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I. Tro & värderingar 
 
Vår tro och våra värderingar styr och präglar våra ord och handlingar oavsett om vi är medvetna om 
det eller inte. I församlingen är det oerhört betydelsefullt att kärnan av tron och värderingarna är 
tydliga för att kunna forma församlingslivet. Nedan går vi igenom några värderingar som är viktiga för 
oss. 
 

Bibeln 
 
Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Den är i sin helhet inspirerad av Gud och 
därmed sann i allt vad den påstår. Bibeln är Guds enda skrivna ord och rättesnöret för tro och liv för 
församlingen och för den enskilde. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten och har kraft att 
förvandla människors liv och fullborda Guds frälsningsplan. För att förstå Bibeln är försoningen i 
Jesus Kristus och den helige Andes uppenbarelse avgörande. I församlingen har undervisning utifrån 
Guds Ord en central plats. 
2 Tim 3:16, 2 Pet 1:21, Joh 10:35, Jes 55:11, Rom 1:16, Matt 5:17–18, Jud 3, Ef 1:17–18 
 

Gud 
 
Gud är universums skapare. Bibeln uppenbarar honom som treenig. Han är tre personer; Fadern, 
Sonen och Anden och ändå en Gud. Sanningen om treenigheten uppenbarar att Gud är och alltid har 
varit kärlek och gemenskap. 
Uppenbarelsen av Gud får sin kulmen när Gud i Jesus Kristus blir människa. I Jesus ser vi Gud. Detta 
är inkarnationens mysterium. Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa. Jesus är församlingens herre 
och huvudperson. 
Genom Bibeln, historien och Jesus Kristus förstår vi att Gud inte är den som separerar sig själv från 
vår värld utan, på grund av sin kärlek, ständigt verkar för att nå människors hjärtan för att befria och 
frälsa. I denna hans ständiga mission inbjuder han alla människor att delta. 
Bibeln talar om att Gud är nådefull och god. Allt gott kommer från honom och alla hans gåvor är 
goda. Guds nåd har alltid varit källan till hans handlingar. Det han gör och ger beror på hans nåd och 
kan inte förtjänas. 
1 Mos 1:1, 5 Mos 6:4, Matt 28:19; 1 Joh 4:8, Joh 14:9, 1 Tim 2:5, Joh 1:1, Joh 3:16, Jak 1:17, Klag 3:22-
23, Ps 136 
 

Människan 
 
Gud skapade människan till sin avbild. Därför har varje enskild person ett unikt och omätbart värde 
som inte får kränkas. Det värde Jesus Kristus sätter i varje människa visar sig framförallt i vad han är 
beredd att ge för henne; sitt eget liv. Bibeln talar om att människan har en enorm potential och 
kreativitet som är tänkt att hon ska använda för att vårda och bruka skapelsen. 
När människan valde att göra uppror mot Gud bröts den gemenskap som hon var skapt för att leva i. 
På grund av detta, som Bibeln kallar synd, har mycket av det goda som Gud har skapat i henne blivit 
förstört. Ingen människa har i sig själv förmågan att återupprätta gemenskap med Gud, utan är helt 
och hållet beroende av honom och av att ta emot hans försoning på korset genom Jesus Kristus. 
1 Mos 1:26, Matt 20:28, 1 Mos 1:28-30, 11:6, Rom 3:23, Matt 15:19, Rom 6:23 
 



Jesus Kristus 
 
Guds kärlek uppenbarar sig när han sänder sin enfödde son Jesus Kristus som världens frälsare för att 
försona mänskligheten med Gud. Jungfru Maria blev gravid genom den helige Ande och födde Guds 
Son i ett stall. Genom sitt liv visar Jesus både vad sann mänsklighet är och vem Gud är. Genom sin 
död på korset och sin uppståndelse från de döda bryter han syndens och dödens makt och ger alla 
människor möjlighet till frälsning. 
Jesus är den enda vägen till Gud, den enda fulla sanningen och den enda som kan erbjuda det eviga 
livet. Detta är inte en underkännande av alla andra utan en bekräftelse av att Jesus är den enda som i 
totalt utgivande kärlek betalat priset för människors frälsning. Även om Jesus är enda vägen till Gud 
finns det många vägar till Jesus. I många religioner finns det element av människors ärliga längtan 
efter Gud men också skuggbilder av Jesus. Att förneka Jesus unika ställning är däremot förkastlig. Det 
finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta. Gud uppenbarar sig även i skapelsen men för 
att bli frälsta behöver människor höra evangeliet om Jesus. Alla människor är förlorade på grund av 
sin synd, men Gud älskar alla människor och vill inte att någon enda ska gå förlorad, utan att alla ska 
omvända sig. Gud är hela tiden närvarande och aktiv för att dra människor till Jesus. 
Så som Jesus, efter sin uppståndelse, togs upp till himlen, kommer han också att återvända. Detta 
kommer att ske synligt, i makt och härlighet för att han ska slutföra sin frälsning och dom över 
jorden. Bibelns undervisning om Jesus andra tillkommelse är en varning om att tiden är kort och går 
mot sitt slut, men framförallt är det hans efterföljares stora hopp som föder glädje och uthållighet i 
arbetet med att slutföra missionsuppdraget. Jesus har själv sagt att innan slutet kommer måste 
evangeliet predikas för alla folk. Med längtan ser vi fram emot den dagen och en ny himmel och jord, 
där rättfärdighet ska bo och Gud ska regera för evigt. 
Rom 5:8, 2 Kor 5:18, Joh 14:9, 1 Tim 2:5, Joh 14:6, 2 Kor 6:20, Apg 4:12, 1 Tim 2:5, Rom 1:19-20, Rom 
3:23, 2 Pet 3:9, Mark 14:62, Apg 1:11, Heb 9:28, Mark 13:10, Upp 21:1, 5, 2 Pet 3:13 
 

Mission 
 
Jesus har gett alla sina efterföljare i uppdrag att vara hans vittnen och föra ut evangeliet till alla 
människor. Detta är ett viktigt och brådskande uppdrag som alla Jesus efterföljare ska göra allt de 
kan för att utföra och slutföra. I församlingen är detta uppdrag det självklart centrala och 
anledningen till församlingens existens. Hela församlingens liv måste formas av detta uppdrag. 
Evangeliet ska i den helige Andes kraft föras ut med stor frimodighet men också med ödmjukhet och 
respekt att det för många människor är en process att ta emot evangelium och bli en efterföljare till 
Jesus. 
När vi går ut med evangeliets inbjudan får vi inte dölja lärjungaskapets pris. Jesus kallar alla att 
förneka sig själva, ta upp sitt kors och följa honom. Det innebär lydnad till honom, överlåtelse till 
hans församling och ett liv i tjänst för andra människor. 
Matt 28:18-20, Apg 1:8, Apg 4:31, Luk 14:25-33  
 

Dopet 
 
En viktig del av missionsuppdraget är dopet. Det innebär att personer som bekänner sin tro på Jesus 
Kristus som Herre och Frälsare, döps, i den treenige Gudens namn, till och in i Kristus. Det sker, som i 
den tidiga kyrkan, genom nedsänkning i vatten. I dopet begraver man den gamla människan för att 
uppstå till ett nytt liv i Kristus Jesus. Dopet är också ett dop in i hans kropp – församlingen. Genom 
dopet överlåter sig den enskilde till församlingen, dess uppdrag och ett liv som lärjunge till Jesus. 
Matt 28:19, Mark 16:16, Rom 6:3-4, 1 Kor 12:13 
 
 



Den helige Andes kraft 
 
I Jesus liv var den helige Andes kraft och vägledning helt avgörande. Anden ledde Jesus genom livet 
och lät mirakler ske. Genom den helige Ande uppväckte Gud Jesus från de döda. Bibeln är tydlig med 
att samme Ande och samma kraft vilar över den troende församlingen idag. Guds löften om frälsning, 
helande, befrielse och upprättelse på livets alla områden gäller fortfarande. Församlingen är av Gud 
kallad att vara mötesplatsen mellan Gud och människor. Guds vilja är att allt församlingsliv; 
samlingar, vardagsliv, evangelisation, socialt arbete, etc., ska vara genomsyrat av den helige Andes 
kraft eftersom Hans rike inte består i ord utan i kraft. Andens nådegåvor, t.ex. tungotal, profetia och 
helande är naturliga delar av det övernaturliga liv den helige Ande har kallat församlingen att leva i. 
Det är den helige Ande som ger församlingen kraft att vara evangeliets vittnen i världen. 
Församlingen har ett viktigt uppdrag att i bön, undervisning, förkunnelse och frimodig handling 
stimulera tron på och praktiserandet av den helige Andes kraft. 
Luk 4:14-21, Ef 1:18-20, Heb 10:23, 1 Kor 2:4, 3:16, 4:20, Apg 1:8  
 

Ledarskap 
 
Ledarskap har stor betydelse i församlingen. Det finns olika typer av ledargåvor enligt Bibeln och de 
behövs alla för att församlingen ska bli vad den är tänkt att vara. Bibeln uppmanar ledare att inte 
agera som världsliga ledare utan istället vara ödmjuka, betjänande och transparenta. Bibeln målar 
även upp en bild av ledare som lever i bön, hör Guds röst, lever i helgelse och integritet och som 
frimodigt tar initiativet och går före. Detta gäller fortfarande. Församlingen behöver både bekräfta 
enskilda ledare samt arbeta för att forma kollektivt ledarskap i team. Det är viktigt att följa sina 
ledare men varje ledare måste tåla prövning och insyn. 
Ef 4:11-13, Matt 10:25-28, Apg 20:28, 1 Tim 3:1-7, 1 Thess 5:12, Heb 13:17 
 

Etik och moral 
 
Församlingens etik och moral har sin grund i Bibeln – Guds Ord. Församlingen kan och får inte 
kompromissa med sanningen i ett försök att locka till sig fler människor, eller för att passa in i 
samhället. Det är endast när församlingen står för sanningen som hon kan förmedla Guds nåd till 
människors frälsning, helande och upprättelse. 
I vissa fall uttalar sig Bibeln på ett direkt och konkret sätt i etiska och moraliska frågor. I andra fall ger 
den oss principer eller ramar som går att tillämpa på flera områden. I vissa fall uttalar den sig inte 
alls. En ödmjuk läsning av Bibeln behöver alltid kombineras med att låta den helige Ande tala och 
leda i olika situationer. 
Kristen etik handlar framför allt om att bli efterföljare till Jesus Kristus. I hans liv, undervisning och 
försoningsverk ser vi Gud uppenbarad. Han är vårt exempel att följa. Målet för alla hans lärjungar är 
att bli mer och mer lik honom. Församlingen är en gemenskap på väg mot detta mål. 
1 Tim 3:15, Joh 1:14, Rom 8:29, Kol 1:28-29 
 

II. Vision 
 
Visionen med Helsingborgs husförsamlingsnätverk är att utföra det uppdrag Jesus gav och som bland 
annat finns beskrivet i slutet av Matteusevangliet. 
 
"Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i 
Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och 
se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."  (Matt 28:18-20) 
 



För att förklara vad det innebär att vara och göra lärjungar använder vi oss av uttrycken tillbedjan, 
mission och gemenskap. Vi ser inte dessa som tre skilda områden utan snarare tre olika dimensioner 
av samma församlingsliv. 
 

Tillbedjan 
 
Vi vill vara församlingar som tillber Gud i allt. Vi gör detta för Guds skull; för att han är värd det, för 
vår egen skull; eftersom vi behöver det och för vår omvärlds skull; för att Gud ska bli uppenbarad för 
alla människor. 
Vi vill vara församlingar, som på många olika sätt uttrycker vår gemensamma kärlek till Gud, det kan 
ske i lovsång, dans, läsning, bön eller på många andra sätt. Vi vill vara församlingar som är en 
mötesplats mellan himmel och jord – församlingar där det märks att Gud är närvarande i vår 
tillbedjan. Vi vill leva i tron på en mäktig Gud utan begränsningar, som svarar på bön. 
Tillbedjan sker också genom helgelse. Vi vill vara församlingar där efterföljelsen av Jesus får 
konsekvenser för livets alla områden och där våra liv mer och mer avspeglar vem Jesus är. 
Tillbedjan sker även i barmhärtighet och tjänst för andra människor. Vi vill vara församlingar som 
fyller behov, som ser mer till andras bästa än sitt eget. 
Ps 150:1-6, Matt 22:35-40, Matt 7:7-11, Luk 1:37, Joh 4:23-24, 1 Kor 3:16, 2 Kor 7:1, Heb 12:14, Jak 
1:27 
 

Mission 
 
Vi vill vara församlingar där missionsuppdraget, att göra alla folk till lärjungar, är anledningen till att 
vi som församlingar existerar. Vi vill att missionsuppdraget ska genomsyra allt vad vi gör och inte bara 
vara en del av församlingarnas liv. 
När Jesus gav sina lärjungar missionsuppdraget sa han ”gå ut”. Missionens rörelse är alltid utåt. 
Mission handlar alltså inte om att vara tillräckligt attraktiva i tron att människor ska dyka upp. Vi vill 
vara församlingar som går ut och presenterar evangeliet där människor är i vardagen, i olika miljöer 
och sammanhang i samhället. 
Vi vill vara församlingar som sprudlar av kreativitet och experimentlusta. Varje församling behöver 
ständigt hitta nya vägar för att göra evangeliet relevant och begripligt, och med nya uttryckssätt nå 
nya människor. 
Vi vill vara församlingar vars möte med sin omgivning präglas av den helige Andes kraft och hans 
nådegåvor i funktion. Guds mirakler har aldrig varit tänkta att begränsas till att ske på församlingens 
sammankomster utan vara en del av vardagen mitt bland människor. 
Vi vill vara församlingar vars mission präglas av kärleken till alla människor. Varje människas fria val 
är viktigt att respektera och för många kan det vara en process att bli efterföljare till Jesus. 
Vi vill vara en del av en växande församlingsrörelse. Tillväxt handlar om att allt fler människor följer 
Jesus och att Guds Rike växer. Vi vill växa både lokalt genom att plantera nya husförsamlingar men 
också genom att plantera nya husförsamlingar och nya nätverk av husförsamlingar på andra platser i 
vår omgivning och omvärld. 
Vi vill vara församlingar som lyssnar in Gud och sänder människor in i det uppdrag Gud har kallat dem 
till på andra platser i vår omvärld. Vi vill vara församlingar som generöst betjänar andra församlingar, 
platser och sammanhang. Vi vill leva för Guds rike och inte vår egen överlevnad. 
Matt 24:14, 28:18-20, Mark 16:15-18, Luk 10:1-12, Joh 3:16, 20:21, Apg 1:8, 13:1-3, 1 Kor 2:1-5, 9:19-
23 
 
 
 



Gemenskap 
 
Vi vill vara församlingar med överlåten gemenskap och nära relationer. I Jesus Kristus har vi fått en ny 
identitet där vi oavsett kön, etnicitet, ålder eller bakgrund är förenade till ett i honom. Vi vill vara 
församlingar som utgör en ny gemenskap i Jesus Kristus, församlingar som värderar relationer högt. 
Nära relationer till varandra och andra är inte bara ett medel för att uppnå något annat utan har ett 
högt eget värde och visar på försoningen i Jesus Kristus. 
Detta bör få en rad konsekvenser som vi vill bejaka. Vi vill vara församlingar som lever i 
vardagsgemenskap. Vi vill ställa upp för varandra med vår tid, våra tillgångar och våra pengar. Vi vill 
leva ärligt och äkta. Vi vill vara gemenskaper där alla känner sig välkomna. 
Joh 15:13, Apg 2:42-47, 4:32-37, Gal 3:28, Ef 2:11-22, Kol 3:11, 3 Joh 1:15 
 

III. Församlingsarbete 
 

Husförsamlingar 
 
En husförsamling är en öppen gemenskap av människor med Jesus i centrum. Man träffas 
regelbundet, i ett hem, eller på en annan naturlig plats, för måltid, gemenskap, bön, undervisning 
och lovsång, och har en tydlig vision om att göra fler människor till lärjungar och starta fler 
husförsamlingar. Storleken på en husförsamling kan variera från 3 till 20 personer. Begränsningen är 
ofta storleken på det hem som man samlas i, och att inte gruppen får bli större än att alla kan vara 
delaktiga. En husförsamling har alltid en eller helst två ledare som bär huvudansvaret för omsorg och 
undervisning. Husförsamlingen samlas minst en gång i veckan. I husförsamlingarna firas Herrens 
måltid som en gemenskapsmåltid där alla har möjlighet att äta sig mätta. 
Luk 10:3-9, Apg 2:46, Rom 16:3-5, 1 Kor 11:17-34, 14:26, 16:19, Kol 4:15, Filem 1:2 
 

Nätverket 
 
Husförsamlingarnas relation till varandra är i formen av ett nätverk. Det innebär för oss att varje 
husförsamling är en egen församlingsgemenskap och att nätverket inte ska kontrollera utan hjälpa. 
Alla husförsamlingar är självständiga men beroende av varandra. 
 
De olika husförsamlingarna står tillsammans genom personliga relationer och förenas i gemensamma 
värderingar, visioner och uppdrag, som beskrivet i grunddokumentet. Ledarna träffas regelbundet för 
bön, uppmuntran, undervisning och samtal om gemensamma målsättningar. 
 
Genom att vara med i nätverkets gemensamma samlingar och satsningar breddas de enskilda 
husförsamlingarnas perspektiv. Tillsammans uttrycker husförsamlingarna en enhet i mångfalden. 
Även om husförsamlingarna står i nära relation till varandra vill vi identifiera oss med allt Guds folk 
för att Guds församling på varje ort ska få gestalta den enhet som Gud har tänkt. 
 
Nätverkets uppgift är också att underlätta och stödja missionsarbetet att sprida evangeliet och 
plantera fler församlingar. 
Joh 17:20-23, 1 Kor 16:19, 2 Kor 8:1, 14, 19, 23, Gal 1:2, Ef 4:3-6, Upp 2:7, 7:19 
 
 
 
 



Lärjungagrupper 
 
Den som vill lära känna Jesus och följa honom är i stort behov av att göra det tillsammans med andra. 
I lärjungagruppen sker det i en trygg miljö som präglas av Guds nåd och kärlek, där man utmanas att 
leva ett liv där efterföljelsen av Jesus får radikala konsekvenser. Lärjungagruppen består av 2-3 
personer. När en 4:e person tillkommer är det dags att planera för någon form av delning. Gruppen 
består av personer av samma kön. Man träffas en gång i veckan under en timmas tid. Träffarna 
planeras in när som helst där det passar i livet för de som ska träffas. 
 
Lärjungagrupperna är öppna för dem som har ett behov av Jesus och en vilja att förändras. Det är 
helt frivilligt att gå med i en grupp. 
 
Lärjungagrupperna har ingen gemensam organisation. Helsingborgs husförsamlingsnätverk arbetar 
med att tillhandahålla material och uppmuntrar människor att själva starta lärjungagrupper. Grupper 
startas spontant, multipliceras spontant och dör ibland spontant. 
Matt 4:19, Luk 14:33, Apg 17:11, Rom 15:4, Kol 3:13, Heb 4:12, Jak 5:16, 1 Joh 1:5-10 
 

Tillhörighet 

 
Vi vill vara husförsamlingar där gemenskapen är öppen för alla som vill, gemenskaper där alla 
uppmuntras och utmanas att röra sig närmare Jesus. Oavsett var man befinner sig på den resan är 
man välkommen i husförsamlingen. 
 
De som genom tro och dop överlåter sig till en husförsamling uppmuntras till: 

- Att leva ett heligt liv. Det innebär inte att man är fullkomlig men att man strävar efter att 
följa Jesus på livets alla områden. 

- Att aktivt delta i församlingsgemenskapen. Det är naturligt för den som är med i en 
husförsamling att vara med när man möts och att höra av sig om man inte skulle kunna vara 
med. 

- Att ge av sina pengar. Alla uppmuntras att vara med och ge frikostigt av det man har. 
Tillsammans kan husförsamlingen fylla människors behov både i och utanför gemenskapen – 
nära eller långt borta. Att regelbundet ge en del av sin inkomst till nätverkets gemensamma 
arbete är ytterligare en möjlighet att leva ett generöst liv. 

- Att leva i uppdraget. Varje lärjunge till Jesus överlåter sig till uppdraget att gå ut och göra alla 
folk till lärjungar. Det innebär att varje person använder den förmåga och de gåvor han/hon 
har för att sprida Guds kärlek och budskapet om Jesus i ord och handling. 

Matt 5:48, 28:18-20, Luk 14:33, Apg 2:37-47, 1 Kor 16:1-3, 2 Kor 9:8, Heb 10:25 
 

Ledarskap 
 
De viktigaste ledarfunktionerna i nätverket är: 
 
Husförsamlingsledare – Oftast leds en husförsamling av två personer. Detta är ett viktigt uppdrag. 
Ledarna har ett ansvar för dem som är med i husförsamlingen och är kallade att vara äldste och 
herdar enligt Nya Testamentets beskrivning. 
 
När det är dags för en husförsamling att plantera en ny husförsamling har hela husförsamlingen ett 
ansvar att be och söka Gud för vilka som ska sändas och vilka som ska vara husförsamlingsledare. De 
som är husförsamlingsledare i den befintliga husförsamlingen har ett viktigt ansvar att det sker på ett 



bra sätt. Det är också en styrka och god ordning att rådfråga andra husförsamlingar och 
husförsamlingsledare och få bekräftelse från dem. 
 
Ledarteamet – Nätverket har ett ledarteam som arbetar med ledarskap utifrån teologi, vision, 
målsättningar och strategier men har även funktionen som styrelse i den ideella föreningen. 
Ledarteamet ansvarar för att tillsättandet av olika ledare i nätverket sker på ett bra sätt. Teamet leds 
av en teamledare. 
 
Ledarteamet föreslår själva förändringar i teamets sammansättning vilket övriga nätverket har 
möjlighet att bekräfta på ett nätverksmöte. 
 
Tjänstegåvor – I nätverket vill vi hjälpa olika tjänstegåvor (apostlar, profeter, evangelister, herdar och 
lärare) att komma i funktion. Vi tror att den här typen av ledargåvor inte alltid kan begränsas till 
enskilda husförsamlingar utan behöver fungera bredare för att utrusta de troende i olika 
församlingsgemenskaper och vara med och grunda nya församlingar. 
 
Alla ledare i nätverket förväntas vara med i en lärjungagrupp. 
Apg 14:23, 15:6, 20:28-31, 1 Kor 12:28-29, Ef 2:20, 4:11-13, Tit 1:5, 1 Tim 3:1-7, 1 Pet 5:1-5 


