Vilka grundvärderingar har vi?

Visionen.
Filadelfiaförsamlingen i Nyköping-Oxelösund

•

Gud

Vi tror på en Gud, han är: Fadern, som har skapat oss till sin avbild, och
till gemenskap med sig själv. Sonen, Jesus Kristus som är vår räddare
och försonare. Den Helige Ande, hjälparen som utrustar och vägleder.
•

- En församling där Du utrustas med tro och Helig Ande
för att dela med Dig
det glada budskapet om Jesus Kristus!

Bibeln

Bibeln är Guds Ord och vår värderingsgrund. Bibeln ger eviga och
oföränderliga principer att leva efter.
•

Vad är uppdraget?

Människan

Alla människor är skapade till Guds avbild, med lika värde. Alla behöver
Guds nåd till räddning och upprättelse, som erbjuds människan genom
omvändelse, tro och dop.
•

Hur ska vi utföra det?

Församlingen

Församlingen är Guds idé, och den är Guds egendom. Med Guds nåd,
förlåtelse och kärlek som grund är den en plats för alla människor.
Församlingen är också en uppenbarelseplats för Gud, en plats för gemenskap människor emellan och genom den berättar vi om Jesus Kristus som
vår räddare. Församlingen är till för människor i alla åldrar.
Hela församlingen är kallad att vara Guds tjänare, som tjänar Gud och
varandra, delar med sig av sina välsignelser genom tiondegivande och
offergåvor. Andliga tjänstegåvor är till för att göra alla skickliga att bygga
upp församlingen. Församlingen är kallad till att utbreda Guds rike, genom
att varje medlem lever ut sin personliga tro på Jesus Kristus.

Vilka grundvärderingar har vi?

Vår önskan är att denna ”Vision” skall hjälpa Dig
att förverkliga uppdraget som Jesus Kristus
har gett Dig genom sitt Ord
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tel 26 70 90
filadelfianykoping.se

och att Filadelfiaförsamlingen i Nyköping-Oxelösund
skall få vara det stöd och den gemenskap
Du behöver för detta.

Vad är uppdraget?

Hur ska vi utföra det?

•

•

Presentera

Cellgruppen

Vi vill göra Jesus Kristus känd så att så många som möjligt blir hans

Den lilla gruppen i hemmet som bygger på gemenskap, undervisning

efterföljare både lokalt, regionalt och globalt.

och evangelisation.

•

•

Plantera

Storgudstjänsten

Vi vill plantera församlingar och på så sätt vara med och etablera

Den stora samlingen med förkunnelse, lovsång och tillbedjan som är

Gudsriket.

öppen för alla människor.

•

•

Multiplicera

Vi vill erbjuda en miljö och undervisning för andlig och personlig tillväxt.

Träning

Utbildning som skickliggör oss som Jesu lärjungar för uppdraget att
göra Jesus Kristus känd.

•

Mobilisera

Vi vill samla resurser för att vara delaktiga i att bära ansvaret för den

•

andliga och sociala nöd som vi ser i vårt samhälle och omvärld.

Övriga verksamheter och stödfunktioner som svarar mot de behov

Stödresurser

som finns för att förverkliga vårt uppdrag.

