
GRUNDVÄRDERINGAR 
 
Visionen 
Vi vill vara en gemenskap som reflekterar Guds rike i dess härlighet och mångfald, en gemenskap där 
människor kan växa in och växa till som Jesu efterföljare. 
 
Gemenskap 
Människan är skapad till gemenskap med Gud och med andra människor. I sin treenighet pekar Gud själv på 
vikten av gemenskap som ett fundament i tillvaron. Därför vill vi fokusera på relationer och inte på olika 
verksamheter som ska drivas och inbjudas till. Istället inbjuder vi människor till just gemenskap med Gud 
och med hans folk. Att leva sitt liv i gemenskap är ett sätt att växa in och till en Jesu efterföljare.  
 
Guds rikes härlighet 
Vi tror att Gud är aktiv och närvarande i vardagen även idag. På samma sätt som han manifesterade sin 
storhet genom Bibelns under vill han visa vem han är även idag genom under och bönesvar. Vi tror på 
bönens kraft och lever med en förväntan på att Gud vill vara inblandad i våra liv här och nu på ett konkret 
sätt. Vår bön är att Guds rike ska bli tydligare här i Backa/Brunnsbo så att fler människor kan komma till 
tro. 
 
Guds rikes mångfald 
Gud är skaparen av hela världen i all dess mångfald både i fråga om miljöer, kulturer och människor. Därför 
vill vi att den gemenskap som vi formar ska reflektera Guds kreativitet. I Uppenbarelseboken 7:9-10 står om 
en stor skara människor av alla folk och länder och språk som tillber Jesus och det är så den här 
gemenskapen ska vara också. 
 
Växa in och växa till som Jesu efterföljare 
Vi är kallade att vara Jesus efterföljare. Oavsett var man är på den resan att bli det så ska det finnas plats i 
den här gemenskapen. Om man bara söker eller om man har varit kristen i många år så ska det här vara en 
plats där man kan uppmuntras och utmanas att ta ett steg till på vägen i sällskap med Jesus och med andra 
som är på samma resa. 
 
Uppdraget 
Att proklamera och demonstrera hela Guds evangelium till hela Guds skapelse. 
 
Vi vill visa i ord och handling vad Gud har uppenbarat genom Jesus och genom Bibelns ord. Det räcker inte 
med bara ord eller bara handling, båda behövs för att ge en fullständig bild. Guds evangelium beskrivs i 
Lukasevangeliet 4 där Jesus ger sin programförklaring för varför han kom till jorden. Evangeliet handlar 
både om livet här och om livet efter döden. Det berör hela våra liv – kropp, själ och ande. Evangeliet är 
givet till hela Guds skapelse, alla människor oavsett kön, etnicitet och socioekonomisk grupp.  
 
Bibelord 

• Matt 5:13-16 
Kyrkan ska vara både salt och ljus. Ljuset lyser i mörkret och handlar om medkänsla med dem som 
har det svårt och saknar Världen Ljus, Jesus, i sina liv. Saltet är det profetiska som talar in i det som 
inte är av Guds vilja i vår värld. Vi ska leva i världen men inte av världen, och det är när vi står upp 
för det som Gud säger snarare än det världen säger som vi kan vara jordens salt. 

• Upp 7:9-10 
Vi vill samla människor med olika etniska bakgrunder och verka som brobyggare mellan svenskar 
och nya svenskar. Vi lever med visionen i Upp 7:9-10 där människor ”av alla folk och stammar och 
länder och språk” kommer tillsammans inför Jesus och vi tror att den kan bli verklighet här på 
jorden. 

• Ps 133:1 
Fokus på gemenskap och enhet. Vi kanske inte är helt överens om allting och vi kanske kommer från 
väldigt olika bakgrund, men i Kristus är vi ändå syskon. 


