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Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling 

Antagen vid församlingsmöte 2019-09-22, samt vid församlingens årsmöte 2020-03-22.  

Uppsala Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. Stadgar för Uppsala 

Missionsförsamling har antagits 2016-02-07. 

 

Församlingen 

Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen möts 

regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard 

firas. Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att 

förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen har att 

utföra sitt uppdrag tillsammans med andra församlingar liksom i ekumenisk gemenskap. 

Uppsala Missionsförsamling är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen 

verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan. 

Församlingen vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i 

samhället, bidra till en rättvis fördelning av världens resurser, verka för fred och försoning 

samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse. 

Församlingen som livsgemenskap kan uttryckas med bibliska bilder: 

• grenar, som hör ihop med, och hämtar sin kraft från, vinstocken 

• lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan 

• levande stenar i ett husbygge, där Kristus är hörnstenen och apostlarna och profeterna 

grunden 

Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet 

och vill därför göra enheten i mångfalden tydlig. Var och en tjänar i församling och omvärld 

utifrån sina förutsättningar, alla med olika gåvor. 

 

Centrum och kraftkälla 

Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum. Församlingen lever 

och verkar av Guds ord, sakramenten samt gemenskapen i Kristus, både som samlad och 

utsänd i världen. Den samlade församlingen hämtar sin kraft i gudstjänsten.  Mötet med den 

treenige Guden och gemenskapen med Guds folk sänder församlingen till vardagens 

gudstjänst med ord och handling bland medmänniskorna. 

 

Uppgift 

Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mission uttrycker församlingen 

Kristi närvaro och delar människors liv på den plats den verkar. 

Församlingen vill leva i denna Guds mission genom: 

• evangelisation, att föra ut glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor 
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• diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar - bearbeta 

• gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i 

förväntan på och hopp om Guds framtid. 

Församlingen vill vara en kyrka för hela livet och möta människors behov i alla åldrar och 

skilda livssituationer.  

Uppsala Missionsförsamling har del i Equmeniakyrkans mission över alla gränser. I möten 

med andra kyrkor, samhällen, kulturer och religioner berikas den egna förståelsen av 

evangeliets rikedom och mångfald. Församlingen vill tillsammans med andra kristna i 

Uppsala synliggöra Kristi kyrkas enhet. 

Därför vill församlingen 

• visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i 

församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk 

• leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, samt hävda allas lika värde 

• gestalta en gemenskap som är öppen för alla, samt vara försoningens redskap i sin nära 

omgivning liksom i hela Guds värld. 

Dop och välsignelse 

Dopet till Kristus är ett sakrament, en Guds gåva, som tas emot i tro. Församlingen erbjuder 

med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner såväl dop av barn som dop 

grundat på personlig bekännelse. 

Oavsett doptradition är dopet ett enda. Dopbekräftelse kan ske vid ett särskilt tillfälle som ett 

uttryck för den enskildes vilja att leva i dopets förbund.  

Välsignelse av barn erbjuds de föräldrar som önskar att barnet själv senare i livet ska ta 

ställning till dopets gåva. Det är naturligt att välsignelse av barn liksom dop äger rum i 

församlingens gudstjänst. 

 

Nattvarden – Herrens måltid 

Nattvarden är Herrens måltid, ett sakrament, där Jesus Kristus ger sig själv i bröd och vin. 

Jesus Kristus inbjuder oss och möter oss i nattvarden. Till detta trons mysterium inbjuds var 

och en som söker gemenskap med Kristus. Nattvardsbordet står öppet för alla som vill söka 

sig nära honom. Församlingen utser nattvardstjänare som tjänar vid måltiden. 

 

Medlem i församlingen 

Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina gränser. 

Människors sökande, växt och möten med Gud tar sig skiftande vägar och former och deras 

personliga tro kan ta sig olika uttryck vid skilda tider och åldrar. Uppsala Missionsförsamling 

välkomnar därför till sin gemenskap alla som vill vara församlingens vänner. 

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre. 

Den som vill bli medlem samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med 
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församlingsföreståndaren. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt 

vägen in i församlingen. Tro, dop och medlemskap hör samman. 

Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst. Det är 

församlingsföreståndarens uppgift att föra in den nya medlemmens namn i församlingsboken. 

 

För hela livet 

Församlingen är till för alla människor som söker dess gemenskap och vill stödja dem under 

livets alla olika skiften. Församlingens gudstjänst och liv rymmer därför såväl tacksägelse 

som förbön och omsorg om människor i olika åldrar. Församlingen har ett särskilt ansvar när 

människor står inför vägval och avgörande händelser i livet. Till stöd för trons växt, vägval 

och mognad erbjuder församlingen undervisning och samtal i olika former. 

 

Barn och unga 

Församlingens arbete bland barn och unga anförtros åt föreningen, SMU i Uppsala, en del av 

Equmenia och utformas med utgångspunkt i bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. SMU 

utgör en väsentlig del av församlingens liv och alla som deltar i SMU:s arbete omfattas av 

församlingens gemenskap och omsorg. Församlingen har ett särskilt ansvar att ta fasta på 

unga människors tankar om hur församlingens liv och arbete ska utformas. Den söker därför 

olika former för samhörighet och medansvar genom stöd till arbetet med barn och unga i form 

av ekonomiska bidrag, förbön och aktiv medverkan i bland annat ledaruppgifter. 

Konfirmation 

Uppsala Missionsförsamling välkomnar unga människor till konfirmationsundervisning. Detta 

är en mötesplats mellan unga, församlingen och Gud. 

Mötesplatserna erbjuder tillfälle till fördjupning och reflektion för dem som deltar men även 

för ledare, föräldrar, anhöriga och församling. I samband med undervisningen ges tillfälle till 

samtal om tro, dop och medlemskap. 

 Vigsel 

Som ett uttryck för församlingens önskan att vara hela livets kyrka erbjuder den 

vigselgudstjänst, som föregås av samtal mellan vigselförrättaren och de blivande makarna. 

Pastor ordinerad i Equmeniakyrkan har behörighet att viga enligt svensk lag och enligt 

Equmeniakyrkans ordning. 

Begravning 

I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död vilar i Guds 

händer. I gudstjänsten förmedlas tron på det eviga livet som är det kristna hoppet.  

Riktlinjer 

Gällande dop, vigsel och begravning hänvisas till särskilda dokument avseende ordning och 

förhållningssätt.  
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Organisation och tjänst 

Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, ett uttryck för allas möjlighet till 

inflytande och medansvar i demokratiska former. Församlingen söker vägar att fördjupa 

denna delaktighet. 

Som uttryck för allas delaktighet utser församlingens årsmöte styrelse, församlingsråd, 

nattvardstjänare, ledare för olika grupper samt personer till andra uppdrag efter de behov som 

finns. Styrelsen ska tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda 

församlingens arbete. Församlingsrådets uppgift är att stödja kollegiet, särskilt 

församlingsföreståndaren, i frågor som rör medlemsvård, gudstjänster och församlingens tro 

och liv. De som väljs att på olika sätt tjäna och svara för församlingens helhet i gudstjänst, 

församlingsgemenskap och omvärld kan avskiljas för dessa uppgifter genom handpåläggning 

och bön. 

Församlingens och Equmeniakyrkans verksamhet och mission bygger på ett gemensamt 

ansvarstagande, där alla bidrar utifrån sina möjligheter. Gemenskapen är fri men uppgiften 

bärs tillsammans, även om förutsättningarna för ansvarstagande skiftar. Församlingen och 

Equmeniakyrkan anvisar möjliga sätt att bidra till det gemensamma ekonomiska åtagandet. 

 

Särskild tjänst – pastorer och diakoner 

Gud har utrustat och kallat människor till särskilda tjänster i församlingen. Deras uppgift är att 

stärka allas uppdrag och att svara för mångfald och enhet i församlingens liv och arbete. 

Genom ordination av pastorer och diakoner har Equmeniakyrkan bekräftat den kallelse dessa 

fått av Gud att vara Kristi tjänare i församlingen. I ordinationen ber kyrkan som samlad 

gemenskap om Andens gåva och Guds välsignelse. I denna ges också behörighet till tjänst i 

församling. 

Församlingen kallar och anställer pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens 

stadgar föreskriver. Detta sker efter samråd med regional kyrkoledare. I en 

installationsgudstjänst mottar församlingen pastor och diakon som Kristi tjänare i 

församlingen. 

Pastor har i samband med ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt för det som anförtros 

under bikt och enskild själavård. Pastor har även tystnadsrätt enligt svensk lag gällande sådant 

som anförtros vid bikt. Diakon har i samband med ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt 

om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. 

Dessa löften aktualiseras vid installationen. 

Pastor är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi 

kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i 

gudstjänst, mission och samhälle. 

Diakon är Kristi tjänare i församlingen med uppgift att uttrycka församlingens kallelse till 

tjänst i världen. Genom delaktighet i samhället och med blick för enskildas nödsituation gör 

diakonen sambandet tydligt mellan gudstjänst och tjänande i kyrkans liv och omvärld. 


