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Kirkens mission
Menighedens mission er: ”Må dit rige bryde igennem. Må din vilje ske på jorden, som den sker i himlen”
(Matt 6:10 Bibelen på hverdagsdansk). Vi tror, at det sker ved, at vi modtager og afspejler Guds
kærlighed til verden. (1 Joh 4:19 og Matt 22:37-39)
Citykirken Aarhus eksisterer for at fremme et fællesskab af mennesker, der vokser i deres relation til Gud,
er i stadig personlig udvikling og giver Guds kærlighed videre.

Kirkens fire fokusområder
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Kirkens fire fokusområder er Gud, mig, dig og os. Til hvert fokusområde knytter sig nogle værdier, og disse
fungerer som kirkens arbejdsredskaber og omhandler måden, vi ønsker at nå vores drøm på og se vores
fokusområder blive praktiseret og realiseret.

Mission

Mission er en værdi, der knytter sig til fokusområdet dig. Mission handler om, at vi som kirke på en attraktiv
og positiv måde ønsker at vidne for verden og række ud til mennesker i nød både lokalt, regionalt og i andre
lande. Mission handler endvidere om, at vi i hverdagen skaber ægte, dybe fællesskaber, som er
inkluderende og åbne over for nye mennesker.
Mission skal ske gennem både ord, handling og undere og i en atmosfære af åbenhed, accept og
imødekommenhed. Den skal skabe både personlig forandring og samfundsforvandling.

Spiritualitet (åndelighed)

Spiritualitet er en værdi, der knytter sig til fokusområdet Gud. Spiritualiteten skal centrere sig omkring Jesus
og være oprigtig. Det vil sige, at den på en naturlig måde udspringer af vores relation til Gud. Den skal
udfolde sig i en atmosfære af nåde og liv. Frugten af spiritualiteten må være personlig, overnaturlig
livsforvandling og tilbedelse.

Personlig vækst

Personlig vækst er en værdi, der knytter sig til fokusområdet mig. Den personlig vækst må have sit udspring i
Guds drøm for den enkeltes liv. Det anerkendes, at vi som mennesker er skabt forskellige med hver vores
åndelige gaver, evner og passioner, og det er ud fra vores personlige talenter, drømme og erfaringer, at vi
skal tjene Gud. Den personlige vækst og tjeneste må ske i en atmosfære af personlig ansvarlighed,
udfordringer og accept af engagementsniveau i kirken. Den personlige vækst må være karakterforvandlende
og skabe discipelskab.

Fællesskab

Fællesskabet i kirken skal være kendetegnet ved en indbyrdes og respekterende kærlighed. Med fokus på
omsorg, opmuntring og næstekærlighed skal fællesskabet skabe dybe og berigende relationer. Frugten af
dette må være større livsfællesskab, hvor vi er inkluderende, mangfoldige og fordomsfrie i en ånd af
ansvarlighed.

3. Andre elementer i kirken
Lederskab
Lederskabet i kirken skal være visionært, motiverende og udrustende. Det skal som udgangspunkt være
tjenende og reproducerende. Det er teambaseret, og præsterne fungerer ikke som mellemmænd mellem
kirkens medlemmer og Gud. Lederskabet ønsker en fleksibel struktur i kirken, der er smidig og fremmer
funktionsdygtigt samarbejde.
Gudstjenester
Formålet med kirkens gudstjenester er at skabe et ugentligt højdepunkt for både kristne og ikke-kristne.
Gudstjenesten skal være relevant, attraktiv, kreativ, inspirerende og sætte rammer for et personligt møde
med Gud.
Citygrupper
Citygrupper er små grupper af mennesker fra citykirken, som mødes rundt omkring i Aarhus på caféer, i
private hjem eller lignende. Citygruppen er et sted, hvor du kan komme lidt tættere på andre og måske på
Gud. Det er et sted, hvor du kan føle dig hjemme, føle dig tryg, dele liv på godt og ondt, tale om Gud og
bare have det sjovt. Det er sted, hvor du investerer i andres menneskers liv, men hvor der også investeres i
dig. Citygruppernes formål er at skabe små kristne fællesskaber rundt omkring i Østjylland, hvor relationer
bliver tætte og venskaberne styrkes.

4. Kirkens trosbekendelse
Det teologiske grundlag: Den apostolske trosbekendelse:

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himmelens og jordens skaber,
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre
hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes
forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Vi har følgende kommentarer til trosbekendelsen:
•

Vi tilslutter os de trinitariske trosartikler om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd og mener, at
forståelsen af Helligånden og menigheden har fået fornyet og væsentlig substans med både den
pentekostale og karismatiske fornyelse. Vi mener, at aktiv brug af nådegaver er et centralt udtryk for
nytestamentligt menighedsliv.

•

Vi tror på, at de fire karakteristika, som beskriver kirkens natur (nicænum: én, hellig, almindelig og
apostolsk) også er opgaver, kirken som Guds redskab har i verden – at formidle enhed og forsoning,
at være til rådighed for Gud i tjeneste og tilbedelse, at inkludere mennesker af alle racer, sprog og
samfundslag og at formidle budskabet om Guds kærlighed og frelse i Jesus Kristus i konkret mission.

•

Vi tror, at hele Bibelen er inspireret af Gud. Den åbenbarer hans væsen og relation til mennesker. Vi
har et klassisk bibelsyn og mener, at skriften, som øverste autoritet, er rettesnor for undervisning og
vejledning i kirke og hverdag. (Lausannepagten).

•

Vi mener, at dåb forudsætter bekendelse om omvendelse og tro på Jesus Kristus som Herre.

•

Vi tror, at Gud har sat tjenestegaver i kirken til at opbygge og udruste de hellige, således at alle kan
tjene med sine nådegaver og i sin Gudgivne drøm.

Citykirkens værdier
Vi ønsker at være…

for Jesus
- fordi vi tror på ham!
Jesus er årsag til kirkens eksistens i første omgang og han er stadig den der bygger og leder den. Han viste og viser os hvem
Gud er og hvad Gud vil, og vi ønsker at fortsætte det han begyndte - i samme ånd og kraft.
for respekt
- fordi alle fortjener det!
Vi ved at ethvert menneske har uendelig værdi, er villet og skabt unikt af Gud og i Hans billede. Vi tror vi kun kan modtage fra
hinanden når vi respekterer hinandens positioner og roller.
for potentiale
- fordi du kan!
Vi tror på at der i ethvert menneske er et enormt potentiale som vi gerne vil anerkende, kalde frem og give gode
vækstbetingelser og rum. Vi vil gerne fremme vækst og udvikling og se muligheder i stedet for begrænsninger. Din drøm kan
sammen med andres blive vores drøm.
for forskellighed
- fordi vi ikke er ens!
Vi er en multi-kirke med mange generationer, etniciteter og socialklasser. Vi ser forskellighed som en styrke både til at møde
alle slags mennesker og for bedre at kunne afspejle Guds mangfoldighed.
for hverdagen
- fordi livet har flest af dem!
Vi vil gerne være kirke 24/7. Der hvor vi hver især bor, arbejder og færdes. Det kristne liv skal leves ud i samspillet med alle de
mennesker vi møder. Gudstjenester er ikke kirke, men der hvor hverdagslivet mødes, opmuntres og fejres
for generøsitet
- fordi vi ligner Gud mest når vi giver!
Vi ønsker at være generøse med vores liv, tid, ressourcer og alt andet vi i første omgang jo har fået givet af Gud. Vi håber at
blive kristne der er kendt for ikke at være selvtilstrækkelige.
for kvalitet
- fordi vi er skabt til det!
Vi ønsker at gøre vores bedste med det vi har og vil gerne at alt vi har og gør afspejler vores fuldkomne far i himlen.
for enhed
- fordi der kun er én kirke!
Uanset antallet af kirker og kirkesamfund har Gud kun én kirke på jord og kun ét hold børn. Derfor vil vi gøre vores til at
fremme enhed, samarbejde og sunde relationer både i og uden for kirken. Det kristne budskab handler om fred og vi ønsker
at være kendt som fredsstiftere.

for verden
- fordi vi elsker verden!
Gud sendte sin søn for at redde verden - fordi han elskede den. Vi ønsker på alle tænkelige måder at elske mennesker, både i
og uden for kirken, i vores by og i vores land. Vi ønsker at være kirke også for dem som endnu ikke kommer i kirke og at gøre
en forskel både lokalt og globalt.
for fremtiden
- fordi den er lys!
Vi tror at Gud har en løsning på de udfordringer det samfund vi lever i har, og vi tror at kirken skal være en aktiv medspiller i
den. Vi ønsker at bygge kirke for fremtiden, også med stor fokus på vore børn og unge. Vi vil tænke langsigtet og altid gøre alt
for at nå den kultur og tid vi lever i.
for livet
- fordi vi tror på et liv før døden!
Vi vil være FOR livet, positive, livsglade og med fokus på de vidunderlige muligheder livet giver. Uden at fornægte de
vanskeligheder og udfordringer det også bringer. Vi vil også være kirke for livet, for hele livet, alle generationer til alle tider.
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