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Salt & Light
En kyrkofamilj på gemensamt uppdrag
- Vår Värdegrund

En familj tillsammans
Som ledare i vår kyrkofamilj är vi överlåtna till värderingar och övertygelser som vi vill leva efter i vår
del av Guds stora familj. Detta kommer vi att predika, undervisa och träna i konferenser och ständigt
utmana varandra att leva upp till.
Behovet av klarhet angående vad vi står för och är överlåtna till samt för en djupare sammanhållning
och en högre grad av mobilisering för det uppdrag Gud kallat oss till har föranlett oss att beskriva
vilka vi är idag. Detta är resultatet av relationer vi utvecklat i över 25 år och grunden för vart vi är på
väg.
Vi har utformat en värdegrund i tre steg för att klargöra vår plats i Guds övergripande evangelikalaoch karismatiska familj och beskriva Salt & Lights tydliga karaktär.
Salt & Light Nordic Team bildades 2007 och består av en grupp ledare som representerar
församlingar från i första hand Norden och Baltikum. Teamet leds av Dave Richards och Buck Hudson.

Dave Richards & Buck Hudson
TEAMLEDARE, SALT & LIGHTS NORDISKA TEAM

1. Evangelikala
Vi är en del av
den världsvida
evangelikala
kyrkan.

+

2. Karismatiska
Vi är en del av
den karismatiska
rörelsen.

+

3. Salt & Light
Vad som kännetecknar
oss som en familj
av kyrkor.

1. Vi är evangelikala
Denna hållning och övertygelse är erkänd av den breda majoriteten av evangelikalt troende runt om i
världen och beskrivs i t.ex. Lausannedeklarationen och Kapstadsöverenskommelsen
(http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=77). I Norden används också ordet ”evangelisk” som
vi finner till exempel i Svenska evangeliska alliansen (SEA). Här nedan sammanfattas kort:
Vi tror på…
a

den ende sanne Guden som lever för evigt i tre personer –
Fadern, Sonen och den Helige Ande.

b

Guds kärlek, nåd och allmakt som skapar, uppehåller, styr,
återlöser och dömer världen.
att Gamla och Nya Testamentets skrifter, Guds Ord, är
ingivna av Gud och att de utgör det gudomliga rättesnöret för
tro, lära och liv.

c

d

e

f

g

h
i

j

k

att alla människor är oändligt värdefulla, skapade till man och
kvinna till Guds avbild, för att leva i kärlek och helighet samt
vårda skapelsen som är fallen och fördärvad genom synd,
vilket frambringar gudomlig vrede och dom.
att Guds Son, evig Gud – vår herre Jesus Kristus – blev
människa, född av jungfru Maria; sann Gud och sann
människa, dock utan synd.
Kristi försonande offer på korset. Han dog i vårt ställe,
betalade priset för vår synd och besegrade döden, synden
och ondskan och på så sätt försonade oss med Gud.

Kristi kroppsliga uppståndelse, förstlingsfrukten av vår
uppståndelse; hans himmelsfärd till Fadern och hans
herravälde, medlare mellan Gud och människa och vår ende
frälsare.
syndares rättfärdiggörelse endast av Guds nåd genom tron på
Kristus.
Gud den helige Andes tjänst som leder oss till omvändelse,
förenar oss med Kristus genom pånyttfödelsen och ger kraft
och förmåga till lärjungaskap och att vara hans vittnen.
Kyrkan som är Kristi kropp lokalt och globalt och på ett
allmänt prästadöme bestående av alla troende som har fått
liv av Anden och blivit utrustade med Andens gåvor för att
tillbe Gud och förkunna evangeliet och stå upp för rättvisa
och kärlek.
Jesu Kristi personliga och synliga återkomst för att fullborda
Guds syften: att uppväcka alla människor till dom, att ge evigt
liv till de återlösta och evig död till dem som går förlorade och
etablera en ny himmel och en ny jord.

Hänvisningar och
kommentarer
5 Mos 6:4; 1 Mos 1:1; Jes
40:28; Joh 1:3, 4:24; Kol 1:16; 1
Tim 2:5
1 Mos 1:2, 2:7; Ps 103:1-22,
104:30; Job 34:14-15
2 Pet 1:21; Matt 5:18; 2 Tim
3:16; Tit 1:2; 1 Tess 2:13; Jer
1:9; Ords 30:5-6; 2 Sam 23:2;
Mark 12:30; Apg 4:25; Upp
22:18-19
1 Mos 1:26, 2:7, 16-17; Matt
19:4; Kol 1:16; 1 Tim 2:13-14; 1
Mos 3:1-24; Ef 2:3; Ps 58:3;
Jer 17:9; Rom 3:10-23; Jes 64:6
Jes 9:6; Matt 1:18-25; Luk 1:2637; Joh 1:1-14; Upp 19:13; 1
Tim 3:16; 1 Joh 5:7; Jes 7:14
Rom 6:23, 2:23-25, 8:34; 1 Joh
3:4; Jes 53:4-8, 10; Hes 18:20; 3
Mos 17:11; Heb 7:25, 9:11-28,
10:1-18; 1 Pet 1:18-19, 2:24; 1
Kor 15:38; Luk 24:51; Apg 1:1011; Kol 1:27; 2 Kor 13:5
Matt 28:1-10; Joh 20:1; Apg
1:1-10; 1 Kor 15

Rom 3:21-31, 4, 5:1-5
Joh 3:5, 6:44, 14:16-17, 26,
15:26, 16:6-11; Apg 1:8, 5:34; 1
Kor 2:11-14, 12:13; Rom 6:9-11,
8:1-39; 1 Joh 5:7
Ef 3:10-11, 4:11-13; Rom 12:38; Joh 12:44; Luk 10:16; Matt
5:13-14; Mark 16:20; 2 Tim
2:12; 2 Pet 2:1-3
1 Tess 4:13-18; Joh 14:1-3; Sak
14:1-9; Apg 1:10-11; Luk 11:39;
Upp 20:6; 1 Kor 15:51-52

2. Vi är karismatiska
Dessa övertygelser karaktäriserar väldig många kristna i alla sorters nätverk, samfund och
sammanhang. Dessa är inte specifika för Salt & Light och vi är överlåtna till följande:

a

b

c

d

Leva i Anden
Vi tror att Guds liv kommer till oss genom den Helige Ande.
Vi erfar Guds påtagliga närvaro när vi tillber och ber i den
Helige Ande. Vi ser den Helige Andes tjänst och gåvor i den
troendes liv och i församlingen som en nyckel till helgelse,
fruktbärande och effektiv mission. Detta sker när varje
medlem är fylld och vandrar tillsammans med Anden och
därmed flödar i Andens smörjelse och tjänst.
Församlingsbygge
Vi tror Guds plan att förändra världen är i och genom sin
församling, Kristi kropp. Genom relationer är vi kallade att
bygga tillsammans. Troendedopet och brödsbrytelsen är
centrala fundament i vår gemenskap. Vi lyfter fram den
troendes tjänst och Efesierbrevet 4:s tjänstegåvor som
nycklar i uppdraget och ser församlingsplantering som en
kallelse att utbreda Hans rike.
Att söka Guds rike
Den huvudsakliga kallelsen från Jesus över våra liv är att
vara ett folk som är fokuserat på Honom och söker Hans
rike. Därför är vi fast beslutna att alltid söka Hans rike i våra
familjer, på våra arbetsplatser, på vår fritid och i
församlingen. Vi vill ständigt förvandlas till att bli lika vår
Kung. Vi vill predika, leva ut och demonstrera evangeliet om
Riket och betjäna vårt samhälle genom att ta itu med
orättvisor, fattigdom och förtryck.
Fokus på uppdraget
Vi tror att Gud vill försona världens synd genom att
demonstrera sin kärlek och därigenom samla en stor familj
till sig ifrån alla nationer. Som Guds folk förblir vårt uppdrag
och vår mission att proklamera och demonstrera det glada
budskapet i varje kultur och samhälle. Vi vill se liv
förvandlade av Guds kraft, leva ut evangeliet och tjäna Gud
i de nationer Han leder oss till.

Hänvisningar och
kommentarer
Joh 1:33, 4:23-24, 7:37-39; Ef
5:18-20; Gal 5:16-26; Rom 8:517

Ef 3:1-10, 4:1-16; Fil 2:12-16;
Rom 6:3-5; 1 Kor 11:17-34, 12

Matt 6:33, 16:19; Apg 8:12,
19:8, 28:23

2 Kor 5:11-21; Ef 4:17-6:9; Rom
15:23-33

3. Vi är Salt & Light
Några specifika värderingar som karaktäriserar vår församlingsfamilj är:

a

Relationer
En biblisk sanning är att allt i Kristi kropp bygger på
relationer! Vi tror att syskon-, pastor/lärljunge- och
smågruppsrelationer är en nyckel till ledarskap, lokala
församlingar och livet i Salt & Light-familjen.

b

Familj
Gud arbetar genom andliga och naturliga familjer för att ge
oss tillhörighet, kärlek, glädje, trygghet, vänskap, vision,
uppmuntran, omsorg och för att kunna ha roligt. Fader- och
moderskap är en nyckel till starka och hälsosamma familjer.

c

Ledarskap
Ett smort och tjänande ledarskap, vilket Jesus genom ord
och gärning visade på, är livsviktigt för att bygga upp var
och en i Kristi kropp, hjälpa alla växa till i mognad och att
fullfölja sin kallelse. Att erkänna och ta emot smorda
ledares andliga auktoritet gör det möjligt för oss att leva
under dess välsignelse.

Hänvisningar och
kommentarer
>> Det finns mer att hämta om
dessa teman på den engelska
webbsidan:
www.saltlight.org/corecommitments
Det är genom våra relationer
som vi är en del av Salt & Lightfamiljen, inte genom att fylla i
en blankett eller genom att
tillhöra en institution. Fungerar
relationerna, fungerar familjen.
Ef 4:16; Kol 2:19, 3:12-17; Fil
2:19-22
??Vi bejakar ett gemensamt
mandat för män och kvinnor
inom familjen att leda
tillsammans. Vi bejakar också
mannens andliga ansvar inom
familjen. Majoriteten av våra
församlingsfamiljer tillsätter
män som äldste men är också
övertygade att kvinnor har en
viktig plats i ledarskapet där,
liksom i våra naturliga familjer.
1 Kor 11:13; Ef 5:22-24; 1 Tim
3:1-7; Tit 1:5-6
Inom Salt & Light, betonar vi
vikten av andligt faderskap (likt
i Nya Testamentet). Detta är en
oumbärlig aspekt i den
apostoliska tjänsten (1 Kor
4:14-17; Fil 2:19-24), och en
nyckel till att bygga
församlingen som familj (Ef
3:15). Modellen för allt
ledarskap utgår från Jesus själv
(Fil 2:5-11).

d

Generositet
Att leva generöst är nyckeln för individer och församlingar
till att få del av Guds välsignelse. Tiondegivandet är en
utgångspunkt för givandet men generositeten tar oss
mycket längre än så.

e

Lärjungaskap
Lärjungaskap är en nyckel för att kunna föra allt Guds folk
till mognad så att var och en kan fylla sin plats i de syften
Herren har för sitt Rike. Vi uppmuntrar starkt till
lärjungafostrande relationer som bygger på den grund som
herdeskap och personliga mentorer utgör.
Efesierbrevet 4 tjänster
Genom att ta emot apostlar, profeter, evangelister, herdar
och lärare tror vi att lokala församlingar får fördjupad vision
och andlig inspiration och att det förser lokala ledare med
omsorg och rådgivning och någon att stå
redovisningsskyldig inför. Detta är det primära sättet som vi
inom Salt & Light familjen kopplar till varandra och
uppmuntrar varandra på.
Relationer i ett större sammanhang
Vi uppmuntrar till en attityd av samarbete mellan kyrkor
inom och utanför Salt & Light. Vi tror att det är ett
sundhetstecken att vilja relatera till och ta emot ifrån andra
kyrkor.
Mångfald
Vi värdesätter den mångfald som vi har i vår familj av kyrkor
där det finns olika stilar av ledarskap och
församlingsmodeller. Vi tror att detta hjälper oss att förstå
och ta del av den enorma rikedom som finns i Kristi kropp.
Vi vill leva i en atmosfär av respekt och ömsesidig
uppskattning.

f

g

h

Vi uppmuntrar till
tiondegivande i och till den
lokala församling vi tillhör, där
vi får andlig mat och omsorg.
Tiondegivandet är ett sätt att
upprätthålla församlingens
tjänst och mission. Offergåvor
är medel för goda ändamål,
byggnader och projekt.
Mal 3:6-12; 2 Kor 8-9
Ur vårt perspektiv är
lärjungaskap grundläggande
väsenligt.
Mark 1:16-20, 3:13-18; Matt
5:1
Ef 4:11-16, 2:21-22, 3:5; Fil
2:19-30; 1 Kor 4

Detta möjliggör att Kristi kropp
i stort blir uppbyggd (Ef 4:16)
och Kristi uppdrag blir
genomfört och bär bestående
frukt (1 Kor 9:22-23).
Denna mångfald är både en
positiv och uppbyggande
beståndsdel i Kristi kropp.
1 Kor 12; Ef 4:7-16

Områden som kan diskuteras
Vi inser att det finns betydande skilda ståndpunkter gällande områden som t.ex. eskatologi eller
Israels plats i Guds framtida plan. Vi vill leva i en atmosfär av respekt och ge varandra samvetsfrihet i
dessa frågor.

För vidare information ta kontakt med någon i det nordiska teamet eller besök
www.saltlightnordic.org

