Uppdrag, Missionsbefallningen, Matt 28:16-20
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Vision, Pingstförsamlingen Uddevalla
Vi vill bygga en utrustande församling fylld av Gudsmöten, Gemenskap och Glädje.
Vi vill bidra till en förvandlad stad när vi förbättrar människors livssituation.
Vi vill arbeta för mission i Bohuslän och dit Gud leder oss.

Värderingar, Pingstförsamlingen Uddevalla
Gudsmöten
Vi tror att återkommande Gudsmöten är avgörande för att formas till Hans avbild.
Där i skaparens närhet ändras prioriteringar i livet. Där utmanas vi till att följa Jesus
och söka Hans rike först. Vi vill att både gudstjänst och vardag ska ge tillfälle till att
möta Gud.Genom lovsång, bön och undervisning eller genom en medmänsklighet
utsträckt hand till någon i nöd.
Gemenskap
Församlingen är en familj. För alla åldrar, nationaliteter och bakgrunder. En del är
nya på trons resa. Andra är andliga fäder och mödrar. Men alla har vi samma behov:
gemenskap med Jesus Kristus och med varandra. Vi vill vara en generös och
välkomnande gemenskap som bygger på äkthet och närhet. I hemmen och i
gudstjänsten. En omvårdande miljö där centrum alltid är Jesus Kristus. En kropp där
vi sitter ihop och är beroende av varandra. Om någon lider eller gläder sig känns det
i hela kroppen.
Glädje
Mötet med Jesus och kristna människor ska ge glädje och passion till Gud och
Hans skapelse. Kort sagt: älska Gud, älska människor, älska livet! Vi tror att glädjen
blir som störst när du finner Jesus, meningen med ditt liv och din plats i Gus stora
plan. Vi vill hjälpa dig att växa till som Jesu lärjunge och få dela glädjen som kommer
ur det tillsammans med församlingen.
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Uppdrag och inriktning, Pingstförsamlingen Uddevalla
En utrustande församling
Vi vill vara en Jesuscentrerad och Andefylld församling som utrustar lärjungar till
tjänst. Vi vill predika Ordet, utmana till efterföljelse och ge de förutsättningar som
behövs för att varje medlem ska kunna utföra sitt uppdrag. Vi vill se människor möta
Gud, växa och komma i funktion. Vi vill se nya ledare växa fram och ta ansvar i vårt
gemensamma uppdrag.
Praktisk kärlek
Vi tror att vår församlings uppdrag är ett socialt engagemang i samhället. Bibeln
lyfter främlingen, änkan, den faderlöse och den fattige. Det vill vi också göra och det
har vi historiskt gjort som kyrka. Vi vill förbättra livssituationen för människor och
älska både i ord och handling. Med stort hjärta och hårt arbete vill vi vara med och
förvandla den här staden genom omsorg i vardagen och social verksamhet.
Tillväxt
Vårt andra uppdrag är att verka för församlingsbyggen och mission, främst i norra
Bohuslän. Det finns i vårt DNA. Det borde vara en mänsklig rättighet att ha en
levande församling inom räckhåll och det vill vi arbeta för. Genom pionjärarbeten och
stöd till andra, vill vi sprida evangeliet i Bohuslän och på andra platser på jorden dit
Gud leder oss.
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