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JESUS KRISTUS
VÅR FASTA KLIPPA

INLEDNING
Syftet med församlingsordningen är att beskriva det väsentliga i vår församlings tro och liv. Här
finns att läsa om församlingens uppgift och vad det innebär att leva med och i församlingen.
Vi är en församling som vill stå stadigt på klippan Kristus och utföra hans missionsuppdrag.
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VÅR HISTORIA OCH BAKGRUND
Stockaryds Frikyrkoförsamling bildades 5 april 2009 då Filadelfiaförsamlingen och Missionsförsamlingen gick samman. Den 6 februari 2011 blev också Hetseryds Missionsförsamling en del
av gemenskapen. Församlingen är ansluten till Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst-ffs)
och Svenska Alliansmissionen (SAM).
Frikyrkoförsamlingen har rötter som sträcker sig tillbaka till ca 1865. Omkring år 1870 byggdes ett
missionshus och utifrån detta växte så småningom Missionsförsamlingen fram. Den nya
Missionskyrkan invigdes 1940. Pingstväckelsen nådde Stockaryd 1923 och spreds snabbt, inte
bara till Stockaryd utan också till angränsande byar och samhällen. En församling bildades 1925
och ett kapell uppfördes 1931. Hetseryds Missionsförsamling växte fram ur stugmöten som hölls i
bygden runt 1908. Missionshuset byggdes 1915.

VÅR IDENTITET OCH TRO
Vi är en kristen församling med rötterna i både Svenska Alliansmissionen och i Pingströrelsen. Vi
vill också i fortsättningen stå för evangelisk förkunnelse - Jesus i centrum, omvändelse och tro,
och för den helige Andes verk i våra liv och i församlingen.
Rom 5:19-21, Apg 2:1-2, 38-39,1 Kor 12:7-13.
Vi bekänner vår tro till Jesus Kristus som vår Frälsare och Herre. Vi är en del av den världsvida
kyrkan och bekänner en enda Gud och treenigheten – Fadern, Sonen och den helige Ande.
Församlingen är en gemenskap samlad kring Jesus Kristus. Församlingen består av människor som
sagt sitt ja till Guds kallelse till tro, dop och lärjungaskap och bekänner Jesus som Guds son.
Vi vill som församling vara Kristi synliga kropp genom att föra evangeliet vidare i vittnesbörd och
tjänst samt genom att dela en gemenskap.
Joh 1:1-18, Joh 3:16, Apg 4:12, 1 Kor 3:11, 1 Kor 15:1-7, Ef 4:1-16, Fil 2:5-11.

VÅR BIBELSYN
Vår tro är grundad i Bibeln. Bibeln är skriven av människor och alla dessa människor var
inspirerade av Gud. Jesus själv har bekräftat Bibelns auktoritet. Tro på Bibeln är därför ett tecken
på lydnad mot Kristus själv. Bibeln är vårt enda, ofelbara rättesnöre för tro och liv. Vi tror att Gud,
genom Bibeln, talar till människor i alla tider. Församlingens kallelse är att i varje tid försöka
förstå, förkunna och förkroppsliga Bibelns eviga budskap. För detta uppdrag är vi fullständigt
beroende av den helige Andes hjälp.
2 Tim 3:16-17, 2 Petr 1:19-21. Ps 119:105, Matt 4:4, Matt 7:24-27.
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VÅR VISION
Vår vision är att vara en Jesuscentrerad och öppen församling.
Vi vill finnas till för människor.
Vi vill finnas med i evangelisation och mission i vår bygd, vårt land och vår värld.

VÅRT UPPDRAG
Med utgångspunkt i Jesu missionsbefallning vill vi som församling föra evangelium till alla folk och
synliggöra Guds rike både där vi bor och i världsomfattande missionsåtaganden. Vi vill söka vår
bygds bästa och vara till välsignelse för andra och vi vill verka för Guds folks enhet. I ord och
handling vill vi peka på Jesus genom mission, evangelisation, socialt ansvarstagande och i olika
verksamheter. Det vill vi göra på ett sätt som är relevant för vår tid.
Matt 28:19-20, Matt 24:14.
Den kristna tron innebär också en kallelse till diakoni – att vara i utgivande tjänst för andra, att
bära varandras bördor och att praktiskt hjälpa varandra. Diakoni ska präglas av respekt, omtanke
och medkänsla. Kristen tro uttrycks i relation till Gud och varandra. Vi gör oss tillgängliga för Guds
kärlek, besvarar den och ger den vidare till andra. Vi vill att det ska känneteckna vår församling.
Joh 13:1-17, Gal 5:22-23, Gal 6:2.
Information om församlingens olika verksamhetsgrenar finns på vår hemsida. www.frikyrkan.nu.

VÅR FÖRSAMLINGSINRIKTNING
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Vår församlingsinriktning utgår från korset och hjärtat. Guds kärlek genom Jesus omfamnar hela
världen och vi är kallade att bygga relationer vertikalt (med Gud i tillbedjan)och horisontalt (med
varandra och till dem som ännu inte känner Jesus). Följande bibelord beskriver detta:
”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa
som dig själv.” Matt 22:37-40.
1. Vi bekänner att Jesus är Herre
Vi vill stå stadigt på klippan Kristus, bekänna honom som Guds Son, vår Frälsare och Herre. Vi tror
att det är han som bygger sin församling. Matt 16:15-18.
2. Vår främsta uppgift är att älska och tillbe Gud
Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och
sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i
ande och sanning.”
Joh 4:23-24, Ps 34:3, 1 Petr. 2:5,9, Heb 13:15.
Vi tillber i GUDSTJÄNSTER och BÖN, vi möts i kyrkan och hemma i husen. I en atmosfär av
tillbedjan förvandlas vi och blir uppfyllda med den helige Ande. Det är viktigt att växa på insidan
för att få kraft att verka utåt.
”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen…” Apg 1:8
3. Guds plan för oss är att vi skall följa Jesus och vara hans lärjungar. ”Följ mig…” Matt 4:19
Vi vill att församlingen skall vara en plats där man växer och mognar i sin tro och som människa. Vi
vill stötta varandra och ge verktyg till att leva som kristna mitt i vardagen.
Detta sker genom: UNDERVISNING och PRAKTIK
En central del är att upptäcka vilka nådegåvor vi har och att lära oss att använda dem.
Ledarskapets uppgift är att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst.
Ef. 4:12-13, Kol 1:28.
4. Vi skall älska vår nästa, därför bjuder Jesus oss att gå ut…
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes
namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens
slut.” Matt 28:19-20, Apg 1:8.
BERÄTTA om Jesu kärlek i ord och handling för dem som ännu inte har en kristen bekännelse. Vi
vill frimodigt berätta om vår tro och vinna andra för Jesus. Vi vill ta ett samhällsansvar och
samarbeta med andra för att skapa ett bättre samhälle. Vår kallelse är att vinna Stockaryd för
Jesus, men också att ha ett bredare perspektiv: vår kommun, Sverige, andra länder. Vi vill vara
öppna för att ständigt våga pröva nya vägar för att nå ut.
BETJÄNA Kristi kropp. Vi vill att vår gemenskap skall vara varm, kärleksfull och relevant, där vi
hjälps åt att bygga upp Kristi kropp. Vi är Kristi kropp i funktion, utrustade med gåvor som
kompletterar andras. Vi tror därför att det bästa sättet är att tjäna tillsammans i olika team. Vi
tror också att cellgrupperna spelar en viktig roll.
Ef 4:12b, 1 Kor 12:27.
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VÅR GEMENSKAP
Ett kristet liv innebär ett liv i överlåtelse till Jesus Kristus och till hans församling. Församlingens liv
är gemenskap och delaktighet. Att vara kristen är att vara lärjunge till Jesus och följa Honom. Att
vara församling är att göra det tillsammans. Gemenskapen med varandra uttrycks på flera sätt,
t ex genom personlig vänskap, gemensamt arbete i de olika verksamheterna och genom
församlingens olika sammankomster.
Apg 2:41-47. Ef 4:3, Matt 18:20, 1 Joh 4:7-21, 1 Kor 13:13. Rom 5:5.
I gemenskapen har alla en unik plats och ett unikt bidrag. Genom den helige Ande utrustar Gud
sin församling så att alla blir en viktig del i helheten. Ingen lärjunge till Jesus är färdig. Vi är ett folk
på väg…
Rom 12:4-8, 1 Kor 12:4-11, Ef 4:11-16.

Gudstjänsten – den stora gemenskapen
Gudstjänst firar vi till Guds ära och människors uppbyggelse. Vi är överlåtna till gemenskap med
varandra och till att söka bevara vår enhet. Det uttrycker vi genom att regelbundet mötas till
gudstjänstfirande som fördjupar gemenskapen. I vår gemenskap är Jesus mitt ibland oss genom
den helige Ande. Att medverka i en gudstjänst handlar om att både vara medveten om, tro på, be
om och förbereda sig på att få vara ett redskap för Guds Ande. Vi vill att gudstjänsten ska präglas
av mångfald. Gud ger olika gåvor genom den helige Ande till uppbyggelse av församlingen.
Apg 2:42, Kol 3:16, 1 Kor 14:26, Heb 10:25.
Vi vill värna om de kristna traditionerna och högtiderna.
- Undervisning och predikan av Ordet
Vi lägger stor vikt vid förkunnelsen av Ordet. Vi vill ständigt vägledas av Guds levande Ord och
genom Andens närvaro, så att vi växer som lärjungar. Vi som församling har ett ansvar att rätt
förmedla Bibelns budskap och att följa Jesus genom att lyda Guds Ord. Vi tror att Gud möter oss i
det förkunnade Ordet. Han möter oss till omvändelse, upprättelse, vägledning, undervisning,
glädje och tröst. I det mötet ges tillfälle till gensvar i tro, bekännelse, bön, tacksamhet, lovsång,
överlåtelse, offer och tjänst. Vi vill att Ordets mångsidighet ska synliggöras i innehåll och form i
gudstjänsten.
Rom 10:14-17, Apg 10:44. Hebr 4:12
- Tillbedjan och bön
Genom hela Bibeln uppmanas vi att tillbe Gud. Det finns många olika uttryckssätt för detta
beskrivet i Guds Ord; lovsång, glädjerop, falla ner inför Gud, lyfta händerna etc. Vi tror att Gud vill
ha vår tillbedjan och därför vill vi prioritera detta.
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Ps 95-10, Joh 4:23-24, 1 Petr 2:5.
Bön är en tjänst som varje kristen är kallad till. Gud har knutit stora löften till bönen och vår
övertygelse är att utan bön så blir allt vårt arbete ineffektivt och verkningslöst. Personligt och
tillsammans vill vi i uthållig bön uttrycka vårt beroende av Gud, vår tro på Gud och förvänta oss
att Han ska verka och göra långt mer än vi kan be eller tänka. Relationen med Gud genomsyrar
hela livet. En viktig del av bönelivet är att be tillsammans, med och för varandra. Bibeln uppmanar
oss att be om helande för dem som på olika sätt lider av sjukdom eller behöver inre helande.
Detta innebär inte att vi uppmanar till att sluta med läkarbehandling eller medicinering.
Jer 33:3, Matt 7:7-11, Fil 4:6-7, 1 Tess 5:17, Ef 3:20, Mark 16:18, Jak 5:14-16.
- Nattvard
Vi firar nattvard, Herrens måltid, regelbundet. Nattvarden påminner om Jesu Kristi försoningsoffer
för vår skull, uttrycker vår delaktighet i Jesus Kristus och försäkrar att vi genom tron på honom har
syndernas förlåtelse, gemenskap och hopp. Vi firar nattvard, Herrens måltid, för att det andliga
livet ska förnyas och den kristna gemenskapen fördjupas och det kristna hoppet proklameras. Till
nattvarden inbjuds alla som tillhör Jesus Kristus och vill leva i gemenskap med honom.
Matt 26:26-29, 1 Kor 10:16-17,1 Kor 11:17-34.
- Dop
Dopet är en gåva, en av de heliga handlingar som församlingen förvaltar på Herrens befallning och
som människan får ta emot i tro. Dopet är vårt vittnesbörd om tro och ett sätt att synliggöra
frälsningen. Dopet är människans svar på Guds kallelse till omvändelse och ett nytt liv. I dopet
bekänner människan Jesus som Herre och där möter Herren människan med sin förlåtelse och
nåd. Dopet uttrycker därför en djup gemenskap med Kristus. Församlingen förkunnar och
praktiserar dop genom nedsänkning efter personlig bekännelse om tro på Jesus Kristus.
Matt 28:19, Apg 2:38-41, Rom 6:3-11.

I gudstjänsten betjänar vi med
- Vigsel
Vi ser äktenskapet som den samlevnadsform som är enligt Guds ordning. Vi gör det i övertygelse
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
skapade människan till man och kvinna. Guds utgivande kärlek är en förebild för den
äktenskapliga relationen. Sexualitetens ram är den livslånga troheten i ett äktenskap mellan en
man och en kvinna. Församlingen praktiserar vigsel mellan man och kvinna.
1 Mos 1:26-28, 1 Mos 2:18-25, Matt 19:1-12.
- Barnvälsignelse
Liksom Jesus tog upp barnen i sin famn och välsignade dem, vill vi som församling ge möjlighet för
föräldrar att bära fram sina barn i en välsignelseakt. Barnvälsignelsen är en tacksamhets - och
glädjefest. Det är en förbönsstund för barnet, eventuella syskon och föräldrarna. Akten visar på en
vilja att låta församlingen tillsammans med föräldrarna leda barnet till en personlig tro och andlig
mognad.
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Mark 10:13-16, Matt 18:1-7, 10, Ps 127:3.
- Begravning
I vår församling ryms hela livet. Hit hör även döden. I begravningsgudstjänsten finns rum för sorg
och saknad men den domineras av det kristna framtidshoppet. Ofta är församlingens pastor
officiant. De praktiska frågorna brukar överlåtas till en begravningsbyrå men pastorn och andra
medlemmar erbjuder hjälp och stöd för de anhöriga före och efter begravningen.
Joh 11:25-26, 1 Tess 4:13-14, Fil 3:20-21, Rom 8:11.

Smågrupper – den lilla gemenskapen
Församlingen handlar i första hand om relationer. Att vara kristen är att vara överlåten till
gemenskap med andra kristna. Församlingens medlemmar kallas därför att respektera varandra,
förlåta varandra, bära varandras bördor, be för varandra och hjälpa varandra att leva, växa och
mogna som kristna.
- Cellgrupper
Gemenskapen i en cellgrupp är en praktisk form för omsorg, delat liv, uppmuntran och växande i
lärjungaskap. Cellgruppen är också en viktig del i församlingens bönetjänst.
Apg 2:46-47, Apg 12:12, Kol 3:16,
- KOM grupper
Alla medlemmar i vår församling tillhör en KOM-grupp (KOM - Kärlek och Omsorg). Gruppen
träffas några gånger under året för att utföra de praktiska uppgifterna i församlingen men också
för att ha gemenskap med varandra.

Själavård
Ibland behöver vi någon att prata med, någon som lyssnar och ger stöd. Därför erbjuder
församlingen möjlighet till enskilda samtal och förbön.
Rom 12:15, 2 Kor 1:4, 1 Tess 5:11, 14.

VÅR SYN PÅ FÖRVALTARSKAP OCH GIVANDE
Allt vi är och har tillhör egentligen Gud och Gud vill att vi ska förvalta det och betjäna med det vi
fått. Anden kan förstärka personliga förmågor och ge nya gåvor med syfte att bygga upp
församlingen och utrusta för tjänst. Våra ekonomiska resurser är också en gåva. Att ge en tiondel
av sin inkomst är en god andlig vana och en tradition som följt Guds folk och som vi tror att Gud
välsignar. Allt givande är frivilligt och ska ges med glädje.
1 Kor 4:1-2, 1 Petr 4:10-11, Malaki 3:10, 2 Kor 8:1-8, 2 Kor 9:6-8.

VÅR SYN PÅ MEDLEMSKAP
I vår församling välkomnas var och en som har en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och
Frälsare och som är döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Medlemskap innebär att leva i Kristi efterföljelse och dela församlingens gemenskap och uppdrag
inklusive ansvaret för dess ekonomi och verksamhet. Medlemskap i församlingen kan därför
förvärvas:
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- genom dop på bekännelse av tro
- genom flyttningsbetyg från annan församling, vilket även gäller överfört medlemskap från
församling i annan kristen tradition än baptistisk.
Medlemskap kan upphöra genom flyttningsbetyg till annan församling, genom begäran om
utträde eller genom uteslutning. Upphörande av medlemskap anmäls och bekräftas i ett
församlingsmöte.
Rom 10:9-10, Heb 10:23-25, 39.

VÅR ORGANISATION
Vi vill som församling även i våra strukturer försöka återspegla det som är grundläggande bibliska
värden: alla människors lika värde och förmåga att höra Guds röst, Guds kallande och utrustande
av människor för olika tjänster, samt en god och tydlig ordning för allas bästa.
Församlingens organisation regleras av dess stadgar. Där framgår att årsmötet och
församlingsmötet är vårt högsta beslutande organ. Årsmötet väljer församlingsledning och
personer till olika uppgifter, råd och grupper.
Församlingsledningen är ett förberedande, ledande och verkställande organ och fattar beslut i
frågor som rör församlingens löpande verksamhet. Församlingsledningen har huvudansvar för
ekonomi, personal, fastigheter och för att verkställa församlingens beslut. De bär också
huvudansvaret för församlingens andliga ledning, vård och utveckling. Församlingsledningen
samverkar med råden och ledargrupperna.
Till församlingsledare utses människor som har församlingens förtroende, vill överlåta sig till
uppgiften och är beredda att tjäna Gud och medmänniskor i detta sammanhang. De som ingår i
ledarskapet har avgett tystnadslöfte inför församlingen. I församlingsledningen ingår också
församlingens föreståndare.

ÄNDRING AV FÖRSAMLINGSORDNINGEN
Denna Församlingsordning antogs 2015.05.24. Församlingsordningen är ett levande dokument, en
del i en pågående process. Det är därför naturligt att församlingsordningen omprövas och
förändras efter viss tid. Ändringar i församlingsordningen sker enligt samma regler som för
stadgeändring. Ett beslut om förändring ska förberedas i församlingen. Förslag till ändring ska
lämnas till församlingsledningen minst två månader före årsmötet. För ändring av
församlingsordningen fordras att två tredjedelar av antalet avgivna röster i årsmötet biträder
förslaget.
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