
 
 

               
FÖRSAMLINGSORDNING  

för Centrumkyrkan, Mora 
 
En kristen församling är såväl en levande andlig gemenskap som en ideell förening i juridisk mening.  
Församlingsordningen är vägledande för församlingens andliga funktion och gemenskap  med avsikten att vara i 
överensstämmelse med Nya Testamentets mönsterbild. Föreningsrättsliga frågor regleras i stadgar. 
  
1. FÖRSAMLINGENS VISION UPPDRAG OCH MÅL 
 
Församlingens vision är att människor ska komma till en levande, personlig tro på Jesus Kristus.   
Församlingen vill vara en öppen, varm och respektfull gemenskap som möter varje  människas behov.  
Den fullgör sitt uppdrag att berätta om Gud och erbjuder evangeliet om Jesus Kristus genom vittnesbörd, tjänst och 
gemenskap. 
 
Församlingen vill hjälpa människor:  
- att få en fungerande Gudsrelation genom tron på Jesus Kristus 
- att bekänna och genom sina liv ära Jesus Kristus som Herre och Frälsare1 
- att leva i gemenskap med Jesus Kristus och Hans efterföljare2  
- att tillsammans förverkliga uppdraget att göra människor till Jesu lärjungar3  
- att fungera som Jesu lärjungar och trovärdiga kristna i familj, bland vänner, i arbetsliv    
  och samhälle.4 
 
För att fullgöra sitt uppdrag anordnar församlingen större och mindre sammankomster.          
Församlingen bedriver evangelisation och diakonalt arbete såväl inom som utom  
landets gränser för att nå så många människor som möjligt med evangelium. 
 
2.   VI TROR … 
 
- att Bibeln är Guds Ord som ger vägledning för tro och liv5  
- på en enda evig treenig Gud; Fader, Son och helig Ande6 
- på Jesus som Guds Son,7 sann Gud8 och sann människa,9 Hans övernaturliga födelse,10   
   Hans under,11 försoningsdöd,12 uppståndelse,13 himmelsfärd14 och löftet om Hans  återkomst15  
- att alla människor är syndare och behöver födas på nytt genom den helige Ande, och    
   tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta16  
- på dopet i vatten av troende genom nedsänkning17  
- på dopet i den helige Ande18 samt Andens gåvor och tjänster i funktion19 
- på den helige Ande som Hjälparen för personlig och andlig mognad20  
- på uppståndelsen för alla människor, de frälsta till evigt liv i gemenskap med Gud, andra till undergång21 
- på församlingen som Kristi synliga kropp på jorden idag22           
 - att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet och att det är naturligt att betjäna människor på livets    
   olika områden.23 

                                                           
1 Rom 10:8-10, 1 Joh 1:9 
2 Apg 2:41-46. 
3 Mt 28:19-20. 
4 Apg 2:47, 1 Petr 2:12. 
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22 1 Kor 12:12-13, 27, Ef 1:22-23. 



 
 
3. MEDLEMSKAP  
 
    Den som tror på Kristus, och vill leva som Bibeln lär,17 kan bli medlem i  församlingen. 
    Medlemskap kan överföras till annan församling genom att flyttningsbetyg utfärdas   
    efter beslut i församlingsmöte. Medlem som flyttar bör uppmuntras att söka gemenskap i  
    församling på den nya bostadsorten. 
    Om en medlem inte längre vill tillhöra församlingen har han/hon rätt att begära och       
    beviljas utträde. Begäran bekräftas i församlingsmöte. 
    En medlem som medvetet tar avstånd från det kristna livet och församlingen kan förlora  
    sitt medlemskap. Innan ett sådant beslut fattas skall själavårdande samtal äga rum.24 
  
 
4. FÖRSAMLINGSLIV 
  
a)  Gemenskap 
      Församlingens medlemmar förväntas vara trovärdiga i mötet med andra människor  
      såväl inom som utom församlingen.25 Några exempel på detta är: ett nyktert  
      levnadssätt,26 ärlighet,27 trohet28 och att inte tala illa om någon.29 
      Församlingsgemenskapen skall vara en drogfri miljö.30 
      Förvaltarskapstanken, dvs. att allt tillhör Herren,31 präglar församlingen och det är   
      därför naturligt att tillämpa principen om att ge tionde.32 
      Kärlek, omsorg och respekt skall genomsyra alla relationer.33 
      Varje kristen behöver såväl den stora gudstjänstens glädje och förkunnelse som den  
      lilla gruppens närhet och gemenskap.34 
 
b)  Bön 
      Ett fungerande böneliv är grunden för såväl den enskildes andliga mognad som         
      församlingens möjlighet att förverkliga sitt uppdrag.35 Därför är den enskilda bönen36    
      och församlingens bönesamlingar mycket angelägna.37 
  
c)  Samlevnad 
     Äktenskapet mellan man och kvinna är den enda form för samlevnad som har stöd i  
     bibelordet,38och den sexuella gemenskapen är en Guds gåva som hör hemma inom   
     äktenskapet.39 Församlingen har därför en viktig uppgift att vägleda människor genom   
      undervisning, stöd och själavård.   
          
d)   Barn 
      Efter Jesu exempel, praktiserar församlingen barnvälsignelse.40 
 
e)   Dop 
      En förutsättning för dop är att tron på Kristus bekräftas i samtal med någon  församlingsledare.   
 
f)   Nattvard 
      Den som vill delta i nattvarden skall enligt Bibeln ”pröva sig själv,  sedan kan han äta brödet  
      och dricka bägaren”.41  
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5.    LEDNING AV FÖRSAMLINGEN 
 
a) Församlingstjänare  
Föreståndare, äldste och medhjälpare utgör tillsammans funktionen församlingstjänare.42 
Dessa är genom handpåläggning43avskilda i församlingen för sina tjänster. 
Församlingstjänarna är män och kvinnor44som uppfyller Bibelns kriterier för församlingsledare/medhjälpare.45 
Benämningen församlingsledare innefattar föreståndare och övriga äldste. 
Medhjälpare avser diakoner och församlingstjänare som ej är äldste. 
Församlingstjänare och medlemmar kompletterar varandra med sina olika personligheter och nådegåvor.46  
Föreståndaren har övergripande ledningsansvar för undervisning, medlemsvård och verksamhetsplanering. 
En vice föreståndare skall finnas för att bistå föreståndaren och upprätthålla funktionerna under vakansperioder. 
Inom gruppen församlingstjänare finns församlingens styrelse.  
Förslag på nya församlingstjänare kan väckas direkt av församlingsledarna eller framföras till dem av enskilda 
medlemmar. 
 
b) Arbetsgrupper  
För olika verksamheter kan församling/styrelse utse råd/utskott.  
Dessa ansvarar inför styrelsen.  
Arbetsgrupperna bör bestå av flera ledamöter, varav minst en är församlingstjänare/församlingsledare. 
 
c)    Planering, ansvar och beslut 
Praktiska frågor och verksamhetsplanering kan bearbetas av olika råd i församlingen och i arbetsutskott bland 
församlingstjänarna.   
Styrelsen är församlingens  verkställande och juridiskt ansvariga organ, med möjlighet att inom sig utse verkställande 
utskott. 
Församlingsmötet, och i vissa frågor administrationsmötet, är församlingens högsta beslutande organ. 
 
d)    Församlingsmöten 
Deltagande och delaktighet i församlingsmötet är mycket viktigt. Utöver löpande beslutsärenden ges därför utrymme 
för samtal om visioner och strategiska frågor.  
Församlingsmötet är också ett viktigt informationstillfälle, där råden och församlingsledningen kan presentera 
aktuella frågor. 
 
e)    Årsmötet 
Årsmötet är en andlig uppbyggelsehögtid då visioner för det kommande året presenteras. Dessutom sker val av 
funktionärer. Inför beslut i administrationsmöte redovisas även förslag på styrelse och revisorer. 
 
f)    Administrationsmötet 
I det årliga administrationsmötet sker val av styrelse och revisorer. Då behandlas också övriga frågor som regleras i 
församlingens stadgar. 
 
 
 

Denna församlingsordning är antagen vid grundläggande församlingsmöte i 
Centrumkyrkan, 
 
Mora 2002-06-02 

                                                           
42  Lk 22:26., Ef 4:12 
43  Apg 6:6 
44  Rom 16:1-3 
45 1Tim 3:2-7, Tit 1:5-9 
46 1 Kor 12:27-31, Rom 12:6-8, Ef 4:11  


