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SYFTE: Tillbedjan
 Betjänande

VISION: Vara en församling som  
 driven av kärlek utför Jesu 
 uppdrag.

”Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av 
allt ditt förstånd… och Du skall älska din nästa 
som dig själv. På dessa båda bud hänger hela lagen 
och profeterna”
Matt 22:37-40

UPPDRAG: Gå ut till våra med-
 människor med det glada  
 budskapet om frälsningen  
 genom Jesus Kristus. 
 Döpa dem och lära dem att 
 bli överlåtna, andefyllda 
 lärjungar till  Honom.

”Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. 
Döp dem i Faderns, Sonens och Den Helige Andes 
namn och Lär dem att hålla allt vad jag har befallt 
er…”
Matt 28:19-20

 Evangelisation
Församlingsgemenskap

Lärjungaskap



Samhället - Ointresserad  De som inte nåtts av församlingens arbete

Kyrkobesökare - Intresserad  De som finns med i någon av församlingens aktiviteter

Medlem - Troende   De som tagit emot Jesus och gått med i församlingen

Lärjunge - Överlåten  De som beslutat sig för att växa till i andlig mognad

Tjänst - Evangeliserande  De som tagit ansvar för församlingens uppdrag

PROCESS:  Tillväxten sker utifrån och in. Vi befinner oss på olika nivåer 
   av tillväxt och överlåtelse. 
   Varje nivå har unika behov, motiv, problem och potential.

Samhället

Intresserad

Ointresserad

Troende

Överlåten

TJÄNST

Lärjunge

Medlem

Kyrkobesökare

Överlåtelsecirkeln



TJ
ÄN

ST

FÖ
RS

AM
LI

NG
SG

EM
EN

SK
AP

EVANGELISATION

LÄRJUNGASKAP

Be
tjä

na
r K

ris
tus

Till-
bedjanVittnar om Kristus

Växer till i Kristus

Lä
r k

än
na

 Kr
ist

us

Tillväxtkvadraten

Församlingsgemenskap Lära dem de första grunderna i den kristna tron och inlemma dem 
   i församlingen

Lärjungaskap  Lära dem att växa till andligt och leda dem till att bli mogna, 
   överlåtna kristna

Tjänst   Lära dem att betjäna andra genom  att hjälpa dem att finna sina 
   unika gåvor

Evangelisation  Lära dem att GÅ UT och leda de ointresserade till att bli 
   intresserade och troende på Jesus

Tillbedjan   Hela denna process får sin näring ur en levande, kärleksfull relation 
   till Jesus Kristus

ARBETSSÄTT:  Församlingen skall hjälpa människor från att vara 
   ointresserade av Jesus Kristus, till att bli betjänande och 
   evangeliserande kristna.



STRATEGI: VINNS 
  Människor i samhället nås genom vänskapsrelationer, vittnesbörd, riktade 
  satsningar mm.

  GRUNDLÄGGS 
  Människor lär känna Kristus och kommer till tro genom kristnas personliga 
  vittnesbörd, gudstjänster, ungdomsarbete, smågrupper och kurser i  den 
  kristna trons grunder mm.

  VÄXER TILL
  Församlingsmedlemmen uppmuntras att växa till i andlig mognad och ett liv 
  i lärjungaskap genom undervisning i gudstjänster, ungdomssamlingar, små
  grupper och lärjungaskapskurser.

  BETJÄNAR
  Församlingsmedlemmen uppmuntras till att finna och använda sina unika 
  gåvor för att betjäna andra genom, olika kurser i gåvoupptäckande, praktisk 
  träning i smågrupper mm.

  VINNER
  Medlemmen utvecklas och tränas genom kurser och mentorskap till att själv 
  GÅ UT och utföra församlingens uppdrag.

GRUNDVÄRDERINGAR: 

  VI TROR:
  Att människan är skapad för att ära och tillbe Gud.
  Att bibeln är inspirerad av Gud och utgör grunden för tro och liv.
  Att frälsningen endast kan fås genom tron på Jesus Kristus.
  Att människan har behov av omvändelse, förlåtelse från synd och 
  pånyttfödelse.
  Att förkunnelse inspirerad av den Helige Ande är en katalysator som 
  förvandlar människan.
  Att församlingsgemenskap ger förutsättning för ett rikt kristet liv.
  Att församlingen skall vara kulturellt relevant och samtidigt förbli 
  trogen i läran.
  Att vi som församling finns till för de icke troende.
  Att en bibelförankrad livsstil bäst utvecklas i smågrupper.
  Att lärjungar till Jesus längtar efter ständig tillväxt.
  Att tiondegivande är en biblisk princip som för med sig stor välsignelse.


