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Syfte 
Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro 

och liv. 

 

Vision 
Församlingens vision: En församling som växer i kärlek till Gud, varandra och 

världen. 

 

Vår historia 
Församlingen Bergskyrkan i Laxå har tillkommit efter samgående mellan Laxå 

Missionsförsamling och Pingstförsamlingen i Laxå. Dessa församlingars historia och 

verksamhet får sin fortsättning i den nya gemensamma församlingen. Den är öppen 

för samverkan med andra kristna församlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

Vår gemensamma tro 
Vi är en församling som bekänner sig till Jesus Kristus. Vi är en del i den gemenskap 

av kyrkor som vuxit fram i hela världen som en följd av Jesu födelse, liv, död och 

uppståndelse.  
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Vår tro är grundad i Guds Ord, såsom det är skrivet i Bibeln och sammanfattat i den 

apostoliska trosbekännelsen. 

I församlingens gemenskap har alla en unik plats och en unik uppgift.  Vi vill 

uppmuntra alla att söka efter de uppgifter som stämmer med personliga förmågor 

och med de nådegåvor som Anden ger till var och en som tror. Genom den Helige 

Ande utrustar Gud sin församling så att alla blir en viktig del i helheten. 

Vi vill verka för kristen enhet och värdesätter samarbete med andra kristna kyrkor 

och församlingar. 

Bibeln 
Bibeln är grunden för vår tro. Vi tror att den är skriven av människor och att dessa 

människor var inspirerade av Gud. Jesus själv har bekräftat Bibelns auktoritet. Tron 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning 
Vårt samhälle kännetecknas av minskad kunskap om kristen tro. Undervisning och 

samtal om vad den kristna tron innebär, samt samtal om kristen etik och livssyn, är 

därför avgörande. Det sker bland annat genom förkunnelse, föreläsningar, 

bibelstudier, samtalsgrupper, alphagrupper, söndagsskola och ungdomsgrupper. Vår 
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undervisning genomförs i en anda av dialog och respekt för oliktänkande. Bibeln 

spelar en central roll i all vår reflektion. 

Bönen 
Bön är ett pågående samtal mellan Gud och människor. I sin bön får människan 

komma som hon är och tala med Gud om det som ligger på hennes hjärta. En viktig 

del i bönelivet är att be tillsammans med och för andra. 

 

Gudstjänst 
Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor.  

Gudstjänstens väsentliga innehåll är mötet med Guds ord tex predikan och 

vittnesbörd. Gud talar till oss och vi ger vårt gensvar genom bekännelse, lovsång, 

tillbedjan, bön och gemenskap. Gudstjänsten är också ett tillfälle då människor kan 

överlåta sig till ett djupare Kristusliv och få förbön.  

Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla.  

I våra gudstjänster erbjuds dop, nattvard och förbön.  Detta är handlingar där Gud 

lovat att vara närvarande. 

Mission 
Genom Jesu missionsbefallning har församlingen fått ett uppdrag att medverka till 

att Guds rike växer i vår värld. Tillsammans med hela kristenheten är det 
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församlingens mål att medverka till att hela evangeliet når ut till alla människor i hela 

världen. 

 

Gemensamma handlingar 
Dop 
Dopet i den treenige Gudens namn är en gåva. Det är vårt vittnesbörd om tro och ett 

sätt att synliggöra frälsningen. När människan sänks ner i dopgraven och sedan reses 

upp illustreras vad som sker i frälsningen. Vi begraver den gamla människan och hon 

uppstår för att leva ett nytt liv i Jesu gemenskap.  Dopet är inte bara en symbolisk 

handling utan även ett tillfälle där Gud handlar. I nya Testamentet beskrivs dopet 

som ett dop till, och in i, Kristus.  

Vår församling tillämpar troendedop efter personlig bekännelse om tro på Jesus 

Kristus. Vi uppfattar Bibeln så, att en människa först ska komma till en personlig tro, 

och därefter, som en bekännelse av denna tro, låta döpa sig. Vi praktiserar endast 

troendedop, predikar det frimodigt, och ser det som en stor välsignelse. Dopet in i 

Kristus är också ett dop till gemenskap med alla dem som tillhör Kristus. Det ger ett 

nytt sammanhang och är en början på ett liv i Jesu efterföljelse.  

 

Nattvard 
Vi har fått Herrens måltid som en gåva med rik och mångfaldig innebörd. Det är en 

helig handling instiftad av Jesus Kristus. Måltiden följer Jesu eget handlande i 

instiftelseberättelsen; han tog, han tackade, han bröt och han gav.  
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Vi praktiserar ett öppet nattvardsbord. Det innebär att alla som vill inbjuds till 

Herrens måltid. 

Nattvarden firas regelbundet. 

Omsorg 
Den kristna tron innebär en kallelse till diakoni – att vara i utgivande tjänst för andra, 
att bära varandras bördor och att praktiskt hjälpa varandra. Vi tror att det är en 
förutsättning för att  
vår tro ska bli trovärdig och attraktiv för dem som ännu inte känner Jesus.                                                                    

 

Barnvälsignelse 
Liksom Jesus en gång tog upp barnen i sin famn och välsignade dem, vill vi också i 

vår församling ge möjlighet för föräldrar att bära fram sina barn i en välsignelseakt. 

Barnvälsignelsen är en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess 

föräldrar och syskon. Den uttrycker även vår vilja att ta emot barnet i vår gemenskap 

och att tillsammans med föräldrarna leda det fram till en personlig, medveten tro och 

andlig mognad. När barnet blir äldre önskar vi att det själv ska ta ställning till att bli 

medlem i församlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristendomsundervisning 
I kristendomsundervisningen erbjuds unga människor tillfälle att på ett fokuserat 

sätt reflektera över sitt liv och innehållet i den kristna tron.  Undervisningen avslutas 

med en högtid där församlingen ber för deltagarna. 
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Vigsel 
Vi ser äktenskapet som den samlevnadsform som är enligt Guds ordning. 

Äktenskapet har sin grund i skapelsen. Gud skapade människan till man och kvinna. 

Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens 

ram är den livslånga troheten i ett äktenskap mellan en man och en kvinna.   

Begravning 
I vår församling ryms hela livet. Hit hör även döden. Som församling vill vi finnas 

närvarande genom gudstjänst, gemenskap och genom den praktiska omsorg som 

behövs. Vid begravningsgudstjänsten tar vi och de anhöriga avsked av den avlidne 

och överlämnar kroppen till gravens vila. I högtiden finns rum för sorg och saknad, 

men den domineras av det kristna framtidshoppet, tacksamheten och glädje över vad 

livet gav. 

 

Organisation 
Församlingens organisation regleras av dess stadgar. Där framgår att årsmötet är vårt 

högsta beslutande organ. Årsmötet väljer en församlingsledning, inkluderande 

ordförande, med huvudansvar för ekonomi, personal, fastigheter och för att 

verkställa församlingens beslut. De bär också huvudansvaret för församlingens 

andliga ledning, vård och utveckling. Församlingsledningens arbete leds av 

ordförande och församlingsföreståndare. Till ledarfunktioner kan väljas den som har 

församlingens förtroende. 

Medlemskap 
I vår församling välkomnas var och en som tror på och bekänner Jesus Kristus som 

räddare och Herre, i överensstämmelse med Guds ord. Efter samtal med pastor eller 

annan församlingsledare, presenteras och välkomnas den nya medlemmen i 

gudstjänst, församlingsmöte eller i annan lämplig sammankomst.  

Medlemskap kan upphöra genom flyttning till annan församling, genom egen 

begäran om utträde eller genom uteslutning. 

Ekonomi 
Våra ekonomiska resurser är en gåva. Med gåvan följer ett ansvar att förvalta och 

fördela, som Anden leder. Att ge en tiondel av sin inkomst är en god andlig övning 

och en tradition som följt Guds folk och som vi tror att Gud välsignar. Tiondet 

påminner oss om att allt egentligen är Guds. Det är en insikt som motiverar att dela 

med sig frikostigt och med glädje. 

Församlingen beslutar på årsmötet omfattningen av sina ekonomiska åtaganden. 

Utöver detta sker på regelbundet förekommande församlingsmöten löpande 

ekonomiska beslut. 
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Ändring av församlingsordning 
Vår församlingsordning kan förändras. Ett beslut om förändring skall förberedas 

genom samtal i församlingen. För ändring av församlingsordningen fordras att två 

tredjedelar av antalet avgivna röster i årsmötet biträder förslaget. 

 

 


