Vision för Pingstförsamlingen i Trollhättan

Församlingens uppdrag
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn och lär
dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)





Evangelisation - Personlig, naturlig, samtida, trovärdigt liv, i Guds Andes kraft
Dop – Troendedop
Undervisning - Personlig andakt, gudstjänstliv, bibelstudier, samtal, uppenbarelse
Gemenskap - Gränsöverskridande, omsorg, inkluderande,

Församlingens visiön & varderingar
”EN FÖRSAMLING FÖR HELA LIVET”
Hela evangeliet - till hela människan - under hela livet

Hela evangeliet






Att Bibelordet är vår grund, vår auktoritet för lära och liv, och att hela Bibeln är Guds ord.
Att se Bibeln i ett historiskt perspektiv och samtidigt översätta Bibelns värderingar till vår tid.
Att låta Jesus vara tolkningsnyckel i förståelsen av Bibeln,
Att evangelium är både ord och handling, därför är det sociala engagemanget en naturlig följd av att
följa Jesus
Att ett viktigt uttryck för trons liv är ett gudstjänstliv tillsammans med andra kristna där bönen &
tillbedjan är en naturlig del.

till hela människan







Att se människan som en helhet där tron har att göra med ande, kropp och själ.
Att vi behöver den vardagliga gemenskapen med varandra där vi delar livet med varandra
Att hela mitt liv har att göra med hela min tro. Tron får konsekvenser för min livsstil.
Att vår mission till andra länder både innefattar bistånd och församlingsbyggande
Att vi vill vara delaktiga i, och påverka vårt samhälle
Att vara en inkluderande och mångkulturell församling,

under hela livet



Att generationer möter varandra med respekt i församlingen, men där vi ger extra utrymme för barn
och ungdomar, då vi vill vara med och forma nästa generation
Att tron och församlingslivet finns under livets alla faser, de lätta och svåra, när tron är stark eller
svag, när livet är helt eller när det går sönder

