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Om Immanuelskyrkans församling   

Immanuelskyrkans församling är en del av den världsvida kyrkan med rötter i luthersk och 
reformert tradition. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och delar den kyrko- och 
församlingssyn som Teologisk grund och Stadgar för Equmeniakyrkan ger uttryck för. Genom 
att vara del av ett större sammanhang delar vi glädje och ansvar i det lokala men också det 
nationella och internationella, genom gemensamma beslut i vårt samfund.  

Immanuelskyrkans församling är Guds skapelse och en gemenskap av troende. Vi inbjuder till 
medlemskap var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare. 
(Församlingskonstitution/Församlingsordning)  

Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och 
Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop. Medlemskap 
i en församling har giltighet i hela Equmeniakyrkan. (Equmeniakyrkans Teologiska grund, p 11) 

Vårt uppdrag utgår från Jesu uppmaning att sprida evangelium till alla. Vi vill göra detta med 
varsamhet. Varje människa ska mötas med respekt för hennes integritet, sökande och värdighet. 
(Församlingens vision) 

 Immanuelskyrkan är en ”öppen” församling. Med det menar vi främst… 

· Att vi respekterar hur varje enskild medlem eller individ väljer att uttrycka sin tro och leva sitt 
liv. (Församlingskonstitution/Församlingsordning) 

· Att vi som församling inte företräder eller förmedlar normer eller ramar för människors tro 
och liv annat än att älska varandra. (Församlingens vision) 

· Att var och en som möter Guds ord har att, tillsammans med andra i församlingen under 
Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det. (Equmeniakyrkans Teologiska grund, p 18)  

Vi som församling har också gjort vissa andra viktiga val, till exempel att: 

· Vi välkomnar kvinnor som pastorer och ledare. (Beslut i Svenska Missionsförbundets 
Generalkonferens 1950) 

· Dopet är ett enda. Församlingen rymmer olika doppraxis. (Equmeniakyrkans Teologiska grund, 
p 26) 

· Vi erbjuder samkönad vigsel. (Möjligt enligt svensk lag 2009. Beslut i Svenska Missionskyrkans 
kyrkokonferens maj 2010 att frågan avgörs i den lokala församlingen. Praxis därefter i 
Immanuelskyrkans församling efter samtal i församlingsstyrelsen och i samråd med församlingens 
pastorer. Före 2010, praxis i Immanuelskyrkan att välsigna registrerade partnerskap.)  

Varje förtroendevald, ideell ledare och anställd i församlingen behöver acceptera den öppna 
hållningen kring de ställningstaganden som är gjorda och samverka med dem som står för 
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församlingens uttalade hållningar, så att mångfald och respekt för olikheter i Kristus kan värnas. 
(Församlingskonstitution/Församlingsordning samt Församlingens vision) 

Vi är en församling med många olika delar, traditioner och verksamheter. Denna mångfald berikar 
vår församling och är sedan en lång tid tillbaka en del av Immanuelskyrkans identitet. 
(Församlingskonstitution/Församlingsordning) 

Men allt vi gör som församling startar i det gemensamma, inte de enskilda delarna. Församlingen 
är mer än summan av sina delar. Vi är en enda kropp där de olika delarna hänger samman i en 
tydlig helhet. (Församlingskonstitution/Grundsatser) 

Genom denna mångfald vill vi göra fler delaktiga i församlingens liv och gemenskap. Att fira 
gudstjänster på flera språk är ett uttryck för detta. (Församlingens vision) 

De olika delarna behöver vara tydligt integrerade med varandra och aktivt samarbeta kring 
församlingens olika verksamheter, utan att för den skull förlora sin egen särart. 
(Församlingskonstitution/Församlingsordning)  

Som medlem i församlingen har man ansvar för att stödja och upprätthålla de demokratiska 
principer som församlingen är uppbyggd kring. (Församlingskonstitution/Församlingsordning samt 
Stadgar) 

Församlingen leds av församlingens styrelse tillsammans med församlingsföreståndaren. Dessa 
tillsammans har det övergripande ansvaret för allt arbete inom församlingen. 
(Församlingskonstitution/Stadgar §4)  
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