
 

Det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna  (Apg. 11:26) 

Undervisning 

Biblisk kristendom – ett 

bibelstudium i fyra delar 
Man stöter ofta och i många olika 
sammanhang på människor och rörelser 
som kallar sig för kristna, men det är 
ganska sällan som begreppet kristen så 
sådant definieras utifrån någon objektiv 
grund. Vi har i två artiklar, del 1 och del 2 
som publicerade i nyhetsbreven för oktober 
och november, fördjupat oss lite i vad 
Bibeln har att säga i detta ämne utifrån 
Apostlargärningarna 11:19-26. Vårt mål har 
varit att försöka leda i bevis att Bibeln själv 
säger att den enda kristendom som är värd 
namnet är den kristendom som bygger 
enbart på Bibelns eget samlade innehåll.  

Del 4: Sann kristendom är 

biblisk kristendom 
Vi skall i denna avslutande 4:e del av 
artikelserien om vad biblisk kristendom är, 
sammanfatta vad vi kommit fram till och dra 
några slutsatser. 

Antiokia, Jerusalem, profeterna och 

apostlarna ord  

Hittills har vi följt den bibliska historien från 
det tillfälle då ordet kristen först började 
användas i Antiokia i nuvarande Turkiet, 
tillbaka till Jerusalems Jesus-troende judar 
och kunnat se att samma tro och liv som 
rådde i Jerusalemsförsamlingen också 
rådde bland de hedningar i Antiokia som 
tagit emot Jesus som sin frälsare.  

Grunden för tron på Jesus i 
Jerusalemsförsamlingen vilade på två 
grundvalar: de profetiska skrifterna som 
judarna hade trott på i tusentals år, samt de 

apostlarnas ord (lära) som Jesu tolv 
lärjungar förkunnade utifrån att de var 
speciellt utvalda ögonvittnen till hans 
jordeliv, död, uppståndelse och 
himmelsfärd. 

Bibelns beståndsdelar 

Bibeln består av Gamla Testamentet (GT), 
som var den Bibel som Jesus och 
apostlarnas hade och bekände sig fullt ut 
till, samt det som är resultatet av Jesu 
jordiska liv och verksamhet och 
apostlarnas ord, Nya Testamentet (NT). 
Förhållandet mellan GT och NT förklaras 
bäst genom ordspråket: I GT finns NT 
förvarat, och i NT blir GT förklarat. Enligt 
vad vi har sett så kan vi dra slutsatsen att 
den kristna trons innehåll vilar på summan 
av hela det bibliska vittnesbördet, när det 
läses på det sätt som det självt säger att 
det skall läsas: GT pekar fram mot att 
Jesus skulle komma som världens frälsare 
(se t.ex. Apg. 3:22-24, 1 Petr. 1:10-12), och 
NT, apostlarnas ord, beskriver dess 
uppfyllelse när uppenbarelsen nådde sin 
höjdpunkt (Ef. 3:5) och de följder detta 
förde med sig.  

Centrum för hela Skriften – Jesus 

Centrum för hela Bibeln är Jesus, och 
profeterna före honom och apostlarna efter 
honom pekar på vem han är (Ef. 2:20). Vad 
som är mycket viktigt att komma ihåg är att 
apostlarnas lära inte enbart och i första 
hand var apostlarnas utläggning av det 
gamla förbundets skrifter – tveklöst utgick 
man från Skriften när man förkunnade om 
Jesus eftersom Jesus själv påstod att hela 
GT handlade om just honom (Luk. 24:27, 
Joh. 5:46), men med Jesus hade med sitt 
verk, sin person och sin lära, evangeliet, 
kompletterat GT med den fulla 
uppenbarelsen av Guds person och hans 
kärlek till människan (se t.ex. Joh. 1:18), 
och detta förde apostlarna vidare i sina 
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egna skrifter (enligt aposteln Petrus den 
vishet de fått (2 Petr. 3:14-16)) som sedan 
under Guds försyn samlades ihop och blev 
NT.  

Urkristendomen – biblisk 

kristendom  

Vi har i vårt bibelstudium spårat 
urkristendomen tillbaka till Bibelns 
beskrivning av de första kristna 
församlingarna i Antiokia och Jerusalem 
och måste då konstatera att om vi vill kalla 
oss kristna är detta den enda giltiga 
förebild vi kan bygga vår egen kristendom 
efter. Om vi väljer att gå någon annan väg 
har vi för alltid förlorat rätten att kalla oss 
kristna. Därför är den enda sanna 
kristendomen den bibliska kristendomen, 
den kristendom som inte räknar med några 
andra uppenbarelser än den som redan är 
given av Gud i Skriften. Det var för denna 
kristendom, dess andliga sanningar och 
läror samt dess praktiska konsekvenser 
som Jesus gav sitt liv, och det är för denna 
kristendom som vi är kallade att tro på, 
försvara med våra liv och ge vidare till 
andra människor som ännu inte hört 
evangeliet. För Paulus säger också: Jag 
skäms inte för evangelium, för det är Guds 
kraft till frälsning för var och en som tror. 
(Rom. 1:16) Kraften till frälsningen och det 
eviga livet ligger i att vi sätter vår tro till det 
Ord som Gud talat genom Jesus och hans 
apostlar, evangeliet. 

Vårt förhållande till Bibeln 

Min önskan med detta bibelstudiet har varit 
att försöka väcka oss alla över vårt 
förhållande till Bibeln, Guds Ord. Vi vet av 
historien att församlingar, som går bort från 
Ordet och börjar söka Gud eller hans 
välsignelser i andra källor, förr eller senare 
hamnar i kräftgång och utplånas. Vår egen 
rörelse riskerar att gå samma väg, trots alla 
nya böcker som finns att läsa om hur man 
driver en församling, trots alla nya koncept 
på församlingstillväxt, trots alla nya andliga 
trender som sveper över oss. Någon gång 
måste vi stanna upp och fråga oss vad vi 
håller på med och börja söka oss tillbaka till 
den ursprungliga kristendomen, den 
bibliska kristendomen som Gud vill 
välsigna. Jag är för min del övertygad om 

att att ett återupprättande av tron på Bibeln, 
Guds Ord, som högsta auktoritet i alla 
andliga frågor gällande kristendomens lära 
och en kristens livsstil är helt avgörande för 
möjligheten för oss att åter få vara med om 
en samhällsförvandlande väckelse i vårt 
land innan Jesus kommer tillbaka. Någon 
kanske tror att jag försöker införa ett nytt 
slaveri under det skrivna Ordet, men 
poängen är faktiskt att Jesus utlovar frihet 
åt dem som böjer sig under sanningens 
Ord.  

I nästa nyhetsbrev inleder vi en artikelserie 

kring frälsningens väg: tro, dop, andedop. 

Har hänt  

Årsmötet 
Ännu en gång har vi haft årsmöte och lagt 
2013 till handlingarna. Tack till alla som 
jobbat för Guds rike under det gångna året. 
Nu går vi framåt i Herrens kraft. 
 
Kom ihåg att ni kan lämna synpunkter på 
den utdelade årsberättelsen fram till 
administrationsmötet 23 mars. 

Hemköpskontot 
Vi vill ännu en gång påminna om att 
församlingens Hemköpskonto har styrts 
upp. För att handla måste man ha tillgång 
till ett av församlingens Hemköpskort. Om 
din grupp behöver ett eget kort, kontakta 
styrelsen. 

 
Skall hända  

Missionskväll kring Västsahara 
Carmen Jopia, journalist, biståndsarbetare 
och missionär, besöker församlingen under 
vecka 10 och berättar om sitt arbete bland 
barn, ungdomar och unga kvinnor i de 
Västsahariska flyktinglägren i Saharaöknen 
vid en missionskväll torsdag 9 mars kl 
18:30. OBS! Datumet är preliminärt. Håll 



dig uppdaterad genom att besöka 
församlingens hemsida! 

Administrationsmöte 
Församlingens ordinarie 
administrationsmöte hålls söndagen 23 
mars kl 18:00. 

Bibelstudier två lördagar varje 
månad 
Vi påminner våra bibelstudier på 
lördagkvällar i församlingsvåningen. 
Upplägget kommer att ge stort utrymme för 
frågor, samtal och förbön. Första tillfällena 
blir 8 och 22 februari kl 19:00 då vi kommer 
att samtala om ämnet ”Hur man läser och 
förstår Bibeln”. 

Ny hemsida släpps 1 mars 
Församlingen släpper en helt ny hemsida 1 
mars. Vi tror att den skall underlätta en del 
av vårt arbete, framför allt när det gäller 
planering och informationsflöde men även i 
evangelisation och kontaktskapande. 

Nästa nyhetsbrev  
Nästa nyhetsbrev kommer i början av april. 
Vill du bidra med något eller sprida någon 
viktig information? Kontakta expeditionen. 
 

Hur går det? 

Medlemsfrågor 
Sedan 1 december har inga 
medlemsförändringar skett. 
 
Församlingen hade 31 januari 201 
medlemmar.  

Ekonomi 
Församlingens ekonomiska läge har 
förbättrats på likviditetssidan i och med att 
vi fått arvet från May-Brith Råsemark. Men 
offrandet är fortfarande något för lågt, vilket 
gör att vi hela tiden använder av vårt 
sparade kapital för verksamheten.   

Kontakta 
Pingstkyrkan i 
Lindesberg 

Hemsida:  
www.pingstlindesberg.se 

E-post: 
info@pingstlindesberg.se 

Besöksadress och post 
Pingstkyrkan 
Koppgatan 6 
71130 Lindesberg 

Telefon: 
0581-61 14 71 

Pastorer 
Robert Granat: 072 - 572 90 64, 
robert.granat@pingstlindesberg.se 
 
Sara Wiklöf: 073 - 697 77 64, 
sara.wiklof@pingstlindesberg.se 
 

Inbetalning 
Bankgiro: 5523-5006 
 

Almanackan 

Söndag 2/2 11:00 Gudstjänst. Besök av LP-

vännerna, Lars-Axell 

Nordell, Per-Olov Skoog. 

m.fl., Mötesledare: Anna 

Charlier  

Tisdag 4/2 10:00 Bön  

Torsdag 6/2 20:00 Bönekväll  

Fredag 7/2 19:30 Ignite  

Lördag 8/2 19:00 Bibelstudium: ”Att läsa 

och förstå Bibeln, del 1”.  

Söndag 9/2 11:00 Gudstjänst . Nattvard, 

Predikan: Robert Granat, 



Mötesledare: Eva Stina 

Peterson, Lovsångsledare: 

Eva Stenvall Granat.  

Tisdag 11/2 09:30 Bönedag i Askersund. 

Anmälan till expeditionen.  

Torsdag 13/2 20:00 Bönekväll.  

Fredag 14/2 19:30 Ignite  

Lördag 15/2 14:00 En liten stund med Jesus.  

  19:00 Bibelstudium: ”Att läsa 

och förstå Bibeln, del 2”. 

Söndag 16/2 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Robert Granat, 

Mötesledare: Gunnar 

Lindgren, medverkan av 

församlingens solister.  

Tisdag 18/2 10:00 Bön  

Torsdag 20/2 20:00 Bönekväll  

Lördag 22/2 19:00 Bibelstudium  

Söndag 23/2 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Gunnar Lindgren, 

Mötesledare: Anna 

Charlier, Lovsångsledare: 

Sven Öberg 

Tisdag 25/2 10:00 Bön  

Torsdag 27/2 14:00 Sångandakt, Ågården  

  
15:30 Sångandakt, Källgården  

  
20:00 Bönekväll  

Fredag 28/2 19:30 Sen kväll med Gud i 

Kristinakyrkan 

Lördag 1/3 10:00 Bönedag på Kåfalla. Bengt 

Kindbom, m.fl. Arrangeras 

av Betel Grönbo. 

Söndag 2/3 11:00 Gudstjänst. Predikan: Sara 

Wiklöf, Mötesledare: 

Robert Granat, 

Lovsångsledare: Therese 

Svanbäck  

Tisdag 4/3 10:00 Bön 

Onsdag 5/3 18:30 Gospelövning 

Torsdag 6/3 14:00 Sångandakt, Tallåsen 

  20:00 Bönekväll 

Fredag 7/3 19:30 Ignite 

Lördag 8/3 19:00 Bibelstudium 

Söndag 9/3 11:00 Gudstjänst. Nattvard. 

Predikan: Robert Granat, 

Mötesledare:  Rolf 

Bergkvist, Lovsångsledare: 

Simon Ökvist,  

  18:00 Missionskväll om 

Västsahara. Talare: 

Carmen Jopia, 

Mötesledare: Robert 

Granat. 

Tisdag 11/3 10:00 Bön 

  18:30 Styrelsemöte 

Torsdag 13/3 20:00 Bönekväll 

Fredag 14/3 19:30 Ignite 

Söndag 16/3 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Stefan Green, 

Mötesledare: Robert 

Granat, Lovsångsledare: 

Eva Stenvall Granat 

Tisdag 18/3 10:00 Bön 

Onsdag 19/3 18:30 Gospelövning 

Torsdag 20/3 20:00 Bönekväll 

Fredag 21/3 19:30 Ignite 

Lördag 22/3 19:00 Bibelstudium 

Söndag 23/3 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Robert Granat, 



Mötesledare: Markus 

Lundin, Lovsångsledare: 

Sven Öberg 

  18:00 Administrationsmöte. Val 

av tjänster, revision, m.m. 

Tisdag 25/3 10:00 Bön 

Torsdag 27/3 20:00 Bönekväll 

Fredag 28/3 19:30 Sen kväll med Gud. Besök 

av Håkan Axell. Om 

alkohol, droger, m.m. 

Lördag 29/3 14:00 En liten stund med Jesus. 

  18:00 Lovsångskväll i 

Kristinakyrkan 

Söndag 30/3 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Robert Granat, 

Mötesledare: Eva-Stina 

Petersson, 

Lovsångsledare: Simon 

Ökvist. Obs! Sommartid. 

Pastorers ledigheter: 

Robert Granat: 17-24/2 

Sara Wiklöf: 14-17/3, 25-27/3 (vigselkurs) 


