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INLEDNING & LÄNGTAN
Ölmstad Pingst är en gemenskap av och för 
oss som vill växa i tron på Jesus. Vår längtan 
är att utifrån Guds kärlek växa - på vägen 
närmare Jesus. Vi tror att Gud, i Jesus Kris-
tus, tagit bort alla hinder, så att vi nu kan 
välja att leva i en personlig relation med Gud 
och uppleva honom nära varje dag. Det lig-
ger till grund för församlingens vision:

Vi är en fri lokal församling som bildades 
1930 utifrån den svenska pingströrelsen 
växte fram i början av 1900-talet. Vi är med 
i trossamfundet Pingst, och en del av den 
världsvida kyrkan, som utifrån Jesu lärjung-
ar på tvåtusen år har spridits till alla världs-
delar. Vi är en kristen församling som står 
bakom både ekumeniska och pingstkaris-
matiska trosbekännelser.

*Bilden ovan
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VAD VI TROR1
GUD

Fadern, den första personen, är både uni-
versums skapare men också vår pappa 
som älskar och tar hand som sina barn. 1 
Mos 1:1-26, Rom 8:15, Luk 15:20-32, Joh 
16:27, Matt 6:5-13, Jes 66:13, Joh 3:16

Sonen visade Guds gränslösa kärlek för 
oss när han lämnade bekvämligheten i 
himlen för att bli människa och dela våra 
förhållanden. Som människa utstrålade 
han Guds härlighet och visade genom 
undervisning, under och tecken på Guds 
rike. När han dog på korset betalade han 
skulden vi alla hade och när han uppstod 

visade han vägen för oss till ett evigt liv. 
Joh 1:1-3, v14, v18, Joh 3:16, Luk 4:18-19, 
Hebr 1:3, Fil 2:5-11, Jes 53

Den helige Ande kallas i Bibeln Hjälpa-
ren. Han är Guds närvaro i våra hjärtan 
varje dag. Anden ger liv, kraft och pekar 
på Jesus. I andedopet, och att kontinuer-
ligt låta sig uppfyllas, tar vi emot Andens 
gåvor och Andens frukt mognar i våra liv. 
Joh 14:16-27, Apg 1:8, Rom 8:16-27, Gal 
5:16-25, 1 Kor 12-14, Joel 2:28-32

Gud som vi tror på, är kärleksfull, personlig, närvarande och har i alla tider läng-
tat efter oss! Han är större än vi kan förstå, står över allt, men har valt att visa sig 
i sin skapelse, sitt Ord och ytterst sig själv i Jesus Kristus. En Gud - i tre personer; 
Matt 28:19, Joh 14:26, 2 Kor 13:13, 1 Petr 1:2, 2 Krön 16:9, 1 Mos 1:26
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MÄNNISKAN

BIBELN

Designad. Människan är underbart de-
signad av Gud och för livet med honom. 
Alla människor är skapade till Guds av-
bild med ett unikt, okränkbart värde 
och det bästa han skapat. Människan är 
inte bara en kropp utan har både fysiska, 
själsliga som andliga förmågor och be-
hov. 1 Mos 1:26-31, Ps 139, Pred 3:11, 1 
Thess 5:23

Trasig. Människan har förlorat den ur-
sprungliga gudsrelationen genom att 
vända sig bort från Gud. Denna skils-
mässa skadade både människan och ska-
pelsen. Bibeln kallar denna grundskada 
synd, och syndens konsekvens är död. 1 
Mos 3, Rom 3:23

Kan bli hel igen. Vi tror att tron på Jesus 
är enda vägen till himlen och när vi tar 
emot honom i våra hjärtan öppnas vägen 
till Gud. I Jesu död och uppståndelse blir 
vi hela igen, vi tar emot förlåtelse från 
synden och får ett nytt liv tillsammans 
med Gud. Guds närhet formar våra liv 
så vi blir mer lika honom och då hittar 
vi oss själva igen i honom! Matt 26:28, 1 
Joh 1:9, Jes 61:1-2, v 10-11, Apg 4:12 Apg 
2:36-38

Bibeln är grunden för tron och livet, där 
Gud genom historien har inspirerat oli-
ka människor på olika sätt i olika tider, 
att beskriva Gud som den oföränderlige. 
Jesu attityd till Gamla Testamentet som 
han erkänner, och Nya Testamentet som 
han utgör och förbereder, är utgångs-
punkten för vår tro! I Bibeln målas den 
stora kristna berättelsen om Gud och ska-
pelsen, människan och syndafallet, Jesus 
och frälsningen, Anden, det nya livet och 
det eviga hoppet. Det är inom denna be-
rättelse som tron formas och det kristna 
livet levs. 2 Tim 3:16, Matt 5:17-19, Mark 
12:36, Joh 10:35, Matt 10:40, 2 Petr 3:15-
16, Ps 1:1-6, Luk 24:27

Bibeln är Guds ord, inspirerat av Gud, 
skrivit vid en specifik tid men med eviga 
sanningar. Som Guds ord är Bibelns tex-
ter levande och Gud talar på ett särskilt 
sätt genom dem.

Bibeln är auktoritet för lära och liv. Den 
kristna tron formas utifrån och i lin-
je med Bibeln. Det gör Bibeln både till 
måttstock och handbok för livet.

Bibeln är en historisk bok. Den ska 
både läsas och förstås utifrån ett histo-
riskt sammanhang men också tillämpas 
och bli ett tilltal i varje ny situation. Ge-
nom Jesu person och den helige Andes 
hjälp kan vi förstå och tolka Bibeln.
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I Bibeln beskrivs församlingen som en 
familj, ett andligt bygge, en brud och 
som Kristi kropp. Den tillhör Jesus Kris-
tus, är hans kropp och därmed förank-
rad i Gud. Församlingen är människor 
som tror på Jesus och har insett sitt bero-
ende av Gud, både lokalt men också över 
hela världen. Genom tron på Jesus blir 
vi Guds barn och en familj oavsett bak-
grund, ålder och kultur. Guds tanke för 
alla troende är att leva i den gemenska-
pen där både det personliga kristna livet 
och trons gemensamma uttryck växer.

Vi är Guds församling, både när vi möts 
till söndagens gudstjänst men också 
hemma, i arbetet och på fritiden. Guds 
tanke med församlingen är att den ska 
vara Guds utsträckta hand till världen. 
Jesus kom för att rädda världen och hans 
tanke är att församlingen ska vara ett 
räddningsskepp som visar på hopp och 
vägen till honom!. Därför är det viktigt 
att alla känner sig välkomna, även om 
man ännu inte är medlem. Ps 92:13-15, 
1Kor 12-14, Apg 2:1-4, v 42-47, Ps 122:1, 
Hebr 10:25

FÖRSAMLINGEN
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I bönen Vår fader lärde Jesus oss att be: 
”Låt ditt rike komma”. Jesus beskrev 
Guds rike som det tillstånd där Guds 
goda vilja regerar totalt och det trasiga 
är helt. I grunden handlar detta om att 
komma tillbaka till det Gud har tänkt, 
både för skapelsen och den enskilda 
människan. Guds rike är här redan men 
har samtidigt inte fullt ut, det är både ett 
ideal och ett hopp i framtiden. Vi lever i 
brytningspunkten där Gud redan nu har 
kommit, har makten och att vi mer och 
mer kan leva ut det ljuset. Även om det 
fortfarande finns mycket mörker, ondska 
och synd verkar Gud genom att vägleda 
människor, stödja de svaga och låta un-

der ske. När vi tar emot det ljuset varje 
dag, lyser det upp våra liv och vår värld. 
Därför ber vi för och tror att Guds rike 
ska komma mer och mer! Bibeln säger 
att när Jesus kommer tillbaka kommer 
Guds rike fullt ut, till 100 procent. Vi 
väntar på och ser fram emot Jesu åter-
komst som kommer innebära dom över 
synd och ondska men också upprättelse 
för hela skapelsen. Därför vill vi tro och 
jobba för att Guds rike ska växa redan 
nu, med hoppet och glädjen i sikte, att 
vi i framtiden ska få se det fullt ut! Matt 
6:33, Mark 1:15, 4:26-32, 10:13-16, Rom 
8:18-21, Joh 14:1-6, Ef 1:3, Upp 21:1-4

GUDS RIKE
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VAD VI VILL, VISION2
UTIFRÅN HANS KÄRLEK VILL VI VÄXA...
Att Gud älskar oss kommer alltid vara utgångspunkten för allt vi gör. Som försam-
ling vill vi växa på alla sätt, men allt börjar och slutar med Guds outtröttliga kärlek 
för oss. Fadern offrade sin ende Son, Jesus, för oss. En kärleksgärning som visar 
hans stora längtan att vara nära oss och bo i våra hjärtan genom den helige Ande. Vi 
växer inte genom regler utan genom relationen med Jesus!
1 Joh 4:10, Joh 3:16, Joh 13:35, 15:12, 1 Kor 3:6, v 10-11, Luk 10:38-42

Det finns olika platser och säsonger i livet med Gud, men i alla dessa vill Gud dra 
oss närmare honom. Vår längtan är att församlingen ska vara en plats där vi upp-
muntrar varandra att komma närmare honom.

...PÅ VÄGEN NÄRMARE HONOM
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I Jesus kom Guds offentliga 
kärleksförklaring som vän-
tar på svar. Jesus knackar 
på varje hjärta för han 
längtar efter besvarad kär-
lek! När vi tar emot hans 
kärlek växer vi i passion så 
vi vill leva nära honom och 
lyssna på hans Ord.

Matt 22:37, Joh 21:16, Joh 
15:5-9, Joh 14:23, 1 Joh 
4:19, Upp 3:20

Gud älskade oss så mycket 
att han tyckte det var värt 
att själv dö på ett kors för 
att bjuda in oss i sin gemen-
skap. Därför ska den kristna 
gemenskapen vara inbju-
dande i ord och handling, 
så alla får reda på att det 
finns en Gud älskar dem.

Matt 28:19-20, Luk 14:23, 
1 Petr 3:15, 1 Kor 10:33, 1 
Tim 2:3-4, Luk 15

... I PASSION FÖR JESUS
Livet med Jesus är ett liv 
tillsammans med andra 
troende. I gemenskapen 
där Jesus är i centrum väx-
er hans kärlek. Jesu tanke 
med att grunda sin försam-
ling var att vi skulle dela li-
vet och tron med varandra 
– i gudstjänst och i hem-
men!

1 Joh 4:11, Joh 13:35, Gal 
6:2, v10, Apg 2:42, Hebr 
10:25, 1 Kor 12:26

... ATT ÄLSKA VARANDRA ... OCH BJUDA IN ANDRA
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VÅR LÄNGTAN ÄR ATT 
VAR EN FÖRSAMLING 
SOM PRÄGLAS AV:

GLÄDJE
Vi vill leva i, och ge vidare, glädjen som har sitt ursprung i Gud. Så skapas en at-
mosfär av uppmuntran och tacksamhet där vi lyfter och stödjer varandra. Ps 37:4, 
Ps 100:2, Luk 4:18, Rom 14:17, Gal 5:22, Fil 4:4

HOPP
Vi vill förmedla mening och ett evigt hopp till världen. Ett hopp som håller i mot-
gångar och uppmuntrar oss att utvecklas och växa hela livet. Ps 62:6, Jes 40:31, Jer 
29:11, Ef 1:18, Kol 1:5
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ÄKTHET
Inför Gud kan vi vara ärliga, för han möter och stödjer oss där vi är. Med den äkt-
heten vill vi också möta och stödja varandra. Livet med Jesus är inte en mask vi ska 
sätta på oss utan en relation som ska växa i våra hjärtan. Gal 6:2, Luk 18:9-14

RELEVANS
Vi vill ta bort allt som står i vägen för att Gud ska kunna möta våra andliga, själsliga 
och kroppsliga behov. Därför vill vi göra allt, så länge det inte krockar med Guds 
vilja i Bibeln, för att nya människor ska få möta Guds kärlek. Vi vill också samverka 
med andra för att göra Ölmstad till en bättre plats. Jes 61:1, 1Kor 9:19-22, Matt 5:13, 
Matt 9:17, Apg 17:23

LIVET TILLSAMMANS
Församlingens viktigaste uppgift är att gestalta Guds kärlek och nåd i hemmen, för-
samlingen, Ölmstad och överallt där vi är. Genom vardagliga möten och samlingar 
i kyrkan, som är öppna för alla, vill vi dela livet tillsammans. Rom 12:1-2, Jak 1:27, 
Ps 100
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VAD VI GÖR3
GUDSTJÄNST
Söndagens huvudgudstjänst är ett synligt uttryck för församlingens liv. När vi ser på 
Jesus, betjänar han oss så vi kan få hitta vårt mänskliga gudssyfte; leva och verka till-
sammans med Gud I gudstjänsten har vi gemenskap med Gud, med varandra och 
alla är välkomna! Vi ber tillsammans, tillber, lovsjunger och lyssnar till hans Ord i 
predikan. När vi på olika sätt närmar oss Gud, formar & hjälper han oss!
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DOP

viktiga gemensamma gudstjänsthandlingar

En människas beslut att vända tillbaka 
och följa Jesus bekräftas i dopet. Där ge-
staltas en övergång till ett nytt liv med 
Gud och hans församling. När man döps 
blir man därför också medlem i Ölmstad 
Pingst. Vi döper i Faderns, Sonens och 
den helige Andes namn till Kristus och 
till Kristi kropp. Vi predikar och prakti-
serar troendedop genom nedsänkning i 
vatten. Matt 28:18-20, Rom 6:4, Ef 4:5

NATTVARD
När vi firar nattvard både påminns vi om, 
och tar emot, Jesu död och uppståndel-
se. Vi öppnar våra hjärtan och tar emot 
förlåtelsen. Nattvarden kopplar ihop oss 
med alla troende, men också med fram-
tidshoppet; att Jesus ska komma tillbaka 
och vi ska få dela den himmelska gemen-
skapen fullt ut. Den som tror och vill 
följa Jesus kan ta emot nattvarden. Mark 
14:22ff, Apg 2:42, 1 Kor 11:23ff

BARNVÄLSIGNELSE
Barn är en fantastisk gåva och ett ansvar. 
Därför vill vi, som Jesus, be och välsigna 
barn och även de nyblivna föräldrarna. 
Barnvälsignelsen sker oftast i en guds-
tjänst och vi välsignar med glädje barn, 
även om föräldrarna inte är medlemmar. 
När barnet blir äldre kan man själv ta 
steget och välja att bli döpt. Matt 19:14ff, 
Matt 21:16

PARENTATION
I samband med söndagens gudstjänst 
har vi en minnesstund då vi stannar upp 
och hedrar de i församlingen som avlidit 
och omsluter de närstående i våra för-
böner. Vi påminns om livets bräcklighet 
och det himmelska hoppets verklighet.
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FÖRBÖN
Vi tror på Gud som kan göra under och 
alla kan få församlingens förbön. När vi 
firar gudstjänst har vi predikan, sång och 
bön och ger möjlighet att be tillsammans 
med någon. I livets utmaningar ska vi 
både be för och bära varandras bördor. 
Apg 2:42ff, 1 Tim 2:1, Ef 6:10ff, Jak 5:14

GÅVOGIVANDE
Livet och våra resurser är en gåva från 
Gud. Bibeln undervisar om förmånen att 
vi utan tvång kan ge av tid, förmågor och 
gåvor av ett glatt hjärta. I gudstjänsten 
ges tillfälle att ge en gåva till församling-
en eller andra ändamål. Mal 3:8ff, Matt 
6:1ff, Mark 12:42ff, Apg 20:34, 2 Kor 9:7

VÄLKOMNANDE
Församlingen vill vara en öppen, varm 
och välkomnande där alla är välkomna. 
Vi ser mötet mellan människor i foajén 
som en del av gudstjänstens inledning 
där kyrkvärdar välkomnar. I gudstjäns-
ten välkomnas också nya medlemmar.

MÅLTIDSGEMENSKAP
Församlingens är en gemenskap med Je-
sus i centrum, därför ser vi kyrkfikat och 
måltidsgemenskap som en del i guds-
tjänsten. Där får vi fortsätta bygga rela-
tioner, möta vänner och samtala om li-
vet och gudstjänsten. Både fikat och mat 
i anslutning till gudstjänsten är en viktig 
del av gudstjänstgemenskapen.
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VIGSEL & BEGRAVNING

VIGSEL
Vigsel är en gudstjänst som, inför Gud och församlingen, bekräftar att en man och 
en kvinna ingår ett offentligt förbund. Vi menar att äktenskapet mellan man och 
kvinna är den bibliska samlevnadsformen. Vi tror utifrån Bibeln att den livslånga 
troheten i äktenskapet är en styrka för mannen, kvinnan och barnen. Vigsel är giltig 
i lagens mening och också en gudstjänst och del i församlingens liv. 1 Mos 1:27, 1 
Mos 2:24, Ef 5:31

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

Församlingen vill vara delaktig i viktiga händelser kring livet då 
vi delar sorg och glädje. Vigsel och begravning är ofta en egen 
gudstjänst. Vi hjälper gärna till även om du inte är medlem.
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FÖR ATT HJÄLPA
VARANDRA NÄRMARE JESUS,
arbetar vi också med...

SMÅGRUPPER
Vi tror att det är viktigt att både ha den större gemenskapen i söndagens gudstjänst, 
men även samlas i mindre gemenskap. I smågruppen kan vi på ett mer personligt 
plan hjälpa varandra på vägen närmare Jesus, dela livet, be och stötta varandra.

BARN OCH FAMILJ
Vi i församlingen vill vara ett stöd i föräldrarnas uppgift att vägleda sina barn till 
tron. Vissa söndagar har vi mer barnanpassade gudstjänster. Vi har även läger och 
parallellt med gudstjänsten vår söndagsskola ”Glädjelandet”. Vi önskar att försam-
lingen ska vara en trygg mötesplats, både för familjer, oavsett om man är medlem 
eller inte.

UNGDOM
Tonårs- och ungdomstiden är en viktig period då livsval ofta görs. Vi vill visa för 
ungdomarna att det finns en Gud som älskar dem. På fredagens ungdomsgård ges 
möjlighet till undervisning, andakt och fika. Vi är även med i större ungdomsguds-
tjänster och läger.
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OMSORG OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE
En av församlingen grundläggande uppgifter är att stödja människor i utsatta situa-
tioner. Önskar man samtal finns människor, i och utanför församlingen, som vi kan 
rekommendera för samtal, bön, förbön. Vi besöker regelbundet våra medlemmar 
som inte har möjlighet att komma till församlingen själva.

INTERNATIONELLT
Ölmstad pingstförsamling är en lokal församling men med både en global vision 
och ett globalt nätverk. Grunden för detta är Jesu uppmaning att sprida och gestalta 
evangeliet i hela världen. Vårt internationella arbete är idag framförallt i Rumänien, 
samt delar av Asien & Afrika.

SERVICEGRUPPER
Alla som kommer med i vår gemenskap får också möjligheten att dela arbetsgemen-
skapen i våra servicegrupper. Några veckor om året ansvarar man för städning och 
fika i samband med församlingens gudstjänst.
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Vi vill som församling återspegla Bibelns beskrivningar där församlingen är or-
ganisk, dynamisk och ständigt utvecklas. Vi vill fungera så bra som möjligt i det 
sammanhang vi är i. Vi är en ideell förening där församlingsmötet är det högsta 
beslutande organet.

VÅR ORGANISATION

MEDLEMSKAP
Den som har en personlig tro på Jesus 
Kristus, har ett dop man tror på, en läng-
tan att följa Jesus och ställer sig bakom 
församlingsordning och församlingens 
tillämpning av Bibeln kan bli medlem. 
Medlemskap är en fördjupad tillhörig-
het men också ett gemensamt ansvar för 
gemenskapen. Livet med Kristus är ett 
livslångt lärjungaskap där vi hjälps åt på 
vägen närmare Kristus. En medlem kan 
avsluta sitt medlemskap.

LEDARSKAP
Vi har ledare som på olika sätt tar ansvar 
för församlingens omvårdnad, utifrån 
det uppdrag som Jesus har gett oss. Led-
arskap handlar om att vara en trovärdig 
förebild, att med sitt liv visa på försam-
lingens vision. Ledarskap är också ett 
uppdrag som bygger på församlingens 
förtroende.

STADGAR
Val och beslut styrs av församlingens 
stadgar. Revisorer granskar ledarskapets 
hantering av ekonomin, hur beslut fattas 
och genomförs.

FÖRSAMLINGSLEDNING
Församlingen har avskilt församlings-
ledare som ansvarar för församlingens 
lära, liv och andliga hälsa genom omsorg 
och förkunnelse. En församlingsledares 
förtroende och kallelse prövas, bekräf-
tas och avskiljs för sin tjänst för försam-
lingen. Som herdar har man omsorg om 
medlemmarna och ansvar för försam-
lingens lära samt långsiktiga vision och 
mål.
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FÖRESTÅNDARE & PASTORER

STYRELSE
Församlingsledningen utgör församling-
ens styrelse och ansvarar för den ekono-
miska förvaltning och anställd personal. 
Styrelsen leder och skapar förutsättningar 
så att församlingens verksamheter har de 
resurser som krävs för att fortsätta att växa 
och utvecklas. Styrelsens ordförande är 
ordförande i församlingen.

Församlingen har avskilt en föreståndare 
som i samarbete med övriga ledare och 
församlingsledningen leder församlingen. 
Föreståndaren är med i styrelsen och har 
det operativa ansvaret för församlingens 
vision.

Huvudledare
Församlingsledningen bekräftar huvud-
ledare, smågruppsledare och ledare för 
olika verksamhetsgrenar. I de uppgifterna 
förväntas du:

...älska Jesus, vara trygg i hans kärlek & vill 
visa den för andra
...i sitt liv vill återspegla Jesus & vara en 
förebild i Bibelns principer i äktenskap & 
samliv, ödmjukhet, nykterhet & generositet
...genom att bestämt sig för att följa Jesus 
i dopet & regelbundet delta i söndagens 
gudstjänster aktivt valt att vara en del i 
hans kropp

EKONOMI
Församlingens ekonomi bygger på frivil-
liga gåvor. Vi tror det finns en välsignel-
se i att ge utifrån sina förutsättningar och 
uppmuntrar medlemmar att ge utifrån 
”tiondeprincipen”. Det innebär att ge 10 
procent tillbaka till honom som gett oss 
allt och offrade allt för sin församling. Vi 
är tacksamma för att många testamenterar 
gåvor. Engagemang är den viktigaste gå-
van du kan ge. Visst bidrag kommer från 
stat och kommun.

församlingsordning
som är en tillämpning och utläggning av 
församlingens stadgar, teologi och praxis, 
är ett levande dokument som växer och 
utvecklas med församlingen. Den revide-
ras vart femte år eller vid behov.




