Församlingsordning
Församlingsordningen är en beskrivning av Grindtorpskyrkans teologi, stadgar och praxis.

Församlingens grund
Vår tro och bekännelse är grundad
i Guds Ord, Bibeln. Därifrån hämtar vi vår tro och vår lära. Läran är
sammanfattad i den Apostoliska
trosbekännelsen. Vi är en del av
den världsvida kyrkan och vi bekänner en treenig 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
närvaro blir synlig och verksam.
Gud är skaparen av universum.
Han verkar i skapelsen och han är
den som kommer att återupprätta
skapelsen.
Församlingens existens och grund
vilar på Jesus Kristus. Jesus Kristus
är vägen till Gud, men det finns
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många vägar till Jesus Kristus. Genom honom blir vi rättfärdiggjorda
inför Gud. Vi tror att människan
behöver omvända sig till Jesus
Kristus, låta döpa sig och få förlåtelse för sina synder. I sin nåd föder han oss på nytt och döper oss i
den helige Ande.
Vi tror att den helige Ande leder
oss och hjälper oss till en förståelse och tolkning av Bibeln. 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 pingstförsamling med baptistiska rötter. Församlingen är en fri församling och
medlem i Pingst fria församlingar i
samverkan och i Trossamfundet
Pingst.

Församlingens uppgift
Vår uppgift är att göra Jesus Kristus
känd, trodd och efterföljd. Vi gör
det genom att älska och ära Gud,
genom att sprida Bibelns budskap
och söka leva ett liv efter Guds
vilja, genom att fira gudstjänster
och genom att ge stöd åt varandras andliga tillväxt och mognad.
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 för att flera ska
komma till tro. Genom att göra
sociala och humanitära insatser,
både nationellt och internationellt,
vill vi förbättra människors levnadsvillkor.

Församlingens liv
Vi vill att vår kärlek till Jesus Kristus
ska vara synlig i det vi gör som enskilda och som församling. Han är
vår vägvisare och vårt föredöme.
Jesu liv och undervisning, hans död
och uppståndelse, är vägledande
för hela livet och för hela världen.
Liksom Jesus Kristus 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.

Församlingens verksamhet
Gudstjänst
På söndagar firar vi gudstjänst.
Söndagen är dagen då Jesus Kristus uppstod. Gudstjänsten är ett
möte mellan Gud och människor.
Predikan, sången, musiken och
bönen är de viktigaste beståndsdelarna i gudstjänsten. Den är alltid
offentlig och öppen för alla som vill
vara med.
Dop
Vi tillämpar dop i Faderns, Sonens
och den helige 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 Jesus Kristus och hans församling. Dop sker i samband med
gudstjänster, men kan i undantagsfall ske mer privat.
Nattvard
Nattvard firas i samband med
gudstjänst. Nattvardsfirande kan

också ske i mindre sammanhang,
t.ex. i hemgrupper och vid hembesök. Vi praktiserar ett öppet nattvardsbord och bjuder in alla som
har en tro på Jesus Kristus. Vinet är
alkoholfritt och brödet glutenfritt.
Nattvard firas till minne av att Jesus dog på korset, för oss, för varje
människa och för hela skapelsen.
Nattvardsfirandet är en måltid
mellan oss och Gud, en gemenskapsmåltid som för kristna samman. 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 och att vi
väntar på Jesu återkomst. Vi äter
brödet och dricker vinet i glädje
och under bön och lovsång.
Barnvälsignelse
Efter Jesu exempel 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. Föräldrarna och
församlingen har ett ansvar att

vägleda barnen fram till en egen
personlig tro och ett eget ställningstagande.
Vigsel
Äktenskapets grund är 1 Mosebok
2:24 och den ordning som Gud har
gett oss; ”Det är därför en man
lämnar sin far och mor för att leva
med sin hustru, och de blir ett”.
Äktenskapet har tre fundament;
Att älska varandra, att bli ett och
att officiellt ordna ett juridiskt bindande förbund (ingå äktenskap).
Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet.
Församlingens pastorer förrättar
vigsel mellan man och kvinna.
Begravning
I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de anhöriga avsked
av den avlidne i vetskap om att
den avlidne gått hem till Gud. En
röd tråd i begravningsgudstjänsten
är att det kommer ett återseende.
Församlingens pastorer utför begravningsakter efter en kristen
ordning.

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

känd både i Täby, Sverige och utanför Sveriges gränser. Vi gör det
genom ord och handling, genom
evangelisation och socialt ansvarstagande, med Jesus Kristus som
förebild.
Själavård

Vi vill ge stöd och hjälp i olika livsGud kallar kvinnor och män till att situationer. I församlingen finns
tjäna församlingen på ett särskilt
själavårdare som har församlingsätt som pastorer, församlingsleens förtroende och som har tystdare, själavårdare och missionärer. nadsplikt. Genom dem ges tillfälle
Dessa avskils i en gudstjänst för
för samtal och förbön.
sina uppgifter genom bön och
handpåläggning.
Diakoni (Omsorg)
Kärlek och gemenskap tar sig konkreta uttryck i praktisk omsorg och
Utifrån församlingens uppgift vill vi hjälp genom församlingen. På olika
forma verksamheten efter de besätt vill vi göra tjänst för andra
hov som finns. Verksamheten kan som att göra hem- och sjukbesök.
från tid till tid se olika ut beroende
på behov och resurser. Exempel på
verksamhetsformer är bibelunder- Medlemskap
visning, bönesamlingar, barn- och Församlingen är en gåva till varje
medlem, liksom varje medlem
ungdomsverksamhet, seniorverkmed sina gåvor och sin kallelse är
samhet, kör och konserter. Verksamhetsråd utformar verksamhet en gåva till församlingen. Eftersom
inom sina respektive ansvarsområ- ingen av oss är fullkomlig, så är vi
alla på väg och vi är alla i behov av
den.
Guds nåd. Ett medlemskap visar på
en vilja att stödja varandra och att
Mission
vi tillsammans vill följa Jesus KrisVi vill visa andra vem Jesus Kristus tus. Med medlemskap följer ett
är. Varje medlem i församlingen är gemensamt ansvar för församlingkallad att utifrån sina förutsättens verksamhet och ekonomi.
ningar berätta om sin tro. Som förFörsamlingens stadgar säger;
samling vill vi göra den kristna tron
Verksamhet

”§ 6 Medlemskap. Som medlem
välkomnas den som uppfyller något av följande villkor:
1. Tror på Jesus Kristus som Herre
och Frälsare och har blivit döpt på
egen begäran genom nedsänkning
i vatten i Faderns, Sonens och den
helige Andes namn.
2. Tror på Jesus Kristus som Herre
och Frälsare och är döpt i annan
ordning i Faderns, Sonens och den
helige Andes namn.
Vid dop i Grindtorpskyrkan gäller
punkt 1. I övriga fall beslutar församlingsledarna om medlemskap.
Medlemmar välkomnas i samband
med gudstjänst. Församlingsledarna ansvarar för förteckning över
församlingens medlemmar.”
Tro på Jesus Kristus och dop i Faderns, Sonens och den helige Andes namn är alltså förutsättningar
för medlemskap. Den som önskar
bli medlem ska söka kontakt med
någon av församlingens pastorer/församlingsledare för samtal
och information.

Ekonomi

Demokratisk ordning

Givande

Församlingen är en ideell förening
och dess demokratiska ordning
regleras av stadgar. Vid årsmötet
väljs en styrelse som företräder
församlingen juridiskt och ansvarar
för förvaltning och ekonomi. Ekonomin granskas av valda revisorer.

Gud är ägare av allt. Han är skaparen och har gett oss livet och dess
förutsättningar. Genom att ge tillbaka till honom visar vi vår tacksamhet till honom. Vi ger tillbaka
genom att ge av en del av våra resurser av pengar, tid, gåvor, kraft
och engagemang till hans församling.
På vilket sätt vi är delaktiga i givandet är ett beslut som var och en tar
personligen. För många är den bibliska 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 som sår rikt, får också en rik
skörd (2 Kor 9:6). Givandet är anonymt. Ingen bedöms efter hur
mycket hon eller han ger. Grunden
för allt givande är frivillighet och
glädje.

Församlingsordningens
status

Församlingsordningen arbetas
fram av församlingsledarna. På
församlingsmöte tas beslut om att
anta den. Vi är ett folk på väg och
vår församlingsordning kan förändras. Ett beslut om förändring skall
Församlingen avskiljer nya försam- förberedas genom samtal i församlingsledare efter beredning av för- lingen. Beslut om förändring ska
samlingsledargruppen.
alltid ske i ett årsmöte.
Församlingsledarna har det övergripande ansvaret för församlingBeslut
ens verksamhet, vision och mål.
Församlingsordningen antogs i årsFöreståndaren är i egenskap av sin mötet den 17 mars 2018.
roll alltid församlingsledare, dock
endast så länge personen innehar
föreståndaruppdraget. Församlingsledarna har tystnadsplikt i det
de får veta under bikt eller enskild
själavård.
Församlingsmöten hålls minst fem
gånger per år och årsmöte en gång
per år. Styrelsen eller medlem kan
väcka frågor i församlingsmöte.
För övrigt hänvisas till Grindtorpskyrkans stadgar.

