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del ett
Vilka är Vi?

iNledNiNg

Vi är en gemenskap av människor som har en personlig tro på Gud. Vår tro 

påverkar hela vårt liv och därför betonar vi ofta kraften i och betydelsen av den 

personliga erfarenheten av Guds närvaro. Vår längtan är att den personliga 

relationen till Gud ska fördjupas under hela livet. Samtidigt är tron inte  

individuell utan förankras i en bred kristen gemenskap. Vi ansluter oss till 

trosbekännelser, både klassiska världsvida, nutida ekumeniska och  

pingstkarismatiska. 

Som församling tillhör vi en kristen rörelse med tvåtusenåriga rötter som  

spridit sig till alla världsdelar. Vi är en fristående lokal församling. Samtidigt är 

vi en del av den svenska pingströrelsen. 

Vår historia säger något om vilka vi är. Pingströrelsen formades ur en  

väckelserörelse som spred sig över landet i början av 1900-talet. 

1924 grundades Pingst Jönköping av Pingstförsamlingen i Huskvarna. 

Det har alltid varit centralt för vår församling att betyda något för andra och 

föra evangeliet vidare. Redan innan vi hade en avlönad pastor skickade vi vår 

första missionär utanför landets gränser.



trOSSatSer

Vår tro bygger på Bibelns undervisning som genom 

historien och har tolkats av den kristna kyrkan.  

Det sammanhang man tillhör påverkar betoningar 

i tron och hos den enskilde mottas tron genom den 

personliga relationen till Gud.  I samspelet mellan  

Bibeln, traditionen och de personliga erfarenheterna 

är Bibeln den grundläggande utgångspunkten.

gud 

Tron på en personlig, aktiv och närvarande Gud är 

grunden i vår tro. Gud är alltings ursprung och  

universums skapare. Gud står över allt och därmed 

även över det mänskliga förståndet. Gud har ändå 

valt att visa sig för sin skapelse. Det sker främst 

genom Bibelns ord och tydligast i personen Jesus. 

Där möter vi Gud som närvarande, kärleksfull och 

den som omsluter oss på alla sidor.

I vår kristna tro bekänner vi att Gud visar sig som 

tre olika personer:

Fadern som visar att Gud är vår och hela univer-

sums skapare men också vår pappa som älskar och 

tar hand om sina barn.

1Mos 1:1-26, Rom 8:15, Luk 15:20ff

Människan är inte bara en kropp utan en var-

else med såväl fysiska, själsliga som andliga 

förmågor och behov.

1 Mos 1:26ff, Ps 139

Fallen. Människan har förlorat den ursprungliga  

gudsrelationen genom att vända sig bort från 

Gud. Genom detta har ondskan skadat både 

människan och skapelsen. Bibeln talar om detta 

som synd och att syndens lön är döden. 

1 Mos 3:1ff, Rom 3:23

Upprättad. Människan får genom mötet med 

Jesus möjlighet att upprätta relationen till Gud. 

Jesu död och uppståndelse erbjuder henne 

Sonen som visar att Gud är så intresserad av 

människan att han i Jesus lämnar sitt eget för 

att bli människa och dela vår verklighet.  

Han bar vårt straff och dog i vårt ställe. 

Genom sin uppståndelse erbjuda människan 

liv utan gräns. Genom sin vandring på jorden 

visade han vad Guds rike innebär, med under-

visning och genom under och tecken.

Matt 1:20ff, 3:17, Joh 3:16, Joh 1:14, Luk 4:18-19

Den Helige Ande som visar att Gud går med oss 

i varje steg som vår Hjälpare. Anden ger både liv 

och kraft och gör Guds närvaro verklig och  

konkret. Genom andedopet och kontinuerlig 

uppfyllelse tar vi emot Andens gåvor och 

Andens frukter mognar fram. 

Joh 14:16ff, Apg 1:8, Rom 8:16ff, 
Gal 5:16-25, 1Kor 12-14

MäNNiSkaN 

Skapad. Människan har sitt yttersta ursprung 

i Gud själv och därför är också livet förankrat i 

Gud. Alla människor är skapade till Guds avbild  

med ett unikt och okränkbart värde. Det ger 

människan en särställning bland allt skapat. 

förlåtelse från synden och ett nytt liv i gemen-

skap med Gud. Vi tror att Jesus är enda vägen 

till Gud. I det nya livet med Gud kan människan 

steg för steg formas till större likhet med Gud 

och därigenom allt mer bli sig själv igen. 

Matt 26:28, 1 Joh 1:9, Jes 61:1ff

BiBelN 

Bibeln är den grundläggande utgångspunkten 

för att forma vår tro. Det är i Bibeln som den 

stora kristna berättelsen målas om Gud och 

skapelsen, människan och fallet, Jesus och 

frälsningen, Anden, det nya livet och det eviga 

hoppet. Det är inom denna berättelse som tron 

formas och det kristna livet levs. 



Bibeln är Guds ord. Den är Guds skrivna tilltal till 

människan, inspirerad av Honom men skriven av 

människor. Som Guds ord är Bibelns texter levande 

och Gud talar på ett särskilt sätt genom dem.

Bibeln är auktoritet för lära och liv. Det innebär 

att den kristna tron formas utifrån och i linje med 

Bibeln. Vilket även innebär att Bibeln är både en 

handbok och en måttstock för livet.

Bibeln är en historisk bok skriven i en specifik tid 

och situation men med en evig giltighet. 

Det innebär att den måste läsas och förstås utifrån 

sitt historiska sammanhang men tillämpas och bli 

ett tilltal i varje ny situation. När vi tolkar Bibeln gör 

vi det främst genom bilden av och tron på Jesus. 

Joh 1:1ff, 2Tim 3:16, Ps 1:1ff

FörSaMliNgeN
Bibeln beskriver församlingen med bilder som 

Kristi kropp, ett andligt bygge eller Kristi brud.  

Församlingen är alltså ytterst sätt Guds egendom 

som hans kropp, hans hushåll, hans brud. Bilderna 

talar om förankringen i Gud, samhörigheten mellan 

Gud och alla troende men också om församlingen 

som Guds utsträckta hand till världen.

Församlingen består av människor som insett sitt 

beroende av både Gud och varandra. Tron är tänkt 

att levas i gemenskap och församlingen är där-

för viktig i både det personliga kristna livet och 

trons gemensamma uttryck. Gemenskapen blir 

tydligast genom mötet i den lokala församlingen 

men i ett vidare perspektiv består församlingen 

av alla kristna över hela jorden.

Församlingen gestaltas genom att mötas till 

gudstjänst men församlingen är också när-

varande i samhället genom alla medlemmars 

vardagsliv i arbete och fritid. I församlingen 

förenas människor med olika bakgrunder, åldrar 

och kulturer. I tron på Kristus blir vi Guds barn 

och församlingen blir därmed som en familj. 

Församlingen är inte i första hand till för sig 

själv. På samma sätt som Jesus sändes till  

världen sänder han oss. Församlingen är en 

räddningsark som erbjuder världen hopp.  

Därför är det självklart att människor som inte 

formellt är medlemmar också ska känna sig  

välkomna. 

Ps 92:13-15, 1Kor 12-14, Apg 2:1ff

gudS rike 
Guds rike är den bild Jesus använde för att beskriva det tillstånd 

där Gud har herraväldet. Guds rike är både en verklighet, ett ideal 

och hoppet om den framtid som kommer.

Församlingen präglas av värderingar och förväntningar. I grunden 

handlar detta om att det Gud har tänkt för skapelsen och för 

enskilda människor ska få ske. I bönen Vår fader ber vi 

tillsammans med alla kristna: Låt ditt rike komma.

Gudsriket präglas av ett redan nu – ännu inte. Redan nu har Gud 

makten och vi kan se hur Gud handlar genom att vägleda männis-

kor, stödja de svaga och låta under ske. Men detta har ännu inte sla-

git ut i full kraft. Församlingen och hela skapelsen lever med Guds 

närvaro och makt i ett redan nu som samtidigt påverkas av ondska, 

mörker och synd i ett ännu inte. 

Bibeln talar om att Jesus ska komma tillbaka och då upprätta sitt 

rike fullt ut. Den dagen kommer att innebära upprättelse för hela 

skapelsen men också dom över synd och ondska. Vi väntar troget 

och förhoppningsfullt på Jesu återkomst och gudsrikets genom-

brott. Vi vill öppna oss för den större verklighet som Guds rike 

innebär både nu och i  framtiden. 

Matt 6:33, Mark 1:15, 4:26ff, 10:14ff



del tVÅ
Vad Vill Vi?

ViSiON
Vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med JESUS och 

växer i TRO på honom. Vi vill ge människor HOPP och vara en kyrka som i  

KÄRLEK är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats!

Joh 3:16, Matt 28:18-20, Matt 25:31-46, 1 Kor 13, Jes 61:1

I förverkligandet av församlingens vision vill vi att några kärnvärden ska  

genomsyra och känneteckna det vi är och gör. 



trO
Vi vill leda människor till en personlig och växande tro på Jesus. Vi tror på ett naturligt 

övernaturligt liv och Guds rikes möjligheter genom Den Helige Ande.

Joh 4:14, Joh 14:12, Mark 16:15, 1Kor 4:20, Hebr 11:1

HOPP
Vi vill förmedla mening och ett evigt hopp till världen. Hoppet som uppmuntrar männis-

kor att utvecklas hela livet och som ger nya chanser i livets motgångar.

Ps 62:6, Jes 40:31, Jer 29:11, Ef 1:18, Kol 1:5

kärlek
Vi vill älska Gud helhjärtat och i hans  

villkorslösa kärlek älska människor i ord och handling.

Matt 22:37, Luk 7:47, Rom 12:9, 1Petr 4:8, 1Joh 3:18

relatiONer
Vi vill att vår gemenskap ska präglas av personliga relationer där vi på olika sätt delar livet 

med varandra. Vi tror på gränsöverskridande relationer mellan generationer och kulturer. 

Apg 2:46, 1Kor 12:12, 1Kor 12:26 Rom 12:10, Hebr 10:24

glädJe
Vi vill leva i och förmedla glädjen som har 

sitt ursprung i Gud. I en atmosfär av  

uppmuntran och tacksamhet stödjer vi 

varandra.

Ps 37:4, Ps 100:2, Luk 4:18, Rom 14:17, 

Gal 5:22

öPPeNHet
Vi vill vara en öppen, äkta och ödmjuk  

gemenskap där alla känner delaktighet.  

Vi vill samverka med andra goda krafter 

för att göra Jönköping och världen till en 

bättre plats. 

Joh 1:14, Luk 5:31, Matt 11:28, 1Kor 9:23

PaSSiON
Vi vill att passionen till Jesus ska vara  

drivkraften i våra liv. Hängivenheten 

smittar av sig och uppmuntrar oss till att 

göra vårt bästa för Gud.

Mark 14:3, Ef 6:6, Joh 2:17, Luk 10:27, 

1Kor 9:24

releVaNS
Vi vill möta människors behov till ande, 

kropp och själ, och kommunicera evang-

eliet med nutida uttryck i trohet till Guds 

ord. 

Jes 61:1, 1Kor 9:19ff, Matt 5:13, Matt 9:17,  

Apg 17:23



del tre
Vad gör Vi?

Under denna rubrik beskrivs först några nyckelområden där livet som församling 

uttrycks, därefter presenteras församlingens struktur och ledning.

liVet Med gud OCH VaraNdra
Församlingens viktigaste uppgift är att vara ett uttryck för Guds kärlek, 

i Jönköping och utöver världen. Bibeln talar om församlingen som Kristi kropp 

och därmed som Guds utsträckta händer. Detta innebär också en betoning på 

samhörigheten mellan församlingens medlemmar. Att vara medlem handlar 

om att se sig som del av samma kropp, Kristi kropp. Församlingens viktigaste  

verksamhet är därför den Gudsnärvaro som alla medlemmar representerar i 

sitt vardagsliv. Det är genom alla dessa vardagliga möten som församlingen blir 

verkligt synlig och närvarande. 

Dessutom har församlingen gemensam verksamhet som syftar till att sprida 

och visa på Guds rike, att stödja och upprätta människor, leda till personlig tro, 

lärjungaskap och tjänst. Alla våra gudstjänster, samlingar och verksamheter är 

öppna för alla som är intresserade.



gudStJäNSt

Gudstjänsten är ett synligt uttryck för församlingens liv. Vi möts regelbundet 

och huvudgudstjänsten har vi på söndagar. Själva ordet Guds-tjänst bär i sig 

dubbla riktningar. Vi kommer samman för att tjäna Gud genom att predika 

evangeliet och rikta våra liv till Gud i tillbedjan och omvändelse. Samtidigt är 

detta ett tillfälle där Gud betjänar människor med upprättelse, vägledning och 

välsignelse. Huvudgudstjänsten tolkas till flera olika språk.

gudStJäNSteNS 
gruNdläggaNde diMeNSiONer
Gemenskap

Gudstjänsten är ett tillfälle att mötas som troende. Gemenskapen ska också  

vara öppen så att den som söker sig mot tron ska känna sig inkluderad. 

Undervisning

Bibeln och predikan är grundläggande beståndsdelar i gudstjänsten.

Tillbedjan

I gudstjänsten vänder sig församlingen till Gud i tillbedjan. Ofta sker det genom 

hängiven lovsång.

Andligt formande

Bön, förbön, omvändelse och tillfälle att göra andliga erfarenheter präglar vårt 

sätt att fira gudstjänst.

Rom 12:1-2, Jak 1:27, Ps 100



VigSel OCH BegraVNiNg 
Församlingen vill vara delaktig i viktiga händelser  
kring livet. Vigsel och begravning är handlingar 
som i regel inte sker i samband med församling-
ens ordinarie gudstjänster. Dessa händelser är 
gudstjänster i sig. 

Vigsel är en gudstjänst som inför Gud och försam-
lingen bekräftar att en man och en kvinna ingår 
ett offentligt förbund. Vi menar att äktenskapet 
mellan man och kvinna är den bibliska samlev-
nadsformen. Vi gör det i övertygelsen att det är en 
styrka för mannen, kvinnan och barnen, liksom 
för samhället i dess helhet. Sexualitetens ram är 
den livslånga troheten inom äktenskapet. För-
samlingens pastorer är behöriga att utföra legalt 
giltig vigsel. Brudparet väljer själva vilken pastor 
de vill ha som vigselförrättare. Församlingen 
ser vigseln som en gudstjänst och som en del av 
församlingens liv.
1Mos 1:27, 1 Mos 2:24, Ef 5:31

Begravning är en gudstjänst där familj, vänner och 
församling får minnas och hedra den döde. Detta 
är också ett tillfälle för tröst i sorgen och en  
påminnelse om det eviga hoppet. Församlingen 
och dess pastorer kan även betjäna personer som 
inte är medlemmar i församlingen vid både vigsel 
och begravning.  
Joh 11:25-26, 1 Kor 15:42-44, 1Thess 4:13-18

geMeNSaMMa 
gudStJäNStHaNdliNgar
Sammanlänkat med gudstjänstlivet finns ett antal 

handlingar som är viktiga för oss.

dOP
Dopet är en del av en människas omvändelse och 

beslut att följa Jesus. Genom dopet gestaltas en 

övergång till ett nytt liv med Gud och med hans 

församling. Det är ett dop till Kristus men också 

till Kristi kropp vilket innebär att du blir medlem i 

församlingen. Vi predikar och praktiserar troen-

dedop.  

Dopet sker genom att den som döps blir nedsänkt 

i vatten av en dopförrättare. Detta sker i regel som 

en del av en gudstjänst.

Matt 28:18-20, Rom 6:4, Ef 4:5

NattVard
Nattvarden är ett sätt att återkommande påmin-

nas om Jesu död och uppståndelse. Den är ett  

tillfälle att minnas försoningen, överlåta sig och ta 

emot förlåtelse. Nattvarden visar på samhörighet 

med alla troende och har siktet på Jesu återkomst 

och den kommande himmelska gemenskapen.  

Nattvarden sker vanligtvis som en del i gudstjäns-

ten och är till för alla som tror och vill följa Jesus.

Mark 14:22ff, Apg 2:42, 1 Kor 11:23ff

BarNVälSigNelSe
Barn är en gåva, en välsignelse och ett ansvar.  

Församlingen vill stödja nyblivna föräldrar och 

barnvälsignelsen är ett uttryck för detta. Föräldrar 

bär fram sina barn, de presenteras för församling-

en som välsignar och ber för barn och föräldrar.  

Barnvälsignelsen sker mitt i församlingen och i  

regel i huvudgudstjänsten och erbjuds även för 

den som inte är medlem i församlingen. När 

barnet blir äldre önskar vi att det själv ska ta ställ-

ning till att bli döpt och medlem i församlingen.

Matt 19:14ff, Matt 21:16

PareNtatiON
I samband med vår huvudgudstjänst på söndagar 

har vi regelbundet en minnesstund då vi stannar 

upp och hedrar de i församlingen som avlidit och 

omsluter de närstående i våra förböner. Vi påmin-

ner oss om livets bräcklighet och det himmelska  

hoppets verklighet.
 
FörBöN
Vi tror på en Gud som kan göra under och alla kan 

be om församlingens förbön. I samband med  

församlingens gudstjänster ber vi tillsammans 

och det ges tillfälle för förbön. I livets utmaningar 

är församlingen till för att bära varandra och an-

dra i stöd och förbön. 

Apg 2:42ff, 1 Tim 2:1, Ef 6:10ff, Jak 5:14

gÅVOgiVaNde
Livet och våra resurser är en gåva från Gud. Bibeln 

talar om att ge tillbaka en del av det som blivit 

mitt till församlingen och ytterst till Gud. Det 

kan handla om tid, förmågor men också pengar. I 

gudstjänsten ges i regel tillfälle att ge en gåva till 

församlingen för att den gemensamma verksam-

heten ska kunna genomföras. 

Mal 3:8ff, Matt 6:1ff, Mark 12:42ff

VälkOMNaNde
Församlingen vill vara en öppen, varm och 

välkomnande gemenskap dit alla ska känna sig 

välkomna. Vi ser mötet mellan människor i foajén, 

kyrktorget, som en del av gudstjänstens inledning. 

Kyrkvärdar står vid ingången och hälsar välkom-

na och här finns möjlighet till gemenskap. 

Vid några gudstjänster varje termin välkomnas 

även nya medlemmar till församlingen.

MÅltidSgeMeNSkaP
Gemenskap är en viktig del av att vara församling 

och att fira gudstjänst. Därför ser vi till exempel 

kyrkkaffet som en fortsättning på gudstjänsten. 

Här finns möjlighet att under enkla former bygga 

relationer, möta vänner och samtala om livet och 

det som hänt under gudstjänsten.



SMÅgruPPer  
Pingst Jönköping är en stor församling med 
många människor. Samtidigt tror vi på mötet 
mellan människor och förstår vårt behov av nära 
relationer och att dela livet. Därför arbetar vi or-
ganiserat med smågrupper. Den lilla gruppen och 
den stora gudstjänsten kompletterar varandra. Vi 
vill erbjuda alla medlemmar en nära gemenskap 
för att dela livet och be tillsammans.

BarN OCH FaMilJ
I församlingen finns barn och unga familjer. Vi 
vill med vår verksamhet stödja föräldraskapet 
och föräldrarnas uppgift att vägleda barnen i sin 
tro. Som församling vill vi vara en mötesplats för 
barnen att bygga relationer och fördjupas i sin 
tro.  Under gudstjänsten har vi söndagsskola med 
lek, gemenskap, undervisning och bön. Utöver 
söndagsskolan har församlingen många olika ak-
tiviteter för barn och deras familjer. Flera gånger 
per år genomförs åldersanpassade läger. Vi vill 
också vara en utsträckt hand för barn och familjer 
som ännu inte har kontakt med församlingen.

uNgdOM
Tonårs- och ungdomstiden är en viktig period då 
livsval görs. Församlingen vill stödja de unga och 
erbjuder olika mötesplatser och samlingar. Vi har 
samlingar för högstadieåldern, för gymnasieål-
dern och för unga vuxna. Flera av dessa samlingar 

sker på fredagskvällar och här varvas gemenskap, 
fika, undervisning och gudstjänst. Med jämna 
mellanrum har vi bredare ungdomsgudstjänster 
som samlar ungdomar från hela regionen. 
Läger genomförs flera gånger per år.

OMSOrg OCH SOCialt 
aNSVarStagaNde
En av församlingen grundläggande uppgifter är 
att stödja människor i utsatta situationer. För-
samlingen har ett brett arbete för socialt ansvars-
tagande. Församlingsgemenskapen har i sig en 
stödjande funktion där vi alla är i behov som ”de 
bräckligas gemenskap”. 

Vi har sociala verksamheter som riktar sig till  
särskilda grupper och behov. Vi arbetar bland  
annat med missbruksvård, aktiv hjälp till  
flyktingar och att stödja ensamstående föräldrar.  
Dessutom tjänar olika team med samtal, bön,  
förbön och hembesök för att möta människor med 
omsorg och själavård. Tillsammans med Eriks-
hjälpen driver vi en Second Hand-butik.

StadSdelar
Vi vill vara en kyrka för hela Jönköping. Genom 

medlemmarnas närvaro i olika bostadsområden, 

arbetsplatser och föreningsliv synliggörs detta. 

För att understödja detta bedriver församlingen 

arbete i olika stadsdelar. I Hovslätt har detta  

arbete vuxit sig starkt under många år. Vi bju-

der in till många olika samlingar under veckan i 

Hovslätt. Det är bland annat smågrupper, barn-, 

ungdoms- och familjeverksamhet och omsorgs-

verksamhet. Där firar vi också gudstjänst varje 

söndag.

iNterNatiONellt
Pingst Jönköping är en lokal församling men med 

både en global vision och ett globalt nätverk.  

Från allra första början i församlingens historia 

blev internationellt arbete en viktig verksamhet. 

Grundläggande för detta är Jesu uppmaning att 

sprida och gestalta evangeliet i hela världen.  

Detta arbete finns närmre beskrivet i manualen  

”Vi tror på en rättvis, rättfärdig och räddad värld”.  

Församlingens internationella arbete är idag 

främst koncentrerat till Afrikas horn men vi har 

även starkt engagemang på andra platser. Vår glo-

bala vision gör att vi med glädje antar utmaning-

arna kring det allt mer mångkulturella samhället. 

SÅNg OCH MuSik 
Församlingen har i alla tider varit en plats för att 

utveckla kreativiteten. Vi ser detta som ett uttryck 

för Guds fortsatta skapande. Detta märks tydligt 

i församlingens musikliv där olika musikgrupper 

bidrar till att församlingen är en plats för musik i 

många former. Musiken präglar våra gudstjänster  

och vid några tillfällen per år har vi särskilda  

konserter, inte minst märks julkonserterna  

”Klingande julkort”.

uNderViSNiNg
Kristen tro utgår från en given grund och den byg-

ger på Bibelns budskap. En av församlingens  

grundläggande uppgifter är att predika och  

undervisa. Därför har predikan en central roll i 

våra gudstjänster. Även i andra samlingar ingår 

ofta moment av undervisning. Vi bedriver även 

olika kurser till exempel Alpha-kurser, en 10 

veckors introduktionskurs till kristen tro. I sam-

arbete med June folkhögskola har vi en ettårig 

bibelskola, Bibelskola GROW.

SerViCe
Pingst Jönköping är en församling med stor  

verksamhet och har därför många praktiska  

funktioner som måste fungera. Vi vill hantera 

dessa praktiska frågor på bästa sätt som ett ut-

tryck för gott förvaltarskap. Det mesta av försam-

lingens praktiska funktioner sköts av ideella med-

arbetare. De olika funktionerna är bland annat 

indelade i olika servicegrupper för städning, värd-

skap, cafépersonal, teknik och fastighetsskötsel.



VÅr OrgaNiSatiON
Vi ser i Bibeln beskrivningar hur församlingen är tänkt att fungera men det rent 

praktiska genomförandet av detta varierar över tid. Som församling är vi  

organiserade som ideell förening. Församlingen är organisk och dynamisk och 

den utvecklas ständigt. Vi vilar på en demokratisk grund vilket innebär att  

församlingen väljer sina ledare. Samtidigt som församlingsmötet är det högsta 

beslutande organet har församlingen valt ett ledarskap som leder församlingen.  



Stadgar 
Församlingen har stadgar som styr hur val och  
beslut genomförs. Auktoriserade revisorer gran-
skar hur ledarskapet hanterar den ekonomiska 
förvaltningen samt hur beslut fattas och genom-
förs. 

MedleMSkaP
Alla som har en personlig tro på Jesus Kristus, 
som på sin egen bekännelse låtit döpa sig och 
som accepterar församlingens tillämpning av 
Bibeln kan bli medlemmar i församlingen. Med-
lemskap i församlingen innebär en fördjupad till-
hörighet i gemenskapen men också ett naturligt 
ansvar för församlingens liv. Livet med Kristus är 
ett livslångt lärjungaskap och vi är alla på väg till 
ett liv närmare Kristus. Varje medlem kan på egen 
begäran avsluta sitt medlemskap. 

ledarSkaP
Vi har ledare som på olika sätt tar ansvar för att 
hela församlingen ska vårdas och utvecklas.  
Eftersom församlingens ”huvud” är Gud, vill vi 
som församling hjälpas åt att vara trogna tjänare 
och kloka förvaltare av det uppdrag Han gett oss. 
Ledare är man med församlingens förtroende som 
grund. Ledarskap handlar mycket om att vara en 
trovärdig förebild och som ledare behöver man 
därför stå bakom församlingens församlingsord-

ning.  

FörSaMliNgSledNiNg
Församlingen har avskilt församlingsledare med 

ett övergripande ansvar för hela församlingens 

lära, liv och andliga hälsa. En församlingsleda-

res förtroende och kallelse prövas och bekräftas. 

Församlingsledaren avskiljs för sin tjänst av 

församlingen. Som herdar har församlingsledarna 

omsorg om medlemmarna och ansvar för försam-

lingens långsiktiga vision och mål. 

 

StyrelSe
Församlingen har valt en styrelse som ansvarar 

för församlingens ekonomiska förvaltning och  

anställd personal. Styrelsen leder och skapar  

förutsättningar för att församlingens verksam-

heter har de resurser som krävs för att fortsätta 

att växa och utvecklas. Styrelsens ordförande är 

ordförande i församlingen. 

 

FöreStÅNdare
Församlingen har avskilt en föreståndare som 

leder församlingen. Föreståndaren leder försam-

lingsledningen, pastorsteamet, teamet av medar-

betare och ideella ledare/volontärer. Förestånda-

ren har det operativa ansvaret för församlingens 

vision och målsättningar och arbetet med kultur-  

och värderingsfrågor. 

PaStOrer
Församlingen har avskilt pastorer som med 

föreståndaren leder församlingen. Tillsammans 

formar de ett pastorsteam. De leder den operativa 

verksamheten och är drivande i församlingens 

utveckling. 

PerSONal
Församlingen har flera anställda som på olika  

sätt stödjer och utvecklar församlingens liv.  

Samtidigt bärs den största insatsen fram av ide-

ella människor som ger av sin tid och sitt engage-

mang till församlingen. 

ledNiNgSteaM 

Församlingen har organiserat sig i olika lednings-

team som leder den operativa verksamheten inom 

respektive ansvarsområde. De koordinerar olika 

team inom varje ansvarsområde och tar hand om 

frivilliga ledare och volontärer. 

ekONOMi 

Församlingens ekonomiska förutsättningar 

bygger på att varje medlem frivilligt och utifrån 

sina förutsättningar ger av sina resurser. Det 

vilar en Guds välsignelse över att generöst ge till 

det som är viktigt för Gud. Därför uppmuntrar 

vi församlingens medlemmar att praktisera ett 

regelbundet givande med utgångspunkt i ”tionde-

principen”. Det innebär att allt vi äger är en gåva 

från Gud men att vi vill ge tillbaka 10 procent av 

vår inkomst till Honom för att visa vår tacksam-

het. Dessutom ser vi med glädje hur människor 

testamenterar medel till församlingen. Men den 

viktigaste gåvan är att ge sitt engagemang, sina 

förmågor och hela sitt liv till Gud och församling-

en. Utöver medlemmars givande tar vi tacksamt 

emot bidrag från stat, kommun, landsting och 

andra som vill stödja vårt arbete. 

FörSaMliNgSOrdNiNgeN
Församlingsordningen är en tillämpning och 

utläggning av församlingens stadgar, teologi och 

praxis. Den är ett levande dokument som växer 

och utvecklas med församlingen. När dokumentet 

revideras ska det förankras genom undervisning 

och beslut i församlingen. Dokumentet bär på sta-

bila värden som ger riktning till varje årsmöte och 

i arbetet med målsättningar och verksamhetspla-

ner. Församlingsordningen genomarbetas grund-

ligt vart 5:e år eller när församlingen så beslutar. 



www.pingstjonkoping.se

Pingst Jönköping | Västra Torget, Lagermansgatan 1 | 036-19 64 00 | info@pingstjonkoping.se

Pingst Hovslätt | Barrsätragatan 26 | 036-75 682 | kyrkan@hovslattpingst.se

www.hovslattpingst.se d
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