
Församlingsordning Bankeryds Missionsförsamling 
 
Intro 
Vi är en kristen församling som förenas i, och hålls samman av, bekännelsen av Jesus Kristus 
som herre. Vi är därigenom en del av den världsvida kristna kyrkan med rötter i det första 
århundradet efter Jesu födelse, och vi vill därför leva nära både Bibelns texter och den 
kristna kyrkans samlade erfarenheter. 
 
Vi är också en lokal gemenskap som vill leva nära både samhälle och samtid. Vi vill därför 
gemensamt identifiera, och aktivt samverka med, andra goda krafter för Guds rikes tillväxt 
och samhällets bästa1. Utifrån detta vill vi både prioritera ekumenik och dialog med det 
omgivande samhället.  
 
Vi vill vara en levande, öppen och inbjudande gemenskap i relation till Gud, varandra och vår 
omgivning. Vi vill vara en gemenskap som präglas av vilja och möjlighet till delaktighet och 
en allt djupare längtan efter, och öppenhet för, att bli fler. 
 
Vi vill vara en gemenskap som är på väg i Jesu fotspår, där vi tror att de första lärjungarnas 
kallelse; Kom och följ mig, också är vår. Eftersom församlingen är en kropp med många delar 
så bär vi med oss olika livsberättelser och erfarenheter, och vi vill utifrån dessa mötas i en 
gemensam riktning närmare Jesus. 
 
 

Vilka är vi? 
Vad vi tror: 
Vår tro har sin grund i Gud: Fadern, Sonen och den Helige Ande som en fullständig och 
fulländad gemenskap, där personerna är ett men också verkar var för sig. Vår tro är grundad 
i Guds ord som det är givet i Bibeln och sammanfattat i de apostoliska och nicenska 
trosbekännelserna2. 
 
Fadern 
Vi tror att Gud är hela skapelsens ursprung, mening och mål3. Vi tror att livet och hela den 
skapelse vilken människan är del av är en gåva att ta emot och förvalta i tacksamhet. Därför 
vill vi värna alla människors lika värde med utgångspunkt i Guds kärlek till allt skapat. 
Vi tror att Gud är kärlek. Allra tydligast uttrycks Guds gränslösa kärlek i Jesu död på korset, 
och vi vill låta den forma oss till fördjupad kärlek till både Gud, varandra och hela Guds 
skapelse.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Jer. 29:7 
2 Se bilaga 
3 1 Mos, Rom. 11:36 



 
Sonen 
Vi tror att Jesus Kristus är Guds son och Gud själv, att Han dog för vår synd och upprättade 
gemenskapen mellan Gud och människa. Jesu död gör det möjligt för varje människa att av 
nåd närma sig Gud och låta Hans person och liv ge riktning åt vårt, och Hans uppståndelse 
från döden ger oss hopp om evigt liv. Det är vår övertygelse att i och genom Jesus Kristus 
räddar Gud världen. 
 
Anden 
Anden är Guds närvaro i både den enskildes och församlingens gemensamma liv. Anden är 
garanten för Guds löften och en försmak av det rike som kommer. Vi tror att Anden är Guds 
gåva till var och en som bekänner och tar emot Jesus Kristus som Herre. Vi vill vara en 
församling som lever i en öppenhet för Andens ledning och gåvor och som präglas av Andens 
frukter. Den Anden är och det Anden ger syftar till att bygga upp församlingen och utrusta 
för tjänst i Guds rike4.  
 
Människan 
Vi tror att varje människa har sitt ursprung i Gud, är skapad till Guds avbild och därigenom 
äger ett unikt och okränkbart värde. I en tid där allt fler upplever sig utlämnade till att vara 
sitt eget livs skapare tror vi att människan först och främst är del i Guds goda skapelse: mer 
än att bli så är människan redan någon. Vi tror att människan är en helhet där kroppsliga, 
andliga och själsliga behov och förmågor är del av Guds skapelse och bärs av Guds omsorg 
och goda syften.  
 
Synden och nåden  
Människan har förlorat den ursprungliga Gudsrelationen genom att vända sig bort från Gud. 
Vi har alla del i världens bortvändhet från Gud, det Bibeln benämner som synd . Syndens 
följder kan vi inte fullt ut förstå eller förklara men vi tror och ser att det är en makt som 
bryter ner, splittrar och förvränger det Gud skapat till att vara helt.  
Människan är kluven i det att hon både lutar mot, och dras ifrån, Gud och är i sig själv 
oförmögen att ta sig ur det tillståndet. Vår tro är att Jesu Kristi liv, död och uppståndelse 
öppnar vägen till Gud. Det är en gåva som helt oförtjänt räcks människan, det kyrkan 
benämner som nåd. Vi tror att Jesus är enda vägen till Gud, en verklighet som varje 
människa behöver förhålla sig till.  
 
Efterföljelse  
Nåden utmanar och formar det levda livet. I mötet med Jesus förenas vi med Honom och 
Hans intressen i världen. Vi tror att Gud möter oss där vi är, och att det också är där 
utgångspunkten för vår efterföljelse finns. Efterföljelsen är en pågående process och vi 
längtar efter att gemensamt leva vända mot Jesus. Vi vill enskilt och tillsammans låta våra liv 
formas av Jesus med längtan och strävan efter en allt större likhet med honom. Det är vår 
övertygelse att en fördjupad kärlek till Jesus också leder oss till att bli mer mänskliga, de Gud 
skapat oss att vara. 
 
 
 
                                                           
4 Rom 12:6-8, 1 Kor 12:7-11, 1 Kor 12:27-30, Ef 4:11, Gal. 5:22-26. 



Bibeln 
Vi tror att Bibeln är Guds ord och därigenom också den största auktoriteten för tro och liv. 
Det är i mötet med den bibliska berättelsen som tron formas och det kristna livet levs.  
Vi tror att Gud genom Bibeln talar till alla människor i alla tider, och att Bibeln är skriven av 
människor inspirerade av Gud. 
 
Vi vill, likt den troende gemenskapen i alla tider gjort, mötas för att läsa Bibeln och söka 
tolka dess tilltal till vår tid. Eftersom Bibelns texter har tillkommit i en annan tid än vår 
behöver de tolkas. Denna process utgår ifrån bekännelsen av Jesus som Guds levande ord5 
och bärs upp av en lyhördhet till Gud och varandra. Vi vill vara en gemenskap där detta 
möjliggörs och uppmuntras. 
 
Församlingen 
Vi är skapade för gemenskap, av Gud som är och kännetecknas av gemenskap. Vi vill därför 
låta Bibelns texter utmana oss till fördjupad gemenskap och delaktighet. Vi tror att rörelsen 
närmare Gud utmanar till att också närma oss varandra. Därför vill vi motverka den ofrivilliga 
ensamheten och stärka den gränsöverskridande gemenskapen med varandra. Vi tror att vi 
regelbundet behöver mötas: till både Gudstjänst och vardagsliv. I församlingen finns 
människor med olika erfarenheter, från olika kulturer och i olika åldrar. Vi vill låta oss präglas 
av öppenhet kring ett gemensamt centrum i Jesus Kristus. I mötet med varandra finns 
respekt för våra olikheter men också en tro på att vi behöver varandra för att formas till 
större likhet med församlingens Herre, Jesus Kristus. Vi vill sträva efter att formas av orden:  

Enhet i det väsentliga. Frihet i det mångtydiga. Kärlek i allt.  
Församlingen är inte i första hand till för sig själv. På samma sätt som Jesus sändes till 
världen sänder Han oss. Därför är mission en viktig del i vår identitet, vår självförståelse och 
vårt uppdrag och vi vill lokalt och globalt sträva efter att förmedla hela evangeliet till hela 
människan.  
 
Guds rike 
I Jesus Kristus ser vi konturerna av Guds rike: ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de 
fångna och förtryckta och där blinda får synen åter. Tillsammans med alla kristna stämmer vi 
in i bönen om att Guds vilja varje dag ska ske, på jorden så som i himlen. 
 
Vi lever i spänningsfältet mellan det som redan nu är, men som ännu väntar på sin 
fullbordan den dag då Jesus återvänder och vi får möta Honom. Då ska skapelsen slutgiltigt 
befrias från syndens slaveri och Gud slutför då sitt verk. Jesus skipar rättvisa, befriar och 
upprättar hela skapelsen. Vi vill här och nu leva våra liv och forma vår verksamhet i ljuset av 
Guds rike, där vi dagligen ber och verkar för att se Guds rikes kännetecken komma till uttryck 
i våra enskilda och vårt gemensamma liv. 
 
Bönen 
Grundläggande i vår tro är erfarenheten av att ha mött Gud. I bönen sker återkommande det 
mötet, där vi vänder vår blick mot Gud för att upptäcka det oerhörda: Hans ansikte är redan 
vänt till oss, Gud är närvarande i och intresserad av våra liv. I bönen investerar vi något av 
det viktigaste vi har: vår uppmärksamhet och tillbedjan. Vi vänder oss till Gud i bön för att 
Han är värd både vår tillbedjan och uppmärksamhet. Alla kan be till Gud och vi vill tala med  
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Gud om livets ljus, mörker och gråzoner. Vi vänder oss till Gud i bön i tron på att bönen är 
avgörande för oss själva, för vår gemenskap, för Bankeryd och för världen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vad vill vi? 
 
Vi vill leva sant  
Jesus är Sanningen personifierad  
 
Vi vill ständigt söka att fördjupa relationen till och förståelsen för vem Han är. Det innebär 
också att vi allt mer vill låta våra illusioner om vem vi tycker att Han borde vara stå tillbaka. 
På liknande sätt vill vi fördjupa insikten om vilka vi är, och ta ett steg tillbaka från bilden av 
hur vi tycker att vi borde vara. Vi kan sluta låtsas. Det är möjligt eftersom Guds nåd inte tar 
sig an enbart framsidan i våra liv utan också finns i vår djupaste botten. Där det sanna möter 
det sanna finns möjligheten för avstånden att minska mellan oss och Gud. Samma dynamik 
tror vi behöver prägla vår gemenskap, våra liv och våra samtal: vi längtar efter att leva och 
tala sant.  
 
Vi vill leva i ökande delaktighet 
Gud har genom alla tider gjort olika människor delaktiga i sina verk och syften.  
 
Vi vill vara en mångfaldig gemenskap, fylld av människor med olika erfarenheter som på 
olika sätt får plats att uttrycka sin längtan efter, och tro, på Jesus. Vi vill vara en plats där det 
är möjligt att pröva också ofärdiga tankar och aktivt verka för ett samtalsklimat där alla kan 
delta. Vi vill präglas av öppenhet och aktivt verka för att fler blir delaktiga och känner 
tillhörighet. Den Helige Ande vägleder hela den kristna gemenskapen och vi vill leva i 
lyhördhet, lyssna till Gud och till varandra.  
 
Vi vill leva i fördjupad närhet 
Gud är och kännetecknas av gemenskap 
 
Relationen till vår skapare och frälsare är livslång och behöver därför livet igenom få finna 
nya vägar och uttryck. Ett grundläggande och återkommande uttryck är närheten till 
varandra: vi vill vara en gemenskap där det är möjligt att komma varandra nära och i samtal, 
bön och praktisk omsorg, dela livets och trons glädje och smärta. Denna rörelse sträcker sig 
utanför kyrkans väggar: Gud är namnet på en gemenskap som i evig kärlek öppnar sig för 
världen6. Vi vill finnas nära den värld  och det samhälle vi sänts till. Bedjande för, sökande 
förståelse för och dialog med, och tjänande i Bankeryd och världen.  
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Vad gör vi? 
Som församling vill vi primärt vara mottagare av Guds nåd och kärlek, samtidigt som vi också 
längtar efter att få ge detta vidare i mötet med varandra i församlingen och i mötet med vår 
omgivning och omvärld.  
 
Det innebär att vi både möts kring tidlösa kristna praktiker som formar vår identitet, 
samtidigt som stora delar av våra verksamheter och mötesplatser är formade av behov och 
möjligheter i vår samtid. 
 
Gudstjänsten 
Vi möts regelbundet till Gudstjänst där vi vill rikta vår blick till Gud, i övertygelsen om att 
Hans blick i Jesus Kristus alltid är vänd till oss. Här är alla deltagare och medskapare. I 
Gudstjänsten möts vi  med viljan att höra Guds röst i vår tid och vi våra liv, att få gensvara på 
tilltalet i bön och lovsång – och här rustas vi för ett hållbart liv i Jesu fotspår.  
 
Det är i Gudstjänstens form som flera av våra identitetsbärande praktiker återfinns: 
Dop 
Dopet är ett sakrament, ett synligt tecken genom vilket Guds nåd förmedlas till oss. Dopet 
rymmer både en bekännelse av, och ett vittnesbörd om, detta. I dopet döps vi till Jesus och 
till fördjupad samhörighet med varandra.  
Vår förståelse är att tro och dop hör samman, och att dopets sakrament är en gåva att leva i 
under livets alla skiften. Vi tillämpar en s.k. ”dubbel doppraxis”, vilket innebär att vi förrättar 
dop för både spädbarn och vuxna.  
 
Nattvard 
Också nattvarden är ett sakrament med en rik och mångfaldig innebörd. I nattvarden får vi 
alla del av ett och samma bröd, här överskrids alla de gränser som uppstår människor 
emellan. I nattvarden gestaltas hur Jesu död för att försona hela skapelsen, här får vi 
bekänna vår synd och ta emot Guds förlåtelse. Nattvarden firas till minne av Jesu död och 
uppståndelse, och är därför ett uttryck för både tacksamhet och lovsång. I nattvarden 
påminns vi om att Jesus går vid vår sida och leder oss mot den framtid där Gud blir allt, 
överallt.  
Till nattvardsbordet inbjuds alla som söker Jesus. 
 
Barnvälsignelse 
Barn är en Guds gåva, en välsignelse och ett ansvar. I barnvälsignelsen bärs barnet fram i 
församlingens mitt, där vi i tacksamhet tillsammans med föräldrar och familj gläds över ett 
nytt liv, ber om Guds välsignelse och överlåter oss till fortsatt omsorg om barnet och dess 
familj. Barnvälsignelsens teologi utgår från tron på att barnen tillhör Guds rike7 och att ingen 
akt är nödvändig för att upprätta detta förhållande. Det är familjens och församlingens 
gemensamma uppgift att hjälpa barnet till medvetenhet om denna tillhörighet. När barnet 
blir äldre kan det själv ta ställning till om det vill bli döpt och medlem i församlingen. Barnet 
och dess föräldrar utgör också ett exempel för församlingen, det är ett förkroppsligande av 
relationen mellan den troende och Gud, en relation som präglas av beroende och villkorslös 
kärlek. 
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Konfirmation 
Konfirmationen ger utrymme för unga att bearbeta livet i ljuset av den kristna tron. I 
konfirmationen verkar vi för att på ett relevant sätt gestalta och delaktiggöra unga i 
församlingens tro och liv. Konfirmationen är en längre process som leder fram till möjligheten 
att i församlingens mitt bekräfta, eller erbjudas möjligheten till, dop och medlemskap i 
församlingen 
 
Vigsel 
Vi uppmuntrar till äktenskapet som form för samlevnad, i övertygelsen 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 skapar 
människan till man och kvinna. Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga 
samlivet. Sexualitetens ram är den livslånga troheten. Församlingens pastorer förrättar vigsel 
mellan man och kvinna. 
 
Begravning 
Vi vill vara en församling där hela livet ryms, dit hör också döden. Som församling finns vi 
närvarande i Gudstjänst och i gemenskap, samt genom praktisk omsorg som behövs. I 
Gudstjänsten förrättar vi parentation över den avlidnes liv, och vid begravningsgudstjänsten 
tar vi tillsammans med anhöriga avsked av den avlidne och överlämnar kroppen till gravens 
vila. Vi vill i högtiden ge rum för både sorg och saknad, men också låta det kristna 
framtidshoppet få plats, liksom att få uttrycka tacksamhet och glädje över det liv som blev 
och vad det gav. 
 
Välkomnande av nya medlemmar 
Gudstjänsten är också den naturliga platsen att välkomna nya medlemmar till vår 
gemenskap. Detta görs i anslutning till dop, men också regelbundet genom att människor 
väljer att bli medlemmar i församlingen. Vi vill ta emot varje ny medlem som en gåva till vår 
gemenskap, och i Gudstjänsten presenterar vi och tackar och ber för våra nya medlemmar. 
Vi ser varje ny medlem som en fullvärdig och bemyndigad del av vår gemenskap, varför 
välkomnandet av nya medlemmar också berikar och förändrar församlingen. 
 
Gåvogivandet 
Livet och våra resurser är gåvor från Gud som vi fått att förvalta. I våra Gudstjänster ges 
möjlighet att bli delaktig i församlingens gemensamma ekonomiska åtaganden. Detta är en 
nödvändighet, men också en del av det kristna livets förvaltarskap. Vi vill därför uppmuntra 
ett givande som bottnar i glädje och engagemang i Guds rikes tillväxt, både nära och långt 
bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamheter 
I vår församling finns en rik flora av verksamheter. Många av dessa har en lång historik, men 
vi vill leva i en pågående nyfikenhet på behov och möjligheter i vår närhet och anpassa våra 
verksamheter för att möta dessa. Vi vill också verka för att det som nämnts ovan (Vad vill 
vi?) kännetecknar alla församlingens verksamheter. 
 
Barn- och ungdom 
Vi tror att barn och unga är viktiga – inte för att de är framtidens vuxna, utan för att de är 
nuets barn. Den stora barn- och ungdomsverksamheten har en lång och rik historia i vår 
församling och den bedrivs genom SAU Bankeryd. 
 
Denna verksamhet är nära sammanflätad med församlingens övriga liv, och vi vill 
tillsammans verka för en bredd av verksamheter för barn och unga. Här vill vi både ge plats 
för mötet med den enskilda individen och verka för att Jesus blir känd, trodd och älskad. Vi 
vill också verka för att barn och unga på ett naturligt sätt integreras med, och görs delaktiga 
i, församlingens liv. 
 
Seniorverksamhet 
Vi vill också erbjuda mötesplatser och gemenskap för samhällets äldre. Detta sker genom 
olika mötesplatser under veckorna där umgänget är prioriterat, men också här med 
förhoppningen att Jesus ska bli känd, trodd och älskad. Denna verksamhet är också nära 
sammanflätad med församlingens diakonala uppdrag, där samtal och personliga möten 
ryms. 
 
Mitt i livet 
Vi vill skapa mötesplatser som når också den som är mitt i livet. Detta sker i olika format, där 
vi vill forma mötesplatser för både umgänge och samtal. Ett flertal sådana mötesplatser 
finns, och vi vill vara lyhörda för vår samtid för att kunna forma relevanta forum för detta att 
kunna ske. 
 
Organisation 
För att fungera på bästa möjliga sätt vill vi forma en organisation som hjälper oss att fungera 
effektivt, hållbart och troget vårt uppdrag. Formellt är vi organiserade som en ideell 
organisation, och vi vilar på en demokratisk grund som gör att församlingen väljer sina 
ledare.  
 
Församlings- och årsmötet 
Årsmötet är högst beslutande organ, och det är också där som församlingen väljer det 
ledarskap som leder församlingen. Val till olika funktioner görs vid församlingens årsmöte. 
Församlingen möts också regelbundet och vid behov till församlingsmöte för att samtala 
kring större frågor, vägval och beslut.  
 
Stadgar 
Församlingen har stadgar som styr hur val och beslut genomförs. Revisorer granskar löpande 
hur ledarskapet hanterar den ekonomiska förvaltningen samt hur beslut fattas och 
genomförs. 
 



Medlemskap  
Alla som har en personlig tro på Jesus Kristus och är döpt kan bli medlemmar i församlingen. 
Medlemskap i församlingen innebär en fördjupad tillhörighet till gemenskapen och ett 
naturligt ansvar för församlingens liv. Varje medlem kan på egen begäran avsluta sitt 
medlemskap. 
 
Ledarskap 
Många av församlingens verksamheter och delar leds av personer med ansvar för att vårda 
och utveckla församlingen. Vi vill hjälpa varandra till troget tjänande och klokt förvaltarskap 
av det vi anförtrotts. Grunden för ledarskap är församlingens förtroende. En ledare behöver 
vara en trovärdig förebild, och ledare behöver därför sträva efter att representera 
församlingsordningen. Det finns i församlingen också utrymme för engagemang för den som 
inte delar vår tro, men församlingens ledarskap utövas av människor som delar 
församlingens tro och liv.  
 
Styrelse 
Församlingen väljer en styrelse som ansvarar för församlingens inre liv, ekonomiska 
förvaltning och anställd personal. Styrelsen leder och skapar förutsättningar för att 
församlingens verksamheter har de resurser som krävs för att fortsätta att växa och 
utvecklas. 
 
Anställda 
Församlingen har en grupp personer anställda, både som pastorer och i andra tjänster. 
Dessa formar tillsammans ett team som leder den operativa verksamheten och är drivande i 
församlingens utveckling. Parallellt bärs den större delen av verksamheten av ideella 
människor som ger av sin tid och sitt engagemang till församlingens gemensamma liv. 
 
Råd 
Församlingen har ett flertal råd som ansvarar för olika områden av församlingens liv och 
verksamhet. Inom varje råd koordineras och planeras arbetet inom respektive 
ansvarsområde. Ambitionen är att någon ur församlingens styrelse också finns med i varje 
råd. 
 
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 stabila värden som ger riktning till varje årsmöte och i arbetet med 
framtidsfrågor. Församlingsordningen genomarbetas grundligt vart 5:e år eller när 
församlingen så beslutar. 
 

 
 
 

 
 



Bilagor 
 
APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN 
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, 
som blev till som människa genom den heliga Anden, 
föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, 
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, 
uppstod från de döda på tredje dagen, 
steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida 
och skall komma därifrån för att döma levande och döda. 
Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, 
de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, 
kroppens uppståndelse och det eviga livet. 
Amen. 
 
NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN 
Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, 
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt. 
 
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, 
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,  
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, 
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern, 
på honom genom vilket allt blev till; 
som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen, 
blev människa av kött och blod genom den heliga Anden 
och jungfrun Maria, korsfästes för vår skull 
under Pontius Pilatus, led döden och begravdes, 
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, 
steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida 
och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda, 
och vars välde aldrig skall ta slut. 
 
Vi tror på den heliga Anden, som är Herre och ger liv, 
som utgår från Fadern, som tillbeds och äras med Fadern och Sonen 
och som talade genom profeterna. 
Vi tror på en enda, helig, universell och apostolisk kyrka. 
Vi erkänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse. 
Vi väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. 
Amen. 
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