
FÖRSAMLINGSORDNING



Församlingens existens och grund 
vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, 
som vi tror är Guds ord, hämtar vi 
vår tro och vår lära. Vi är en del av 
den världs- vida kyrkan och bekän-
ner en treening Gud – Fadern, 
Sonen och den helige Ande.

Vi är en del av Guds rike. Ett rike 
som saknar geografiska gränser och 
som visar sig genom att Guds när-
varo blir synlig och verksam. Jesus 
Kristus är Bibelns kärna och stjärna. 
Vi tror att människan behöver om-
vända sig till Jesus Kristus och få för-
låtelse för sina synder. Jesus Kristus är 
vägen till Gud, men det finns många 
vägar till Jesus. I sin nåd föder han oss 
på nytt och genom honom blir vi rätt-
färdiggjorda inför Gud.

Församlingen är en pentekostal, 
karismatisk församling med bap-
tistiska rötter. Vi tror att den helige 
Ande leder oss och hjälper oss till 
en förståelse och tolkning av Bi-
beln. Den helige Ande ger oss också 
andliga gåvor av både naturlig och 
övernaturlig karaktär.

Vi betonar den personliga tron. 
Varje medlem har eget ansvar och 
frihet att själv läsa och tolka Bibeln. 
Tillsammans söker vi Guds vilja för 
församlingens liv.

Församlingen är en fri församling 
och medlem i Pingst fria församlin-
gar i samverkan och i Trossamfun-
det Pingst.



Vår uppgift är att älska och ära 
Gud, att evangelisera och mis-
sionera utifrån Bibelns lära, att 
fira gudstjänster och att ge stöd 
åt medlemmarnas andliga tillväxt 
och mognad. Kärleken till Gud 
och till vår nästa är den stora 
drivkraften för gemenskapen och 
verksamheten. Genom bön och 
lovsång vill vi ära och lova Gud. 
Genom undervisning, förbön, 
själavård och nära gemenskap vill 
vi hjälpa varandra att växa som 
människor. Genom att berätta 
om vår tro för andra vill vi sprida 
kunskap om vem Gud är.

Vi vill att vår kärlek till Jesus 
Kristus ska vara synlig i det vi gör 
som enskilda och som försam-
ling. Han är vår vägvisare och vårt 
föredöme. Jesu liv och undervisn-
ing, hans död och uppståndelse, är 
vägledande för hela livet och för 
hela världen. Liksom Jesus kallade 
sina första lärjungar, så kallar han 
oss till att följa honom där vi är. 
Ingen är färdig, vi är alla på väg. 
Personligt och gemensamt vill vi låta 
hela vårt liv, vår tro och vår livsstil, 
formas av Jesu ord och handlingar. 
Vårt lärjungaskap får därför alltid 
konsekvenser för våra liv.

 



På söndagar firar vi gudstjänst. Det 
är något av det viktigaste vi gör 
som församling. Gudstjänsten är 
ett möte mellan Gud och männi-
skor. Förkunnelsen, lovsången och 
bönen/förbönen är de viktigaste 
beståndsdelarna i gudstjänsten. 
Den är alltid offentlig och öppen 
för alla som vill vara med.

Vi tillämpar troendedop i Faderns, 
Sonens och den heliga Andens 
namn genom nedsänkning i vatten 
efter personlig bekännelse om tro 
på Jesus Kristus. Bibeln lär oss att 
vi behöver komma till tro först och 
sedan ska vi låta döpa oss i vatten. 
Dopet är ett dop till gemenskap 
med Kristus och hans församling. 
Dop sker i samband med gudstjän-
ster, men kan undantagsfall ske 
mer privat.

Vi firar regelbundet nattvard i 

samband med gudstjänst. Nat-
tvardsfirande kan också ske i min-
dre sammanhang, t.ex. i hemgrup-
per och vid hembe- sök. Nattvard 
firas till minne av att Jesus dog på 
korset, för oss, för varje människa 
och för hela skapelsen. Vi äter 
brödet och dricker vinet under 
bön och lovsång. Nattvardsfirandet 
är ett möte mellan oss och Gud. I 
nattvarden får vi pröva våra liv och 
ta emot Guds nåd. När vi tar emot 
bröd och vin synliggörs vår tro att 
vi är försonande med Gud genom 
Jesus Kristus.
 Vi praktiserar ett öppet natt-
vardsbord och bjuder in alla som 
har en tro på Jesus Kristus.

 På min mästares

uppdrag



Efter Jesu exempel så välsignar vi 
barn när föräldrar efterfrågar det. 
Detta sker under en gudstjänst, 
men kan även ske mer privat. 
Vi ber om Guds välsignelse över 
barnen därför att de är Guds barn 
och tillhör hans rike. Vi tror att 
barnen har ett försprång in Guds 
rike enligt Jesu ord i Matteus 
18:1-4. 

 På min mästares och på din egen döper jag dig, i faderns, 
sonens och den heglie 
andes namnbekännelse

Vi som vuxna har ett ansvar att 
vägleda barnen fram till ett egen 
personlig tro och ett eget ställn-
ingstagande.



I begravningsgudstjänsten tar vi 
och de anhöriga avsked av den av-
lidne i vetskap om att den avlidnes 
ande gått hem till Gud. En röd tråd 
i begrav- ningsgudstjänsten är att 
det kommer ett återseende. För-
samlingens pasto- rer kan utföra 
begravningsakter som då sker efter 
en kristen ordning.

Gud är ägare av allt. Han är ska-
paren och har gett oss livet och 
dess förutsättningar. Genom att 
ge tillbaka till honom visar vi vår 
tacksamhet till honom. Vi ger till-
baka genom att ge av en del av våra 
resurser av pengar,  tid, gåvor, kraft 
och engagemang  till hans försam-
ling. På vilket sätt vi är delaktiga i 
givandet är ett beslut var och en tar 
personligen. För många är den bib-
liska tiondeprincipen vägledande, 
dvs. att ge 10 % av sina intjänande 
pengar till församlingen. För andra 
är det viktigaste att ge så mycket 
man kan och leva i löftet om att 
den sår rikt, får också en rik skörd 
(2 Kori 9:6). Givandet är anonymt. 
Ingen bedöms efter hur mycket 
hon eller han ger. Grunden för allt 
givande är frivillighet och glädje.

Äktenskapets grund är 1 Mosebok 
2:24; ”Det är därför en man lämnar 
sin far och mor för att leva med sin 
hustru, och de blir ett”. Äktenska-
pet har tre fundament; Att älska, 
att bli ett och att officiellt ordna ett 
juridiskt bin- dande förbund (ingå 
äktenskap). Vi bekänner äkten-
skapet som den sam- levnadsform 
som är enligt Guds ordning. Gud 
skapade människan till man och 
kvinna. Guds utgivande kärlek är 
en förebild för det äktenskapliga 
samlivet. Sexualitetens ram är den 
livslånga troheten i ett äktenskap 
mel- lan en man och en kvinna. 
Församlingens pastorer förrättar 
vigsel mellan man och kvinna. 
Dock krävs det att pastorn har vig-
selrätt för att den ska bli juridiskt 
bindande.

Givande



Vi vill visa vem Jesus är. Varje 
medlem i församlingen är kallad 
att utifrån sina förutsättningar 
berätta om sin tro. Som församling 
vill vi göra den kristna tron känd 
både i Gävle, Sverige och utanför 
Sveriges gränser. Vi gör det genom 
ord och handling, genom evange-
lisation och socialt ansvarsta- gan-
de, med Jesus som förebild.

Mission Diakoni
Kärlek och gemenskap tar sig 
konkreta uttryck i praktisk omsorg 
och hjälp genom församlingen. 
På olika sätt vill vi göra tjänst för 
andra och vara hjälpande.



Tjänst
Alla är kallade till tjänst i försam-
lingen. Genom den helige Ande 
utrustas vi med gåvor för att bli 
skickliga i att utföra tjänst. I för-
samlingens verksamhet får var och 
en ge av sin tid, sina resurser och 
sin förmåga. Allt vi gör i försam-
lingen är till Guds ära.

 Gud kallar kvinnor och män 
till att tjäna församlingen på ett 
särskilt sätt som pastorer, för-
samlingsledare, själavårdare och 
missionärer. Dessa av- skiljs of-
fentligt för sina uppgifter genom 
bön och handpåläggning.



Vi vill ge stöd och hjälp i olika livs-
situationer. 
 I församlingen finns själavård-
are som är avskilda av församlin-
gen och som har tystnadsplikt. 
Genom dem ges tillfälle för samtal 
och förbön.

Verksamhet

Själavård

Utifrån församlingens uppgift så 
vill vi skapa och forma verksamhet 
för olika ålders- och intressegrup-
per. Verksamheterna kan från 
tid till tid se olika ut beroende på 
behov och resurser.



Församlingen är en gåva till varje 
medlem, liksom varje medlem 
med sina gåvor och sin kallelse är 
en gåva till församlingen. Eftersom 
ingen av oss är fullkomlig, så är vi 
alla på väg och vi är alla i behov av 
Guds nåd. Ett medlemskap visar 
på en vilja att stödja varandra och 
att vi tillsammans vill följa Jesus. 
Med medlemskap följer också de-
lat ansvar för församlingens verk- 
samhet och ekonomi. Våra stadgar 
säger; ”Medlemskap i församlin-
gen kan erhållas av var och en som 
kommit till tro på Kristus och låtit 
döpa sig.” Tro på Jesus Kristus 
och dop till Jesus Kristus är alltså 
förutsättningar för medlemskap. 
Den som önskar bli medlem ska 
söka kontakt med någon av för- 
samlingens pastorer för samtal och 
information. Välkomnande av nya medlem-

mar sker offentligt i någon av våra 
gudstjänster.

Medlemskap upphör om någon 
medlem själv så önskar det. Ett 
medlem- skap kan också up-
phöra om en medlem genom ord 
och handling lever ett liv som 
strider emot Bibelns lära. Frågor 
angående medlemskap avgörs på 

Medlemskap



medlemsmöte med beslutsrätt.
Församlingens organisation regl-
eras av dess stadgar. Där framgår 
att medlemsmötet är vårt högsta 
beslutande organ. Vid det ordinarie 
administrationsmöte varje år väljs 
en styrelse med huvudansvar för 
ekonomi, personal, fastigheter och 
för att verkställa församlingens 
beslut. Styrelsen leds av ordförande 
som väljs av församlingen. Försam-
lingen avskiljer församlingsledare 

som bär huvudansvaret för för-
samlingens andliga ledning, vård,
utveckling, evangelisation, mis-
sion, undervisning, själavård, 
medlemskap och mötesverksam-
het. Församlingsledarnas arbete 
leds av församlingsföreståndaren. 
En församlingsledare stannar i sitt 
uppdrag så länge han/hon själv 
vill det. En församlingsledare kan 
avsättas av församlingen om han/
hon har förlorat församlingens 



Församlingsord-
ningens status
förtroende.

Församlingsordningen 
arbetas fram av försam-
lingsledarna. På medlems-
möte tas beslut om att anta 
den. Vi är ett folk på väg 
och vår församlingsord-
ning kan förändras. Ett 
beslut om förändring skall 
förberedas genom samtal 
i församlingen. Beslut om 
förändring ska alltid ske i 
medlemsmöte.
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