
Sanningen ska göra er fria…säger Jesus i Joh 8:32 och syftar på sig själv 

som sanningen som ska befria människorna. Men jag tror vi kan ta de fem 

orden och applicera på mycket i livet.  

Sanningen kan ibland vara jobbig att ta till sig, lättare att förneka, 

obekväm att ha att göra med. Men någonstans är det ändå så att 

sanningen oftast befriar till slut. Det kan gälla alkoholism, det kan gälla 

beroende, det kan gälla otrohet, det kan gälla lögner som uttalats, det kan 

gälla synen på oss själva, det kan gälla dig och mig, det kan gälla 

Mariestads Baptistförsamling Korskyrkan.  

Jag ska predika utifrån årets målsättningar. Vi har haft årsmöte igår och 

även om det är början av mars så blir detta årets visionspredikan.  En 

predikan som kommer ge er tre uppmaningar, och den första är: 

Se sanningen 

Jesus kallar oss till gemenskap, till vänskap, till kropp, till familj, till 

tillbedjan, till tjänande, till efterföljelse… 

Sen den 27e juli 1884 har människor mötts i gemenskap, vänskap, kropp, 

familj, tillbedjan, tjänande, efterföljelse i Mariestads Baptistförsamling 

som vi idag oftast kallar Korskyrkan. Fantastiskt. Tänk om de som bildade 

församlingen 1884 vetat att vi skulle sitta här idag hela gänget i denna fina 

bygganden 128 år senare och att församlingen fortfarande skulle mötas i 

gemenskap, vänskap, kropp, familj, tillbedjan, tjänande, efterföljelse.  Att 

den församlingsplantering som de som team startade fortfarande skulle få 

finnas till 128 år senare. Det är stort och vi ska vara tacksamma för vår 

historia som framför allt handlar om människor, människor som har 

överlåtit sig till att tro på och följa Jesus i sin tid och som försökt förstå 

hur de skulle kunna göra det på bästa sätt. 

Men Mariestads Baptistförsamling har inget egenvärde. 

Finns vi till för att förvalta en historia och en kyrkbyggnad så är bara vi en 

hembygdsförening. 

Finns vi till för att bara trivas och ha det mysigt tillsammans utan störande 

element som förändringar och nya människor så är vi bara en 

intresseförening som vilken som helst. 

Men är vi en kyrka, en del av Guds församling, så är vi efterföljare till Jesus 

ständigt på väg som en del i Guds stora mission. Jesus kallar inte någon 

enstaka utvald speciell from person här och där att följa honom, han 

kallar oss alla. Matt 28:18- 20 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.” 

Jesus talar de orden till dig, han kallar dig att följa honom i vår tid. Det är 

sanningen.  

Sanningen är också att Korskyrkan gått upp och gått ned i medlemsantal 

och att det sen mitten av 80-talet varit en nedåtgående trend där vi se 

senaste åren minskat med i snitt 2 personer per år samtidigt som 

medelåldern ökat till ungefär 60 år, vilket är betydligt över snittet i 

Mariestad. Sanningen är också att vi har en fin verksamhet, men den 

berör inte så jättemånga utanför vår egen lilla krets. Denna trenden är 

inte unik för vår församling utan präglar stora delar av både frikyrkan och 

Svenska Kyrkan idag. Frikyrkan är i kris tror jag de flesta håller med om, 

men vågar vi se den sanningen om oss själva i Korskyrkan är frågan. Ser vi, 



att om inget förändras så kommer vår församling sakta men säkert dö 

utmed oss som finns här. Hur gott vi än har det så är det sanningen.  

Detta kan ju skapa missmod och uppgivenhet, eller så kan det skapa hopp 

och energi. När vi förra året körde gång målsättningsplanen ”Nu vänder 

vi” så var det ju med riktningen att detta är en sanning som kan utmana 

oss och ge oss hopp och energi. Bibeln är full av berättelser där Gud 

vänder mörka situationer till något positivt. Nu är vi inne på år två av tre 

och målet är att hejda den minskande trenden och faktiskt kunna så smått 

vända den. Inte för statistikens skull utan för att Gud älskar människor i 

Mariestad, vill att människor ska leva i vänskap med Jesus Kristus och för 

att vi är Jesus medarbetare i det uppdraget.  

Sanningen är att det också finns många församlingar och kyrkor som 

faktiskt går emot trenden och växer i Sverige idag. Församlingar där helt 

vanliga människor utan kristen bakgrund finner en tro på Jesus Kristus och 

blir förvandlade. Oftast människor mitt i livet emellan 30 och 50 år.  

Församlingar som får vara med om att döpa inte bara två eller tre varje år 

utan 50 och 60 personer.  

Min gamla vän Cahtrine Nygren som är pastor i Eskilstuna och jobbar på 

EFK har under flera år jobbat med materialet Naturlig 

församlingsutveckling i Sverige. Utifrån detta jobb skrev hon och hennes 

kollega Klas Eriksson en liten bok för några år sedan om vad som 

kännetecknar de församlingar som verkligen växer, de som människor 

helt utan kristen bakgrund kommer till tro i. De intervjuade pastorer och 

framför allt människor hlt utan kristen bakgrund som hittat en tro och 

blivit medlemmar i församlingarna.  Och det första de skriver om att det 

är församlingar som varit vid ett vägskäl, som insett att det är kris, som 

insett att om vi bara kör på som nu så kommer vi sakta men säkert tyna 

bort som vågat se sanningen i vitögat, men utifrån det fått nytt hopp och 

gått nya vägar.  

Något annat som de skriver om är att det är varma församlingar, de har 

en varm atmosfär, de har en varm gemenkap och de har en varm 

andlighet. Känner ni igen våra tre ledord som vi har här i Korskyrkan – 

öppenhet, gemenskap och Gudsmöten. Men med värme innan. Så andra 

rubriken idag blir: 

Öka värmen 

Redan från första början var den kristna församlingen en rörelse som 

attraherade människor. Det fanns något där som gjorde att människor 

sögs in i rörelsen som hela tiden söker sig utåt.En varm atmosfär, en 

öppenhet. Över gränser till nya människor. Det börjar redan i Apg 2:41-43 

när den andefyllda kristna går över gränsen från sin övre sal där de suttit 

och gömt sig ut i stan 

41De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de 

troendes antal med inemot tre tusen. 42Och de deltog troget i apostlarnas 

undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. 

43Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom 

apostlarna. 44De troende fortsatte att samlas och hade allting 

gemensamt. 45De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, 

efter vars och ens behov. 46De höll samman och möttes varje dag troget i 

templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i 

jublande, uppriktig glädje. 47De prisade Gud och var omtyckta av hela 

folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med 

dem.  



Sen fortsätter gränserna att korsas, till samarierna, till hedningarna, 

utöver Romarriket. Guds mission – att förmedla evangeliet i ord och 

handling över gränser – är fortfarande den mission som du och jag är 

kallade att vara en del av, som vi som församling är kallade att vara en del 

av. Vi är inte kallade att förvalta byggander och bevara sångskatter, vi är 

kallade att förmedla evangeliet i ord och handling, så Guds kärlek till 

människor omkring oss blir synlig. Det som kännetecknar de växande 

församlingarna idag är att de inte är rädda för förändringar och nya grepp, 

men de är mycket tydliga med sin tro, med fokus på Jesus Kristus och 

betoning på omvändelse.  Faran är ju att kyrkan idag ibland hamnar precis 

tvärtom. Vi blir tydliga med att vi inte vill förändra utan bevara det som vi 

själva känner oss trygga med, men vi blir ganska otydliga i vår tro och i vår 

betoning på omvändelse.  

Det allra viktigaste som de som kommit till tro i dessa växande 

församlingar upplevt i mötet med sina församlingar har varit att de fått 

komma som de är. Det är ingen som har sagt att du måste vara si och så 

för att passa in här. Här tror jag vi har kommit en bit på väg i Korskyrkan, 

men vi kan öka värmen ännu mer. En del är rädda för att de ska släta ut 

evangeliet, men det som attraherat de som kommit till tro och intervjuats 

i undersökningen allra mest är att få sina liv förvandlade.  

Andra området som vi kan öka värmen på är gemenskap. Det är ju inte för 

inte som ord som kropp och familj använd om församling. Vi har kommit 

en bra bit på väg i att människor känner sig hemma när man kommer till 

gudstjänster och samlingar tror jag när jag lyssnar in de som kommit med 

senaste året, men nästa steg! Man stannar inte i en gemenskap om man 

inte får vänner. Är jag och du beredda att släppa in nya människor i våra 

liv och våra hem och vår vardag? En förkrossande majoritet bland de som 

intervjuades fick höra talas om sin församling första gången av en vän. 

Ibland är vi så upptagana i livet av allting att vi knappt hinner med att 

umgås med de vänner vi har, men berättelsen om den varma 

gemenskapen församling behöver få spridas ut i ditt nätverk, bland dina 

vänner. Så vi precis som Andreas gjorde i Joh 1:41 när han säger till sin 

brorsa Simon Petrus ”Vi har funnit Messias” (det betyder Kristus). 42Han 

tog med honom till Jesus. Eller som Fillipos sa till sin polare Natanael 

några verser senare: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag 

och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” De första lärjungarna 

är vänner som tar med vänner till Jesus.  

Tredje området som vi kan öka värmen på är Gudsmötet. Eller egentligen 

kanske inte vi kan öka värmen utan vi kan be och öppna våra liv och vår 

gemenskap så Gud får mer och mer utrymme i våra liv. Det som 

människor poängterar som viktiga i mötet med de växande 

församlingarna är Gudmötet i lovsången, i förbönen och i nattvarden. Det 

är min egen begränsade erfarehte också från samtal med människor både 

här i Mariestad och i Åhus där vi bodde innan, det som berör, drar och 

attraherar är oftast inte mina predikningar eller hur det ser ut i kyrkan 

eller hur vackert vi sjunger, utan det är möjligheten att få smaka Guds 

närhet i lovsång, förbön och nattvard.  

Vi som varit med ett tag blir ibland blir vi nöjda, det blir lite jobbigt om 

Gud ska få för mycket plats, vi blir nästan lite rädda ibland. Men det finns 

ju alltid mer att få smaka av på Guds storhet, varför slå oss till ro. Paulus 

skriver i Ef 3:16-20  

Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa 

genom sin ande, 17så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med 

kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, 18så att ni tillsammans 

med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och 



djupet 19och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills 

hela Guds fullhet uppfyller er. 20Han som verkar i oss med sin kraft och 

förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 

Öka värmen 

Sista rubriken idag blir… 

Håll fokus. 

Som jag sa innan: Är vi en kyrka, en del av Guds församling, så är vi 

efterföljare till Jesus ständigt på väg som en del i Guds stora mission. 

Korskyrkan finns inte till för dig och mig, för att vi ska trivas och må bra. Vi 

finns till för att vi är en dela av Guds missions här i Mariestad och ut över 

världen. Tappar vi det fokuset, så tappar vi vårt existensberättigande. De 

starkt växande församlingar från alla olika samfund som fanns med i 

undersökningen hade alla det gemensamt att de hade ett stort fokus på 

missionsuppdraget.  

Se sanningen, öka värmen, håll fokus. Vi går ett spännande år till mötes, 

ett år där vi får be och tro att våra målsättningar kan få bli verklighet och 

där du kanske till och med kan få förmånen att följa någon eller några en 

bit på vägen fram till Jesus och bli överlåtna efterföljare till honom.  


