TRO OCH LIV
I DIN FÖRSAMLING
S:t Peters församling, Stockholm

VÄLKOMMEN TILL S:T PETER!
Vi vill vara din församling, en plats att tillsammans med andra söka vad det är att vara människa och att söka Gud. I den här broschyren kan du få veta mer om vår tro och hur vi
lever i gemenskap med Gud och medmänniskor.
Ett bra sätt att lära känna församlingen är att
bli involverad i något av allt som sker. Här finns
det plats för dig.
S:t Peters församling är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har våra rötter i metodismen, men har medlemmar från olika kristna
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traditioner och medlemmar utan någon kristen
bakgrund.
Vi är en del av Equmeniakyrkan som är bildad
av tre äldre frikyrkosamfund – Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.
På församlingens hemsida – www.stpeterskyrka.se – finns aktuella tider för gudstjänst och
annan verksamhet.
Vill du ha ett samtal med pastorn i S:t Peter,
skriv ett mejl till pastorn@stpeterskyrka.se

TILLSAMMANS PÅ HELIGHETENS VÄG
Församlingsordning för S:t Peters församling, Stockholm

S:t Peters församling är en del av Equmeniakyrkan. Vår identitet är både ny och gammal. Vi
finns både i rörelse framåt och söker våra andliga
rötter i historien. Vi är både i Stockholm och en
del av stadsdelen Norrmalm. Denna dynamik får
inleda berättelsen om vilka vi är och vart vi är
på väg.
Församlingen bildades 1882 som en metodistförsamling. Metodismen var en internationell
gren inom den svenska folkväckelsen som expanderade markant i Stockholm i slutet av 1800-talet.
När staden utökades med nya bostadsområden i
”Vasastan”, var det därför naturligt att grunda en
kristen församling som samlades där. Namnet på
stadsdelen är inspirerat av att Vasagatan som går
över Vasabron och leder i riktning mot Vasastan.
Den första stadsplanen togs fram 1880,
och man började då bygga i området söder om
Odengatan. Snart fortsatte byggandet även i utkanterna av Vasastan. Vid sekelskiftet var man
så många medlemmar i metodistförsamlingen
att man kunde bygga en ”riktig” kyrka i första
backen på Upplandsgatan. Den gatan börjar vid
LO-borgen (Carlbergska huset), som uppfördes
vid samma tid som kyrkan. Tomten som kyrkan
ligger på finns i gränsområdet mellan Norrmalm
(Stockholm City) och Vasastan. Formellt går

gränsen mellan dessa stadsdelar norr om Tegnérlunden och längs Tegnérgatan.
Även om församlingens medlemmar också
idag bor på olika håll i Stockholm har församlingen djupa rötter i Vasastans historia och dess
nutida förhållanden. Det är vår kallelse att verka
i Vasastan och be för dem som bor där. Idag bor
det 65 000 innevånare på Norrmalm.
Församlingen blev 2011 en del av den nya
kyrka – Equmeniakyrkan – som bildades genom
samgående mellan Metodistkyrkan i Sverige,
Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Men även i en annan mening är församlingen både ny och gammal. År 2015 beslöt
församlingen göra ett slags omstart för att i en ny
tid ta sitt heliga uppdrag på allvar och söka nya
sätt att vara församling i Vasastan – nära Stockholms city.
Det här dokumentet är ett uttryck för omstarten. Vi vill beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Inom Equmeniakyrkan kallas en
sådan här presentation för ”församlingsordning”.
En församlingsordning är vägledande och ska
därför inte användas som en regelbok. Den gäller
tillsammans med församlingens stadgar, och har
som utgångpunkt grunddokumenten i Equmeniakyrkan – Teologisk grund och Stadgar (till3

gängliga via www.equmeniakyrkan.se)

VÅR IDENTITET OCH GEMENSAMMA TRO

Denna ordning för församlingen är skriven av
en kristen gemenskap som är på väg. I slutet av
söndagens gudstjänst brukar vi tillsammans be
en bön, där vi överlåter oss åt Kristus och till
varandra. Sedan ber vi om hjälp att ”gå helighetens väg, där målet för vår vandring” är den glädje
som finns i Guds rike.
Bönen om att få gå på ”helighetens väg” visar
att S:t Peters församling hör hemma i den metodistiska traditionen så som den gestaltades i
Sverige. För att markera samhörighet med den
internationella metodismen har församlingen
antagit för studium och tillämpning den så kallade sociala trosbekännelsen, formulerad av United Methodist Church (se nästa sida).
Vi är en församling som delar den världsvida
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kyrkans tro, dock är varje kristens tro personlig.
I stunder av tvivel och oro kan vi finna vila och
vägledning i vår gemensamma tro: en tro på den
Gud som visat sig i historien och som Bibeln berättar om.
Vår gemensamma tro är grundad i Guds ord,
såsom det är givet i Bibeln, och sammanfattad i
den apostoliska och nicenska trosbekännelsen
(som finns återgivna på sidan 14-15).
Kort sagt innebär dessa bekännelser att vi tror
på Gud Fader, Jesus Kristus och den heliga Anden. Kyrkan har sin grund i den treenige Guden
och finns till för världens skull.
Församlingen tillämpar i sitt gudstjänstliv de
ordningar för gudstjänst, nattvard, dop, med
mera som är en del av den metodistiska traditionen i Equmeniakyrkan. Därför är också den här
bekännelsen något som fyller oss med längtan
och glädje:

MET ODIS TKYR K A N S SO C I A L A B E K Ä N N E L SE
Vi tror att Gud har skapat världen.
Vi tror att Jesus Kristus har återlöst den.
Vi tror att den heliga Anden lär oss att se vad Gud
har gett oss.
Vi ångrar att vi många gånger vanhelgat hans gåvor
och gjort dem till avgudar.
Vi tror att den fysiska världen är Guds händers
verk.
Vi vill arbeta för att den bevaras, utvecklas och
används med vördnad och ansvar av oss människor.
Vi tar med glädje emot de välsignelser Gud ger oss
själva och andra genom samhället, äktenskapet,
sexualiteten och familjen.
Vi vill försvara alla mäns, kvinnors, barns, ungas,
gamlas och handikappades rättigheter.
Vi vill arbeta för bättre livskvalitet.
Vi motsätter oss all diskriminering av de som tillhör
en annan ras, folkgrupp eller religion än vi själva.

Vi slår vakt om deras rättigheter och värdighet.
Vi tror på människors rätt och plikt att arbeta för
eget och andras bästa och på deras rätt till en säker
arbetsmiljö.
Vi tror på människors rätt att äga och på deras plikt
att förvalta sin egendom som ett lån från Gud.
Vi tror på kollektiva förhandlingar och konsumtion
under ansvar.
Vi tror att ekonomisk och social nöd kan och skall
avskaffas.
Vi vill kämpa för fred i världen, för frihet åt
alla folk och för lag och rätt i umgänget mellan
nationerna.
Vi tror att Guds Ord segrar nu bland oss människor
och i våra förhållanden och att det en gång skall
segra för alltid.
Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att
göra evangeliets liv synligt i världen.
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VÅRT HELIGA UPPDRAG

Församlingen är det sociala sammanhang, där
människor formas till att vara Jesu lärjungar.
Den är en gemenskap av troende som bekänner
Jesus Kristus som Frälsare och Herre. I församlingen förkunnas Guds Ord och sakramenten
förvaltas på Kristi uppdrag. Under den heliga
Andens ledning finns församlingen för att fira
gudstjänst, för att de troende skall byggas upp i
kärlek och för världens förvandling.
Jesu Kristi kyrka finns i och för världen. Församlingen utgör den strategiska bas som kristna
finns i och som påverkar det omgivande samhället. Församlingens uppdrag är att, med den heliga Andens ledning, hjälpa människor att ta emot
och bekänna Jesus Kristus som Frälsare och
Herre, så att de kan leva sitt dagliga liv i ljuset av
sin relation till Gud. Därför skall församlingen
utrusta människor för tjänst i samhället, så att de
tillsammans med kristna från andra församlingar, kan försvara Guds skapelse och leva på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samt delta i kyrkans
världsvida mission.
Med utgångspunkt i Guds mission vill församlingen dela hela Kristi kyrkas uppdrag att
göra människor till Jesu Kristi lärjungar och
därmed förvandla världen. Vår lokala identitet i
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Vasastan i Stockholm gör det särskilt viktigt att
lära känna vår stadsdel, dess historia och nuläge, så att vi på ett trovärdigt sätt kan verka som
Kristi kyrka där.
Församlingslivets centrum är den söndagliga gudstjänsten. Där hämtar vi andlig kraft och
fördjupning i lovsång till Guds ära, bön, bekännelse och förlåtelse, Guds ords predikan, dop och
nattvard samt förbön.
ATT VARA MED I FÖRSAMLINGEN

S:t Peters församling och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta.
Församlingen välkomnar som medlem var
och en som är döpt och bekänner sin tro på Jesus
Kristus som Frälsare och Herre. Medlemskap
kan man bara ha i en församling.
Tron och dopet är vägen in i församlingen.
Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med
församlingens pastor. Ny medlem hälsas välkommen i församlingen i samband med gudstjänst. Varje ny medlem erbjuds en introduktion
i församlingens historia, identitet och vardagsliv.
Församlingen välkomnar som förberedande
medlemmar barn som döps i församlingen. I det
förberedande medlemskapet tar församlingen på

sig ett särskilt ansvar att tillsammans med föräldrarna kontinuerligt stödja trons livsprocess
hos de unga fram till en egen bekännelse till
Kristus och medlemskap i församlingen. En förberedande medlem har samma rättigheter som
övriga medlemmar, och kan utifrån sina förutsättningar och gåvor väljas till olika uppdrag
inom församlingen. I sammanhang där församlingen representeras via ombud är en förberedande medlem inte valbar.
Församlingen för fortlöpande förteckning
över förberedande medlemmar. Om sådan medlem inte gjort ett eget ställningstagande att bli
bekännande medlem i församlingen vid 18 års
ålder, finns möjlighet att kvarstå på egen begäran eller att bli överförd till förteckning över
församlingens vänner.
Då medlem kommer med flyttningsintyg från
annan församling skriver församlingens pastor
in medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen.
Medlem som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingens pastor, som utfärdar flyttningsintyg till den nya församlingen.
Medlemskapet upphör när mottagande församling bekräftat överflyttningen.
Medlem som önskar utträda ur församlingen

meddelar detta skriftligt och i samtal med församlingens pastor.
Församlingen kan efter samråd med regional
kyrkoledare på årsmöte utesluta medlem som
uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.
Den som skiljts från församlingsgemenskapen
skall också i fortsättningen omfattas av dess förbön och omsorg.
HELA LIVETS KYRKA

Församlingen vill vara en hela livets kyrka och
möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer. Den erbjuder förkunnelse,
själavård och bikt samt dop, nattvard, konfirmation, vigsel och begravning. För att förbereda
och genomföra olika gudstjänster och kyrkliga
handlingar använder församlingen Kyrkohandboken för Equmeniakyrkans församlingar.
Dop
Dopet är ett dop till Kristus och livet i hans kyrka. Det är en gåva som församlingen erbjuder
enligt Kristi uppdrag och som var och en får ta
emot i tro. Dopet sker med vatten i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn.
Församlingen döper barn som ett uttryck för
att barnen tillhör Guds rike och därmed även er7

bjuds denna Guds gåva av nåd. Barn som döps
antecknas i ett förberedande medlemskap.
Den som inte är döpt som barn erbjuds att, efter egen bekännelse av tro på Jesus Kristus som
Frälsare och Herre, ta emot dopets gåva i församlingen.
Församlingen vill hjälpa människor att förnya
och bekräfta det egna dopets gåva och löfte samt
att leva i sitt dop.
Barnvälsignelse
Föräldrar kan bära fram sina barn till barnvälsignelse, såsom Jesus tog barnen i famnen och
välsignade dem (Mark 10:13–16). Genom välsignelsen uttrycks tacksamhet och glädje för det
lilla barnets liv och en förbön för barnet och för
dess föräldrar som önskar att deras barn senare
själv ska ta ställning till kristen tro och dop.
Barnvälsignelsen uttrycker även församlingens ansvar för barnen och familjerna. I och genom
barnvälsignelsen vill vi ta emot barnen som en
Guds gåva och vittna om att Guds rike tillhör
dem.
Nattvard
Nattvarden är en hoppets och tacksägelsens
måltid som firas till minne av Jesu död och upp8

ståndelse. Där är Jesus närvarande i bröd och
vin. Han ger sig själv till var och en, förnyar det
andliga livet och fördjupar den kristna gemenskapen. Församlingen uppmuntrar till ett regelbundet nattvardsfirande och inbjuder var och en
som söker gemenskap med Kristus att mötas vid
nattvardsbordet.
Nattvarden leds av ordinerad pastor. Medlemmar som är medhjälpare i nattvardsfirandet har
fått undervisning om nattvardens innebörd och
praktiska moment.
Konfirmation
Kristenblivandet är ett skeende som innefattar
både andliga erfarenheter och lärande. Församlingen kan erbjuda detta genom barn- och ungdomsgrupper, bibelstudier och konfirmationsundervisning. Inför konfirmationen erbjuds
barn, unga och vuxna en möjlighet att finna
vägar till en personlig tro, bekännelse och medlemskap. Församlingens förberedande medlemmar skall särskilt erbjudas denna möjlighet.
Vigsel
Vigsel är ett uppdrag som församlingen fått av
samhället. Därför har vigseln juridiska perspektiv som samhället har bestämt. Equmeniakyr-

kans pastorer har i regel vigselbehörighet. Det
betyder att de kan viga par med laga verkan.
Vigselförrättaren ska av brudparet få ett bevis
på hindersprövning utfärdat av Skatteverket,
som intygar att det inte föreligger laga hinder för
vigseln. Vigselrätten bygger på att vigseln sker
enligt Equmeniakyrkans ordning.
Vigseln är också en kristen gudstjänst med
bibelläsning, psalmsång, förkunnelse och förbön. Enligt kristen tradition från reformationen
bygger äktenskap på makarnas ömsesidiga kärleksförklaring och löftet om att dela livet med
varandra. Guds gåva till äktenskapet är kärleken.
Församlingens uppdrag är att be för makarna
och stödja deras liv tillsammans.
Begravning
I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död vilar i Guds
händer. Den är ett tillfälle att påminna om skapelsens begränsning och dödens allvar, uttrycka
sin sorg och saknad samt säga farväl. Begravningsgudstjänsten är också en förkunnelse om
församlingens tro på uppståndelsen.
Vid begravningsgudstjänst står församlingens kyrkorum, pastor och församlingssal till förfogande. Även för den som inte varit medlem i

församlingen erbjuds hjälp med begravning.
Organisation och arbetsformer
Församlingens uppdrag tar sig uttryck i olika
arbetsformer. Den vill vara en alla åldrars församling som ger utrymme för nytänkande, nyskapande och förvaltande av kristen tradition.
Till församlingens årsmöte skall församlingsrådet och församlingens pastor lämna förslag på
verksamhetsplan för det kommande året.
Diakoni
Diakoni är ett av uttrycken för evangeliet. Församlingen vill tjäna medmänniskor i hem, arbetsliv och samhälle. Omsorgen om gemenskapen och tjänsten i samhället hålls levande både
i församlingens gudstjänstliv och i enskilda
människors vardag. Diakonin innefattar hela
människan oavsett ålder.
Barn- och ungdomsverksamhet
Församlingens arbete bland barn och unga är en
del av Equmenia S:t Peter. Ledaruppgiften i olika grupper hör till de områden där församlingen tydligt vill känna ansvar. Genom förbön och
stöd på olika sätt främjas denna väsentliga del av
församlingens liv.
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Ekumenik
Församlingen söker samverkan med andra församlingar på orten och vill därmed verka för
Kristi kyrkas synliga enhet. Genom medlemskap
i lokala kristna nätverk och råd vill församlingen ta del i ett gemensamt kristet vittnesbörd på
orten.
Gåvor och förvaltarskap
Församlingens ekonomi samt dess medansvar
för mission bygger på gemensamt ansvar. Var
och en bidrar efter sin förmåga. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta under olika perioder
av livet. Medlemskapet är gratis, samtidigt som
uppdraget bärs gemensamt. Därför aktualiseras och uppmuntras det personliga ansvaret för
församlingens ekonomi. Offrandet är en del av
gudstjänsten. Glädje och tacksamhet hör samman med den kristna människans offrande.
Genom ett personligt och skriftligt medgivande kan den som så önskar – oavsett om man
är medlem av församlingen eller inte – låta kyrkoavgiften via skattsedeln överföras till Equmeniakyrkan, som sedan enligt sina bestämmelser
överför 68 procent av kyrkoavgiften till S:t Peters församling.
Aktieutdelning från värdepappersdepå kan
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doneras till församlingen skattefritt. Den som
vill bidra till att stärka församlingens ekonomi
från sitt företag kan betala för en annons i Kyrkbladet.
ALLAS TJÄNST

Alla medlemmar i Kristi världsvida kyrka är
kallade att dela tjänsten enligt det uppdrag som
getts till hela kyrkan. Alla medlemmar i församlingen uppmuntras därmed att vara Kristi tjänare och ta del i missionsuppdraget både lokalt och
världsvitt. Detta tjänarskap utförs i det dagliga
familjelivet, i arbetslivet, på fritiden, i sociala
aktiviteter, i ansvarsfullt deltagande i samhällslivet, i förvaltarskap av egna och gemensamma resurser och i alla attityder gentemot andra
människor.
Gemenskapen i församlingen är viktig. Därför skapas mötesplatser så att mångfald, närhet
och relationer kan utvecklas.
Församlingsmötet och årsmötet är högsta beslutande organ i församlingen. Dessa forum uttrycker allas möjlighet till inflytande och medansvar i demokratiska former. Församlingen
söker vägar att fördjupa denna delaktighet.
Som ett uttryck för allas delaktighet utser
församlingens styrelse ledare för olika grupper

samt människor till andra uppdrag efter de behov som finns.
Styrelsen skall tillsammans med församlingens pastor leda församlingens liv och verksamhet. De som väljs att tjäna och svara för
församlingens helhet i gudstjänst, församlingsgemenskap och omvärld på olika sätt, erbjuds att
ta emot församlingens förbön i gudstjänst.
DEN SÄRSKILDA TJÄNSTEN

Gud kallar män och kvinnor till att tjäna kyrka
och församling på ett särskilt sätt som pastorer
och diakoner och i andra uppdrag. Pastorer och
diakoner ordineras för sina uppgifter genom bön
och handpåläggning på Equmeniakyrkans kyrkokonferens.
Ordinerade tjänster
Församlingen väljer och kallar pastor och i förekommande fall diakon enligt de ordningar som
församlingens stadgar föreskriver. Genom installation mottar församlingen pastorn och diakonen som Kristi tjänare i församlingen.
Ordinerad pastor
Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppdrag att samla och bygga upp Kris-

ti kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten,
utöva själavård och leda församlingens liv i
gudstjänst och mission.
Pastorn har genom ordination avgett löfte om
tystnadsplikt för det som anförtros under bikt
och i enskild själavård. Dessa löften aktualiseras
vid installationen.
Pastorns uppdrag är att
• förkunna Guds ord, undervisa, döpa, leda
nattvarden samt andra gudstjänster av särskild anledning som vigsel och begravning i
enlighet med församlingsordningen
• utöva själavård, ta emot bikt och förmedla
avlösning
• göra hembesök, särskilt hos sjuka, äldre och
andra med särskilda behov
• föra församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med
dem som finns i församlingens gemenskap
och omgivning
• förbereda och ansvara för gudstjänstlivet
• ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv
• i bön och förbön bära sin församling och
andra människor inför Gud
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tillsammans med styrelsen planera och leda
församlingens verksamhet
uppmuntra till troget förvaltarskap och offrande till församlingens arbete och Equmeniakyrkans gemensamma åtaganden
representera församlingen vid kyrkokonferensen i Equmeniakyrkan
verka för att de beslut som tas i kyrkokonferens implementeras i församlingen
verka för gemenskap med andra församlingar
i närområdet som är en del av Equmeniakyrkan
arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället
följa församlingens utveckling särskilt med
hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på samma ort och till samhället
verka för Kristi kyrkas synliga enhet i det
område församlingen verkar och representera församlingen i lokala ekumeniska organ
och nätverk.

Ordinerad diakon
I Equmeniakyrkan ses en diakon som ”handen
mellan kyrka och samhälle”. Diakoni är vårt
uppdrag och utmaningen i den tid vi lever i. Djupast sett ligger i en diakons kallelse att se män14

niskan, att se behoven.
Diakonens tjänst konkurerar inte med pastorns tjänst utan är ett komplement, likaväl som
det finns pastorer med diakonal inriktning så
finns det diakoner med pastoral inriktning. En
diakon kan inte viga då de inte har vigselbehörighet, och en diakon har inte heller tystnadsrätt
och måste alltså vittna i rätten om sådana krav
ställs. Diakonens utbildning är kortare och inte
lika teologiskt inriktad som pastorsutbildningen. Men istället har diakonen fått annan kunskap i sin utbildning, kunskap som inte pastorn
har och som kan hjälpa en församling att nå nya
människor och stärka församlingens roll i samhället. Diakonutbildningen är en påbyggnadsutbildning, således finns det en social, pedagogisk
eller vårdutbildning i botten eller lång arbetslivserfarenhet inom motsvarande områden.
Det är viktigt att vi i församlingen gör upp
med en förlegad bild av diakonens tjänst såsom
enbart hembesök hos äldre, sjukbesök och liknande. Dessa är naturligtvis också angelägna
uppgifter, men allteftersom behoven i samhället
ändras så ändras även diakonens uppgifter. Och
blir det aktuellt att anställa en diakon är det av
största vikt att vår församlingsdiakon möter de
behov som finns i samhället idag och blir den

spjutspets som diakonerna är tänkta att vara –
allt för att nå ut med budskapet om Guds kärlek.
Lokalpredikanter – medhjälpare i pastoralt arbete
Församlingen kan utse så kallad lokalpredikanter, enligt metodistisk tradition, med uppdrag
att bistå församlingens pastor/pastorer. Försam-

Barn och vuxna firar jul i S:t Peters kyrka.
Bild från församlingens bildarkiv.

lingens styrelse prövar den enskildes lämplighet och teologiska skolning. Efter prövning och
eventuella studier skall lokalpredikant väljas vid
årsmöte och invigas vid en offentlig gudstjänst.
Uppdraget att vara lokalpredikant skall efter rekommendation av pastor årligen förnyas i samband med församlingens årsmöte.
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DE N A P O STOLISK A TROSBEK ÄNNELSEN*

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje
dagen, steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, världsvida kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
* Ursprungligen användes denna bekännelse vid dop i den tidiga kyrkan (200-talet). Därför förekommer bekännelsen även
som ett uttryck för den enskildes tro: ”Jag tror …”
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D E N NI C ENS KA T ROS BEK ÄNNELS EN

Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor
och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen
och tagit mandom genom
den heliga Anden av jungfru Maria
och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven;

som på tredje dagen har uppstått,
efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika
med Fadern och Sonen tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig,
allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.
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HISTORIEN OM S:T PETERS FÖRSAMLING
OCH KYRKA I STOCKHOLM
METODISTISKT URSPRUNG

Den internationella metodismen börjande som
en förnyelserörelse inom den anglikanska kyrkan – Church of England – i Storbritannien.
Förgrundsgestalten var prästen och teologen
John Wesley (1703–1791). När han var präst och
lärare i Oxford tog han initiativ 1729 att samla
en grupp unga män för att läsa Bibeln och försöka leva efter dess budskap i praktiken. Den lilla gruppen, The Holy Club, lade sig också vinn
om att besöka människor som på olika sätt hade
det svårt. Särskilt dödsdömda i fängelser fick
uppmärksamhet. På grund av sitt systematiskt
strukturerade andliga liv fick gruppen öknamnet ”metodister”.
Den 24 maj 1738 fick denne Wesley en stark
andlig upplevelse i herrnhutarnas lokal på Aldersgate Street i London då han upplevde att han
fick syndernas förlåtelse och ”kände sitt hjärta
förunderligt värmt”. Detta blev inledningen till
Wesleys verksamhet som kringresande väckelsepredikant. Den anglikanska kyrkan utestängde
honom formellt, men fråntog honom inte hans
prästämbete. År 1748 började Wesley utbilda
och utse präster till de grenar av metodistkyrkan
som växte upp i Skottland och USA.
Den engelske metodistpastorn George Scott
16

var först i Sverige men blev utvisad ur landet för
hans verksamhet stred mot det då gällande lagarna från 1741, som förbjöd kristen verksamhet
utanför Svenska kyrkan.
På 1860-talet kom metodismen åter till Sverige, men då genom svenska sjömän som blivit
metodister i Amerika. Det var alltså den amerikanska grenen av metodistkyrkan (Metodist-episkopalyrkan) som till slut fick fäste i
Sverige. Den första församlingen grundades i
Stockholm år 1865.
I september 1868 hölls ett ”metodist-predikantmöte” i Stockholm. Det fanns då sju församlingar och sju predikanter, vilka vid mötet
organiserade sig ”till en förening, under namn af
Svenska Metodist-missionskonferensen”. Detta
möte kom att kallas för metodistkyrkans första årsmöte i Sverige. Föreningen utgjorde en
missionskonferens inom metodistkyrkan med
svenskamerikanen Victor Witting som superintendent.
(T.v.) Under metodisten George Scotts verksamhet
i Stockholm byggdes den första frikyrkolokalen
i Stockholm – Engelska kapellet– nära Hötorget.
Kapellet invigdes i oktober 1840. År 1856 övertogs
den av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och fick
namnet Betlehemskyrkan. Den revs 1953 för att ge
plats för det moderna Stockholms city.
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År 1876 ombildades missionärsföreningen
på uppdrag av Generalkonferensen till en årskonferens. Samma år blev Årskonferensen under namnet Metodist-episkopalkyrkan i Sverige
godkänd av svenska staten som ett samfund av
”främmande trosbekännare” i enlighet med den
så kallade dissenterlagen från år 1873.
År 1882 bildades S:t Peters metodistförsamling i Stockholm. Församlingen hyrde från 1879
gymnastiksalen i Apotekarsocitetens lokaler på
Wallingatan. Den salen kallades för församlingens ”bönehus”.
Speciellt för Metodistkyrkan inom den svenska frikyrkligheten var beroendet av ett internationellt organ som reglerade lära och kyrkoordning, och som tillsatte den biskop som skulle ha
tillsyn över den svenska Årskonferensen. Kännetecknande för en metodistförsamling var att
medlemmarna var indelade i klasser, och klassledaren skulle övervaka de enskilda personernas
andliga tillstånd genom att träffa dem en gång i
veckan och vid behov råda, bestraffa, trösta och
förmana. Ledaren skulle också hålla klassmöten
med bibelläsning, bön och undervisning.
I varje metodistförsamling fanns också ”förmanare” som skulle leda bönemöten och ge
förmaningar utifrån föreskrifter från försam18

lingens pastor. Det fanns också ”skaffare” i varje
församling som hade ansvar för insamlingar och
räkenskaper. Regelbundet möttes pastor, förmanare och skaffare till överläggningar om hur
församlingen skulle kunna hjälpa svårt sjuka, ge
ekonomiskt understöd och vägleda ”oordentliga”.
Under 1890-talet började klassernas betydelse
minska, hembesöken blev färre och klassmötena mindre frekventa. I stället samlades man till
bibelstudier och bönemöten. Medlemsantalet i
metodistförsamlingarna ökade successivt fram
till 1920-talet, då det fanns 20 000 metodister i
Sverige.
METODISTKYRKOR SKA VARA
’’RIKTIGA KYRKOR’’

När de svenska metodisterna började bygga kyrkobyggnader i Sverige var det inte byggnader av
frikyrklig karaktär man ville bygga. Ideal var att
metodistkyrkorna skulle se ut som ”riktiga kyrkor”, alltså med den stil som fanns i Svenska kyrkan. Idealet var ”enkelt och värdigt”.
När den dåvarande S:t Peters metodistförsamling i Stockholm beslöt att bygga en kyrka på
Norrmalm, utlyste man en arkitekttävling och
utsåg en jurygrupp med flera framstående stockholmare som ledamöter, bland andra dåvarande

stadsarkitekten. Det var den då unge arkitekten
Erik Lallerstedts (1865–1955) ritning som vann.
Han var en radikal arkitekt och blev senare känd
för den arkitektur han gav till exempel S:t Matteus kyrka, Kungliga tekniska högskolan och Studentpalatset (Norrtullsgatan).
S:t Peterskyrkan i korsningen Upplandsgatan
och Kammakargatan på Norrmalm i Stockholm
började uppföras 1900 och invigdes 1901 för S:t
Peters metodistförsamling. Kyrkobyggnaden var
då den tredje metodistkyrkan i Stockholm efter
S:t Paulskyrkan på Södermalm, uppförd 1875–76,
och Trefaldighetskyrkan på Östermalm, uppförd

1893–94. S:t Peterskyrka är ”blåklassad”. Blått
är den högsta klassificeringen som Stadsmuseet
använder sig av och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.
S:t Peterskyrka uppfördes i tre våningar, med
kyrksalen längst upp. Stilen på kyrkobyggnaden
kan beskrivas som jugend med drag av nygotik, och i likhet med S:t Matteus kyrka reser sig
det vitputsade tornet över entrén. Hörnpelaren
pryds av en skulpturgrupp i huggen sandsten
föreställande Kristus, omgiven av tre personer
som söker hjälp och stöd. Kristus namnges här
som Tröstaren.
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Mot Kammakargatan vetter ett rosettfönster.
På den gatan finns ingången till källarvåningen
som fick namnet Kefas, och där inreddes ungdomslokaler. På andra våningen i gatuplanet
finns stor församlingssal, kök och kontorslokaler.
Kyrkorummet har en stor läktare. Väggen
mot Upplandsgatan och innergården har stora
fönster med glasmålningar.
År 1925 tillkom altarmålningen, vilken utfördes av Olle Hjortzberg. Motivet är Kristi liv från
födseln i stallet i Betlehem till den tomma graven
i Jerusalem. Den centrala bilden är den korsfäste Kristus tillsammans med soldater, lärjungar
och Maria. Som i de flesta metodistkyrkor finns
predikostolen i mitten av koret och framför predikostolen står nattvardsbordet.
Den sydtyska orgelfirman E.F. Walcker &
Cie levererade orgeln till den nya kyrkan. Detta var orgelfirmans första bygge i Sverige, och
blev något av en prototyp för den stora orgel som
de senare byggde i Stockholms nya stadshus på
Kungsholmen. Orgeln totalrenoverades under
2018 så att den återställdes till sitt ursprungliga
skick.

20

EN DEL AV EQUMENIAKYRKAN

Metodistkyrkan i Sverige hade sin största anslutning i början av 1900-talet. Under senare
år har medlemsantalet minskat, så också för S:t
Peters metodistförsamling. År 2011 bildade Metodistkyrkan tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet en
ny, gemensam kyrka som fick namnet Equmeniakyrkan.
Idag är S:t Peters församling en del av det nya
kyrkosamfundet, och församlingen har gjort en
”omstart” med syfte att vara en levande församling på Norrmalm i Stockholm.

(T.v.) Bild av S:t Peters sångarförening på utflykt år 1887.
(T.h) Nattvardsgäster böjer knä
vid altarringen i kyrksalen.
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STADGAR FÖR S:T PETERS FÖRSAMLING
I STOCKHOLM
S:t Peters församling är en del av Equmeniakyrkan. S:t Peters församling har tidigare haft namnet S:t Peters Metodistförsamling. Den har antagit följande stadgar för att reglera församlingens
yttre former. Församlingen har även lokal församlingsordning.
§1 Församling
S:t Peters församling är ansluten till innehållet i
Teologisk grund för Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut
efter sina förutsättningar och möjligheter. Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla
som vill delta.
Församlingen verkar med utgångspunkt i
Stockholms kommun.
Församlingens organ och tjänster är:
• Församlingsmöte och årsmöte
• Församlingens styrelse
• Pastor
• Permanenta råd
• Arbetsgrupper
§2 Medlemskap
Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt
är döpt. Formerna för medlemskap framgår av
22

församlingsordningen med utgångspunkt i Teologisk grund.
Medlem från annan församling i Equmeniakyrkan mottas på flyttningsbetyg. Medlemmar
kan även mottas från församling i annat kyrkosamfund.
Över församlingens medlemmar ska föras
fortlöpande förteckning.
Församlingen välkomnar som förberedande
medlemmar barn som döps i församlingen.
Församlingen tar i det förberedande medlemskapet på sig ett särskilt ansvar att kontinuerligt
understödja trons livsprocess hos de unga fram
till ett eget ställningstagande för Kristus och
medlemskap i församlingen.
§3 Medlemskapets upphörande
Medlem kan, genom skriftlig anmälan till/samtal
med pastorn, utträda ur församlingen.
Församlingen kan, efter samråd med regional
kyrkoledare, utesluta medlem som uppenbart
splittrar eller skadar gemenskapen.
§4 Församlingsmöte
Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötets förhandlingar är öppna för alla och med yttranderätt för alla

närvarande medlemmar. Församlingsstyrelsen
kan dock kalla till församlingsmöte endast för
medlemmar då det anses särskilt påkallat.
Församlingsmötet skall protokollföras vid beslutstagning.
Församlingsmöte sammankallas av styrelse eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar
så begär det. Mötet hålls på dag som styrelsen
beslutar, dock senast två månader sedan begäran
framställts.
Förslag för behandling i församlingsmötet kan
lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.
Kallelse till församlingsmöte görs minst två
veckor i förväg genom tillkännagivande i gudstjänst och i övrigt på det sätt som församlingsordningen anger.
§5 Röstning i församlingsmöte
Varje närvarande medlem har en röst. Medlem
har inte rätt att rösta genom fullmakt.
Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller andra frågor då
jävssituation kan uppstå (de är heller inte valbara till styrelse och valberedning). Om de tillhör
församlingen har de rösträtt i övriga frågor och
är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och Equmeniakyrkans organ.
Församlingsmötet fattar beslut med enkel
majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller

diakon, ändring av stadgar eller upplösning av
församling, köp eller försäljning av fast egendom
eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid lika
röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då frågan avgörs genom
lottning.
Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigande medlemmarna i mötet begär annat för
viss fråga.
§6 Årsmöte
Ett församlingsmöte per år är årsmöte, som skall
hållas senast den 30 april på dag som styrelsen
beslutar.
Förslag för behandling i årsmöte kan lämnas
till styrelsens ordförande senast tre veckor före
mötet.
Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas. Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor
före mötet.
§7 Årsmötets ärenden
a) Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
b) Val av funktionärer för årsmötet
• Ordförande och en eller två vice ordförande
• En eller flera sekreterare
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•

Två personer att jämte ordförande justera
årsmötets protokoll
• Rösträknare
c) Närvarande – upprättande av närvarolista
d) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
e) Pastorns rapport
f) Verksamhetsberättelse samt årsredovisning
för föregående verksamhetsår
g) Rapport från förvaltningsrådet och andra råd
h) Revisorernas berättelse
i) Fastställande av resultat- och balansräkning
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
k) Kyrkoboksgranskarnas rapport
l) Rapport från equmeniaföreningen i S:t Peters
församling
m) Rapport från S:t Petersstiftelsen och fråga om
bekräftelse av dess styrelseval
n) Beslut om budget och verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår
o) Val av:
• församlingsstyrelse
• ordförande i församlingsstyrelsen för ett år
• förvaltningsrådets styrelse
• minst två revisorer och ersättare
• firmatecknare
• valberedning
• övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika verksamhetsgrenar
• ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens
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• Val av övriga ombud
p) Anmälan av equmeniaföreningens val av styrelse och ledare
q) Förslag från styrelsen (bland annat verksamhetsplan)
r) Ev. förnyelse av fullmakt för lokalpredikant (se
församlingsordning)
s) Ev. val av lekmannaledare (se församlingsordning)
t) Inkomna motioner
u) Övriga till årsmötet hänskjutna frågor
§8 Församlingsstyrelsen
Församlingsstyrelsen ska, tillsammans med pastorn, planera, leda och ansvara för församlingens
verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk
grund för Equmeniakyrkan, lokal församlingsordning och församlingsmötets beslut.
Styrelsen består av fem till sju ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar
styrelsen sig själv. Samtliga styrelseledamöter
väljs på en tid av två år. Halva antalet ledamöter
väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de
som skall väljas görs valet med sluten omröstning. Avgår ledamot under sin mandattid kan
fyllnadsval ske vid församlingsmöte. Ordförande
väljs varje år. Vilka som är valbara till styrelsen
framgår av församlingsordningen.
Styrelsen sammanträder då:
• Ordförande kallar

•
•

Pastorn begär det
Minst en tredjedel av styrelseledamöter
begär det
Församlingens pastor samt en representant för
equmeniaföreningen i S:t Peter deltar i styrelsens
överläggningar med rösträtt i alla frågor utom där
jävssituation kan uppstå. Andra personer kan adjungeras till styrelsens förhandlingar efter behov.
§9 Styrelsen uppgifter
I styrelsens uppgifter ingår att:
• Konstituera sig (välja vice ordförande,
sekreterare och eventuellt andra funktioner).
• Tillsammans med pastorn planera, leda
och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens.
• Verkställa församlingsmötets beslut.
• Ansvara för församlingens ekonomiska
förvaltning.
• Att med bistånd av personalrådet förbereda kallelse av pastor och andra anställda.
• Utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda.
• Lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan.
Styrelsen får inte utan beslut av församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen eko-

nomiskt åtagande av större omfattning.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten
omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder,
utom vid val då frågan avgörs genom lottning.
§10 Pastor
För församlingen skall finnas en pastor som är
församlingens andliga ledare.
Pastor skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med
innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, lokal församlingsordning och församlingsmötets beslut.
Till pastor kallas person i ordinerad tjänst i
samråd med regional kyrkoledare.
Beslut om anställning av pastor tas av församlingsmöte och med minst 2/3 majoritetsbeslut
beslut.
Kallelse till sådant församlingsmöte skall ske
enligt samma princip som kallelse till årsmöte.
Om provanställning tillämpas skall styrelsen
ta beslut om fortsättning, alternativt avbrytande
av tjänst.
Beslut om uppsägning skall föregås av samråd
med ansvarig representant för Equmeniakyrkan
och tas av styrelsen.
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§11 Permanenta råd och arbetsgrupper
I församlingen finns personalråd och förvaltningsråd som väljs av årsmötet. Dessa råd består
av 3–6 ledamöter som väljs för en period på tre år
varav en tredjedel varje år.
Personalrådet ska uppmuntra, stödja och respektera behov hos pastorn samt övriga anställda.
Minst en gång om året skall en utvärdering göras
för att pastors och övriga anställdas arbete skall
kunna utvecklas. Personalrådet ansvarar för arbetsbeskrivning för anställda.
Förvaltningsrådet har ansvar för förvaltningen av församlingens fastighet samt därtill hörande frågor. I uppdraget ingår att upprätta underhållsplan för fastigheten samt leda arbetet med
fastighetens underhåll och renovering.
För specifika uppdrag och uppgifter kan arbetsgrupper tillsättas av styrelse, råd eller anställda. Exempel på sådana är arbetsgrupp för
servering och kyrkvärdskap, gudstjänstgrupp,
redaktionsgrupp för Kyrkbladet, arbetsgrupp för
konserter och andra kulturarrangemang.
§12 Valberedning
Valberedningen består av 3 ledamöter och väljs
av årsmötet. Ledamöter i valberedning väljs på
en period av tre år, varav en tredjedel varje år.
Ledamot kan inte omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod.
Valberedningen skall förbereda val av funk26

tionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag
efter de behov som finns.
Valberedningen skall sträva efter att särskilt
tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor. Vid
beredning av val ska särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan
bör spegla församlingens mångfald.
Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör
lämnas till valberedningen senast fyra veckor
före årsmötet. Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds vid församlingsmöte före
årsmötet.
§13 Firmateckning
De som årsmötet utser har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större ekonomiska
åtaganden eller annat av större omfattning ska
det alltid vara minst två i förening.
§14 Räkenskaper och revision
Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till
31 december.
Räkenskaper och förvaltning skall granskas
av de revisorer som utses av årsmötet. Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs
protokoll som justeras av mötets ordförande och
särskilt utsedd justerare.

§15 Barn- och ungdomsarbete
Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt equmeniaföreningen i S:t Peters församling som har egna stadgar, antagna på eget årsmöte.
§16 Ändring av stadgar och församlingsordning
Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan ske genom likalydande beslut av två på
varandra följande församlingsmöten varav ett
årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen avgivna röster. Förslag
om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen
skall, med eget yttrande överlämna förslaget till
församlingen.
Ändring av §§ 1(Församling) och 17 (Upplösning av församlingen) skall sändas till kyrkostyrelsen för yttrande.

möten, varav ett årsmöte. Mellan dessa möten
skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut
skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.
Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar lika mellan S:t Petersstiftelsen och equmenia och Equmeniakyrkans internationella arbete.

§17 Upplösning av församlingen
När församlingen påbörjar en process som syftar till upplösning inleds ett samtal med regional
kyrkoledare gällande församlingens avslutandeprocess, medlemmarnas kommande församlingstillhörighet och hanteringen av församlingens tillgångar.
För upplösning av församlingen krävs, efter
samråd med regional kyrkoledare, likalydande
beslut vid två på varandra följande församlings27
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