SVENSKA PRESENTATIONEN AV SALT & LIGHT NORDIC

Lovsång och hänförelse vid Salt & Light nordisk ledarkonferens i Västerås 2013

FAMILJ & RELATIONER

TJÄNANDE LEDARSKAP

Salt & Light är en internationell apostolisk
familj av cirka 2500 församlingar (inte nätverk,
samfund eller institution) på fem kontinenter.
Vi byggs genom apostoliska initiativ och församlingar ansluter sig till gemenskapen och
nya planteras in i familjen. Att bygga goda och
varaktiga relationer, vänskap och gemenskap
med varandra är grundläggande.

Vi lägger stor vikt vid att bygga ledarskap.
Ledarskap innebär i första hand att tjäna, och
vi reser upp andliga söner och döttrar. Gemenskapen i arbetet är viktigare än en position på
estraden. Vi väljer att leda och arbeta i och
genom team i stället för ”en-man-show”. Att
tjäna har ingen av den glamour, som omger
det moderna ledarskapet i samhälle och näringsliv. Det är fråga om uthållighet och att ge
sig helt i arbetet för Herren.

VAD VI STÅR FÖR
Vi är bibeltroende, evangeliska och karismatiska med klassisk kristen tro (i enlighet med
Apostoliska och Niceniska trosbekännelserna).
Vi är del av den internationella evangelikala rörelsen som i Lausannedeklarationen har formulerat sin grundsyn. Tro, grundläggande förkunnelse, bön, glädje och lärjungaskap är viktigt.
Vi är helt beroende av den Helige Andes ledning, gåvor och frukter. Lovsång och tillbedjan
av Fadern och Sonen genomsyrar oss.

UPPDRAG
Vi vill plantera och bygga församlingar där alla
medlemmar deltar, så att kroppen byggs upp
genom att varje del bidrar. En levande kropp
i funktion sänd till världen. Ett gott andligt
ledarskap, allas delaktighet och mission hör till
församlingarnas grundvärderingar. Salt & Light
började i England under 1970-talet och i Sverige under 1990-talet. Och vi växer. De flesta
av församlingarna i Norden är relativt unga (5
- 30 år), men det finns också äldre samfundsförsamlingar som tillhör Salt & Light. Därtill
planterar vi nya församlingar.

EFTERFÖLJARE
Vi vill vandra i Jesus fotspår som efterföljare
och lärjungar. Vi vill inte härma och jämföra
oss med förebilder och idoler. Varje ledare och
pastor har en mentor och personlig pastor. Att
vandra i Jesus´ fotspår innebär att vara ledd av
Anden och ha fokus på Gud och hans vilja. Vi
vill följa Jesus, växa i kristuslikhet och alltmer
lära känna Honom. Det är inte mina egna behov och önskningar som styr, utan först av allt
söker vi Guds rike och dess rättfärdighet.

Salt & Light Nordic Team vid teamträff i Värnamo 2015

NTS vid dess start i Jakobstad 2014.

OMSORG OCH OMTANKE

NORDISK TRÄNINGSSKOLA

Vi ber för varandra både lokalt och globalt. När
något händer någon i vår internationella familj
engagerar vi oss i förbön och omtanke. Var
och en är dyrbar för oss, vi är delar av samma
familj. ”När en lem lider, lider vi alla.” Vi älskar
varandra och är i samma Ande. Omsorgen om
människor och församlingar är viktig.

Tillsammans i Norden har vi startat en träningsskola med syfte ”att träna och utrusta
andliga söner och döttrar att utvecklas som
tjänstegåvor och ledarskap i våra församlingar
och församlingsplanteringar”. Träningsskolan
är inte en fristående bibelskola, utan en träningsskola knuten till lokala församlingar. Det
är både teoretisk undervisning och praktiskt
arbete i församling i nära samarbete med
pastorer, mentorer och ledare (andliga fäder &
mödrar). Undervisningen sker i flera regioner.
Vi bygger kommande generationers församlingsledare!

LEDARSKAP OCH TJÄNARSKAP
Både man och kvinna är kallade till ledarskap.
”Huvudledare” är ofta gifta par tillsammans.
Varje pastor och församling har hjälp av apostoliska team, som finns dels för hela Norden
och dels för varje region. Dave & Chris Richards
(England) och Buck Hudson leder vårt Nordiska
team. Dave & Chris har sedan 1990 regelbundet besökt Skandinavien.
För närvarande har vi flera regioner i Sverige
samt regioner i Finland, Danmark och Norge.
Vi bejakar och erkänner de femfaldiga tjänstegåvorna enligt Ef. 4:11, vilka i regel tjänar i eller
är utsända från och ansvarar inför sin lokala
församling. Dock är inte ämbeten och tjänster
det viktiga utan missionsuppdraget och uppgiften. Vi är fokuserade på att predika, leva och
etablera Guds rike.
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