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CODE OF

#WeAreAllAboutPeople

You are the one!
Vi är en kyrka som tror på ledarskap. Vi tror att alla människor kan
vara ledare, så länge man också står under ledarskap. Vår Senior
Pastor Brian Houston brukar säga ”You are the one”. Vi behöver inte
se ner på vad vi har att bidra med eller titta efter att någon annan ska
göra något, utan att vi kan se oss själva som lösningen. Om det finns
en utmaning i en situation tänker en ledare ”I am the one, jag är personen som kan lösa det här”, med Guds hjälp och med rätt vilja och
vägledning.
När Paulus tränar Timoteus i ledarskap och visar hur han ska organisera kyrkan, uppmanar han Timoteus att vara noggrann med att
upprätthålla de förväntningar och karaktärsdrag som ska prägla en
församlingsledare. (1 Tim 3:1-13). Om du ser ett företag, en ekonomi
eller ett land som blomstrar är anledningen alltid bra ledarskap. Där
det går åt motsatt håll är det bristen hos ledarskapet som lyser igenom.
Vi sätter ett högt värde på alla ledare i vår kyrka. Vi sätter ett högt
värde på dig! Gud har skapat dig med så många gåvor och talanger.
En del av dem är redan nu uppenbara för dig och din omgivning,
men mycket av den potential som finns inom dig är fortfarande oupptäckt. När du antar ledarskapets utmaning är vi övertygade om att du
kommer få utveckla och slipa de gåvor du har, men också att du får
möjlighet att upptäcka de saker som Gud har gett dig som ännu inte
är synliga. Att vara ledare gör att man växer!
Att bli ledare innebär också att man accepterar ansvar; att man tar
ansvar för sig själv och andra människor. Det är en av anledningarna
till att vi tagit fram denna Code of Conduct. Vi har inte en massa regler
i Hillsong; vi gör inte saker för att man måste utan för att vi vill. Vi har
dock, precis som alla familjer, en Code of Conduct som beskriver hur
vi väljer att vara och leva. Vår förhoppning är att du ska läsa igenom
den, be över det som står och att du antar ledarskapets utmaning.
Jag uppskattar dig och tror på dig!
Andreas Nielsen
Lead Pastor Hillsong Sweden

Hillsong Church
Mission Statement
To reach and influence
the world by building a
large Christ-centered,
Bible-based church,
changing mindsets and
empowering people to
lead and impact in
every sphere of life.

DEN KYRKA JAG NU SER
JAG SER EN GLOBAL FAMILJ, ETT HUS MED MÅNGA RUM SOM FÖRVERKLIGAR EN GEMENSAM VISION. JAG SER EN KYRKA MED EN
APOSTOLISK KALLELSE OCH EN VISIONÄR NATUR SOM ÄR ÖVERLÅTEN ÅT ATT PÅVERKA MILJONER MÄNNISKOR FÖR KRISTUS I STORA
STÄDER OCH I LÄNDER ÖVER HELA JORDEN MED DET STÖRSTA SYFTE SOM FINNS: JESU KRISTI SYFTE OCH MÅL.
JAG SER EN KYRKA SOM ÄR ÖVERLÅTEN ÅT ATT FRÄMJA LOKALA FÖRSAMLINGAR ÖVERALLT OCH SOM UPPMUNTRAR DEM ATT BLI ALLT
GUD HAR KALLAT DEM ATT VARA. EN KYRKA SOM VÄGRAR ATT NÖJA
SIG MED TIDIGARE SEGRAR, UTAN STÄNDIGT SER FRAMÅT OCH SOM
ÄR FYLLD AV EN VISION SOM INSPIRERAR OCH INFLUERAR MÅNGA.
JAG SER BYGGNADER, SITUERADE I HJÄRTAT AV KULTUREN I OLIKA
STORSTADSCENTRUM, SOM KÄMPAR FÖR ATT GE PLATS ÅT DEN TILLVÄXT SOM KOMMER AV ALLT SOM GUD GÖR; EN KYRKA SOM PÅ MIRAKULÖSA SÄTT OCKUPERAR LAND OCH PLATSER SOM ÄR OMÖJLIGA
ATT IGNORERA.
JAG SER EN KYRKA SOM ÄR TILLRÄCKLIGT STOR FÖR ATT KUNNA
DRÖMMA PÅ EN GLOBAL NIVÅ, MEN SAMTIDIGT TILLRÄCKLIGT PERSONLIG FÖR ATT VARJE PERSON SKA KUNNA HITTA SIN PLATS.
JAG SER EN KYRKA SOM SÄGER ”VÄLKOMMEN HEM” TILL VARJE MAN,
KVINNA OCH BARN SOM KOMMER GENOM DESS DÖRRAR.
DEN KYRKA JAG SER ÄR EN LOVSJUNGANDE KYRKA VARS SÅNGER
UTSTRÅLAR EN SÅDAN PASSION FÖR KRISTUS ATT ANDRA KÄNNER
HANS STORHET OCH KRAFT. ETT DISTINKT ”SOUND” SOM UTGÅR
FRÅN EN HÄLSOSAM KYRKA, VARS ANDA SMITTAR AV SIG OCH SKAPAR MUSIK SOM GENLJUDER FRÅN BYAR OCH STAMMAR TILL STORA
STÄDER OCH LÄNDER.
JAG SER EN KYRKA SOM STÄNDIGT ÄR INNOVATIV: EN KYRKA SOM
LEDER VÄGEN I ATT KOMMUNICERA ETT TIDLÖST BUDSKAP GENOM
MEDIA, FILM OCH TEKNOLOGI. EN KYRKA MED ETT BUDSKAP SOM
GÅR UT TILL MÄNNISKOR ÖVER HELA JORDEN VIA TV OCH SOM FÖR
IN JESUS I HEM, PALATS OCH FÄNGELSER.
JAG SER EN KYRKA MED ETT COLLEGE I VÄRLDSKLASS SOM RESER
UPP OCH UTRUSTAR GENERATIONER AV UNGA OCH SMORDA LEDARE

FRÅN HELA VÄRLDEN. STUDENTER SOM TJÄNAR GUD GENOM LIVETS
ALLA SKIFTEN, SOM ÄR FRIA ATT VARA JORDENS SALT GENOM DYNAMISKA TJÄNSTER OCH KYRKOR ÖVER JORDENS ALLA KONTINENTER.
JAG SER EN KYRKA SOM ÄR BENÅDAD MED FLERA LAGER AV LEDARE SOM ÄR ”EN PER GENERATION” – LEDARE, SOM HAR NATURLIGA GÅVOR, ÄR ANDLIGT KRAFTFULLA OCH GENUINT ÖDMJUKA. LEDARE SOM KOMMER ATT BETALA PRISET OCH BERÄKNA KOSTNADEN
FÖR ATT INFLUERA STÄDER OCH LÄNDER MED STORA KYRKOR SOM
ÄRAR GUD.
JAG SER EN KYRKA MED ETT LEDARSKAP SOM ÄR ENADE I ÖVERLÅTELSE TILL ÄKTHET, TROVÄRDIGHET OCH KVALITET I DESS HJÄRTA.
LEDARE SOM VÅGAR VARA SIG SJÄLVA MEN SOM OCKSÅ ÄR TRYGGA
I ATT DET DE ÄR EN DEL AV ÄR STÖRRE ÄN DEN ROLL DE SJÄLVA
SPELAR.
JAG SER EN KYRKA SOM BYGGER OCH ÄR DEL AV ETT NÄTVERK SOM
BINDER SAMMAN HUNDRATUSENTALS PASTORER OCH LEDARE OCH
SOM UTRUSTAR DEM FÖR ATT BLOMSTRA. ETT NÄTVERK SOM ÄR
ÖVERLÅTNA TILL DEN APOSTOLISKA SMÖRJELSE HOS LEDARE SOM
HAR ETT DESPERAT BEHOV ATT FÅ SE JESU KRISTI KYRKA RESA SIG
UPP FÖR ATT LEVA DET OLEVDA LIVET SOM FINNS INUTI HENNE...
HANS FANTASTISKA KYRKA.
JAG SER KYRKOR MED ETT OCH SAMMA HJÄRTA I INFLYTELSERIKA
STÄDER SOM EXEMPLIFIERAR TROFASTHET I TEGELSTENAR OCH
MURBRUK. KYRKOR MED EN ÖVERNATURLIG FÖRSÖRJNING AV
BYGGNADER OCH FASTIGHETER SOM STÅR UPP SOM LYSANDE MONUMENT SOM GER ÄRA TILL GUD OCH HOPP TILL MÄNSKLIGHETEN.
JAG SER EN KYRKA SOM ÄLSKAR GUD, ÄLSKAR MÄNNISKOR OCH
ÄLSKAR LIVET. MED UNGDOMLIG ANDA, GENERÖS I HJÄRTAT, FYLLD
AV TRO I SIN BEKÄNNELSE, KÄRLEKSFULL I SIN NATUR OCH INKLUDERANDE I SITT UTTRYCK.
JA, DEN KYRKA JAG SER ÄR ÖVERLÅTEN ATT FÖRA KRISTI KÄRLEK OCH HOPP TILL OMÖJLIGA SITUATIONER GENOM ATT PREDIKA
EVANGELIUM OCH GENOM ETT MANDAT SOM DRIVER OSS ATT GÖRA
ALLT VI KAN FÖR ATT GE HJÄLP OCH LÖSNINGAR TILL EN VÄRLD MED
STORA BEHOV. EN KYRKA VARS HUVUD ÄR JESUS, VARS HJÄLP ÄR
DEN HELIGE ANDE OCH VARS FOKUS ÄR MISSIONSBEFALLNINGEN.

// Brian Houston

Alla är ledare
Bibeln säger i 1 Tim 3:1 att den som vill
ha en församlingsledares tjänst önskar sig
någonting bra. Vi ser det därför som en
stor förmån och ett stort förtroende att få
leda, och vi tar vårt ledaruppdrag på största allvar. Vi säger ja till att leda, men också till att ledas! I Jesus missionsbefallning
ingår uppdraget att leda andra människor
till honom och vi tror att alla är kallade till
att leda och influera i varje del av livet.
Hillsong Swedens Code of Conduct gäller
alla som har tackat ja till att leda och influera människor i vår kyrka utifrån en specifik roll, till exempel connectgruppsledare,
teamledare, co-leads, men också pastorer, departementsledare, community- och
åldersgruppsledare och alla som står på
kyrkans plattform.
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Hur blir jag en ledare i
Hillsong Church Sweden?
Jag är planterad i
Hillsong Church
Sweden och upplever en kallelse från
Gud att leda.
Jag tar ansvar för
vår kyrkas framtid
och visar att jag vill
vara en ledare.

Jag står under
ledarskap och har en
ledare som
rekommenderar mig.

Jag har ett personligt
samtal med min ledare
om min funktion och
mitt ledarskap.

Jag säger ja till vår
kyrkas vision och ledarskap och accepterar
Hillsong Swedens
Code Of Conduct.

Våra 5 viktigaste värderingar
ALL-IN - it’s how we live.
Vi är helt överlåtna till varandra och varje gång vi träffas.
Vi har en “whatever it takes”- attityd som utmärker oss
och vi skapar mer med mindre. Vi lever autentiskt, vilket innebär att våra attityder och handlingar är desamma
oavsett vilka vi är med. Vi är “all in” i själ och hjärta.
”Kyrka är Guds plan för mänskligheten, och när man inser att kyrka är något vi är och inte något vi går till, så är
det svårt att låta bli att vara all in varje dag, var man än är.
Det är så mycket roligare att bidra till Guds plan, än att enbart vara en
supporter.” - Tobias & Emma Rosman

BUILDERS - it’s what we do.
Vi är medvetna om att inget händer utan hårt arbete. Vi
håller varandra ansvariga till att bli bättre och tar personligt ansvar för att bygga våra liv, vår kyrka och den nation
vi är planterade i. Som byggare adderar vi värde till varje
miljö vi är i och inser att även ett stort bygge måste börja
i det lilla. Vi bygger en kyrka som förvandlar en nation, en
vecka i taget, en människa i taget.
”Att bygga en kyrka som förvandlar en nation är ingen
fluffig slogan, det är vår livstil. För att bygga detta krävs det att vi varje
dag tar på oss våra arbetskläder, snörar stålhätteskorna, drar åt bältet
och tar vår plats på bygget. När vi bygger Guds hus så bygger han
vårt.” - Johan Salinder

FIRE STARTERS - it’s who we are.
Firestarters får saker att hända! Vi är de första som steppar upp, förnyar oss, ger energi, ber om ursäkt, frågar,
skapar, talar ut, lär oss, bryr oss, förlåter, inkluderar andra och fullt ut äger atmosfären i varje rum. Vi ser inte utmaningar som problem, utan möjligheter där vi kan vara
en del av lösningen.
”Jag har bestämt mig för att inte vara en termometer som
konstaterar atmosfären i ett rum, utan en termostat som
sätter atmosfären. Förväntan gör all skillnad!” - Jonatan Brandström

GOLD DIGGERS - it’s what we see.
Gold-diggers ser guld! Därför väljer vi att hela tiden se
den potential som Gud har skapat i varje enskild människa, team och sammanhang. Vi uppmuntrar, talar positivt och är genuina i vår kärlek till varandra.
”Det finns guld i alla människor, ibland får man bara gräva lite till.” - Modi Cerda

EXTREME OWNERSHIP - it’s our DNA.
Vi tar ansvar för möjligheten och förmånen att få leda och
tar personligt ansvar för vårt teams framgång. Vi inser
att vi som individer vinner när teamet vinner, därför ger
vi inte ursäkter eller skyller på varandra; vi bär bördan
tillsammans. Extremt ägandeskap handlar inte om perfektion utan om att vi leder med excellens och gör det
bästa vi kan med det vi har.
”En viktig del av att bygga kyrka tror jag är att förvalta det
Gud har gett oss på bästa sätt. Jag vill ta fullt ägandeskap och ibland
kan det handla om en sån enkel sak som att lämna en lokal i bättre
skick än vad jag klev in i.” - Anna Larsson

Ansvar
Att vara en ledare i Guds församling är en förmån och ett stort förtroende.
Vi får vara med och göra en skillnad i människors liv och det är stort. Ytterst
sett är ledarskap ett delegerat ansvar från Gud för att leda de människor
som är hans (Apg 20:28) och därför behöver alla ledare ta ansvar för sitt
eget liv (1 Tim 4:16) så att andra människor kan bli välsignade genom oss.
Här är några saker vi som ledare behöver ta ansvar för:

Mitt liv med Jesus
•
•
•

Jag är en lärjunge till Jesus och lever ett liv lett av den Helige Ande.
Jag prioriterar min personliga andakt, bön och bibelläsning.
Jag är troendedöpt.

Min livsstil
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag är en givare.
Jag lever ett generöst och inkluderande liv.
Jag lever efter och förespråkar bibliska principer för äktenskap.
Jag lever ett nyktert liv på livets alla områden.
Jag verkar för människors lika värde i tal och handling.
Jag talar och lever i sanning.
Jag talar väl om andra människor, mina ledare, Hillsong och andra kyrkor.
Jag gör mitt bästa för att positivt representera Hillsong Sweden och ser mig
själv som ett föredöme för andra människor.

Mitt ledarskap
•
•
•
•
•
•

Jag prioriterar söndagar och andra stora händelser i kyrkan.
Jag är en ledare i första hand och har en funktion i andra hand.
Jag vill leda och jag vill bli ledd.
Jag bidrar till kyrkans hälsa, själ, tillväxt och utveckling.
Jag tar ansvar för den roll jag har blivit anförtrodd och jag ersätter alltid mig
själv när jag är borta.
Jag respekterar min och andras tid genom att komma förberedd och i tid.

Jag

säger

JA!

Härmed tackar jag ja till förtroendet att få leda och
säger JA till Hillsong Swedens Code of Conduct
Datum
Plats
Namn

Livet som ledare
Som ledare kan man gå igenom olika säsonger. Säsonger då allt
känns lätt och säsonger då saker är svårare. Säsonger när man känner stor inspiration och säsonger när man fortsätter bara på grund att
man vet att det är rätt. Oavsett vilken säsong du går igenom vill vi att
du ska veta att du aldrig är ensam. Det är därför alla har en närmsta
ledare, en person som kan finnas där för dig om du behöver hjälp eller
om du har frågor. Vi gör den här resan tillsammans helt enkelt.
Samtidigt som vi väljer att leva för andra människor lever vi ändå först
och främst för Gud och det är honom vi tjänar. Han är den som ser allt
vi gör, även det som ingen annan ser. Ingenting av det vi gör för Gud
är förgäves, han är den som belönar oss i vårt arbete.
Gud har också lovat att aldrig lämna eller överge dig. Han kommer att
leda, styrka och hjälpa dig hela livet. Mitt bästa tips om du står inför en
utmaning är att fråga den Helige Ande om hjälp först. Han har lovat att
ge oss vishet utan att mäta.
Tack för att du vill vara med och bygga en kyrka som förvandlar enskilda människors liv - och som på så sätt förvandlar en hel nation!
Lina Nielsen
Lead Pastor Hillsong Sweden
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