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Församlingen
– du och jag

”Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan 
här typ av predikan” - tänkte pastor Alm.
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Pingstförsamlingen Västerås 
Daniel Alm
Kära vänner i församlingen! Låt oss lära känna varandra! 

”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.”1 Korintierbrevet 3:11

När jag tänker på församlingens framtid fylls jag av ett perspektiv av möjligheter. Detta möjlighetsperspektiv kommer ur verkligheten att det är Jesus som bygger sin församling. Jesus vår Frälsare, vårt hopp och vår glädje är också den som är grunden och huvudet för sin församling. Församlingen är dyrbar i Guds ögon och bör vara det också i våra liv. Församlingen ska ledas med övertygelse och värme, med god planering och framförhållning och där den övergripande inriktningen ger möjligheter till alla församlingens olika delar att växa vidare. Varje person är en del av helheten, varje medlems kristna liv påverkar helheten av det som är församlingen idag. Gud har gett oss möjligheten att hantera vår egen överlåtelse, fatta därför kloka beslut att tjäna Jesus helhjärtat idag!Församlingen är en gemenskap där individens möjligheter, församlingens uppdrag och sam-hällets behov förenas i en djup överlåtelse till att tjäna Gud idag. Vår tid behöver en församling som tydligt står upp och visar vägen för andra till Gud. Till detta har vi hjälp genom Den Helige Ande, församlingens vägledare, gåvogivare och kraft. ”Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.” 1 Korintierbrevet 15:57-58Jag ser fram emot att få leva mitt liv tillsammans med Er alla i vår församling. Jag hoppas och tror att de gåvor och den kallelse jag bär på ska få leda till en positiv utveckling i församlingen. Personligen är jag väldigt församlingsinriktad i det jag gör och förkunnar. Jag märker att mycket av mina värderingar kommer från min uppväxt i en församling men ser att jag också har vuxit in i en allt starkare personlig övertygelse om församlingen som Guds idé, redskap och föremål för hans stora kärlek. När Gud ser på församlingen är det med en enorm kärlek till sin egen skapelse. På samma sätt som Gud skapat människan till gemenskap med sig själv, innebär den kristna församlingens existens ett förverkligande av Guds ursprungliga syfte av nära direkt-kontakt. Något av Guds ursprungliga vilja uttrycks i en fungerande församlingsgemenskap. Församlingen relaterar till Gud till varandra och till samhället. Den kristna församlingens tid sammanfaller med det som är Andens tid och samtidigt också den yttersta tiden. I tiden mellan Andens kommande på Pingstdagen och fram tills Jesu’ återkomst finns och fungerar försam-lingen här på jorden. 
Jag tror på betydelsen av personligt och gemensamt andligt liv. Jag tror också på en positiv dialog som syftar till Guds rikes tillväxt i vår tid. Så följ med mig på en vandring där vi tillsam-mans delar förhoppningar och förväntningar, där vi lär känna varandra och Herren så att vi ännu mer kan uttrycka Guds vilja i vår tid! Jag vill börja min pastorstjänst i Västerås med att lyfta fram olika grundtankar jag bär på i gudstjänster och inbjuda till några kvällsträffar där vi också kan föra dialog. Utöver detta har jag tagit fram en del undervisning som jag hoppas att du vill läsa, fundera och be över under denna tid. Förhoppningen är att detta ska hjälpa Er att lära känna mig och att vi tillsammans kan se mycket av fruktbärande kristenliv i funktion. 

Din vän 
Daniel Alm
Pastor
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Agenda
*Söndagar
1.  14/5  Församlingen – Guds design, Jesus-grunden. 

2.  21/5  Församlingen – inriktning och framtid, Jesus-Herren. 

3.  11/6  Församlingen – enhet och mångfald, Jesus- Huvudet. 

4.  18/6  Församlingen – möjligheter, uppdrag och behov, 
    Jesus - Frälsaren.

*  Två seminarier med bön, fika och samtal, 1/6 och 15/6, kl.   
 19.00-21.00 där vi följer upp undervisningen och tankarna som  
 finns i reflektionerna.

*  Reflektioner. Du kan få del av materialet via församlingens 
 hemsida och på kyrktorget.
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Vem är han, vem är jag?
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet 
som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes 
vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer 
efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått, 
nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom 
Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och 
är hos Fadern, har gjort honom känd.” Johannesevangeliet 1:14-18.

Styrkan i kristen tro är trons verkliga förankring i en person. Det är inte i första 
hand synpunkter och uppfattningar som bestämmer värdet av tron. Istället är det 
en befriande verklighet att Gud bestämde sig för att hans kärlek och längtan efter 
gemenskap med människor innebar att han sträckte sig ut och sände sin egen 
Son. Tron är gemenskap. Tron är relation. Tron är ständig gudsnärvaro av levande 
Gud. Den store levande, allt överseende, alltid närvarande, evige Guden bor i den 
troendes hjärta. Det är stort, riktigt stort. Det är välsignat att vara kristen idag. Det 
är en fantastisk tillvaro att få leva ett liv med både förankring och äventyr, frid och 
uppdrag. Som efterföljare till Jesus blir vi lärjungar. En lärjunge både följer och lär 
av sin mästare. En lärjunge prövar också och lär sig genom att utföra det Mästaren 
ger uppdrag till. I Bibeln ser vi två delar i vårt förhållande till Herren som tillsam-
mans utgör själva lärjungaskapet. Det är barnaskapet och förvaltarskapet. Det är 
något skönt och fridfullt, lugnt och förankrat att veta att man är ett Guds barn. 
”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.” Galaterbrevet 3:26
Idag vill jag uppmana dig att tacka Jesus för ett liv värt att leva. Tacka Honom för 
möjligheten att vara med i ett stort sammanhang som heter Guds rike!

När Jesus vid trettio års ålder lät döpa sig av Johannes Döparen i floden Jordan 
markerade detta hans inträde till sin tjänst. Efter sitt dop kom en tid av kamp och 
frestelser för Jesus. Det är nog ofta så i vårt kristna liv att direkt efter de härliga 
upplevelserna kommer ofta en tid av kamp och motgång. Detta är inget nytt och 
ger oss tröst och styrka när vi tänker på vad Jesus gått igenom och att han också 
i detta är vårt föredöme. (Matteus 4:1-11) Dessa fyrtio dagars kamp la en god 
grund för hela Jesu’ förkunnelse, underverk och hans frälsningsverk. När Paulus 
instruerar sin adept Timoteus om förhållningssätt i gudstjänsten, uppmanar han 
honom först och främst till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. 
(1 Timoteusbrevet 2:1) Det finns något av en andlig lag, en nyckel till goda relatio-
ner genom just bön. Bön är hjärtats samtal med Gud. Det innehåller så mycket av 
möjligheter och frid, äventyr men också kamp. Den kristna tron är en hjärtats tro. 
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Hjärtat – andens närvaro
”Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till 
sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” Matteusevangeliet 
16:26 

Vad hjälper en människa egentligen?
Samhället erbjuder hjälp för akuta missbruksproblem, kontokortsspärr, apoteket 
har kundrådgivning dygnet runt, datasupport kan man köpa sig till, och på nätet 
startas en mängd olika tjänster för att koppla ihop människor som erbjuder och 
efterfrågar olika tjänster. Man kan få hjälp nästan dygnet runt inom flera områden. 
Jesus talar om en människa som tydligen upplever detta att kunna vinna hela 
världen fast ändå förlora allt. En människa som har god utbildning, många vänner, 
trevlig familj och god ekonomi kan i alla fall förlora allt. Det handlar inte om pengar 
eller materiella värden, det handlar inte om karriär och bekräftelse, det handlar om 
människans själ. Människans allra innersta. Man kan tydligen förlora den. Jesus 
varnar för att fixa allt runtomkring och missa själens hjälp. Människans själ är en 
otroligt viktig del i hela hennes identitet. Människan blev en levande varelse genom 
att Gud blåste in livsande i hennes näsa. (1 Mosebok 2:8) Så det är Guds Ande 
som ger människan liv och gör henne till en levande varelse, en person som alltid 
kommer att längta tillbaka till Gud. Ps. 42:2 beskriver att på samma sätt som hjor-
ten längtar efter vatten så längtar själen efter Gud. Så i själva ursprunget av livet, 
där allting började finns ju också svaren till ett nu som fungerar och där människan 
mår allra bäst. Gud ger den första människan livets Ande. När sedan synden kom-
mer in så bryts själva tillförseln av andligt liv. Människan lever vidare med kropp 
och själsliga funktioner, men anden slumrar och dör. Så när Jesus kommer för att 
etablera livet på nytt igen ackompanjeras hans verk på korset av Andens kom-
mande till världen. Anden är den som liksom implementerar allt vad Jesus gjort på 
korset i den enskilda människans liv. Det är Anden som så att säga levererar vad 
Gud har gjort genom Jesus Kristus. 

Tre områden som beskriver en del av vad Anden gör idag:

1. Vi blir födda av Anden till ett nytt liv. 
 Lärjungarna fick vara hos Jesus när han levde på jorden, vi får vara i Honom  
 när vi tar emot det nya livet. ”Jesus svarade: Den som inte blir född på nytt  
 kan inte se Guds rike. --- Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte  
 komma in i Guds rike. (Joh. 3:4-5) Man kan se det som att i frälsningen  
 renar Gud oss från synden (vattnet) och fyller oss med liv (Anden). 

2. Vi blir döpta i Anden för att få del av Guds hjälp.
 ”Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds  
 ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem  
 att de skulle få den helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit på  
 någon av  dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade  
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 då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.” (Apg. 8:14-17)
 Det är Jesus som döper oss i den Helige Ande. Det säger Johannes Döpa- 
 ren (Matteusevangeliet 3:11). Andens dop innebär att det andliga livet som  
 gavs oss i pånyttfödelsen nu bryter fram och tydligt påverkar vårt vardagsliv  
 här och nu. Anden, Hjälparen, i oss och hos oss.  

 3. Vi blir utrustade med kraft av Anden för att vara i funktion.
  Nyckelversen till boken Apostlagärningarna (1:8) berättar om vad Anden  
  syftar till i församlingen: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall  
  ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien  
  och ända till jordens yttersta gräns.”
  
  Det handlar om ett uppdrag som är församlingens. Nämligen att låta så  
  många som möjligt få höra evangeliet för att fler ska få del i det verkliga  
  livet. Idag hörs för den som lyssnar ett eko av det rop som stiger upp till  
  Gud från alla de som vägrar att tro. Gud bemöter denna förtvivlade situa- 
  tion genom att låta sin församling vara redskapet till att hämta hem så   
  många som möjligt till Guds familj. Uppdraget är vårt och det är stort. Det  
  är förpliktigande att vara kristen idag. Skörden är stor  och Jesus säger  
  att vi ska be skördens herre sända ut arbetare till sin skörd. Jag tror att  
  Anden är själva skördens herre. Anden och Ordet in i den enskilda män- 
  niskans liv och församlingen sätter något av en skördetröska i rörelse. Fler  
  ska hämtas in. Du kan få hjälp dygnet runt, människor behöver Gud dygnet  
  runt. Vi behöver fyllas av Anden för att kunna låta Guds leverans av frälsning  
  nå vidare till flera. 

Anden är vår Hjälpare, Anden sätter fokus på Jesus, Anden hjälper oss att be, 
Anden ger oss vägledning, visdom och kraft att hålla ut. Anden är sänd av Gud för 
att vara här på jorden. Du kan få hjälp dygnet runt. Men Anden är känslig och vill få 
utrymme, inte för egen del men för att hjälpa oss att tro och fokusera på Jesus. Vi 
uppmanas att inte släcka Anden genom att förakta profetior, självklart får vi pröva 
allt men ska behålla det goda. (1 Tessalonikerbrevet 5:19-21) 

Utmaningen till oss
Vi lever i en tid där vi ständigt dräneras på liv och engagemang. Våra medmän-
niskor som lever utan tron måste ju bära en än tyngre börda än vad vi gör eftersom 
vi ändå har någon att gå till med våra liv. Människans djupaste och mest grundläg-
gande behov är de andliga behoven. Här finns en anledning till att hungra och 
törsta efter mer av det Gud ger genom sin Ande. Det handlar om livet här och nu 
och livet för alltid. Den församling som lever av Guds Andes inflöde kan också 
berika hela sin omgivning. Paulus ger som exempel hur oinvigda människor kan 
komma in och uppleva Guds närvaro om församlingen profeterar. Däremot kan de 
tro att församlingen är galen om alla talar i tungor utan att det uttyds. (1 Korinti-
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erbrevet 14:20-25) Så det är viktigt med en ordning i församlingen, en ordning 
som utgår från att vi alla är människor, vi är inte Den Helige Ande, men vi kan bli 
använda av Guds Ande. Om vi då upplever en gåva i funktion så får den prövas 
men det goda som kommer fram det ska vi behålla. 

I ett försök att sammanställa huvuddragen i Andens verk i församlingen är de tre 
områdena gåvor, frukt och tjänster till hjälp. Anden är en gåva till oss och det finns 
andliga gåvor. Gåvorna handlar bland annat om tungotal och profetia. Dessa gåvor 
ges av nåd till tjänst (Romarbrevet 12, 1 Korintierbrevet 12, 14). Frukt växer av ett 
liv i gemenskap med Jesus. Exempelvis kärlek, glädje och frid lyfts fram som goda 
frukter (Galaterbrevet 5). När det gäller andliga tjänster är det människor som i sitt 
liv bär en gåva som till exempel profet eller evangelist (Efesierbrevet 4). 

Jag tror att människor är ganska trötta på ord och uppfattningar man vill framförallt 
leva livet. Det är detta som är så fantastiskt med gudsrelationen. I denna relation 
finns både förankring och frid samtidigt som det finns äventyr och spänning. Den 
första församlingen hade nog fullt upp att sortera alla händelser, Ananias och 
Safira föll döda ner, människor i tusental kom till tro, en del blev botade om bara 
en apostelskugga kom över deras kropp. Det fanns en sprängkraft i den första 
församlingen som tog evangeliet till hela den då kända världen. Med glädje gav 
människor sina liv för Jesus. Man hade druckit något av livets källa och man ville 
bara ha mer. Det finns ett Andens liv som ger mer än något annat. Det livet vill jag 
leva. Sund karismatisk kristendom är det jag tror betyder mest i vår tid. Att låta 
Anden få verka så att människor får ta emot Jesus som sin Räddare, Befriare och 
Heliggörare. Det är stort, det är betydelsefullt idag. Du kan få hjälp dygnet runt! 
Kom, helige Ande!

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärle-
kens och självbehärskningens Ande.” 2 Tim. 1:7

Kraft
- kraft till att vara uthållig under prövningar
- kraft till att orka med under motstånd
- kraft till att stå för sanning
- kraft till tjänst för Gud

Kärlek
- kärlek fördriver fruktan
- kärlek ger värme i relationer
- kärlek ger förankring till budskapet

Självbesinning
- ger sundhet och fasthet
- ger goda relationer
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- ger mottaglighet för gott inflytande
- ger uthållig tjänst för Gud

Kraft och självbehärskning är varandras poler, kärleken är bandet däremellan som 
håller trons liv levande. Vi dräneras ständigt på kraft därför behöver vi Guds Ande. 
Vi lever i en tid som präglas av individualism och egoism, därför behöver vi Guds 
Ande. Vi lever i en tid som präglas av flyktmentalitet och uppbrutna relationer, 
därför behöver vi Guds Ande. Guds Ande hjälper oss att inte fly, utan istället stå 
fasta, fasta på klippan, levande genom den helige Ande. De tre beståndsdelarna 
kraft, kärlek och självbesinning hjälper oss till helhjärtad tro i relation till Gud oss 
själva och varandra.

Ledarskap och lärjungaskap
”Den som leder församlingen ska vara nitisk…” ur Romarbrevet 12:8
”Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. 
Han sade till honom: ”Följ mig!” Då steg Matteus upp och följde honom.” 
Matteusevangeliet 9:9

En klok ledare vet att han eller hon inte är ledare på livets alla områden. Om en 
pastor kommer in i ett flygplans cockpit och upplyser piloten om sin profession 
och därmed rättighet att flyga planet blir nog pastorn förmodligen avvisad som 
en säkerhetsrisk. När pastorn kommer till tandläkaren är budskapet detsamma 
till pastorn som till alla andra: Gapa! Med lite banala exempel vill jag visa att en 
klok ledare vet att vi alla är efterföljare. Detta gäller i synnerhet i församlingen. En 
ledare i församlingen som inte är en efterföljare är livsfarlig. Alla är kallade att följa 
Jesus. Ingen av oss ska leva våra liv ensamma. Ingen av oss har alla gåvor. Jesus 
har alla gåvor. Anden delar ut gåvor i församlingen som Anden själv vill. 

Det finns en verklig nytta av närheten till Jesus när vi tänker ledarskap. Ju närmare, 
desto mer av hans hjälp. Ju mer av egna hemsnickrade idéer desto mera av egna 
resurser måste vi ta till. Orden ”följ mig” är bevingade Jesusord. Orden är fantas-
tiska. Vi behöver inte känna att vi ska leda i blindo och mörker. Vi leder genom att 
följa. Gud har gett dig och mig möjligheten att välja vem eller vad vi följer. Det är 
kloka efterföljare som ger rätt ledare stöd. Jag vill uppmuntra dig att hantera din 
överlåtelse så att du följer Jesus och ger de ledare stöd som följer samma person!

Ordet auktoritet väcker olika känslor hos oss. Det kan betyda något som är ne-
gativt men också något positivt. Guds Ord är en mycket stor auktoritet. När det 
gäller ledarsyn tror jag inte på auktoritära ledare. En sak är att få sin vilja igenom, 
en annan att få människor med sig. Det handlar om att inse betydelsen av aukto-
riserande ledarskap. Församlingen behöver ledare som ser som sin huvuduppgift 
att inspirera och uppmuntra andra till tjänst. Ledargåvan är viktig eftersom den ger 
andra utrymme. När man känner att det finns människor runt omkring som tror på 
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det man gör växer man. I takt med att ansvar ges och detta förtroende hanteras 
korrekt, finns också stora möjligheter att få mera av förtroende. Jesus talar om 
trohet i det lilla som en väg till större förtroende. Om du får ett förtroende, gör allt 
du kan för att leva upp till det. Håll vad du lovar. Passa tider. Låt ditt ja vara ja och 
nej nej. Låt inte människor bli besvikna för att du är slarvig. Visst kan vi bli trötta 
och misslyckas ibland. Då är det viktigt att vara ärlig och inte odla prestige. Jag 
älskar Bibeln eftersom den är så ofriserad. Den beskriver att kung David miss-
lyckades, att Tomas tvivlade och Petrus förnekade. Ändå minns vi dessa personer 
som gudsmän. Varför? Jo, för att deras hjärtan inte var hårda. De insåg vart deras 
liv tagit vägen och kunde gå vidare fullt upprättade. Det finns alltid möjligheter!

Tacksamhet och sund lojalitet
”av Sebulon stridsberedda män, rustade till strid med alla slags vapen, 50 000, 
som ställde upp helhjärtat” 1 Krönikerboken 12:33

Det är faktiskt en förmån att få tillhöra en Guds församling. Ibland blir jag mörk-
rädd när jag märker hur folk resonerar omkring betydelsen av sitt medlemskap 
och sin tillhörighet till församlingen. Jag vill att människor ska förstå att de beslut 
man fattar i sitt personliga liv i någon mån påverkar hela församlingens framtid och 
utveckling. Det finns inget som heter ”dom” i församlingen. Det heter ”vi” i försam-
lingen. Jag har inga problem med att ta kritik och ta emot synpunkter från männis-
kor som verkligen har hjärta för församlingen och bryr sig om Guds verk i vår tid. 
Människor motiverade med gudsrikets perspektiv för ögonen agerar ofta mycket 
kärleksfullt. Man ser värdet av den lokala församlingen, man ser betydelsen av ett 
väl fungerande ledarskap. 

Man är känslig för att rättfärdighet eftersträvas och längtan till överlåtelse är tydlig. 
Det är människor som är lojala med sin församling. Jag vill uppmuntra dig att vara 
sunt lojal. Ingen ska fatta beslut åt dig. Ingen tycker om att äta färdigtuggad mat 
på en restaurang. Du själv ska tillgodogöra dig undervisning och profetia och fatta 
egna beslut om ditt eget liv. Förhoppningsvis finns det andliga ledare som syn-
kroniserar Guds vilja och människans behov av delaktighet i ett andligt skeende i 
församlingen. Om församlingens pastor och ledning förkunnar Guds Ord i kärlek, 
då anser jag att det förtjänar stöd, uppbackning och lojalitet. Ingen behöver va 
lojal med lögn och synd. Men en församling med lojalitet till Herren och hans verk 
blir en mycket stark församling sammansvetsad i bön. Jag vill uppmuntra dig att 
vara tydlig i ditt församlingsengagemang. Jag vill inte att du ska vara en som väljer 
sida allt efter som vindarna blåser. Jag vill inte att du ska värdera utifrån senaste 
hormonrubbningen, utan jag vill att du ska vara rotad i Guds Ord. Där finns en sån 
tydlig kärlek till Jesus och församlingen att du inte bara kan gå förbi detta. Jag tror 
att det är en välsignelse för din familj, för din omgivning om du är en person som 
utstrålar och förkroppsligar trohet. Ingen av oss vill att våra barn ska utveckla ett 
otrohetsbeteende. De behöver goda föredömen. Det är ditt ansvar att leva ditt liv. 
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Jag vill hjälpa dig, jag vill gråta med dig och skratta med dig. Jag vill kämpa vid din 
sida och jag vill göra mitt bästa för att hjälpa dig. Jag vill veta vad du tycker, jag vill 
försöka reda ut frågetecken. Men jag vill inte ha dolkstötar i ryggen. Jag vill inte 
leva ett liv i otrivsel. Jag vill att den församling som är vår ska vara en församling 
som bär ett hems värme, en bruds skönhet och en armés styrka. Vår bibeltext be-
skriver helhjärtade människor. Jag hoppas att samma epitet kan sägas om dig och 
mig. Vi tillhör Herrens folk i vått och torrt. Vi inser betydelsen av överlåtelse och 
trohet för ett fruktbärande kristet liv. 

Bibelsyn idag, övertygelsens betydelse, värderingars funktion
”HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vitt-
nesbörd är sant, det gör enkla människor visa.” Psalm 19:8 

När jag ser en blå bok som det står Svea rikes lag på, brukar jag tänka på guds-
mannen Mose. Tänk att hans kraftfulla möte med Gud en gång för länge länge 
sen har präglat och påverkat rättsuppfattning och moral ända in i vår tid. Det är ju 
faktiskt så att mycket av västerländsk lagstiftning och judisk-kristen etik bygger på 
de tio orden, tio Guds bud. Jag tror att Guds Ord är enormt betydelsefullt för ett 
församlingsliv och lärjungaskap som ska fungera och växa till. Jag tror att Guds 
Ord är något att stå fast vid i komplicerade tider. Det är tillförlitligt och värdefullt. 
En församling som kompromissar med sin bibelsyn riskerar att i längden förlora 
verklig andlig substans och attraktionsförmåga. Varför ska människor söka upp oss 
om vi är ”moln utan vatten”. Guds Ord bygger människor och församlingar. Guds 
Ord ger verkligt liv. 

Det är ju så att det handlar om verklig kärlek från Gud till människor. Jag tror att 
den som inte vill stå för något, riskerar att falla för allt. Guds Ord ger klarsyn och 
visdom. Guds Ord blir som en navigator i livet. Så jag hoppas att du förstår och 
understöder Ordets auktoritet i församlingen. Det finns vissa värden vi aldrig kan 
kompromissa med, då förlorar vi vår själ. Där Guds Ord talar tydligt där ska vi tala 
tydligt. Där Guds Ord inte säger något behöver vi heller inte säga något. Guds 
Ord är vårt rättesnöre. Det innebär att jag vill uppmuntra dig till en positiv vilja till 
bibelläsning. Jag tror att övertygelsen innebär att du står stadigare genom livet. 
Jag tror att värderingar hjälper oss att uppnå våra mål. Det finns ett stort värde 
i sanningen. Sanningen är det som gör fri. Sanningen ackompanjerar kärleken. 
Verklig kärlek bryr sig och varnar om så behövs. Guds Ord innehåller varningar, 
inte för att ställa till problem utan för att rädda människor. Gudsfruktan minskar 
fruktan och fördriver rädsla. Gudsfruktan bygger tro och kärlek. Gudsfruktan ger 
människan sitt rätta höga värde. Ska man kolla på tv-program som om de vore 
verklighet i ens eget liv skulle spräcka familj och relationer? 

Livet är alldeles för viktigt och kort för att slösas bort genom att bara iaktta andra 
människor och deras förehavanden. Det måste ju ändå vara tanken att vi alla ska 



12

leva livet. Vi har gått ifrån en kultur av folkrörelse- och folkhemsmodell till talang-
jakt, spelvinster och medieexponering som avgörande framgångsfaktorer. Vår tid 
värderar sken av verklighet mer än verklig substans. Det finns alldeles för många 
unga människor som knyter sina framtidsdrömmar till möjligheten av att expone-
ras offentligt. Minuter i sändning är mera värt än år av trygghet och liv. Men det 
är också spännande att se att det finns en ungdomskultur som går åt egentligen 
motsatt håll och starkt ifrågasätter kroppsideal och exhibitionism. Men det är 
också så att dessa strömningar ofta hämtar sin inspiration från filosofiska tankar 
som är beredda att devalvera människans värde till jämlikhet med djuren. Man kan 
se trender av både förytligande kommersialisering och detronisering av männis-
kans unika plats i skapelsen. Båda strömningarna söker ungdomars gehör och 
båda är långt från sund, levande kristendom. Människan är i Guds ögon fullstän-
digt unik, skapelsens krona och skapelsens förvaltare. Gud har gett människan ett 
speciellt uppdrag i att ta hand om övriga skapelsen. Ett uppdrag som kräver sina 
värderingar om det ska lyckas väl. Människan värderas dock inte utifrån prestation 
utan ifrån essens, den hon verkligen är. En människa kan aldrig sägas värd något 
endast i relation till personlig insats. Hennes värde är unikt och högt i Guds ögon, 
självklart kan människans funktion och egenskaper skifta. Gud värderar alltså män-
niskan högre än djuren men inbördes i mänskligheten finns inga åtskillnader. Gud 
gör inte skillnad på människor. Idag finns ett stort behov av knappen off. Mer än vi 
tror exponeras vi för värderingar som bit för bit blir våra egna. Värderingar som på 
sikt urholkar vårt eget värde och gör oss passiviserade och konsumerande. Det 
pågår en slags själens nedsmutsning som vi behöver hjälp att stå emot. Vi behö-
ver kristna kulturarbetare som med god smak, hög moralisk standard och med ett 
proffsigt förhållningssätt producerar film, musik och alla slags media med ett annat 
fokus än sex, våld och droger. Vi behöver kristna som lägger sina pengar på media 
som är kul utan dålig eftersmak, som tar in sånt som bygger upp och utvecklar, 
inte river ner och förstör. Jesus sa att vårt ja ska vara ja och nej ska vara nej, vi kan 
tillägga att on ska vara on och off ska vara off!   
 
Ska man som kristen förälder strunta i att be för maten när familj och vänner sam-
las? Ska man lägga mängder av tid och engagemang på idrott, utbildning och kar-
riär och missa det viktigaste i livet? Håller vi på att vinna världen men förlora våra 
barns själar? Kan vi allt om nuet och inget om evigheten? Stunder av andlighet 
är vad vi behöver. Bibelns Daniel öppnade sitt fönster flera gånger om dagen mot 
Jerusalem och bad. Flera gånger om dagen behöver vi ett särskilt inflöde av Gud. 
Det kan röra sig om så enkla saker som att goda kristna vänner ber tillsammans 
när man träffar, eller att man har en skål med bibelversar på matbordet och serve-
rar tillsammans med tacos. Jesus säger att människan inte bara lever av bröd utan 
av varje ord som kommer från Guds mun (Matt. 4:4). Hur ska törst och hunger 
släckas utan mat och dryck? Hur ska anden mättas utan Gud? Vad har du i CD-
spelaren, vilka filmer åker in i DVD:n, vilka skivor lägger du pengar på? Dina medi-
avanor säger något om hur mycket näring din själ får. Vilket tror du imponerar mest 
på dina barn, att ständigt sitta framför TV:n eller att söka Gud på knä? Att inte ta 
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in knappt något av det som hör Guds rike till och sen i nästa andetag tycka att 
Gud känns långt borta, det stämmer liksom inte. Det är ju vi själva som drar bort 
om vi aldrig äter det han serverar. Lämna inte dina andliga behov bara på entre-
prenad till pastorer och andliga ledare. Det håller inte. Tänk dig en god herde som 
leder sina får till gräs där de själva får beta, eller en stackars herde som ska tugga 
all mat åt fåren först. En god herde leder, men han kan ju knappast äta åt fåren! 
Kom igen, ta ditt ansvar för ditt och din familjs andliga liv och utveckling. Skyll inte 
på kyrkans barn- och ungdomsverksamhet om du inte själv ser till att tillföra något 
vettigt till dina egna. Ta risken att be konkret tillsammans med dina närstående. Du 
kommer inte att ångra dig. Var inte rädd för att utmana både dig själv och andra 
med det som är radikalt i Jesu’ liv och undervisning. Det är ju faktiskt i det som vi 
inte helt har förstått som möjligheten till vidare förståelse finns. Jag tror inte att du 
och jag behöver polera upp Gud så att han passar på 2000-talet i Sverige. Jag 
tror att Gud klarar sig alldeles utmärkt. Frågan är hur det är med oss? Personligt 
andaktsliv, bön och bibelläsning är en resurs att använda. 

Anden och församlingen
”När pingstdagen hade kommit var de alla samlade.” Apostlagärningarna 2:1
”Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, 
allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apostlagärningarna 2:4

För en församlingsledare är boken Apostlagärningarna något extra. Den innehål-
ler så mycket av det man drömmer om att få uppleva också idag. Det finns en 
vibrerande församling som inte ger sig för motgångar eller förföljelser utan som 
finner en förblivande lycka i att tjäna Jesus. Boken beskriver Andens utgjutande 
på pingstdagen. Pingst är ett fantastiskt begrepp som beskriver starten för något 
helt nytt. Det handlar om en gudsnärvaro som går långt utöver vad människor kan 
på egen hand frammana. Det finns ett verkligt Guds berörande i pingsten. Det 
handlar om Andens kommande till jorden efter Kristi himmelsfärd. Det handlar om 
en person i gudomen som kommer över lärjungarna i Jerusalem. Det handlar om 
ett möte med Gud som i sig leder till tjänst för Gud. Det handlar om upplevelse av 
Jesus. Vi människor längtar efter upplevelser. Upplevelsen av Gud är det ultimata, 
optimala som vi kan få vara med om. Det är en förhandsvisning av det som kom-
mer en dag i himmelen. Andens kommande sammanfaller också med församling-
ens grundande. Det är också en tid som markerar mellantiden mellan Jesu första 
och andra tillkommelse, alltså den sista tiden. Andens tid, församlingens tid och 
den sista tiden är samma tid. Det är den tiden vi lever i. Vi kan uppfyllas av Ande 
och hitta kraft till både vardagsliv och församlingsbygge i den Helige Ande. Anden 
manifesterade sig genom tungor av eld och det dånade omkring platsen där de 
var samlade. Det var en verklig stormvind. 
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Det finns en verklig kraft i den Helige Ande. Lärjungarna fick också nya språk. 
Språk som man tidigare inte hade kunnat tala kunde man nu tala. Det kallas tungo-
tal och är ett bönespråk där människans ande direktkommunicerar med Gud. Den 
Helige Ande blir själva länken, kontaktförmedlaren och kvittot på ett Andens verk 
är att Jesus blir upphöjd och ärad. Om vi tänker tillbaka på Babels torn och den 
språkförbistring som ägde rum där, blir pingstdagen motsvarigheten som visar på 
en förening över alla gränser. Guds Ande känner inga barriärer eller begränsning-
ar. Där Anden är, där är det frihet som vibrerar! Därför kan vi känna oss glada och 
förväntansfulla när vi tänker på församlingens utveckling. Det finns en hjälp som är 
en Hjälpare, en person som är vårt bönestöd och som hjälper oss att tjäna Jesus. 
Idag finns Anden, idag verkar Anden. Idag kan vi öppna våra hjärtan och leva i ett 
flöde av verklig sann gudsnärvaro i våra liv. Kom helige Ande!

Betydelsen av inriktning och fokusering
”Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger 
er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.” Johannesevangeliet 4:35

Om jag skulle be dig att fokusera på alla saker som är till exempel bruna i det 
rum där du just nu befinner dig, så tror jag att du helt plötsligt skulle kunna se 
saker som du alldeles nyss inte alls fäste någon vikt vid. Vi människor behöver 
fokusering för att också kunna få vara med om resultat. Ibland känns det som att 
samhällskulturen utvecklas så att det verkar lättare att sätta likhetstecken mellan 
negativ information och sanning än positiva budskap och sanning. Det är smas-
kigare att liksom gotta sig i det negativa. Jag tror det hör samman med den fallna 
människan och förgängelsen. Hur är det då med oss kristna? Jag tror att också 
hos oss är behovet av fokusering stort. När Paulus skriver till Timotheos uppmanar 
han honom att först och främst ägna sig åt bön och förbön för alla människor. Det 
är som att det finns en otroligt sund fokusering i bönen. Ibland skulle man önska 
att människor bad först och pratade sen. Jag tror att vi behöver se på Jesus som 
vårt föredöme. 

Martin Luther beskriver honom som ”skriftens kärna och stjärna”. Det är i Guds 
Ord och bönen som vi ser den tydliga bilden av Jesus. Det är också där vi ser vad 
som verkligen är på Guds hjärta. Visst kan Gud välsigna oss materiellt och på an-
dra sätt men på Guds hjärta är först och främst skörden. Skörden som handlar om 
att så många som möjligt ska få del av frälsningen i Jesus. En församling som är 
fokuserad på sitt uppdrag och sin Herre är en välsignad församling som uppskat-
tar bönen som en kraftkälla och en resurs till uppdragets förverkligande. Till detta 
ger Gud oss hjälp genom den Helige Ande.

Det finns några nyckelbegrepp som jag tror är viktiga i en församlings förhållnings-
sätt idag. Det handlar om tydlighet och generositet, andlighet och folklighet. På 
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samma gång som vi behöver ha ett budskap av sanning om människans synd och 
behov av frälsning behöver vi samtidigt kombinera det med en väldig generositet. 
Vi möter idag människor som är mycket litet präglade av kristet tänkande och 
sekulariseringen har gjort att man befinner sig ganska långt från våra begrepp. Det 
ställer stora krav på oss som församlingar. Vi behöver tydlighet och generositet. 
Samtidigt tror jag också att vi behöver kombinera andlighet och folklighet på ett 
bra sätt. Jag tror på en församling där bön och fika är lika naturliga delar. Jag tror 
på en församling med hängiven lovsång och riktade vindskydd till människor med 
behov. Jag tror på övernaturlighet som det mest naturliga! Det finns inga motsätt-
ningar i överlåtelse och omsorg. Det är i själva verket så att det finns en kombi-
nation i detta. En stark tillbedjan kombinerad med ett rättspatos och en social 
dimension bygger en slagkraftig församling idag!

Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att se på dig och verkligen fästa vår blick på 
dig. Hjälp oss också att se vårt uppdrag och människors behov av frälsning och 
verkligt liv.

Omväxling eller förändring?
”När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hov-
mannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa.”  Apostlagärningarna 
8:39

Det finns mycket av vägskäl, förändringar och beslutssituationer i en människas 
liv. Frågorna om vägval gäller inte minst på det andliga området. Det är så viktigt 
att verkligen lägga sitt liv i Herrens händer och överlåta sig själv till honom. Det är 
viktigt för den enskilde, så också för församlingen. Bibeln beskriver vår tillvaro på 
jorden som en tillfällighet och att vårt rätta hem är det himmelska hemmet. Att vi 
som kristna är vandrare på väg mot evig gemenskap med Jesus en dag. Vid den 
första påskens instiftande fick folket instruktioner att påskalammet skulle ätas 
med skor på fötterna och vandringsstaven i handen. Man skulle vara beredd till 
uttåg från Egyptens fångenskap. Allt detta betyder att vi människor som är lemmar 
i Kristi kropp ständigt behöver vara beredda på att gå vidare. En församling är 
ständigt på väg, den förändras hela tiden med de människor som kommer till och 
lämnar gruppen. Självfallet vill vi hämta vår främsta inspiration ifrån Guds Ord och 
Ande. Likafullt påverkas vi av det omgivande samhället vare sig vi vill det eller ej 
och vi är satta att betjäna vår tids människor med evangelium. 

Jag har en enkel grundtanke omkring detta med förändring: Någonting förändras, 
antingen budskapet eller formerna. Det skulle inte vara svårt att ge konkreta exem-
pel på kyrkliga sammanhang där man är mycket noggrann med sina former men 
kanske inte fullt så noggrann med det evangelium som förmedlas från dess talar-
stolar. Jag personligen tror att Gud aldrig förändras, ej heller hans Ord. Därför tror 
jag att vi ska vara öppna för förändring av former för att vara relevanta för vår tids 
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människors andliga behov. Någon har sagt att människor älskar omväxling men 
hatar förändring. Jag vill uppmuntra dig att vara öppen för förändringar i formerna 
men aldrig i budskapet. Jag vill uppmuntra dig att komma ihåg att tryggheten finns 
i Herren inte i formerna. Jag vill uppmuntra dig till flexibilitet och generositet med 
motivet att så många som möjligt av vår tids människor ska bli frälsta. Vår bibeltext 
beskriver att Herrens Ande ryckte bort gudsmannen när han fullgjort sitt uppdrag 
att vinna och döpa den etiopiske hovmannen för Jesus. Guds Ande är skördens 
Herre. Guds Ande har som huvudprioritet att förhärliga Jesus. När ropet av alla 
synder och problem i vår värld når Guds öron så besvarar han detta med att 
utgjuta av sin Ande över sin församling till att vara hans vittnen här och nu. Gud vill 
något nytt, för människors skull!

90+10=100% Guds egendomar och vårt förvaltarskap
”Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas 
behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud.”  
2 Korintierbrevet 9:12

En rätt inställning till pengar ger en rätt inställning till väldigt mycket här i livet. Det 
är märkligt men sant. Ibland har jag lockats av tanken att låta folk byta plånböcker i 
kyrkan innan insamlingen sker. Kanske skulle insamlingarna öka dramatiskt… Han-
den på hjärtat, eller kanske plånboken, använder du dina pengar som ägaren 
instruerat? Lever du upp till ägarens rättmätiga krav på sin egendom? Vad är det 
för frågor kanske du tänker. Ja, jag ser det som att en kristen människa är en Guds 
ägodel. När det gäller frälsning ifrån synd vill vi gärna ge våra liv till Jesus. När det 
gäller våra tillgångar brukar det vara lite trögare. Kanske var det därför som Martin 
Luther talade om behovet av två frälsningar, en för själen och en för plånboken? 
Jag tror att Jesus har köpt oss åt Gud med sitt eget offrade dyra blod. Detta 
innebär att Gud är den riktige ägaren till oss. Vi kommer från Gud och vi är på 
väg till Gud. Under tiden har vi fått ansvaret att förvalta våra liv. Abraham var den 
förste personen i Bibeln som gav sitt tionde till prästen Melkisedek. Han gjorde 
detta långt innan lagen kom. I profeten Malakis bok beskrivs tiondegivandet, alltså 
tio procent av inkomsten, som en anledning till välsignelse från Herren. Jag måste 
säga att jag tycker tiondetanken är en schysst deal från Guds sida. Han som äger 
allt, låter oss behålla 90% om vi bara kommer ihåg att ge 10% till den församling 
där man firar sin gudstjänst. Jag tror att tiondegivandet är en princip som inte är 
ett tak att nå upp till, tiondet är ett golv att stå på. Det är ett sätt att leva i tro på 
Gud. Det är ett sätt att indikera att man vill ära Herren också med sina ägodelar. 
Jag har levt med tiondegivandets princip ganska länge nu och jag vill uppmuntra 
dig att göra det samma. 

Att ta emot evangeliet är helt gratis men att sprida det vidare är mycket dyrt. 
Församlingen behöver resurser för att människor ska kunna nås och vårdas. Det 
behövs mycket för att fylla stora behov men också för att det leder till en atmosfär 
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av tacksamhet, generositet och givmildhet. Vår bibeltext beskriver en insamling 
ifrån församlingen i Korint till församlingen i Jerusalem. När Paulus reser runt och 
besöker församlingar och skriver brev till dessa, glömmer han inte församlingen 
hemma i Jerusalem. Han glömmer inte de ekonomiska behoven. Jag tycker att du 
ska fundera över om din ekonomi tjänar Guds syften med ditt liv idag. Jag tycker 
att du ska fundera över om det inte är så att du också ska leva av tro precis som 
Abraham gjorde. Jag har aldrig tvingat någon att ge en krona till församlingen men 
jag har undervisat och uppmuntrat till ett rätt förvaltarskap. Med dina ekonomiska 
beslut visar du också vilka värden du står för. Du gör det inför Gud, församlingen 
men också inför dina närmaste. Vill du ge evangelium eller bara prylar? Vill du visa 
på eviga värden eller bara materiella? Du ska inte ge för att få, men om du ger så 
kommer du att få. Gåvan du får kallas välsignelse. 

Våra drömmar, enskilt och gemensamt
”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner 
och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män 
skall se syner.” Joel 2:28

Drömmar och förhoppningar ger oss en färdriktning framåt, de ger oss ett minne 
av framtiden. Joels profetia beskriver det som fullbordades på pingstdagen vid 
Andens kommande. Denna dag är en portaldag. Joel beskriver att andeutgjutelsen 
leder till bland annat syner och drömmar. Jag tror att det är viktigt att låta drömmar 
få leva och bära frukt för Guds rike. Vad vore vår värld utan alla entreprenörer och 
möjlighetstänkare? Vad vore vår värld utan uppfinnare och kreatörer? Det ligger 
mycket av utvecklingspotential i drömmar som förverkligas. Nu är det ju så att alla 
drömmar kanske inte alltid förverkligas. Men det innebär egentligen inte att allt är 
fel för det. Det innebär kanske bara att dessa drömmar har hjälpt människor att 
hålla ut och leva vidare tills man så småningom kommit in på rätt spår. Församling-
en behöver en övergripande dröm, en tydlig vision och framtidsinriktning. Denna 
vision ska på något sätt handla om tjänst, vittnesbörd och gemenskap. Den ska 
beröra det heliga, det mänskliga och det verkliga. Den ska ge styrfart och inrikt-
ning men inte detaljstyra människors egna drömmar. Det ska vara en dröm som 
ger möjlighet till ytterligare drömmar och visioner. När våra enskilda visioner och 
drömmar kopplas till församlingens övergripande mål, utlöses en våldsam kraft och 
potential till tillväxt. Visst vill väl också du vara med och se din dröm förverkligas!

Hjärtats gemenskap – församlingen, en plats för uppmuntran
”Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt” Apostlagärningarna 
2:44

Jag tror att en församling utgörs av människor som tror på Jesus och har låtit döpa 
sig. Jag är mycket övertygad om att Nya Testamentet beskriver dop av troende 
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med nedsänkning i vatten. Detta vill jag leva i också idag. Jag tror på välsignelsen 
av att låta döpa sig. Jag tror att församlingen är en grundpelare för sanningens 
förmedlande i vår tid. Jag tror på välsignelsen av gemensam bön. Jesus talar om 
överenskommen bön som en mycket stark framgångsfaktor. Församlingen är också 
en plats för lovsång och tillbedjan och blir därigenom en försmak av himmelen! Jag 
tror att församlingen är en familj för gemenskap och vila. Jag tror att församlingen 
har ett uppdrag att vinna människor för Jesus. Församlingen har också en regel-
bunden gemenskap vid nattvardsbordet. Det innebär att församlingen hjälper den 
troende att komma ihåg vad Jesus gjort på korset och förkunnar hans återkomst till 
jorden genom denna måltid. Församlingen är också en miljö där man följer männis-
kor och familjer genom livets skiften, vid födelse och död, vid vigsel och dop. Me-
ningen är att församlingen ska vara ett stöd för människor i med- och motgång. Vi 
uppmanas att gråta med den som gråter och glädjas med den som gläder sig. Jag 
hoppas att du vill stå tillsammans med dina trossyskon i församlingen. Vid sidan av 
den personliga gudsrelationen och familjerelationen, anser jag att kopplingen till 
församlingen tillhör livets viktigaste gemenskap. 

Rätt ställda frågor
”Vill du bli frisk?” Johannesevangeliet 5:6

Jesus använder ofta frågan som redskap för att bemöta människor. Det gäller 
både människor med behov av hans hjälp och människor som har funderingar inför 
hans person. Bibelversen är hämtad från det sammanhang som beskriver hur en 
man som varit sjuk i trettioåtta år får möta Jesus och blir fullständigt botad. Tänk 
dig nästan fyra decennier av en tillvaro som sjuk. Självklart påverkar det männis-
kans psyke, relationer och i stort sett varje område av livet. Ett plötsligt förändrat 
förhållande innebar också mycket av en förändrad vardag. Jesus frågar mannen 
och förstår att hans längtan att bli frisk är verkligt genuin. I detta sammanhang be-
skriver Jesus att han verkar eftersom hans Fader också verkar i denna stund. Jesus 
stod i en direkt förbindelse med Gud som gav honom instruktioner och vägledning 
i sitt agerande. 

Idag tror jag att Jesus frågar dig och mig vad vi vill. Jag tror inte att han frågar för 
att han egentligen inte vet. Jag tror att han frågar eftersom han vill plocka fram vart 
vår längtan riktar sig. Vad vi verkligen vill i och med våra liv. Vad vill du idag? Vad 
svarar du på Jesu’ frågor om att följa Honom, tjäna och tillbe Honom med hela ditt 
liv? Jesus frågar, du ger ditt svar. Ingen ska tvinga dig, ingen ska heller ta över ditt 
ansvar. Du har ansvar för ditt liv. Ingen kan leva det åt dig. Du behöver svara på 
rätt ställda frågor. Jesus frågor är de frågor som verkligen ger livets svar. Och när 
du och jag upplevt att vi svarat ja på hans kallelse till tjänst uppfylls vi av en stor 
förväntan och samtidigt förblivande frid. 
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Idag kan du och jag under bön lyssna till hans ord, höra hans röst som säger: Vill 
du följa mig? Besvara den frågan ärligt och sant och du ska se att Gud kommer 
att vara med dig med en välsignad bekräftelse genom den Helige Ande. Var inte 
rädd för Jesu utmanande frågor. Det är han som botar dig och läker alla dina sår!

Pastorn. Gåva eller belastning?
”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och 
andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att 
bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen 
om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av 
Kristus.” Efesierbrevet 4:11-13.

När Paulus beskriver de fem tjänsterna i Efesierbrevet verkar det som att han 
menar att de är gåvor till församlingen. Nu är det ju så att herde är en översättning 
av ordet pastor. På något sätt är det som att detta med pastorer är lite speciellt. 
Någon har sagt att som pastor gläder man alla, en del när man kommer och resten 
när man flyttar… Ja, inte vet jag. Jag tror att om det finns en grundhållning av kär-
lek, lojalitet och samarbetsvilja så finns det också stora möjligheter till korrigering 
och vägledning när det behövs. Jag vill ju tro att en pastor framförallt är en gåva 
till församlingen. Jag är uppvuxen med en hållning som innebär att en förkunnare 
betjänar församlingen. Det är inte så att en pastor ska trona över medlemmarna. 
Däremot är det så att en pastor ska vägleda medlemmarna. Vårt bibelsamman-
hang visar på att det inte är tjänster för sin egen skull utan tvärtom för att utrusta 
församlingen, de heliga. Det är församlingen som beskrivs som helig i samman-
hanget. Målet är enhet i tro och kunskap om Jesus och mognad som innebär 
fullkomlig uppfyllelse av Kristus. Det är alltså så att pastorerna ska betjäna försam-
lingen så att Kristus är den som blir uppmärksammad! Om en pastors tjänst leder 
till att Jesu’ namn blir ärat och trott då har pastorn gjort sitt jobb väl. Så länge en 
pastor ägnar sig åt att förkunna Kristus och inte sig själv förtjänar pastorn enligt 
mitt sätt att se det ett grundstöd. Du behöver inte hålla med om varje ordvändning 
och enskilt beslut men jag vill uppmana dig att stå tillsammans med mig i tjänsten 
för Jesus. Välkommen att föra dialog, föra fram synpunkter som tjänar målet och 
församlingens uppdrag!

Idag tänker jag be och tacka Gud för alla som fungerar i uppdrag i vår församling. 
Alla människor som troget tjänar Jesus och därigenom bygger församlingen. De 
är värda uppmuntran, Gud är värd ära för allt gott verk som utförs i församlingen 
idag. Låt tacksamhet vara din approach till livet i församlingen idag!
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Styrka i enhet och mångfald
”Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte 
högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro 
som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och 
alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, 
men var för sig är vi varandras lemmar.” Romarbrevet 12:3-5.

Bilden av församlingen som en kropp är mycket bra. Den beskriver att alla har 
betydelse, dock inte samma uppgift. Den visar på en sammanfogning med ett hu-
vud, Kristus. Jag tror att det är jätteviktigt att varje lem i kroppen inser betydelsen 
av andra lemmar i kroppen. Det är inte bra om evangelisterna struntar i herdarnas 
betydelse. Det är inte bra om herdarna hindrar evangelisternas längtan att nå nya 
områden. 

Det är helt enkelt så att tjänster och gåvor ska och kan komplettera varandra. 
Om vi alla inser att de gåvor vi har, den längtan vi bär på, är en del av det som är 
helheten av församlingen så har vi kommit mycket långt. Då finns ett utrymme en 
generositetens yta som innebär att vi tillsammans växer och ser värdet i varandra. 
Jag är jätteglad att inte jag har alla gåvor. Tack och lov! Jag är jätteglad att det är 
Anden som delar ut gåvorna, inte jag. Det är en stor frestelse för församlingsledare 
att försöka ta Andens plats i församlingen. Det kräver andlig fingertoppskänsla 
och klarsyn för att förstå vad Anden säger och vill göra i församlingen. Samtidigt 
bevisas genom Nya Testamentet att människor visst ges utrymme att tycka till 
och delta i beslutsprocesser. Men alltid med målet i sikte. Det finns en styrka i en 
församling som är förenad i Kristus men ändå är flexibel och har många uttrycks-
sätt. Det finns en styrka med mångfalden eftersom den erbjuder andra människor 
att lemmas in i kroppen som också är alldeles unika varelser formade av Gud. Gud 
har skapat människan med en unik uppsättning av gener. Det finns säkert en tanke 
med det. Det finns en styrka och slagkraft, en skönhet och glädje i mångfalden. 
Så kom ihåg att det är Anden som skapar enhet (Efesierbrevet 4:3) men vi har ett 
ansvar att fånga upp och bevara denna enhet genom frid. Så jag vill vädja till dig 
att välja dina strider. En sak är att få sin vilja igenom, en annan sak är att få männis-
kor med sig på det man vill. Många har insett att priset för att få sin rätt innebar en 
ensamhet och isolering. Inte vill vi ha det så. Visst ska vi stå för det vi står för. Inga 
problem, men vi ska ändå överväga om vårt agerande riskerar att bryta ner mer än 
det bygger upp. Låt oss se värdet i det som är annorlunda, där finns något spän-
nande! Låt oss se värdet i det som bryter ny mark, där finns framtidsmöjligheter. 
Låt oss se värdet i det som kanske inte alltid märks och hörs, där finns ofta stor 
trohet. Värdera församlingen så som du själv vill bli värderad. Du ska se att också 
du får ta del i välsignelsernas nätverk!
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Dialog med två öron och en mun, uppmuntrans betydelse
”Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid.” Ordspråksboken 25:11

Någon har sagt att Jakob, författaren till Jakobs brev, talar som Jesus. I Jakobs 
brev beskrivs tungan som en eld och som ett roder. Två starka bilder som säger 
något om betydelsen av våra ord. Ord kan bygga upp, ord kan riva ner. Märkligt 
nog har de negativa orden större kraft att riva ner. Det verkar som att det går åt fler 
positiva ord än negativa för att uppnå ett läge av neutrala känslor. Jakob beskriver 
också att vi alla begår många fel. Detta med förlupna ord, ord sagda i vredesmod, 
ord sagda i förtvivlan och upprörda känslotillstånd är något som vi kanske alla kän-
ner oss delaktiga i på något sätt. Vi kanske också har blivit utsatta för hårda ord 
och påhopp. Oförrätter kan bli stora berg av besvikelser som kan leda till bitterhet. 
Jesus varnar för bitterhet. Jag tror att du och jag själva avgör om vi ska bli bittra 
eller inte. Om någon har gjort dig illa så var det fel. Men det är du som avgör om 
detta fel ska få leda till egen bitterhet eller om du ska ta det som lärdom i förlå-
telsens svåra konst! Bibeln talar allra mest om förlåtelse i innebörden av att vi ska 
förlåta och ha ett förlåtande sinnelag. Så akta dig för bitterhetens fälla. 

I all grundläggande själavårdsundervisning lyfter man fram betydelsen av lyssnan-
det. Att låta en annan människa få komma till tals och berätta om sina upplevelser 
kan innebära så mycket av avlastning och befrielse för en tyngd människa. Så 
många skulle må så mycket bättre om man hade en själasörjare, en lyssnande 
vän. Gud har skapat oss med två öron och en mun. Kanske det säger något om 
proportioner som vi bör kalkylera med i vårt bemötande av varandra. Här tror jag 
att pastorer (yrkesskadade talare) bör tänka till extra noga… 

Vårt sätt att bemöta varandra betyder så mycket för relationerna i församlingen. 
Samtidigt som vi ska måna om ett bra bemötande så tycker jag också att vi bör 
kunna vara överseende med varandra. Ibland känns frikyrkomiljön som ett paradis 
för ”ömma tår”. Det behövs ibland inte mycket förrän vissa tycker sig ha anledning 
att känna sig kränkta och förfördelade. Överallt där människor och relationer finns, 
finns också relationsstörningar. Så också i en församling. Det är inget konstigt 
med det. Lägg också till att vi har en fiende som är mästerlig på splittring så blir 
ju församlingsmiljön extra utsatt för relationsstörningar. Det är bara viktigt att vara 
medveten om detta för att kunna hantera det på ett bra sätt. En församlingsledare 
ska vara fridsam och balanserad som jag ser det. Vi ska inte skapa oss problem, 
problem finns det nog av ändå. 

Jag tror väldigt mycket på att klappa människor på axeln och ge uppmuntran. Jag 
tror att människor behöver bekräftelse att de duger något och mycket till. Jag tror 
att även om man inte håller med en människa i allt, kan man ändå hitta områden 
där den människan har gåvor att fungera inom. Det bör alltid finnas utvägar och 
framtidsmöjligheter även för den människa som förbrukat sitt förtroende. Självklart 
är det så att ledarskap utan förtroende inte fungerar. Därför måste ledare som 
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förbrukat sitt förtroende ta konsekvenser av det, ändå måste det också för dessa 
finnas nya möjligheter i ett medellångt eller längre perspektiv. Här behövs sunda, 
andliga ledare, som både vårdar den enskildes utveckling och samtidigt värderar 
betydelsen av församlingens hållning och anseende inåt och utåt i samhället. 

Jag vill be om frid och försoningsatmosfär i församlingens miljö. Jag vill att männis-
kor ska vara generösa och tålmodiga. Du kanske inte ska vänta på att andra ska 
hälsa på dig. Du kanske ska försöka att ta första steget. Om du öppnar din hand, 
kan det också komma något gott i den. Om du öppnar ditt liv och ditt hem, kan det 
också innebära så mycket av goda relationer där gästfrihet frodas.  

Avdelningen reklamationer
”Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna 
klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga 
utdelningen. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: ”Det är inte bra 
att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland 
er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi 
dem den uppgiften. Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” 
Apostlagärningarna 6:1-4

Vi hade renoverat vårt kök och jag hade kämpat med golv, tak och väggar för 
att allt skulle bli färdigt och man började se ljuset i renoveringstunneln. Det blev 
dags att montera skåpstommar och sätta dit luckor och allra sist skulle vitvarorna 
på plats. De skulle liksom bli själva pricken över det berömda ’i:t’. Därför var det 
mycket ledsamt att plocka av emballaget och se alla fraktskador som fanns på de 
alldeles nya prylarna. Jag får erkänna att jag tyckte det var mycket tungt och så 
började det med reklamationer och återlämnande och så småningom nya leveran-
ser. Vårt nya kök som skulle bli så fint. Plötsligt var glädjen försvunnen. Men när 
väl allt kom på plats till slut så var glädjen stor och vi har verkligen trivts med det 
köket. 

Livet i församlingen innehåller tyvärr en del reklamationer. Jag personligen tror att 
det är bra att konstatera att där det finns relationer kan också relationsstörningar 
finnas. De kan komma i framgångstider eller i motgångstider. Vår bibeltext beskri-
ver ett problem i den första församlingens tillväxtperiod. Problemet hanterades 
genom att nya människor fick ta sig an uppgifter. Det är lite intressant att se att 
det var en viss språkgrupp som förde fram sina synpunkter. Läser man vidare i 
texten ser man att det var flera av dem som fick uppgiften att lösa problemet som 
bar grekiskklingande namn. Faktum är att Bibeln säger väldigt mycket om att det 
behövs ledare som apostlar, äldste etc. Men Bibeln är faktiskt inte jättetydlig om 
hur arbetsbeskrivningen för dessa i alla lägen ska se ut. Vår text visar ju en situa-
tionsanpassad lösning som skulle innebära att behov tillgodosågs samtidigt som 
apostlarna inte skulle behöva överge sin huvuduppgift. 



23Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag

Det måste alltså inte vara så att klagomål och synpunkter är något negativt. Det 
kan tvärtom stimulera till utveckling och kreativa lösningar. Självklart är det viktigt 
vad vi gör, men också hur vi gör det. Detta tror jag gäller såväl medlemmar som 
församlingsledning. Det är viktigt att man agerar utifrån sin kärlek till Kristus, män-
niskor och hela församlingen. Om man känner kärlekens uppsåt finns också en 
betydligt större möjlighet till positiva framtidslösningar som i sig stimulerar vidare 
tillväxt i församlingen.

Idag vill jag be om rena motiv, gott uppsåt och verklig kärlek som leder till att 
församlingen växer till!

Teambygge
”Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken 
nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemen-
skap. VI skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Bara en sak ville de, att vi 
skule tänka på de fattiga, och det har jag också vinnlagt mig om att göra.” 
Galaterbrevet 2:9-10

Det ultimata teamet måste väl ändå vara Gud själv. Fadern, Sonen och Anden, en 
treenighet av det högsta av allt! I och med att Gud är intresserad av relationer med 
oss människor, borde det väcka vårt intresse för relationer till varandra. Försam-
lingen är en av vår tids största möjligheter till gemenskap över generationsgränser, 
sociala klasser och etnicitet. Jesus investerade allra mesta delen av sin tid i sitt 
team, de tolv lärjungarna. Den ledare som verkligen vill påverka sin omgivning gör 
det allra bäst i nära kontakt med de ledare man vill forma. Det behövs människor 
som investerar tid i andra människor för att de ska kunna växa. En del behöver bä-
ras fram till Kristus, andra springer själva. Genom livets olika erfarenheter präglas 
människor också till olika förhållningssätt i kontakten med andra människor. Jag 
tror att vi behöver förstå varför människor ibland agerar annorlunda och avvikande. 
Om vi lyckas förstå människor ökar möjligheten till att också kunna vägleda dessa 
närmare Jesus i ett lärjungaskap. Det handlar om team. Det handlar om att vi alla 
kan vara medarbetare till Kristus och församlingen genom våra liv. Det handlar 
också om vänner för livet. De människor man inte bara skrattat tillsammans med 
utan också bett och gråtit ihop med blir ofta vänner för livet. I de sammanhang där 
nöd finns kan också otroligt starka band byggas människor emellan. Jag tror att 
man ska försöka ta vara på goda tider för att bygga upp relationer och team, de 
behövs sannerligen när vindarna blåser.

Ett av mina absoluta favoritord omkring ledarskap finns i Galaterbrevets andra 
kapitel. Det handlar om den första församlingens absolut största stridsfråga. Ja, 
den beskrivs faktiskt som en stridsfråga. Det är frågan om icke-judarnas plats i 
den första församlingen bestående av judar. Vi vet att Paulus upplever kallelsen att 
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bli icke-judarnas apostel och föra dem till tro och lydnad. Sammanhanget i Gala-
terbrevet beskriver hur Paulus träffar de tre som kallades pelarna, Petrus, Jakob 
och Johannes. Ledarna kommer överens om Paulus skulle gå till icke-judar och de 
andra skulle försöka vinna judar för Kristus. Texten beskriver att när dessa för-
stod vilken nåd Gud hade givit Paulus sträckte de fram sina händer till tecken på 
gemenskap med Paulus och Barnabas. De hade olika arbetsområden men samma 
arbetsgivare. De hade olika inriktning men samma utrustning. De var Jesu’ apost-
lar och skulle tjäna honom hängivet. Vem kan du sträcka fram handen till idag, till 
tecken på gemenskap? Bygger du team idag? Jag tror att om vi besvarar den frå-
gan med ett ja och bekräftar andra människors tjänst för Gud runt omkring oss, då 
kommer dessa att växa och du själv finner en välsignelse i att vara en välsignelse. 

Finns det någon nytta med kamp och motgångar?
”Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår 
inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, 
bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i 
evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga 
är förgängligt, men det osynliga är evigt.” 2 Korintierbrevet 4:16-18

Det är något med människor som varit med om svåra saker och som med dessa 
erfarenheter utvecklats till överlåtna, mogna kristna. Det finns fler än en som varit 
med om olyckor och oförrätter, sjukdomar och prövningar av olika slag. Ja, ingen 
människa går genom livet utan att också få pröva en del av dess orättvisor. I vår 
text beskriver Paulus att det finns något mera, något annat än att bara värdera 
nutida förhållanden. Det är som att motgångarna kan leda till en uthållighet och 
verklig trohet till Herren. Den som inser att det mesta av denna världens erbju-
danden i förlängningen inte ger något bestående är klok och vis. Den troende kan 
istället hitta en möjlighet att inte bli bitter och sönderkritiserad genom att istället 
se på de eviga värden som församlingen faktiskt förvaltar i tron på Jesus. Vi förstår 
av texten att anledningen till den inre förnyelsen handlade om en fokusering på det 
osynliga, det eviga. Till och med verkar det vara så att nöden bereder en härlig-
het som väger tungt och varar för alltid. I ljuset av den visionen känns nutida nöd 
och kamp lite lättare att bära. Så kom ihåg det, älskade medvandrare i livet. Det 
finns nöd men den varar inte för alltid. Det finns härlighet och den vara för evigt! 
Försök att se en möjlighet till att något bereds genom den nöd du kanske just nu 
upplever. Nöden, våndan, ångesten och kampen har inte sista ordet. Gud har sista 
ordet. Jag känner att jag vill uppmuntra dig med orden som Jesus gav till synagog-
föreståndaren Jairos: ”Var inte rädd. Tro endast”. (Markusevangeliet 5:36).

Bön.  - ”Gud jag ber för alla som kämpar och fightas med livet just nu. Jag ber att 
du ska vända dessa motgångar till nytta och välsignelse för dessa människor. Tack 
för att härligheten kommer!”
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Ge aldrig upp – Uthållighet
”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte 
ger upp”. Galaterbrevet 6:9

Om jag ska välja att jämföra en församling med ett jordbruk eller en industri, väljer 
jag definitivt jordbruket. Livet i en församling handlar väldigt mycket om processer 
som innefattar sådd, näring, ogräsbekämpning och så småningom skörd. Utsäde 
måste ner i jorden för att till synes dö undan och sedan komma upp till ytan igen 
och bära sin gröda. Tiden mellan sådd och skörd, tiden mellan böneämne och 
bönesvar, är tiden där vår tro antingen rotas och växer till och bär eller förflackas 
och förstörs. Gud är ingen godisautomat som ständigt ger oss vad vårt ego begär. 
Guds perspektiv utgår från hans egen vilja om frälsning till alla människor. Det 
handlar om att förbli i Kristus. Det handlar om att leva ett liv med kontinuerlig an-
deuppfyllelse till tjänst för Gud. Jag vill uppmuntra dig att inte ge upp. Ge inte upp 
dina böneämnen. Låt istället Gud ännu en gång få höra din bön. Vi har löfte om 
bönesvar när vi ber. Jag vill stå vid din sida och tro Gud om ingripande i ditt liv. Det 
samma gäller församlingen. Allt är säkert inte vad det kunde eller borde vara. Men 
vi ger inte upp. Alla är säkert inte lika positiva till församlingens utveckling. Men vi 
ger inte upp. Vi är istället målmedvetna och vet att uthållighet ger möjligheten till 
mogen skörd framöver. Ge inte upp, älskade medvandrare i livet. Gud har inte gett 
upp om vare sig dig eller församlingen. Till och med pastorn har han hopp om. Det 
är ju helt fantastiskt! Vi tillsammans med Gud kan vara målmedvetna, framtidsin-
riktade och fyllda med frid och förväntan. Vi ger aldrig upp! Det berättas att den 
kände svenske missionsmannen Fredrik Fransson vid ett tillfälle fick frågan om hur 
länge man skulle hålla på och samla in pengar för missionen. Svaret löd: ”Bara 
tills Jesus kommer”. Så länge vi lever ska vi tjäna Jesus, för vi vet att han lever och 
kommer tillbaka! Vem vill då vara upptagen med något annat än tjänsten för Jesus, 
världens Frälsare vårt stora hopp? Visst famlar vi människor ibland efter Guds vilja 
med våra liv. Visst läggs besvikelser ibland till besvikelser. Ingen människa går 
omärkt genom ett liv i denna värld. Men mitt i allt detta har vi lagt våra liv i Herrens 
händer och vi vet att han ska bära oss fram hela vägen. Helt och hållet, hel och 
hållen! Ge inte upp!

Kopplingen vila och verksamhet, hjärtats slag
”Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för 
Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.” 1 Korintierbrevet 
15:58

Precis som vårt hjärtas funktion innehåller båda vila och aktivitet, ska vårt liv också 
levas med en god balans av verksamhet och vila. När Gud skapade jorden och 
människan, gav han också en god förebild i en vilodag, sabbaten. Jesus förtydligar 
sabbatens innebörd med att förklara att den existerar för människan, inte tvärtom. 
Vi behöver vila och vi behöver få känna att vi utför något med våra liv. Det är inte 
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förgäves med hårt arbete. Det är ej heller förgäves med god vila och semester. 
Helheten och balansen, ett holistiskt perspektiv behövs också i en sund och 
långsiktigt växande församling. Ingen ska ha alla uppdrag men alla ska ha och kan 
ha någon form av uppdrag i och genom församlingen. Församlingen har ett stort 
ansvar i att kunna inspirera och bekräfta till tjänst i vår stressade tid. Jag tror att vi 
ska se vår överlåtelse till Herren som ett livslångt åtagande men uppdragen kan 
komma och gå. Jag tror att vi kan tillåta människor att gå in i korttidsprojekt för att 
inte gå sönder. Jag tror att man under vissa perioder av livet behöver få mer än 
man ger. Sjukdom, utbrändhet, livskriser tar mycket energi. Samtidigt som en för-
samling kan ha överlyckliga människor i sin krets, finns också människor som inte 
orkar med att se andra i ögonen utan att tårarna vill komma. Det finns ett behov 
av liv och engagemang. Det finns också behov av vila. Vi får komma ihåg att det vi 
är del av är verkligen ett Guds verk. Därför kan vi med gott samvete också titta på 
ibland! Men Gud satte människan till att förvalta och vårda skapelsen. Detta upp-
drag finns också inom församlingen. Rörelse är bra för hälsan, även den andliga. 
Sitt inte still för länge, låt dig utmanas och gå vidare. 

Vilka är vi till för? Vad är det vi tillför?
Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen…” 
Apostlagärningarna 26:19

Det finns alltid ett syfte från Guds sida med allt vad han gör. Det tror jag. Jag tror 
inte på ett slarvigt Guds handlande. Jag tror att det finns ett syfte med ditt och 
med församlingens liv. Jag tror det gäller också mitt eget liv. Mycket av interna 
spänningar och frustrationer skulle nog mildras och lösas upp om vi alla tillsam-
mans kunde uppleva Guds syften och fokus för våra liv. När jag läser i Nya Testa-
mentet om vilka böneämnen som lyfts fram, märker jag att de ofta handlar om bön 
för Ordets framgång, om öppna dörrar för evangeliet, att det ska finnas arbetare 
till skörden och det handlar alltså om frälsning. Jesus kom inte i första hand för att 
motivera eller inspirera, han kom inte bara för att undervisa om en kristen livsstil, 
han kom för att frälsa människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Nån-
stans känner jag att det är huvudangelägenheten ifrån himmelen. Visst kan Gud 
hjälpa oss med materiella saker, visst kan Gud lösa problem när vi ber. Men hans 
huvudinriktning handlar om frälsning till människor. Det tror jag är klokt att betänka 
när man närmar sig församlingen. Församlingen mår nog allra bäst om den är 
inriktad på samma sak som dess ägare. Om församlingen lever i en passion för 
sin stad, för sitt område, för de människor som finns i församlingens upptagnings-
område, då gör det något väldigt positivt också inåt i församlingen. Församlingen 
finns till för omgivningen. Församlingen är viktig för sin kommun. Det är kanske 
inte alltid så att vi alltid ser oss själva så viktiga som församling, men faktum är att 
om frälsning är det viktigaste av allt, ja då är församlingen den viktigaste delen av 
samhället. När Gud välsignar människor och sammanhang, då gör han det med 
frälsning. Gud tillför frälsning, vi är frälsningens budbärare. Det var detta Paulus 
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hade förstått när han höll sitt försvarstal inför kungen. Han beskrev för Agrippa 
sitt uppdrag att öppna icke-judarnas ögon för evangeliet. Försvarstalet blir till en 
förkunnelse om frälsning. 

Bestående resultat, värden och målet för vår tro
”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av 
hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som 
liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.” Matteusevangeliet 22:37-39

När allting kommer omkring handlar livet om kärlek. Genom mannens kärlek till 
kvinnan föds barn. Genom Guds kärlek till oss väcks vår lovsång till liv. Kärle-
ken kommer från Gud som är kärleken. Gud behöver inte hämta hem kärlek från 
någon annan, hans väsen är kärlek. Därför blir det viktigaste budet kärleksbudet. 
Det handlar om kärlek till Gud först och främst men också till medmänniskan och 
faktiskt sig själv. Tänk att kunna älska Gud, chefen och den egna kroppen en tidig 
måndagsmorgon! Visst tar det kanske emot. Men utmaningen ligger inte i att älska 
de människor man alltid får positivt gensvar ifrån. Jag tror Gud låter vissa män-
niskor komma i vår väg för att vi ska öva oss i gudsfruktan och respekt för enskilda 
människor. Människans ursprung beskriver ett naturligt inbyggt behov av tillbed-
jan till Gud, vår Skapare. Jesus Kristus är Guds Son som har visat oss en väg 
till himmelen och Anden vill vara vår hjälp att leva ut vår tro idag. Gud designade 
en gemenskap för troende människor, den kallas församlingen. Bibeln beskriver 
att Jesus älskar sin församling och har gett sitt liv för den. Församlingens tid är 
Andens tid. Jesus beskriver det största och främsta av de ord Gud gett oss. De 
orden handlar om kärlek till Gud och kärlek till medmänniskan precis som till sig 
själv. I perspektivet av evig, ovillkorlig och gränslös kärlek, fylls jag av en överty-
gelse som blir stark och visar en stor framtidsmöjlighet för det som handlar om tro, 
kärlek och livet i församlingen. Gud vill bygga sin församling, visst vill du vara med!

När orden tystnar, när livet summeras, när framtiden är nutid, när Guds rike bryter 
fram med full kraft, då består kärleken och Guds Ord. Då har vi nått målet för vår 
tro, våra själars frälsning. Låt oss gå mot detta mål tillsammans. 
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