Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105
Gott Nytt År !
Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen
och för året som ligger framför.
På olika arenor under 2013, främst i bloggosfären hölls ett antal viktiga debatter i
kristenheten. Bl.a diskuterades försoningens betydelse, alltså vad Jesu död och uppståndelse
betyder för oss idag.
Vi lever i en tid där den kristna trons historiska fundament löses upp i postmoderna
tankekonstruktioner. I denna tid när kunskapen om den kristna tron blir allt mindre i det
svenska samhället behöver vi mer än någonsin leva ut vår tro på Jesus både i ord o handling.
Därför ska jag idag tala om vad det är vi egentligen tror på som församling. (på vår hemsida
finns också en sammanfattning att läsa om vår tro)
Jag ska börja med att läsa från Apg 4:11-12
Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan
finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som
kan rädda oss.
Apostlarna Petrus och Johannes stod anklagade inför Stora rådet efter att i Jesu namn rest upp
en lam man. De tvekade inte för ett ögonblick utan var frimodiga att berätta att det var Jesus
som hade gjort undret och att bara Jesus kan frälsa. De kunde inte tiga med vad de sett o hört.
Jesus hade förvandlat deras liv så de ”bara måste få berätta om honom” och ingenting skulle
få stoppa dem.
Vi i Pingstförsamlingen Borlänge har samma tro som apostlarna. Vi tror att Jesus är Guds
son, att han blev sänd till jorden, född av jungfru Maria, att han blev som en av oss, sann
människa samtidigt som han var sann Gud. Denne Jesus har för oss förklarat vem Gud är. Han
som själv inte hade gjort någon synd, valde av fri vilja gå lidandets väg. Han lät sig spikas fast
på ett kors. I sin kropp bar han världens synder. Genom hans död och uppståndelse har vi fått
liv, syndernas förlåtelse då han vunnit seger över döden, synden och djävulens makt. Hans
namn är över alla andra namn. Han är kungars kung. Endast han har makt att förlåta synder
och endast han är vägen, sanningen och livet.
I vår kyrka håller vi tveklöst fast vid apostlarnas ord att: Hos ingen annan finns frälsningen,
och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.

Vår tro kan sammanfattas i tre ord: Jesus är Herre.
Ibland frågas efter en sammanfattning av tron. Generellt har vi inom Pingströrelsen varit
tveksamma till formulerade trosbekännelser eftersom det begränsar vidden och öppenheten.
Traditionellt har bibeln i sin helhet varit bekännelsen. Men om man skall göra några punkter
av sammanfattning så anknyter Pingstkyrkan Borlänge till de klassiska trosbekännelserna:
Apostoliska och den Niceno-konstantinopolitanska, och är en del av den svenska
pingströrelsen och trossamfundet Pingst och den internationella pingstväckelsen och anknyter
till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt
till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.
Vad är det då vi tror på i vår församling?
Gud
Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, sonen Jesus som är
frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.
Människan
Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt
och lika värde. Människans värde är lika stort i mammas mage som när en människa är i sina
bästa år, och som när en människa blivit gammal och snart tar sitt sista andetag. Vi tror att
livet är heligt
Frälsning
Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från
syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att
Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod på den tredje
dagen. Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa.
Församlingen
Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man
dela gemenskap, växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse.
Församlingens uppdrag är evangelisation och mission, i ord och handling, samt att göra
människor till Jesu lärjungar. Vi tror att Jesus vill möta med alla människor oavsett vilken
livssituation man lever i och vi tror som äldste/församlingsledare att frälsningsögonblicket
och dopet är början på vandringen i Jesu efterföljd - som lärjunge, och att vi vill inbjuda dem
till församlingsgemenskapen som har gett sitt liv till Jesus och att personen i fråga sedan får
mogna och växa i sin tro och överlåtelse till Jesus. Lärjungaskap är en livslång process där
målet är att bli mer lik Jesus.

Bibeln
Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.
Dop och Nattvard
Vi tror att en människas bekännelse av tro på Jesus skall följas av dop i vatten, i Faderns,
Sonens och den Helige Andes namn. Vi praktiserar inte dop av omedvetna barn.
Vi praktiserar Herrens Heliga Nattvard, då den på Jesus Kristus troende tar emot brödet och
vinet som ett uttryck för delaktigheten i Kristus, och delaktigheten med alla andra troende i
Kristi kropp utöver hela världen.
Anden
Vi tror att dopet i den Helige Anden är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har
del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av
Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och att vara ett
vittne för Guds rike.
Vi tror att den Helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina
medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna i tron. Vi tror
att Andefyllda troende bär andlig frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Tungotal, profetiska ord och övriga andliga gåvor
är ett uttryck för samme Andes verk.
Relationer och äktenskap
Vi är skapade till goda relationer, till att älska vår nästa och även våra fiender. Sexualiteten är
Guds gåva till äktenskapet som Gud själv har instiftat, där Guds tanke är att man och kvinna
skall leva tillsammans i livslång trohet, därför är sambo ingen samlevnadsform som vi tror på.
Våra pastorer i Pingst/rörelsen viger man och kvinna till äktenskap. Vi har lagen, och
kammarkollegiet på vår sida, som administrerar Sveriges vigselrätter o behörigheter och har
alltså laglig rätt att säga nej till att viga samkönat. Skulle det någon gång bli tvingande
kommer Pingst omedelbart avsäga sig vigselrätten.
Tidens slut…och det är den sista punkten som jag kommer att stanna vid.
Vi tror att Jesus skall komma åter till jorden för att döma levande och döda, för att upprätta
Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror att Jesus har historien i sin hand och ska ordna
slutförvaring för ondskan. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och
Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud, som är
en rättfärdig domare, och göra räkenskap för sitt liv. Vi tror också på en dubbel utgång.

Bibeln är mycket tydlig på detta område och säger att människan kan gå evigt förlorad.
I höstas (130913) så skrevs en artikel av Nina Åkerberg, journalist på den ansedda
affärstidningen Dagens Industri. Den här artikeln tog verkligen tag i mig. När vi i kyrkan inte
alltid vågar lyfta fram bibelns undervisning om tidens slut så vågar andra göra det. Det märks
på olika sätt i kulturen, inte minst i filmbranschen. Ett antal Hollywood produktioner har
gjorts om jordens undergång
Denna journalist på Dagens industri skriver i sin artikel: "Hur många ”gilla” får imperiets
fall?" om Västvärldens dekadens
Hon skriver följande: Ett glättigt och självupptaget livsnjutande upptar allt större del av livet
för människor i västvärlden. Vi älskar våra pengar, har bytt plikt mot rättigheter och ersatt
gudsfruktan med en besatthet av mat och sex – allt tecken på en galopperande dekadens. Det
västerländska imperiet lever på övertid. Eller?
Så gör hon i sin 4 sidiga artikel en jämförelse med romarrikets förfall och västvärldens förfall
och sedan en sammanfattning, checklista på den dekadenta tidsåldern.
· Stora skillnader mellan rika o fattiga
· Besatthet av sex
· Valutan minskar i värde
· Pliktkänslan ersätts av en kamp om tillgångar
· En önskan att leva på staten, rättighet framför skyldighet
· Kändiskockar och matorgier
· Självförakt
· Privata arméer
· Leva som om i morgon inte finns: tex irrationellt antimiljöbeteende i miljökris. Starka
klimatvarningar, men inga regeringar o länder vill ändra på sig det kostar för mycket
· Kultur och utbildning förflackas
Jag vet inte hur du reagerar när du hör detta, men jag tycker hon har gjort en mycket
intressant och träffande analys hur det ser ut idag och det ligger väldigt nära till hur bibeln
beskriver hur det ska se ut på jorden den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka för att hämta
sin brud till sig. (Jesus beskrivs i bibeln som en brudgum och den kristna församlingen på
jorden som en brudgum och att när han kommer tillbaka så ska brudgummen och bruden
förenas – det ska alltså bli ett himmelskt bröllop. Det är det vi väntar på)
I en tid som denna behöver vi vara supertydliga med vad vi tror på…och inte tror på, därför

ville jag i min predikan idag lyfta fram dessa sanningar som för oss är
omistliga.
Vi lider inte av förföljelse i Västvärden men förförelse. Det går sakta, sakta så att vi inte
märker det
1 Joh 2:15-17 Älska inte världen, det som finns i världen...världen förgås av sina lockelser,
men den som gör Guds vilja består för evigt.
Jag tror att Jesus snart ska komma tillbaka. Ingen av oss vet när, men vi vet att han ska
komma tillbaka. Detta att Jesus ska komma tillbaka är något som vi verkligen får glädja oss
över och längta efter. Jesus sa: ”när ni ser allt detta hända, så sträck på er, lyft blicken, ty er
befrielse närmar sig”
Det har genom åren funnits så mycket av spekulationer och talet om Jesu tillkommelse har
gripit många med fruktan o rädsla istället för glädje och hopp (tips på en mycket bra bok i
ämnet - ”Tillbaka till framtiden” Michael Tellbe lärare och teolog på ÖTH/EFK, utgavs 2013)
Vad kan jag då göra för att förbereda mig inför att Jesus ska komma tillbaka, och hur lever jag
mitt liv i det perspektivet att Jesus snart faktiskt ska komma tillbaka?
Jo att helt enkelt leva ett liv nära Jesus och ständigt låta mig förvandlas, vara vaken, leva ett
heligt liv.
Jesu tillkommelse är något som vi får längta efter
I det perspektivet behöver vi därför rannsaka oss och ställa oss frågorna;
Vad håller Gud på att göra i mitt liv just nu?
Vad vill han göra i mitt liv under 2014?
Hur förmedlar jag livet med Jesus till mina medmänniskor i denna tid som jag lever i?
Vad kan jag bidra med i Guds rike, i och genom församlingen för att den ska växa i kvalité
och i
kvantitet?
Har du haft ett jobbigt år som ligger bakom dig så kan du dra nytta av prövningarna som du
mött under 2013. Ur prövningarna kan det komma något positivt då Gud kan skala av saker i
ditt liv. Det blir då lite mindre slagg och mer rent guld som kommer fram.
Det är min längtan med detta år att det som är ädelt än mer ska få komma fram, bli synligt i
våra liv, att Jesus ska bli mer o mer synlig i oss och genom oss till glädje för våra
medmänniskor.

Till sist, var öppen för hans tilltal under år 2014. Tveka inte när han kallar dig, när han talar
till dig att följa honom att lyda honom. Det är det viktigaste för dig och mig under året som
kommer, att följa Jesus i allt, kosta vad det kosta vill. Det är det som räknas och blir
bestående för evigt.
Jag ska nu avsluta min predikan genom att läsa: 1 Petr 1:3-25 Därför kan ni jubla
	
  

