KRISTEN TRO & FÖRSAMLINGEN

För dig som vill
bli medlem i en
missionsförsamling.

Välkommen!
Varje församling i Missionskyrkan består av människor
som tror på den Gud som
bibeln berättar om och som
visat sig i Jesus Kristus.
Om du tror på Jesus
Kristus är du också välkommen att bli medlem i församlingen. Församlingen erbjuder
en gemenskap där du kan växa
och utvecklas i tron tillsammans med andra.
Missionskyrkans församlingar skiljer sig åt sinsemellan, precis som medlemmar i
en och samma församling är
olika. Men det gemensamma
är en vilja att följa Jesus
Kristus och att växa i tro.
Mångfalden av åsikter,
åldrar och bakgrunder är en
tillgång som skapar öppenhet,
både inom församlingen och
till andra människor.

Gemenskap
Församlingen syns tydligast när den samlas till gudstjänst. Där möts alla åldrar till lovsång, bön,
eftertanke och krafthämtning.
I kyrkan finns det möjlighet att mötas i andra sammanhang också, som i samtalsgrupp, vid
kvinnofrukost, på kyrkkaffe, i andakt, på körövning eller i scoutgruppen.
Församlingen erbjuder gemenskap på många sätt, men som kristen har du en uppgift
även i vardagen – att berätta vad du tror på, hjälpa dem som behöver stöd och att dela livets
villkor med andra.

Rum för livet
Missionskyrkan består av människor som
tycker och tänker olika på många sätt. Vissa
har en sökande, trevande tro medan andra
har en tro som prövats och vuxit sig stark
genom åren. I bibeln talas det om att församlingen är som en kropp med olika
kroppsdelar. Alla kan inte vara fötter eller
ögon, utan det behövs många olika slags
delar för att helheten ska fungera. Så är det
med församlingen. Också du är välkommen!

Svenska Missionskyrkan är ett av de största kristna
samfunden i Sverige. Missionskyrkans församlingar vill
skapa tillfällen för gudstjänst, eftertanke och gemenskap
och även vara med och forma ett bättre samhälle. En viktig del i det är det stora barn- och ungdomsarbete som
bedrivs i SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom.
Missionskyrkan delar bekännelsen till Jesus Kristus
som Herre och Frälsare med den kristna kyrkan över hela
världen. Budskapet sprids vidare genom församlingarna i
Sverige och genom samarbete med kyrkor i andra länder.
Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill
Missionskyrkan bjuda in till en öppen gemenskap med
utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar.
Vill du veta mer om Svenska Missionskyrkan? Ta
kontakt med någon i församlingen där du bor, eller besök
hemsidan, www.missionskyrkan.se.

Plats för församlingens kontaktuppgifter:

www.missionskyrkan.se

