alltså en del av den frikyrkorörelse som växte 
fram i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.  
 

Församlingssyn 
 

Men vad är då Korskyrkan för slags församling? Under frågan: ”Varför 
finns vi?” på kyrkans hemsida kan man läsa: "Kyrkan är aldrig en plats, 
utan alltid ett folk; aldrig en inhägnad, utan alltid en hjord; aldrig en 
helig byggnad utan alltid en troende gemenskap. Kyrkan är du som ber, 
inte där du ber. En struktur av tegel eller marmor kan lika lite vara en 
kyrka, som dina kläder kan vara du. Det finns i denna världen inget 
heligt utom människan, ingen helgedom åt människan förutom hennes 
själ." 
 
 
 
 



 
 

Detta är vad vi tror  
 
Vårt samfund, Evangeliska Frikyrkan, knyter an till ett antal viktiga tros-
dokument och bekännelser, som Lausannedeklarationen och Manilla-
manifestet. Två bekännelser som i hög grad definierar den stora evan-
gelikala kyrkofamiljen. Dessa dokument är mycket omfattande. Vi har 
därför valt att göra en sammanfattning av dem:  
 
Bibeln  
Vi tror… 
- att Bibeln är inspirerad av Gud, och därför utan fel i allt den lär, det 
enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. 
- att Bibelns evangelium är Guds kärleksfulla och bestående budskap till 
vår värld, och vi är fast beslutna att proklamera, försvara och för-
kroppsliga det. 
 

Gud 
Vi tror… 
- på den ende evige Guden, världens skapare och Herre: Fadern, Sonen 
och den helige Ande, som styr allt efter sin vilja. 



- att Gud bäst har förklarats genom Jesu liv och undervisning. Jesus 
talade om Gud som en längtande Far som älskar människor och som 
har sin glädje i att visa oss nåd. 
 

Jesus Kristus 
Vi tror… 
- att Jesus Kristus är unik, Guds enfödde Son och den enda vägen till 
Gud. Jesus Kristus själv blev människa, levde ett liv utan synd här på 
jorden, men tog vår synd på sig när han dog för vår skull. 
- att Jesus Kristus dog på korset och uppstod på den tredje dagen. Ef-
tersom han dog i vårt ställe, förlåter Gud, av nåd, den människa som 
omvänder sig och tror på Jesus Kristus och hans frälsningsverk. 
 

Den helige Ande 
Vi tror… 
- att Fadern sände sin Ande för att fortsatt vittna om sin Son, Jesus 
Kristus. 
- att varje kristen kan, och bör få göra en personlig erfarenhet av den 
helige Andes kraft och gemenskap i sitt eget liv. 
- att den helige Ande utrustar församlingen med gåvor som betjänar 
människor och förhärligar Jesus Kristus. 
- att den helige Andes verk i en människa är förutsättningen för såväl 
ny födelse som nytt liv, för utan Guds Ande är vår ande död. 
 

Människan 
Vi tror… 
- att människan är skapad för ett högt syfte; att vara Guds avbild. 
- att människan har svikit detta syfte genom att synda och därför är 
skyldig och förlorad utan Kristus. Denna sanning är en nödvändig bak-
grund till evangeliet. 
 

Frälsningen 
Vi tror… 
- att Gud älskar varje människa på jorden och vill hans/hennes bästa. 
Alla som vänder sig till honom, ber om syndernas förlåtelse och tror på 
Jesu Kristi fullbordade verk på korset kommer att räddas och få en upp-
rättad relation till Gud. 
- att alla som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre är Guds 
barn, och därför även våra syskon. Och över detta gläder vi oss! 
 



TRONS KONSEKVENSER 
 

Dop 
Vi tror… 
- att det bibliskt riktiga är att man själv väljer att låta döpa sig sedan 
man kommit till tro på Jesus Kristus. Detta är en tydlig bekännelse av 
vår kristna tro. 
 

Att vara en lärjunge 
Vi tror… 
- att tron på Jesus Kristus är en kallelse till lärjungaskap. Vår efterföl-
jelse bör präglas av ett rent och rättfärdigt liv där vi hämtar styrka ge-
nom att läsa Bibeln, låta oss uppfyllas av den helige Ande och umgås 
med Gud genom bönen. 
 

Församling 
Vi tror… 
- att den kristna församlingen är upprättad av Gud, med uppgift att 
förkroppsliga Hans kärlek, genom en enad och sann gemenskap. 
- att varje kristen är kallad att leva i en församlingsgemenskap där man 
hämtar kraft och styrka och får uppmuntran, tröst och glädje. 
 

Socialt ansvar och mission 
Vi tror… 
- att vi måste göra Guds kärlek synlig genom att ha omsorg om de som 
är berövade mat, bostad, värdighet och rättvisa. 
- att vårt liv skall präglas av helighet och kärlek, annars förlorar vittnes-
bördet sin trovärdighet. 
- att varje kristen församling måste vända sig utåt mot sin lokala om-
givning med evangeliskt vittnesbörd och uppoffrande tjänst. 
- att Gud har kallat sin församling att genom den helige Andes kraft, 
förmedla evangeliet till hela världen. 
 

Jesu återkomst 
Vi tror… 
- att Jesus Kristus skall återvända till jorden, personligt och synligt, i 
makt och i härlighet, för att slutföra sin frälsning och dom. Vi ser med 
ivrig längtan fram emot denna dag, och emot en ny himmel och en ny 
jord där rättfärdighet och kärlek skall bo och Gud för evigt skall regera. 



 

Värderingar 
 

Tillsammans med denna presentation av Korskyrkans grundläggande 
tro har vi också valt att formulera en enkel församlingsvision där vi vill 
tydliggöra målsättningen med vår arbete. På detta följer även ett antal 
värderingar som vi önskar ska prägla livet i vår församling.  
 

Korskyrkans vision är: Att göra människor till överlåtna lärjungar till 
Jesus Kristus. 
 
GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 
 
Ledarnas uppgift. Att undervisa, ge vision och frigöra människor till 
tjänst. Ledarna har ansvar för att betjäna och vårda människor. De 
delegerar och ger ansvar, utrustar för tjänst och följer även regelbun-
det upp ansvar som givits. 
 
Andliga gåvor. Varje kristen är utrustad av Gud. Församlingens liv och 
arbete ska utgå från gåvorna som finns hos alla medlemmar. Viktigt att 
ha rätt person på rätt plats, alla uppgifter är lika värdefulla.  
 
Hängiven tro. Den personliga glöden är avgörande. Överlåtelsen är 
personlig och berör hela livet. Det handlar t.ex. om våra liv andligt, 
socialt och ekonomiskt. Vår tro påverkar hur vi lever i samhället, i famil-
jen och som enskilda.  
 
Kärleksfulla relationer. Att se andra människor och själv bli sedd. Att 
välkomna andra och själv bli välkomnad samt att uppmuntra andra och 
att även ta emot uppmuntran. Vi strävar efter en fördjupad gemenskap 
med öppenhet och överlåtelse till varandra. 
 

Inspirerande gudstjänster. Det ska vara en glädje att få fira gudstjänst. 
Att möta Gud och varandra är ett mål. En ovan besökare skall förstå 
och bli berörd av innehållet. Samtidigt är undervisningen utmanande 
för de troende. 
 



Levande smågrupper. Den lilla gruppen är en församling i miniatyr. Det 
är också den bästa platsen för träning, stöd och omsorg. Där lär man 
känna människor och där sker förvandling och mognad i den enskildes 
liv.  
 

Personinriktad evangelisation. Nya människor kommer till församling-
en genom personliga kontakter. Relationer utgör grunden för det utåt-
riktade arbetet. Socialt arbete banar väg för och är ett sätt att möta de 
andliga behoven. 
 

Klassisk kristen tro, men lyhörd för samhället. Det gamla budskapet i 
fräsch förpackning. Vi vill vara väl förankrade i Guds Ord, hålla fast vid 
det klassiska budskapet men samtidigt vara lyhörda för den omgivande 
kulturen. 
 

Alla åldrar berörs av församlingen. Under livets alla åldrar vill vi möta 
människors behov, utmana dem att överlåta sig till Kristus och ge dem 
undervisning och möjlighet att tjäna Gud i en konkret uppgift. 
 

God organisation. Ordning på beslut och uppföljning, på ekonomi och 
redovisning. Verksamhet och organi-
sation skall ha en sådan kvalitet att 
det ärar Gud och vinner människors 
förtroenden.  
 

Den enskildes ansvar. Varje kristen 
är personligen kallad av Jesus. Som 
kyrka vill vi därför uppmuntra varje 
kristen att ta ett personligt ansvar för sin andliga tillväxt och mognad 
genom bibelläsning och bön, genom offer och gemenskap med andra 
kristna i församlingens gemenskap. Vi tror också att varje kristen är 
personligt ansvarig att vittna om sin tro. Varje kristen representerar sin 
Frälsare. Varje kristen är utrustad av Gud och har någonting viktigt att 
ge. 
 

En kort kommentar 
 

Jesus sa: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns 
och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de 
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 

Att vara en ”överlåten” 

lärjunge är detsamma 

som att följa Jesus hel-

hjärtat och uppriktigt.  
 



28:19-20) Vår vision, ”att göra människor till överlåtna lärjungar till 
Jesus Kristus”, är ett försöka att säga vårt ja till detta. Alltså syftar allt 
vårt arbete, på ett eller annat sätt, mot att låta människor själva, och 
utifrån sina egna förutsättningar, få möta evangeliet om Jesus för att 
pröva och ta ställning till det. 
Dessutom tror vi att varje kristen människa är personligt kallad av Jesus 
att vara med om att bygga hans församling och att han eller hon fått 
talanger, begåvningar av Gud som redskap för att utföra detta arbete. 
Vår önskan är därför att varje församlingsmedlem ska få hjälp att förstå 
sig själv och sina gåvor och finna lämpliga sätt att förverkliga det liv han 
eller hon är skapad för.  

 

 



 
 

Hur vi arbetar 
 

Vad ska vi med kyrkan till? Det finns nog många åsikter om det, men 
ingen kan ge ett bättre svar på den frågan än Jesus. Församlingen är ju 
hans idé. Ur två viktiga bibelsammanhang hämtar vi FEM SYFTEN MED 
FÖRSAMLINGEN: 



 
”En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus 
svarade och kom fram och frågade honom: `Vilket är det viktigaste 
budet av alla?´ Jesus svarade: `Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår 
Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt 
hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan 
kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud 
än dessa finns inte.´" (Mark 12:28-31)  
 
”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: `Åt mig har getts all 
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem 
att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till 
tidens slut.´" (Matt 28:18-20) 
 
SYFTE 1: Församlingen finns för att ÄLSKA GUD 
 
En sund gudsrelation är en kärleksrelation! Ett ord som beskriver detta 
är ordet TILLBEDJAN. Tillbedjan är också den kristna gudstjänstens hu-
vudord. 
 
Gudstjänsten  
 
”Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjäl-
pen, i brödbrytandet och bönerna.” (Apg 2:42) 
 
Gudstjänsten är ett möte med Gud, där Gud, genom sitt ord och genom 
sin Ande talar till oss, och där vi, enskilt och tillsammans med andra, 
vänder oss till Gud i bön och tillbedjan. 
Gudstjänsten är en frisk källa dit man regelbundet får återkomma för 
att söka förlåtelse, kraft, förnyelse för sin kärlek, tröst och riktning. Den 
är ibland också en dramatisk händelse där Gud bryter in i vår värld och 
väcker oss till omvändelse och nytt liv. Av alla dessa orsaker uppmanas 
vi i Bibeln att prioritera gudstjänsten, att göra den till en god vana, att 
”… inte försumma våra sammankomster… utan uppmuntra varandra, 
och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.” (Hebr 10:25) 
 



I sin enklaste form består gudstjänsten av: 
- två eller tre människors möte i Jesu namn (Matt 18:20) 
- skriftläsning 
- och bön 
Från denna enkelhet kan den växa och innehålla:  
- förkunnelse 
- sång och musik 
- någon form av gensvar 
- syndabekännelse och förlåtelsens ord 
- trosbekännelse 
- firandet av Herrens måltid 
 
Grundstenar för Korskyrkans gudstjänster är: 
- delaktighet och delgivning 
- syndabekännelse och trosbekännelse  
Ibland förekommer skrivna bekännelser, men mer ofta präglas våra 
sammankomster av en slags enkelhetens liturgi där mötesbesökaren 
själv formulerar sina bekännelser och sina böner. 
- tillbedjan och lovsång 
- bibelläsning  
- förkunnelse 
- gensvar och förbön 
- samt gemenskap  
 
Särskilda gudstjänsthandlingar 
 
Församlingen är en naturlig plats för att uppmärksamma viktiga hän-
delser i livet. Dessa gudstjänsthandlingar är öppna och välkomnar såväl 
församlingens medlemmar som andra som önskar delta. De äger oftast 
rum i kyrkans lokaler, men kan då och då även förläggas till hemmen. 
Dessa gudstjänstinslag förbereds lämpligen  i samtal mellan de delta-
gande och officianten. 
 
Vigselgudstjänst 
 
Äktenskapet är instiftat och välsignat av Gud. Det tillhör den goda 
skapelseordningen. När Gud såg på sin skapelse såg han att den var 



mycket god. Den första gången Bibeln säger att någonting inte är gott 
är när Gud ser att mannen är ensam. Som en åtgärd för detta, som inte 
var gott, instiftar Gud äktenskapet mellan man och kvinna. Om detta 
kan man läsa i första Mosebokens andra kapitel. Den kristna försam-
lingen värnar om äktenskapet och stöder denna samlevnadsform.  
 
Sedan 1 jan 2012 har pastorer inom Evangeliska Frikyrkan inte längre 
vigselbehörighet. D.v.s. vi hjälper dig gärna med vigselgudstjänsten, 
men för den juridiska delen tar du hjälp av kommunens vigselförättare. 
Borgerlig vigsel i Borås sker i Stadshuset. Tid för vigsel bokas i recept-
ionen i Stadshuset. En borgerlig vigsel kostar ingenting om ceremonin 
hålls i Stadshuset.  
 
Den juridiska delen måste vara avklarad innan vigselgudstjänsten hålls. 
Intyg på att detta skett ska kunna uppvisas för gudstjänstens vigsel-
förättare. Han eller hon erbjuder sig gärna att finnas med som vittne 
vid din borgerliga vigselförättning. Detta är att föredra då de två delar-
na, d.v.s. juridik och gudstjänst, egentligen ska ses som en enda hand-
ling. När kyrkans vigselförättare finns med i stadshuset förstärks käns-
lan av detta. 
Besöket i stadshuset bör ske så nära vigselgudstjänsten som möjligt i 
tid. 
 
Förberedelsen för vigselgudstjänsten sker i samtal mellan mannen, 
kvinnan och vigselförättaren. Det finns en stor frihet i utformandet av 
gudstjänsten, men den ska naturligtvis ge tydlighet åt Guds tanke med 
äktenskapet och uttrycka mannens och kvinnans beslut att ge sig till 
varandra i ett nytt och livslångt förbund, präglat av kärlek och ömsesi-
dig respekt.  
 
Barnvälsignelse 
 
Föräldrar bar fram sina barn till Jesus. Föräldrar som önskar kan också 
idag göra detta i form av en barnvälsignelse. Det sker då oftast i sam-
band med någon av församlingens gudstjänster och är ett uttryck för en 
mängd viktiga saker: Barnvälsignelsen uttrycker vår tacksamhet för 
barnet. ”Barn är en gåva från Herren…”, (Ps 127:3).  Barnvälsignelsen är 



ett uttryck för vårt förtroende för Gud. Vi lägger genom vår bön barnen 
i Guds famn och ber att hans vilja ska ske.  
Barnvälsignelsen är ett uttryck för föräldrarnas behov av hjälp från Gud 
för att kunna vara goda föräldrar.  
Barnvälsignelsen är dessutom ett uttryck för hela församlingens uppgift 
att be för och på olika sätt ge sitt stöd till de barn och föräldrar som 
finns i kyrkans gemenskap. Till formen är välsignelseakten enkel. För-
äldrar och barn presenteras, församlingen ber för dem och välsignar 
barnet.  
 

”Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Her-
ren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.”  (Rom 
14:8) 
 
Begravningsgudstjänst 
 

Begravningsakten har ingen juridisk karaktär, utan kan utformas som 
en minnes- och tacksägelsestund för den avlidne, samt som en trös-
testund för de sörjande. Församlingens pastor erbjuder hjälp och stöd 
för de anhöriga i sorgeprocessen. 
Begravningen kan ske i Korskyrkan, eller i någon annan lämplig lokal. 
De praktiska frågorna brukar överlåtas till en begravningsbyrå, men 
församlingen kan ibland också hjälpa till med vissa praktiska tjänster. 
 

Begravningsgudstjänsten ska uttrycka församlingens tro och sträcka sig 
mot hoppet. I centrum står Jesu Kristi kors och hans tomma grav, som 
påminner oss om att Gud gått före in i döden och brutit dess makt. Som 
ljus i mörkret läser vi tröstande ord från Bibeln. ”Det som blir sått för-
gängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i här-
lighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.” (1 Kor 15:42-43) 
 
Dop och nattvard 
 

Dop och nattvard är två särskilda gudstjänsthandlingar. Med gammal 
kyrkligt språkbruk kallas de för sakrament. Sakrament betyder helig 
handling. Vi talar om två sådana sakrament: dopet och nattvarden. 
Dessa handlingar ska på ett konkret sätt hjälpa oss att leva nära Gud.  



 
Dopet 
 

”De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de tro-
endes antal med inemot tre tusen.” (Apg 2:41) Så beskrivs det första 
kristna dopet. Det skedde i samband med att Petrus predikat den första 
pingstdagen efter Jesu uppståndelse. När människor frågade: ”Vad ska 
vi göra?”, svarade Petrus: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi 
namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden 
som gåva.” (Apg 2:38) 
Dopet är en bekräftelse på att man vill vara en kristen. Gud har sagt sitt 
ja till oss. I dopet ger vi vårt gensvar. Dopet är också en hjälp för tron. 
Det markerar på ett tydligt sätt en ny start mot en ny inriktning i livet. 
Dopbassängen i kyrkan kallas ibland för dopgrav. En grav är vanligen en 
plats för sorg och saknad, men om det nu fanns en grav där vi kunde 
begrava alla våra misstag, det svåra vi varit med om, grämelse och be-
svikelser, för att få börja om igen, så vore det inte sorg och saknad vi 
skulle känna vid en sådan grav. Vid en sådan grav skulle vi känna glädje 
och befrielse. Dopgraven är en sådan grav. När vi gå upp ur dopgraven 
symboliserar det vår uppståndelse med Jesus. Vi går befriade vidare ut i 
livet med honom. 
 

I Korskyrkan praktiseras troendedop. D.v.s. vi döper dem som likt män-
niskorna i bibeltexten låter döpa sig. I dessa ord läser vi om det person-
liga beslutet och praktiserar därför bara dop i samband med att männi-
skor uttrycker sin egen tro på Jesus som Herre och Frälsare. Vi har med 
andra ord en baptistisk dopsyn.  
 

Dopet sker genom nedsänkning, på samma sätt som i den första för-
samlingen, nämligen genom att den som döps går ner i en dopbassäng, 
eller kanske i en sjö, och doppas helt under vatten. På det sättet blir 
bilden av begravning och uppståndelse tydlig. 
 
Nattvarden 
 

”Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt 
han det, gav åt sina lärjungar och sade: `Tag och ät, detta är min 
kropp.´” (Matt 26:26)  



Nattvarden är en mötesplats mellan Gud och människa. Guds närvaro 
tydliggörs genom ett dukat bord. Man kan säga att det dukade bordet 
är en slags gudsbild. Guds närvaro är inte en stol – en domstol - inför 
vilken vi ska frukta. Guds närvaro är ett bord – ett dukat nattvardsbord 
- till vilket du är välkommen.  
Genom något så konkret som ett stycke bröd och en bägare med vin får 
vi hjälp att ta emot. Jesu ord är laddade: ”Tag och ät, detta är min 
kropp.” 
 

Inför nattvardsbordet ska man pröva sig själv. Kanske finns sådant som 
inte ska med till nattvardsbordet, synd som ska bekännas, annat som 
ska lämnas. Bibeln säger: ”Var och en måste pröva sig själv, sedan kan 
han äta brödet och dricka bägaren.”, (1 Kor 11:28). Bordet är en viktig 
avstämningspunkt. Men Bibeln fortsätter också: ”… sedan kan han 
äta…” 
 

Till nattvardsbordet får du komma för att ta emot Jesus, om och om 
igen. Nattvarden är inte en engångshandling, som dopet. Begravs gör 
man bara en gång. Men äta måste man ofta. Nattvarden är ofta åter-
kommande, eftersom vi ofta behöver förnya vårt möte med Gud, 
stämma av våra liv med honom och hämta kraft mitt i vardagen. Till 
nattvarden inbjuds alla som söker och vill tro på Jesus. 
 

Våra nattvardsstunder är enkla och vätter mot andakten. Ofta erbjuds 
särskild förbön och möjligheter till samtal för den som önskar.  
 

SYFTE 2: Församlingen finns för att ÄLSKA MÄNNISKOR 
 

Ett ord som beskriver detta är ordet TJÄNANDE.  
 

Tjänst för alla 
 

”En fysiker sa till mig: Liv är ordnad 
energi. Ordnad av vem, av vad? Det 
svarar ingen forskare på.” (Maria 
Kuchen) ”Vi är hans verk, skapade 
genom Kristus Jesus till att göra de 
goda gärningar som Gud från början 
har bestämt oss till.” (Ef 2:10)  
 



Ditt liv är inte en tillfällighet. Den sekulariserade evolutionismen ser 
människan som ett resultat av slump och sammanträffanden. Då blir 
frågan om livets mening meningslös.  
Meningen med livet blir då på sin höjd att leva ett meningsfullt liv, 
d.v.s. att göra det bästa av sin situation. Men ska livet ha en mening, på 
ett djupare plan, så måste ju någon först ha menat livet.  
 

Bibeln säger att Gud vill ditt liv och att Gud vill använda dig för att ut-
föra sin vilja. Detta är den största utmaning och den mest fantastiska 
förmån du någonsin kan få. Därför skulle jag vilja utmana dig att ställa 
frågan hur du kan tjäna Gud. Detta är nämligen det bästa sätt du kan 
investera ditt liv på. Jesus sa: ”Samla inte skatter här på jorden, där mal 
och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i him-
len, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och 
stjäl.”, (Matt 6:19-20). Enligt Jesus är det bara det du ger bort du får 
behålla! 
 

Det är vår övertygelse att varje människa är kallad av Gud. Den kallel-
sen är tvåfaldig. Du är: 1) Kallad TILL Jesus, för att dela livet med ho-
nom, och 2) kallad AV Jesus, för att tjäna honom, vilket du oftast får 
göra genom att tjäna andra människor. 
 
Förvaltarskap 
 

Livet är Guds gåva till dig. Vad du gör av ditt liv är din gåva till Gud. Du 
är född med talanger, gåvor och möjligheter. Bibeln säger att du är en 
förvaltare. ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, 
som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.” (1 Petr 4:10) 
 

Gud har gett dig gåvor. Du förvaltar dem. Och du förvaltar dem rätt om 
du omsätter dem i tjänst för Gud och människor. Några ord ur en lik-
nelse av Jesus sammanfattar en människas liv, en människa som var en 
god förvaltare:  ”Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit 
trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din 
herre.”, Matt 25:21. 
Allt vi har tillhör egentligen Gud. Den kristna människan är kallad att 
dela med sig, inte bara av sitt överflöd utan att ibland också, i Jesu ef-
terföljd, vara beredd att offra något för andras skull.  
 



En viktig del av förvaltarskapet är att ta väl hand om sina pengar. En 
kristen människa ska vara ärlig och gå att lita på. Den som vill vara en 
god förvaltare måste vilja ta ansvar. Vi uppmanas att ta ett särskilt 
ansvar för de utsatta, för de fattiga, för de förföljda och nödställda. 
Ett annat sätt att ge uttryck för sitt förvaltarskap är att vara med om att 
ta ansvar för församlingens ekonomi. Korskyrkans ekonomi bärs i hu-
vudsak upp av församlingens egna medlemmar.   
”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust 
eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i 
överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i över-
flöd till varje gott ändamål.” (2 Kor 9:7-8) 
 
Många har funnit Gamla Testamentets undervisning om tiondegivande 
som en god princip för sin egen ekonomiska hushållning, men självklart 
bör givandet ske i relation till de resurser var och en har och ”inte med 
olust eller av tvång.” 
 

Mission 
 

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: `Åt mig har getts all 
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem 
att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till 
tidens slut.´” (Matt 28:18-20)  
Denna bibeltext kallas ibland för missionsbefallningen. Det finns alltså 
en befallning till mission från Jesus. Enkelt uttryckt handlar det om att 
göra Jesus Kristus känd och trodd över hela världen. Målet är att möta 
såväl människors andliga som kroppsliga och sociala behov. Det är varje 
lokal församlings uppgift att arbeta för detta, tillsammans med hela 
den stora världsvida kyrkan. 
 

Vårt missionsarbete bedrivs i huvudsak i samarbete med Evangeliska 
Frikyrkan och ibland i samarbete med andra missionsorganisationer. 
 



 

 
SYFTE 3: Församlingen finns för att GÖRA LÄRJUNGAR  
 

Församlingen är kallad till TILLVÄXT. Kyrkan växer när människor kom-
mer till tro. Varje kristen är kallad av Jesus att delta i det arbetet. På 
olika sätt, utifrån våra olika gåvor och personliga möjligheter, kan vi alla 
vara med om att hjälpa andra till tro. ”Men Herren, Kristus, skall ni hålla 
helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver 
besked om ert hopp.” (1 Petr 3:15) 
Vi försöker bygga en kyrka med ett tydligt centrum, men med otydliga 
gränser. Det betyder att vi vill bygga en sökarvänlig församling där det 
ska vara högt till tak och där man är välkommen att pröva den kristna 
tron utan att man är framme vid en bekännelse. Samtidigt vill vi att 
förkunnelsen om Jesus ska vara tydlig och vägledande. 
Vi eftersträvar olika former för detta, bedriver ALHPA-kurser, inbjuder 
till frukostsamlingar osv., där den sökande människan kan lyssna och 
tänka själv, i en tillåtande och trygg miljö. Vi vill också att alla våra 
gudstjänster ska präglas av detta. 
 



 
SYFTE 4: Församlingen finns för att GEMENSKAP BEHÖVS 
 

Som kristna är vi kallade, inte bara att tro på Gud utan också att leva 
tillsammans med varandra. Vi är kallade till TILLHÖRIGHET.  
 

Detta uttrycks i den stora gemensamma gudstjänsten, där människor 
från olika åldrar, länder och kulturer kommer samman inför Gud. Dess-
utom uppmanar vi varandra att låta hemmen bli naturliga mötesplat-
ser.  
 

På ett särskilt sätt ser vi värdet av den lilla gruppen, där ett förtroligt 
och livsnära samtal kan växa fram. Därför är det vår strävan att hjälpa 
alla som önskar att få en husgruppstillhörighet.  
Våra husgrupper samlas varje eller varannan vecka i hemmen. Där kan 
man äta tillsammans, läsa Bibeln, berätta om veckans händelser, be för 
varandra eller kanske göra en utflykt. Vi ser att detta har ett mycket 
stort värde för den personliga utvecklingen och tryggheten. Att komma 
till tro kan vara en lång process. Den lilla gruppen kan därför också vara 
en gemenskap för sökaren som ännu inte hittat hem. Tro och tvivel 
bearbetas bäst i nära och trygga relationer, där var och en får gott om 
utrymme och möjlighet att säga sitt. 
 
De församlingsmedlemmar som av olika skäl inte kan delta i försam-
lingens sammankomster får möjlighet till gemenskap genom hembe-
sök. I Korskyrkan finns en särskild besöksgrupp som ser till att detta 
sker regelbundet. Den kristna gemenskapen är inte bara en gemenskap 
inom församlingen utan också mellan församlingar. Därför är det viktigt 
för oss att odla gemenskapen med andra kristna församlingar i vår stad. 
Vi är en församling bland andra församlingar som tillsammans repre-
senterar Jesus i Borås. Alla som tror på evangeliet och följer Jesus som 
sin Herre och Frälsare är våra syskon i tron. För att ge tydlighet åt 
denna övertygelse finns vi med i det arbete som Borås Ekumeniska Råd, 
samt Borås Kristna Ungdomsråd bedriver. Dessutom arbetar vi gärna 
tillsammans med andra församlingar i olika projekt när tillfällen ges.  
 

 
 
 



SYFTE 5:  Församlingen finns för att vi ska BEVARAS OCH VÄXA I VÅR 
TRO 
 

Att besluta sig för att följa Jesus är att låta skriva in sig i en livslång 
skola. Det är att lära och att lära om. Huvudordet är ordet TRÄNA. 
 
Att bestämma sig för att växa 
 

”Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden 
så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela 
kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper 
och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer 
hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Se till att ni förnyas i ande och 
förstånd” (Ef 4:15-16, 23)  
Varje kristen behöver lära sig mer. Så länge Gud är större än våra erfa-
renheter finns alltid mer kvar att lära. Och så kommer det ju alltid vara! 
I Nya testamentet kallas den kristna tron för ”vägen”. Alltså handlar 
tron om att vara på väg. Målet beskrivs i 1 Joh 3:2: ”Mina kära, nu är vi 
Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att 
bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika ho-
nom, ty då får vi se honom sådan han är.” 
Detta är hoppet. En dag ska vi möta Jesus, och då bli allt vad vi var äm-
nade att vara. Fram till dess måste vi vara på väg. Bibeln säger: - Arbeta 
på er frälsning, Fil 2:12. 
 

Församlingen kan erbjuda genomtänkt och relevant undervisning ge-
nom gudstjänster, kursverksamhet, husgruppssamtal osv. Men beslutet 
att växa, och beslutet att låta det bli en livslång upptäcksfärd måste du 
själv ta. Verksamheten i kyrkan blir till god hjälp, men ingen kyrklig 
verksamhet kan ersätta ditt personliga samtal med Gud. Någon kan 
läsa Bibeln för dig, men ingen kan läsa Bibeln istället för dig.  
 
  

Kristen livsstil 
 

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skryt-
sam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar 
inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men 
gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt 
uthärdar den.” (1 Kor 13:4-7)  



Riktlinjen för allt kristet liv är kärleken. Jesus har själv genom sitt liv 
förklarat för oss vad detta innebär. Det är varje kristens ansvar, och det 
är församlingens gemensamma ansvar, att försöka förstå Jesu lära och 
sedan följa den. Om en kristendom utan konsekvenser säger Jesus: 
”Varför säger ni 'Herre, herre' när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör 
som jag säger?” (Luk 6:46) 
Bibeln är en vägvisare för det kristna livet. Den kristne utmanas att 
ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet, högmod, girighet och 
de handlingar som är uttryck för detta som förtal, intriger, misstänk-
samhet, strider och ett egoistiskt levnadssätt. Istället ska han eller hon 
med Andens hjälp odla kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och trofast-
het. Detta ska ta sig uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthål-
lighet, ärlighet, uppriktighet och vänskap. 
 

Även den som önskar leva efter Jesu undervisning måste ofta brottas 
med frågan hur det ska gå till. Hur ska Jesu lära tillämpas i en modern 
människas liv? Dessa frågor måste därför ständigt bearbetas i försam-
lingen, genom studier, bibelläsning och samtal. Ett sätt att bearbeta 
sina frågor är att samtala med andra erfarna kristna, kanske med för-
samlingens ledare. Det är förstås också den kristna människans stora 
förmån att kunna gå direkt till Gud i bön om ledning.  
 
Bikt och själavård 
 

Bikt betyder ungefär förtrolig bekännelse. Bikt innebär att du möter en 
själavårdare/pastor för att få tala ut och i samtalet kanske bekänna 
synd och misstag. Församlingens pastor/pastorer har vid sin ingång i 
tjänsten i församlingen avgett tystnadslöfte för det som anförtros un-
der bikt och i enskild själavård och omfattas av lagstiftningen om befri-
else från vittnesplikt för präster och pastorer (s.k. tystnadsrätt). Vilken 
förtroendevärd kristen som helst kan ta emot din bekännelse, men det 
är viktigt att veta att en person som inte är avskild till församlingstjänst 
inte har tystnadsrätt. Men naturligtvis förväntar vi oss av alla som arbe-
tar med själavård att man också kan vårda ett förtroende.   
Bikten har två moment: bekännelse och avlösning.  
En sann bikt utmärks av att den som vill bikta sig har drivits till det av 
sitt eget inre. 



Om bekännelsen varit uppriktig kan själavårdaren frimodigt förmedla 
de befriande orden om förlåtelse och så, på Jesu uppdrag lösa den 
hjälpsökande från ett plågat samvete. I avlösningen tillsäger själavårda-
ren den som bekänt sin synd syndernas förlåtelse. Detta har sin grund i 
och sin kraft från Guds ord (Luk 5:20, 1 Joh 1:9), men ytterst sett är 
själavårdaren bara ett slags pedagogiskt hjälpmedel. Bekännelsen är 
egentligen en sak mellan den enskilde och Gud. Själavårdaren får för-
kroppsliga Guds närvaro och uttala Guds befriande ord om förlåtelse 
över den som ärligt bekänt sin synd. Att bikta sig regelbundet är att 
mer medvetet gå in i gemenskapen med Gud och människor. Försam-
lingens pastor/er samt äldstegruppen står när du så önskar till ditt för-
fogande för biktsamtal. 
Det själavårdande samtalet kan vara ett tröstesamtal eller ett samtal 
där själavårdaren och den sökande människan söker Gud tillsammans. 
Själavårdssamtalet kan vara ett bibelsamtal och har i första hand inte 
karaktär av terapeutiskt samtal. Detta samtal behövs också, men bör 
bara bedrivas av personer som är särskilt lämpliga för det. Det själavår-
dande samtalet har mer en karaktär av andlig vägledning. När själavår-
daren ser det nödvändigt ska han eller hon bistå den hjälpsökande så 
att han eller hon får hjälp att kunna gå vidare in i det terapeutiska sam-
talet, eller hjälpa vidare till läkarkontakt eller till annan professionell 
hjälp. Den andliga vägledningen är viktig i sig själv. Det är ett samtal 
som vilar i tron på Guds närvaro och makt och i tron på att Gud alltid 
bereder en utväg ur varje prövning. Samtalet inramas och genomsyras 
lämpligen av bön. 
I samband med våra gudstjänster erbjuds också ofta förbön. Detta är 
en inbjudan till en kort och enkel stund, där du har möjlighet att dela så 
mycket, eller lite, du vill med en förebedjare. Denna bönestund är ett 
enkelt forum som lämpar sig för kortare samtal och för att dela en 
börda i bön med någon, eller varför inte ett glädjeämne. Du ska se på 
detta som ett tillfälle att få ta emot en välsignelse. När du behöver ett 
längre och mer ingående samtal är du välkommen att kontakta pastor 
eller någon annan av församlingens ledare för att boka en sådan tid. 
 
Sammanfattning 
 

Varför finns alltså församlingen? Fem ord sammanfattar fem syften: 
tillbedjan, tillhörighet, tillväxt, tjäna, träna. 



 
 

 
 
 
Hur församlingens styrs 
 
”Den heliga Anden och vi har beslutat…” (Apg 15:28) 
Jesus Kristus är församlingens ende Herre. Varje form av församlings-
ledning måste därför vara ett uttryck för detta. Alltså är tjänandet och 
kärleken de grundläggande principerna för kyrkans ledarskap. Det är i 
kärleken, tjänandet, det personliga föredömet och ur troheten mot 
Guds ord som varje ledare i församlingen hämtar sin auktoritet. En 
enkel översikt av Korskyrkans organisation kan se ut så här: 
 



ÅRSMÖTE/FÖRSAMLINGSMÖTE 

 

FÖRSAMLINGSLEDNING 
(föreståndare/styrelse/äldste) 

 
 

 

 

ASSISTERANDE RÅD 
(fastighetsråd, barn och 
ungdomsråd, missions-
råd m.m.) 

MEDARBETARE (anställd personal, frivilliga) 

  

OLIKA PROJEKTGRUPPER OCH ARBETSGRUPPER FÖR 
VERKSAMHET (alphagrupper, frukostsamlingar, hus-
grupper m.m.) 

 
 
 

Årsmöte/församlingsmöte 
 

Årsmötet och församlingsmötet är församlingens samtalsforum och 
högsta beslutande organ. Det uttrycker allas möjlighet till inflytande 
och medansvar i ordnade former (1 Kor 14, Apg 15). Församlingen sö-
ker vägar att fördjupa denna delaktighet, så att församlingsmötet blir 
någonting mer än föreningsdemokrati. Vi söker ett öppet samtal där 
målet är att – med Bibelns ord – ”komma överens”. 
 

Föreståndare/församlingsledning 
 

Församlingsmötet utser pastor och andra församlingsledare till att ut-
göra ett andligt ledarskap och för att på olika sätt företräda församling-
en. Församlingens ledning består av föreståndare, styrelse och 
äldsteråd. 
 

Styrelsen 
 

Styrelsen skall tillsammans med föreståndaren planera och leda för-
samlingens arbete, förvalta dess tillgångar och se till att församlingens 
ekonomi sköts. Styrelsens sammansättning bestäms av församlingens 



stadgar. Ärenden som gäller frågor som rör anställningar, ekonomiska 
frågor av större vikt, eller frågor som på annat sätt är avgörande för 
församlingen förs till ett församlingsmöte för samtal och beslut. 
För att arbetet ska fungera på ett smidigt och bra sätt har vi skapat ett 
antal råd som ansvarar för olika verksamhetsområden. Sådana råd är 
t.ex. ungdomsrådet och missionsrådet. 
Genomförande av olika projekt och arrangemang kan också delegeras 
till arbetsgrupper av olika slag.  
 
Äldsterådet 
 

Äldsterådet är ett förtroenderåd. Rådets uppgift är att be för och över-
vaka församlingens utveckling, se till att kyrkans förkunnelse är sund 
och allsidig, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församling-
ens liv i gudsjänst och mission (Apg 20:28, 1 Petr 5:2-3). I samband med 
avskiljningen avger varje äldste löfte om tystnadsplikt för det som an-
förtros under bikt och i enskild själavård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur kan man bli en del av detta? 
 

Församlingen är en vacker idé. Människor från alla folk, språkgrupper 
och kulturer blir genom en gemensam erfarenhet av Guds kärlek, ett 
nytt folk, som hör till varandra och uttrycker djup och ärlig kärlek i och 
genom denna nya gemenskap. Kanske vill du anta utmaningen. Kanske 
vill du vara med om att bygga Guds församling på jorden. Hur går det 
då till? 
 

Tron 
 

Vem kan vara med i en församling? 
Det börjar, så klart, med Jesus. Om detta säger Bibeln: ”Men åt dem 
som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror 
på hans namn.” (Joh 1:12) 
Du kan ta emot Jesus genom en enkel bön där du ber honom förlåta 
dina synder och där du uttrycker ditt hjärtas längtan att följa honom, 
en bön där du ber honom bli din Herre och Frälsare. När du tagit emot 
hans kärlek och förlåtelse, och honom själv, har du blivit en kristen! 



 

Därefter rekommenderar vi dig att så snart som möjligt låta döpa dig. I 
vår församling kan man bli medlem om man är döpt som barn och ser 
detta dop som sitt dop till Kristus. Då samtalar vi om det och finner väg 
tillsammans. Men vår tro är att det den ursprungliga formen för dopet 
och det normgivande utifrån Bibeln är att man låter döpa sig.  
 

Medlemskap 
 

Medlemskap i församlingen grundas alltså på en personlig bekännelse 
om tro på Jesus Kristus. Har man tillhört en annan församling och flyt-
tat till vår stad, eller av annat skäl önskar flytta sitt medlemskap till 
Korskyrkan, kontaktas den församling man tillhört och ber om ett  flytt-
ningsintyg. Ett flyttningsintyg är en rekommendation till medlemskap 
samt innehåller uppgifter om födelse, dopdatum, adress och liknande.   
Korskyrkan praktiserar ett så kallat öppet medlemskap, vilket alltså 
innebär att församlingen välkomnar också den till medlemskap som 
bekänner sig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare, men är döpt i 
en annan kristen tradition. Vi lär och praktiserar dock endast troende-
dop. 
 

Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och för-
samlingsgemenskap med föreståndaren. Föreståndaren har efter detta 
att ta en önskan om medlemskap till styrelsen som är det organ som 
beviljar medlemskap. Därefter delges församlingen att en ny medlem 
antagits.  
  

Om man önskar begära sitt utträde ur församlingen meddelar man 
detta i samtal med föreståndaren, som tillkännager beslutet för  för-
samlingen och avför namnet ur församlingsmatrikeln.  
En medlem som önskar sitt medlemskap flyttat till en annan församling 
anmäler det till föreståndaren som därefter skickar flyttningsintyg till 
den nya församlingen. 
 

Varje förening och församling måste ha rätten till vissa gränssättningar. 
Man kan inte vara medlem och åberopa sitt medlemskap i olika situat-
ioner om man samtidigt motverkar församlingens tro och värderingar. 
Därför kan församlingen i sådana fall skilja en medlem, som avsäger sig 
sin tro på Jesus Kristus eller splittrar och skadar gemenskapen, från sitt 
medlemskap. Detta föregås då av samtal och försök att nå samför-
stånd.  



 

Ekonomi 
 

Man kan också bli en del av vårt arbete genom sitt ekonomiska stöd. 
Församlingen beslutar i årsmötet om omfattningen av det arbete man 
vill bedriva under det kommande året och därmed också om storleken 
på sina ekonomiska åtaganden. Det innebär att vi tar gemensamt an-
svar för att pengar kommer in. Vår verksamhet finansieras i huvudsak 
genom frivilliga gåvor. Insamlingar sker i gudstjänster och samman-
komster, men inbetalning kan också ske genom automatisk överföring 
eller via församlingens postgiro/bankgiro. 
Församlingens kassörer lämnar regelbundna rapporter till församlingen 
om den ekonomiska situationen. 
 
Att göra människor till överlåtna lärjungar till Jesus Kristus 
 

Korskyrkans grundläggande vision är enkel. Vi finns för ”att göra män-
niskor till överlåtna lärjungar till Jesus Kristus.” Man behöver förstås 
ställa en del frågor för att visionen ska klarna. Som: Vad är en lärjunge? 
Eller: Hur gör man en? För att hjälpa oss själva att tänka klart i dessa 
frågor använder vi oss av en enkel modell: 
 

KONTAKT 



BESÖKARE 



MEDLEMSKAP 



MOGNAD 



TJÄNST 
 

Vi tänker oss att detta är vägen in i en församling. Det börjar med att 
man kommer i kontakt med församlingen. Så småningom kanske man 
blir en besökare. Om man trivs vill man kanske också bli medlem. Men 
det är förstås inte slutmålet. Vi vill att varje medlem ska få hjälp att 
växa vidare, lära känna Gud bättre, utvecklas mer och mer. Vi tror dess-
sutom att varje kristen är kallad att uttrycka sin tro i någon slags tjänst.  



 
För att hjälpa sökare hem och längtare till rätta vill vi därför arbeta med 
ETT ANTAL STEG: 
 
STEG 1: Att skapa en kontaktyta 
 

Det finns församlingar där man älskar varandra men som ändå håller på 
att förtvina därför att kärleken vänt sig inåt. Gemenskapen har blivit 
ogenomtränglig för nya människor. Vi vill, önskar och ber om, att män-
niskor skulle känna sig välkomna att komma till vår kyrka på sina egna 
villkor och med sina egna förutsättningar. Vi vill att Korskyrkan ska vara 
en plats där besökaren ska få möjlighet att komma i kontakt med evan-
geliet, själv pröva och tänka och närma sig Gud, i sin egen takt, för att 
hitta fram till sin egen bekännelse. 
 

STEG 2: Från besökare till medlem 
 

Den som är ny i tron förstår kanske inte sitt behov av en församling. 
Det är därför församlingens uppgift att inkludera nya människor. Innan 
man blir medlem i en församling vill man säkert ha svar på ett antal 
frågor: - Passar jag in här? Behövs jag? Vilka är fördelarna med att vara 
medlem i församlingen? Vad krävs av medlemmarna? … Vi vill hjälpa 
våra besökare att hitta svar på dessa frågor genom undervisning, sam-
tal, inbjudan till deltagande i en husgrupp osv. 
 
STEG 3: Från medlemskap till mognad 
 

 ”Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas 
efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland 
många bröder.” (Rom 8:29)  
Gud vill att varje troende ska bli lik Jesus. 
Men hur kan det ske? Hur sker andlig tillväxt?  
Att vara medlem i en församling är inte detsamma som att vara en 
mogen kristen. Församlingens ledarskap finns för att hjälpa människor 
att växa: ”Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till för-
kunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera full-
komliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills 
vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, 



blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.” (Ef 
4:11-13)  Här följer några påståenden om andlig mognad: 
 

1. Andlig mognad kommer ur ett tydligt beslut att växa 
En människa måste vilja växa, bestämma sig för att göra det och an-
stränga sig. ”…arbeta med fruktan och bävan på er frälsning…” (Fil 
2:12). Att bli lika Jesus är en följd av vår överlåtelse.  
 

2. Andlig mognad kommer ur goda vanor 
Andlig tillväxt kommer inte ur mystiska erfarenheter utan ur konkreta 
och praktiska initiativ. Vem som helst kan växa som kristen. Man måste 
bara skaffa sig rätt vanor.  Här vill jag peka på fyra sådana viktiga grund-
läggande vanor, nämligen: 

 vanan att sätta av tid för Guds ord 

 vanan att be 

 vanan att ge (att ta ekonomiskt ansvar för sin församling och för 
behövande medmänniskor) 

 vanan att dela gemenskap med Guds församling 
 

3. Andlig mognad tar tid 
Jesus gav sina lärjungar den tid de behövde för att lyssna till honom, 
göra egna erfarenheter och dra egna slutsatser. Med tiden fick deras 
entusiasm allt djupare rötter. Med tiden blev tron fast, hoppet tydligt 
och övertygelsen varm.  
 

4. Andlig mognad visar sig mer genom liv än genom lära 
Man kan ha en teoretisk kunskap om teologi och kristet liv utan att 
man lever det livet, men andlig mognad visar sig inte i att man vet mer 
än andra utan i att man lever i enlighet med vad man vet. Hos en and-
ligt mogen människa går lära och liv hand i hand. ”Den som vet hur man 
handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.” (Jak 4:17)  
 

5. Andlig mognad kräver relationer 
Vi växer inte isolerade från andra. Vi växer genom relationer. ”Låt oss 
ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, 
och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar 
göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att 
dagen närmar sig.” (Hebr 10:24-25)  



 

6. Andlig mognad sker genom erfarenheter 
Sann andlig mognad innebär att ha ett hjärta som tillber Gud, som skaf-
far sig relationer och gläds åt dem, som använder sina gåvor i tjänst för 
andra, och som delar med sig av tron till de förlorade.  
I våra försök att hjälpa människor att växa vill vi arbeta med alla dessa 
dimensioner: tillbedjan, gemenskap, bibelstudier, evangelisation och 
tjänande. 
 

7. Andlig mognas märks… 
 

 …genom kunskap 
Kunskap om Guds ord. 

 …genom förmågan att förstå vad som är viktigt 
Kunskapen blir förståelse, översikt, bedömningsförmåga. 

 …genom övertygelse 
Att veta vad man ska göra (att ha kunskap), varför (att ha perspektiv) 
och hur (att ha kunnande) är värdelöst om man inte har övertygelsen 
som motiverar till det. 

 …genom kunnande 
I det kristna livet måste man skaffa sig ett visst kunnande för att växa: 
studera Bibeln, tjäna i församlingen, vittna, bygga upp relationer och 
att lära sig använda sin tid rätt. 

 …genom karaktär 
En kristuslik karaktär är målet för all kristen tillväxt. Det innebär att 
målet för vår undervisning måste vara förvandlade liv, inte bara att ge 
information.  
 

STEG 4: Från medlem till medarbetare  
 

Några påståenden: 
Varje kristen är en medarbetare i Guds rike, Ef 2:10. 
Varje tjänst är betydelsefull, 1 Kor 12:18-22. 
Vi är beroende av varandra, 1 Kor 12:18-22. 
Vår tjänst för Gud och människor formas av många olika faktorer, som 
våra andliga gåvor, våra personligheter, våra förmågor och våra erfa-
renheter. Allt detta kan bli användbara verktyg när det läggs i Guds 
händer. 
 


