
VISIONSDOKUMENT 
 

Filadelfiakyrkans UNGA VUXNA vill FÖLJA JESUS, 
utforska BIBELN och sträva efter TILLVÄXT i en ÖPPEN GEMENSKAP. 

 
SYFTE 
Syftet med denna vision är att vara ett vägledande och inspirerande dokument som ger 
riktning och motiverar i arbetet med unga vuxna i Filadelfiakyrkan. Vi är del av 
Baptistförsamlingen Filadelfiakyrkan i Örebro och vill verka för församlingens bästa och 
Guds rikes tillväxt. Genom att tillsammans rikta våra gåvor tror vi att vi kommer längre i att 
fördjupa och förverkliga vår Bibelkunskap, vinna människor för Guds rike, växa i personlig 
tro, älska varandra trots våra olikheter och framför allt hängivet följa Jesus! 
 
FÖLJA JESUS 
Jesu liv och undervisning, hans död och uppståndelse, är vägledande för hela livet. Jesus 
kallar oss till efterföljelse där vi är. Ingen är färdig, vi är alla på väg. Vi vill utmana till 
efterföljelse som omfattar hela livet, som berör både pengar och sex, rättvisa, relationer och 
användandet av tid. Efterföljelse handlar om en trofast lydnad mot Bibelns vittnesbörd om 
Jesus. Verkligheten är komplicerad, utbudet och valmöjligheterna är många. Överallt finns 
både det som bygger upp och bryter ner. Därför vill vi forma en kultur där vi lär varandra att 
se vår världs utmaningar och på så sätt forma en tro som segrar och håller i det samhälle vi 
lever i.   
 
BIBELN  
Bibeln är vår grund och källa för tro och liv. Vi tror att Gud talar till alla människor i alla tider 
genom Bibeln. Vår uppgift är att leva oss in i Guds ord för att leva ut det personligt och 
gemensamt. Därför vill vi använda Bibeln så att den tydliggör och formar en kristen förståelse 
av tillvaron. För att kunna tillämpa Guds ord i våra liv vill vi därför samlas till undervisning 
och samtal, under Guds Andes ledning. 
 
TILLVÄXT 
Vi vill växa i personlig tro på Jesus och verka för att fler ska få lära känna honom. I 
Evangelierna kan vi läsa om hur Jesus sänder sina lärjungar att berätta om honom. Vi tror att 
vi är kallade att dela tron genom personliga relationer. I detta är vi beroende av Andens 
ledning och vishet. Det är Gud som frälser en människa och vi är hans verktyg. Vår uppgift är 
lyhördhet och villighet. I mötet med Jesus tror vi på personlig tillväxt och mognad. Vi tror att 
mötet skapar en längtan att söka honom i alla livets skeenden. I våra samlingar vill vi därför 
inspirera och hjälpa varandra att låta Jesus forma våra liv och på så sätt fördjupa vår tro. 
 
ÖPPEN GEMENSKAP 
Vi är skapade för gemenskap. För att forma en naturlig atmosfär av öppenhet vill vi sträva 
efter äkthet, ärlighet, kärlek, värme, förlåtelse och vägledning. Detta kräver tålamod och en 
inställning som sträcker sig över vår bekvämlighet. Genom församlingen kallar Jesus oss att 
sprida Guds rike och i det vill vi bekänna vårt beroende av varandra. Som unga vuxna i 
Filadelfiakyrkan vill vi därför tillsammans sprida Guds rike och leva ett liv i relationer där vi 
genom bön och kärlek bär varandra.  


