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Församlingsordning
Identitet
Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida
allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus
födelse. Vi bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden.
Bekännelsen är grundad i Guds Ord, såsom det är givet i Bibeln och är
sammanfattad i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen (se bilaga i
slutet av detta dokument).

Bibeln
Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi tror att Gud talar till alla
människor i alla tider genom Bibeln, författad av människor inspirerade av
Guds Ande. Vår uppgift är att, ledda av den heliga Anden, leva oss in i Guds
ord, för att leva ut det, personligt och gemensamt. Bibeln har tillkommit i en
annan tid och kultur än vår egen, och budskapet till oss är inte alltid
uppenbart för oss. Tolkning och tillämpning av Guds ord sker när vi som
församling möts i lyssnande och samtal, under bön om Andens ledning och
med utgångspunkt i Jesus Kristus som ordets centrum. I Jesus ord och
gärningar ser vi Guds avsikt och handlande med världen.
* 2 Tim 3:16–17, Apg 15

Jesus Kristus
Vi tror på Jesus från Nasaret, den väntade Messias, som i ord och handling
förkunnade de goda nyheterna, evangeliet, att Guds rike är nära. Vi tror att
Jesus Kristus är både Gud och människa, att han dog för våra synder och
återskapade gemenskapen mellan Gud och världen. Hans uppståndelse från
döden ger oss hopp om evigt liv och om en värld i försoning. I tron på honom
får vi förlåtelse från synd, gemenskap med Gud och evigt liv. Jesus Kristus är
vår Herre och vår Frälsare.
Joh 1:1–18, Fil 2:6–11, 1 Kor 15:1–28 , Joh 3:16, 1 Joh 5:11–12

Guds rike
Vi tror att det kommer en dag då Jesus återvänder, då hela skapelsen befrias
från ondska och Gud slutför sitt försoningsverk. Vi väntar på en framtid när
Guds rike skall genomsyra allt. Denna framtid försöker vi leva ut redan här
och nu, i efterföljelse och mission. Vi ber och verkar för att Guds vilja skall
ske på jorden såsom i himlen. Därför vill vi vara till välsignelse där vi bor och
för de människor som vi möter.
*Rom 8:19–25, Upp 21:1–8, Matt 6:9–15, Luk 11:1–4

Försoning och förvaltarskap
Guds rike har inga geografiska gränser. Därför är vi en lokal församling som
är engagerad i ett globalt uppdrag att förkunna försoning med Gud och med
varandra. Därför vill vi medverka till en varaktig och miljömässigt hållbar
utveckling och samverka med alla goda krafter, enskilda människor, kyrkor
och andra organisationer, som verkar för en värld i fred och frid.
*Jer 29:11, 1 Tim 2:1–4

Efterföljelse
Jesu liv och undervisning, hans död och uppståndelse, är vägledande för
hela livet och för hela världen. Jesus kallar oss till efterföljelse där vi är. Ingen
är färdig, vi är alla på väg. Personligt och gemensamt vill vi låta hela vårt liv,
vår tro och etik, formas av Jesu ord och handlingar. Efterföljelsen får därför
personliga och samhälleliga konsekvenser.
*Matt 9:9–13, Luk 19:1–10

Mission
När vi följer Jesus följer vi honom i hans uppdrag att försona hela världen
med Gud. Genom tro på och omvändelse till Jesus Kristus sker denna
försoning. Därför vill vi vittna om Jesus för våra medmänniskor. Genom ord
och handling vill vi vägleda till livet med honom.
*2 Kor 5:14–21, Matt 28:18–20

Kärlek
Kristen tro uttrycks i relation till Gud och till varandra. Genom bön och
tillbedjan bejakar vi Guds erbjudande om relation. Det sker som ett gensvar
på den kärlek som alltid älskar först – tydligast uttryckt i Jesu död på korset
till liv och försoning för alla människor. Att låta Guds kärlek genomsyra alla
relationer betyder att vi aktivt söker den andres bästa och att vi likt Gud
älskar fritt, spontant, oförtjänt och trofast.
*Rom 5:8, 1 Joh 4:16–21, Jes 54:7–8

Andens ledning
Anden är Guds närvaro – en källa till liv som pulserar i den kristna
gemenskapen – som förklarar och gör Skaparens och Försonarens verk
levande och närvarande. Guds Ande ges som gåva till alla som tror på och
tar emot Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vi fördjupar det andliga livet
när vi låter oss uppfyllas av den heliga Anden, när vi lyssnar till, urskiljer och
följer Andens ingivelser. Vi vill präglas av Andens frukter såsom – kärlek,
glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och
självbehärskning. Andlighet och karaktär hör ihop.
*Joh 3:5, 1 Kor 2:12–16, Apg 8:26–27, 1 Kor 12:3, Gal 5:22–23

Gemenskap
Vi är överlåtna till och värdesätter gemenskap med varandra. Det uttrycker vi
genom att regelbundet mötas till gudstjänstfirande. Församlingen praktiserar
även denna överlåtelse genom andra verksamheter och gemenskapsformer,
där hemmet får utgöra en viktig grundsten.
*Apg 2:41– 47, Matt 18:20

Konflikthantering
Vi vill hantera konflikter inom församlingen utifrån Jesu exempel, där kärlek
och nåd alltid får råda. Det viktigaste är att tala personligt och direkt med den
som man upplever en konflikt med och att syftet alltid är försoning. Om inte
försoning nås, kan samtalet vidgas med någon eller några människor som
båda parter känner förtroende för. I yttersta fall, eller där situationen
involverar många människor, har församlingsledningen ett ansvar att hantera
konflikten.
*Matt 18:15–20

Redskap för varandra
Som församling är vi Kristi kropp, där varje medlem har en särskild uppgift
som betjänar helheten. Vi uppmuntrar alla att söka efter de uppgifter som
stämmer med personliga förmågor och med de nådegåvor som Anden ger till
var och en som tror. Anden kan förstärka personliga förmågor och den kan ge
nya gåvor med syfte att bygga upp församlingen och utrusta för tjänst.
* Rom 12:4–8, 1 Kor 12:4–11, Ef 4:7–16

Givande
Våra ekonomiska resurser är också en gåva. Med gåvan följer ett ansvar att
förvalta och fördela som Anden leder. Var och en skall ge efter sin förmåga
och med glädje. Att ge en tiondel av sin inkomst till församling är en biblisk
uppmaning, en god andlig övning och en tradition som följt Guds folk. Tiondet
påminner oss om att allt är Guds, en övertygelse som motiverar att dela med
sig frikostigt och att ibland ge över sin förmåga.
* 2 Kor 9:6–8, Mal 3:10, 2 Kor 8:1–7

Gudstjänst
Gudstjänsten är central i vårt liv och innebär ett möte mellan Gud och
människor. När vi firar gudstjänst är alla deltagare och medskapare, till Guds
ära och människors uppbyggelse. Guds ord, förkunnelsen, bönen, lovsången,
nattvarden och förbönen är de bärande delarna i gudstjänsten. Gudstjänsten
är alltid offentlig och öppen för alla.

Dop
Dopet i den treenige Gudens namn är en gåva. Det är både vårt vittnesbörd
om tro och Guds sätt att synliggöra frälsningen. När människan sänks ner i
dopgraven och reses upp visas vad som sker – en övergång från död till liv.
Dopet är en yttre handling genom vilken Gud enligt sitt löfte förmedlar nåd till
den som omvänder sig och tror. I Nya Testamentet beskrivs dopet som ett
dop till och in i Kristus. Genom tro och dop förenas vi med Jesus Kristus och
tar emot Guds frälsning och den heliga Anden. Det ger ett nytt sammanhang
och är en början på ett liv i Kristus efterföljelse. Dopet in i Kristus är också ett
dop till gemenskap med alla dem som är döpta till Kristus. Vi praktiserar dop
genom nedsänkning efter personlig bekännelse om tro på Jesus Kristus.
*Apg 2:37–40, 1 Petr 3:21–22, Rom 6:4

Nattvard – Herrens måltid
Vi har fått Herrens måltid som en gåva med rik och mångfaldig innebörd. I
brödet och vinet blir mötet med Jesus Kristus tydligt. Måltiden följer Jesus
eget handlande i instiftelseberättelsen; han tog, han tackade, han bröt och
han gav. I måltiden speglas en gemenskap som överskrider alla gränser
mellan människor. Kristus död till försoning för varje människa och för hela
skapelsen gestaltas, och vi får bekänna vår synd och skuld och ta emot
förlåtelsen. Nattvarden firas till minne av Jesus död och uppståndelse utan att
stanna i ett tillbakablickande – Kristus själv närvarar genom den heliga Anden
när bröd och vin delas. Nattvarden är en måltid som stärker hoppet om att
Kristus vandrar vid vår sida och leder oss mot den framtid som Gud har
förberett för alla människor. Måltiden genomsyras därför av tacksamhet och
lovprisning. Till Herrens måltid inbjuds alla som söker Jesus Kristus.
*Matt 26:26–29, Mark 14:22–25, 1 Kor 10:16–17, Matt 26:26–29
1 Kor 11:26
Barnvälsignelse
Alla barn tillhör Guds rike och ingen särskild akt är nödvändig för att upprätta
detta förhållande. Det är familjens och församlingens gemensamma uppgift
att hjälpa barnet till medvetenhet om denna tillhörighet. Barnvälsignelsen är
en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess föräldrar
och syskon. Den uttrycker även vår vilja att ta emot barnet i vår gemenskap
och att tillsammans med föräldrarna leda det till personlig, medveten tro och
andlig mognad.
*Rom 5:12–21, Mark 10:13–16

Vigsel
Vi tror att äktenskapet är den form av samlevnad som är välsignad av Gud. Vi
uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad, i övertygelsen att det
är en styrka för mannen, kvinnan och barnen, liksom för samhället i dess
helhet, att ett förhållande gestaltas som ett offentligt förbund. Äktenskapet har
sin grund i skapelsen. Gud skapar människan till man och kvinna. Guds
utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens
ram är den livslånga troheten.
1 Mos 1:26–28, 2:18–24, Matt 19:1–9

Begravning
I vår församling ryms hela livet. Hit hör döden. Som församling finns vi
närvarande genom gudstjänst, gemenskap och genom den praktiska omsorg
som behövs. Vid begravningsgudstjänsten tar vi och de anhöriga avsked av
den döde och överlämnar kroppen till gravens vila. I högtiden finns rum för
sorg och saknad, men den domineras av det kristna framtidshoppet och
tacksamhet och glädje över vad livet gav.
*Joh 11:25–26

Organisation
Församlingens organisation regleras av dess stadgar. Där framgår att
Administrationsmötet är vårt högsta beslutande organ. Administrationsmötet
väljer en styrelse, ordförande och vice ordförande med huvudansvar för
ekonomi, personal och fastigheter samt att verkställa församlingens beslut.
Församlingsledningen har det yttersta ansvaret för församlingens andliga
ledning, vård och utveckling. Församlingsledningen har vetorätt över
styrelsen.
Styrelsen ska bestå av församlingsledning och övriga valda ledamöter.

Församlingsmöte
Församlingsmöte hålls en gång i kvartalet, eller när styrelse alternativt
församlingsledningen anser det påkallat. Styrelse och Församlingsledning
ska informera församlingen om planerade aktiviteter och åtaganden.

Församlingsledare
Till församlingsledare kan medlem väljas, som uppfyller bibelns kriterier för
församlingsledare och har församlingens förtroende. Nya församlingsledare
föreslås av församlingsledningen, bekräftas och välsignas till sin tjänst av
församlingen.
Tjänsten är inte tidsbegränsad, men den enskilde prövar sin kallelse vart
fjärde(4) år.
Den enskilde kan, om förutsättningarna ändras, eller om den inte längre
uppfyller kriterierna för församlingsledare befrias från sin tjänst.
*1Tim 3:2-7 , Titus 1:7

Till särskild tjänst
Gud kallar kvinnor och män till att tjäna församlingen på ett särskilt sätt.
Dessa avskiljs offentligt för sina uppgifter genom bön och handpåläggning.
Förutsättning för särskild tjänst är förtroende och medlemskap i församlingen.
För alla i särskild tjänst finns en etisk tystnadsplikt. Församlingens pastorer
har en absolut tystnadsrätt vilket gör att en pastor inte får höras som vittne
om något han eller hon har tagit emot under bikt eller enskild själavård.
* Ef 4:11–12, Apg 6:6

Styrelse
Styrelsen utses av Valberedningen och väljs av Administrationsmötet, detta
regleras i stadgarna.

Valberedning
Församlingsledningen är också *valberedning för tjänster och uppdrag i
församlingen.
*Om församlingsledningen inte utser någon annan.

Medlemskap
Det är viktigt för oss att församlingens gemenskap ska vara öppen och
välkomnande, samtidigt som utmaningen och kallelsen till efterföljelse som
Jesus riktar till oss inte går förlorad. Vi har därför valt att definiera vår modell
för tillhörighet och medlemskap i nivåer. För den som vill kalla församlingen
sitt hem är dörren alltid öppen. Vem som helst kan få ta del av gudstjänstliv
och gemenskap. För den som söker en djupare gemenskap finns möjlighet
att bli medlem i församlingen. Detta är ett beslut som förknippas med dop och
en tydligt uttalad önskan om överlåtelse till ett liv i Jesu fotspår. Med
medlemskap följer också delat ansvar för församlingens verksamhet och
ekonomi. För den som vill fungera som ledare i olika uppgifter ställs ännu
högre förväntningar på trofasthet och efterföljelse.
Ändring av församlingsordningen
Det är naturligt att församlingsordningen då och då omprövas med vissa
mellanrum. Den bör därför utvärderas och eventuellt förändras åtminstone
vart femte år. Förslag till ändring skall lämnas till församlingsledningen minst
fem månader före årsmötet. Ett beslut om förändring skall förberedas genom
samtal i församlingen. För ändring av församlingsordningen fordras att två
tredjedelar av antalet avgivna röster i årsmöte biträder förslaget.

Bilaga 1.

Apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på
Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom
den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda
på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror
på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Nicenska trosbekännelsen
Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt
synligt och osynligt. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son,
född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte
skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilket allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen, blev människa
av kött och blod genom den heliga Anden och jungfrun Maria, korsfästes för
vår skull under Pontius Pilatus, led döden och begravdes, uppstod på tredje
dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra
sida och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda, och vars
välde aldrig skall ta slut. Vi tror på den heliga Anden, som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern, som tillbeds och äras med Fadern och Sonen och
som talade genom profeterna. Vi tror på en enda, helig, universell och
apostolisk kyrka. Vi erkänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse. Vi väntar
på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

