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Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då skall ni
få den helige Ande som gåva. (Apostlargärningarna 2:38)

Undervisning
Tro, dop och andedop i den
kristna frälsningserfarenheten
Ibland kan man få för sig att det är något
speciellt med siffran tre (3) i Bibeln. När vi
läser tycker vi oss se att Gud, fastän han är
den Ende, verkar uppenbara sig på tre sätt:
Fadern, Sonen och Anden. Och när vi läser
om hur Guds rike skall utbredas tycker vi
kunna se tre tydliga steg: predikan av
evangelium, Andens överbevisning,
människans gensvar. I det sista fallet kan
människan antingen förkasta Guds kallelse
till tron på Jesus, eller kapitulera inför den
och bli frälst. För att krångla till det ännu
mycket mer så kan vi också se i Bibeln att
de människor som blir frälsta normalt också
går igenom tre steg i sin frälsningserfarenhet. Detta är innebörden av
Apostlargärningarna 2:38 som citeras
ovan. Vi kommer i det här bibelstudiet att
se att processen att bli en kristen är som
en s.k. trestegsraket, där varje steg är
nödvändigt och har sin särskilda betydelse.
Bibelversen är hämtat från aposteln Petrus
predikan på den första pingstdagen efter
Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd.

De tre stegen
Det är uppenbart att vår bibelvers säger att
frälsningserfarenheten har tre steg:
1. Omvändelse
2. Dop i Jesu Kristi namn
3. Att få Anden som en gåva
När det gäller omvändelsen så är den
tillhörande tron på Jesus underförstådd i
Petrus predikan, se även Mark. 1:14 där

Jesus själv säger: Omvänd er och tro
evangelium!
Vidare, när det gäller att få Anden som en
gåva så här avses inte den Andens närvaro
som finns i alla troende människors hjärtan
genom pånyttfödelsen och dopet, se Joh.
3:5-8, utan en särskild övernaturlig
utrustning för tjänst för Gud och medmänniskorna.
Tro, dop och andedop utgör alltså en slags
trestegsraket, i den bemärkelsen att
•

•

Alla tre steg är nödvändiga för att
man skall komma hela vägen,
precis som att en trestegsraket är
utformad för att kunna trotsa
jordens gravitation och föra raketen
ut i rymden.
De tre stegen skall (normalt)
”avfyras” i den nämnda ordningen,
även om det finns ett bibliskt
undantag, se väckelsen i Korneli
hus (Apg. 10:34-48) där
hedningarna fick Anden innan de
döptes. Detta undantag förklaras
dock i bibeltexten med att det var
ett nödvändigt avsteg från mönstret
för att övertyga de judiska
lärjungarna om att också icke-judar
kunde bli frälsta och döpta, se Apg.
11:17-18, Apg. 15:7-9.

Man skall inte överdriva betydelsen av
treenighetsläran såsom den formulerats i
kyrkan efter att Bibeln kom till, men det
verkar faktiskt som att de tre stegen i
frälsningen är kopplade till treenigheten, då
man 1) omvänder sig till Gud (Apg. 14:15),
2) döper sig till Kristus (Rom. 6:3), 3) blir
uppfylld av den helige Ande (Apg. 2:4).
Vidare så kan vi se att Fadern, Sonen och
Anden verkar i alla tre stegen, t ex genom
att man i omvändelsen till Gud Fadern

kommer till personlig tro på Jesus Kristus,
Guds Son, genom att bli överbevisad av
den helige Ande. Vidare så döps man till
Kristus i Faderns, Sonens och Andens
namn (Jesu namn!), och i andedopet fylls
man av Anden genom att Jesus döper i
den helige Ande efter Faderns löfte.
Vad är då innebörden i de tre stegen i den
kristna frälsningserfarenheten? Vi
fokuserar i denna del på omvändelsens
betydelse.

Omvändelsen i praktiken
Omvändelsen karakteriseras rent praktiskt i
Bibeln med:
•

•

Omvändelse och tro
Omvändelsen är det första och viktigaste
steget i hur man blir en kristen. Lite
förenklat kan man säga att man blir räddad
för evigheten enbart utifrån omvändelse
och tro på vad Jesus Kristus och vad han
gjort på korset, då t.ex. rövaren på korset
jämte Jesus i Luk. 23:42-43 varken hann
döpa sig eller göra några goda gärningar
innan han skulle dö, men han bekände sin
skuld och erkände att Jesus hängde
oskyldig på korset och erkände Jesu
herravälde. Och det räckte. Det följande
dopet i vatten och mottagandet av Andens
gåva bekräftar omvändelsen och utrustar
människan för tjänst. Jesus säger tydligt i
Mark. 16:16 att det är frånvaron av tro som
leder till fördömelse, inte frånvaron av dop
eller andedop.
Själva omvändelsen handlar om just vad
ordet betyder: att vända om från sitt gamla
liv till Gud genom Jesus Kristus. I detta
ingår en fullständig omprövning av allt man
tidigare gjort, levt för och trott på.
Omvändelse betyder också ånger över det
gamla livet och att man gör en aktiv
förändring av sinnet och livsföringen i linje
med Guds vilja. Ett gammalt ord för denna
process är sinnesändring, ett ord som
åtminstone förr brukade nämnas i samband
med dopet. Ett bibliskt exempel är aposteln
Paulus som gick så långt i sin omprövning
av sitt gamla liv att han, bildligt talat,
kastade det på soptippen (se Fil. 3:7-11).
En sann omvändelse leder då till
syndernas förlåtelse enligt bibeltexten.

•

•

Syndabekännelse: Om vi bekänner
våra synder är han [Jesus] trofast
och rättfärdig så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all
orättfärdighet (1 Joh. 1:9). Utan
syndainsikt eller bekännelse är inte
omvändelsen äkta.
Åkallande av Jesu namn: Var och
en som åkallar Herrens namn skall
bli frälst (Rom. 10:13). De första
kristna utmärktes av att de överallt
åkallar vår Herre Jesu Kristi namn
(1 Kor. 1:2).
Bekännelse av tro på Guds
evangelium: Om du därför med din
mun bekänner att Jesus är Herren
och i ditt hjärta tror att Gud har
uppväckt honom från de döda, skall
du bli frälst. Ty med hjärtat tror man
och blir rättfärdig, med munnen
bekänner man och blir frälst.
Skriften säger: Ingen som tror på
honom skall stå där med skam
(Rom 10:9-11). Genom tro på
evangelium blir man rättfärdiggjord
och får frid med Gud.
En ny livsstil där man inte längre
tänker bara på sig själv: Folket
frågade honom [Johannes
Döparen]: "Vad skall vi då göra?"
Han svarade dem: "Den som har
två livklädnader skall dela med sig
åt den som ingen har, och den som
har mat skall göra på samma sätt."
Det kom också publikaner för att bli
döpta, och de frågade honom:
"Mästare, vad skall vi göra?" Han
svarade dem: "Kräv inte mer än vad
som är fastställt." Även soldater
frågade honom: "Och vi, vad skall vi
göra?" Han svarade dem: "Våldför
er inte på någon och pressa inte ut
pengar från någon, utan nöj er med
er lön!" (Luk. 3:10-14).

Det är jätteviktigt att säga att den
sistnämnda förändringen av livsstilen i sig
inte är frälsande, men den utgör
omvändelsens frukt, se Luk. 3:8 – ett bevis

på att man menar allvar med sin
omvändelse och att Gud verkligen har fött
människan till ett nytt liv.
I Bibeln följs omvändelsen relativt
omedelbart av ett dop i vatten till Kristus,
samt förbön för uppfyllelse av den helige
Ande. Det är olyckligt att vi i modern tid inte
har betonat kontinuiteten i den kristna
frälsnings-erfarenheten och låtit döpa
människor så snart de omvänt sig. Många
är det som har fastnat på vägen därför att
de inte fått ta nästa steg och låta döpa sig
och därigenom begrava det gamla livet och
uppstå till ett nytt liv med Kristus.
I nästa nyhetsbrev fortsätter bibelstudiet
kring frälsningens väg: tro, dop, andedop,
genom att fokusera på dopets betydelse.

Skall hända
Ukrainabesök i april
Församlingen får under 4-6 april besök av
Sergiy Semeyuk från högaktuella Ukraina.

En dag om lovsång med
Gabriel Hagenfors
Församlingen gästas lördagen 26 april av
Gabriel Hagenfors som kommer att tala
och instruera i ämnet lovsång i två
samlingar kl 15 och kl 17.

Bergslagkonferensen 29 maj

Har hänt

Daniel Alm från Västerås är årets talare på
Bergslagskonferensen 29 maj. Årets
konferens har två möten kl 15 och kl 19.

Administrationsmöte

Gemenskapsläger i augusti

Församlingens ordinarie administrationsmöte hölls söndagen 23 mars kl 18:00.
Tack till alla som medverkade!

Sommaren är väl ännu långt borta, men
planera in årets gemenskapläger på
Björkenäsgården 22-24 aug redan nu.

Missionskväll kring Västsahara

Nästa nyhetsbrev

Carmen Jopia, journalist, biståndsarbetare
och missionär, besökte församlingen 9
mars och berättade om sitt arbete bland
barn, ungdomar och unga kvinnor i de
Västsahariska flyktinglägren i Saharaöknen. Kom ihåg Carmen i era förböner
framöver. Missionsrådet arbetar med
förslag på fördelningen av biståndsmedlen
för 2015 där Västsahara finns med på ett
hörn.

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

Den nya hemsidan
Den nya hemsidan är nu lanserad. Besök
den gärna, och registrera din e-postadress
för att få nyhetsbrevet som pdf direkt i din
epost-brevlåda så sparar vi både bläck och
papper. Och glöm inte att du kan lyssna på
predikningar och bibelstudier från
hemsidan direkt från din smartphone eller
surfplatta!

Hur går det?
Medlemsfrågor
Sedan 1 februari har följande
medlemsförändringar skett:
•

Utflyttade: 1

Församlingen hade 31 mars 200
medlemmar.
Be till Herren att han låter församlingen få
en tillväxttid framöver, både i fråga om
omvändelser och dop. Be också för att de
medlemmar som inte syns längre i våra
möten hittar tillbaka till gemenskapen. Låt

oss minnas Jesu ord: Om någon av er har
hundra får och förlorar ett, lämnar han då
inte de nittionio i öknen och går och söker
efter det förlorade tills han hittar det?
(Lukasevangeliet 15:4)

Telefon:

Ekonomi

Sara Wiklöf: 073 - 697 77 64,
sara.wiklof@pingstlindesberg.se

I den budget för 2014 som antogs på
administrationsmötet 23 mars förutsätts ett
månatligt offrande på drygt 80 000 kr för att
uppnå ett nollresultat. Genomsnittet t o m
mars månad ligger på 65 717 kr. Styrelsen
anser att det inte går att gå med underskott
längre än året ut, sedan måste vi ta
ställning till en tydlig minskning av våra
utgifter.

Erikshjälpen behöver fler
volontärer
Församlingens samarbetspartner i
biståndsfrågor, Erikshjälpen i Lindesberg,
behöver fler volontärer. I ett första steg
behövs fyra nya personer som kan hjälpa
till några timmar varje vecka på onsdagar
och/eller lördagar. Är du intresserad,
kontakta Erikshjälpen på 0581-80610 eller
per e-post lindesberg@erikshjalpen.se.
Genom att arbeta som volontär på
Erikshjälpen bidrar du till att församlingen
får mycket medel till mission, bistånd och
socialt arbete här hemma och utomlands.

Kontakta
Pingstkyrkan i
Lindesberg
Hemsida:
www.pingstlindesberg.se

E-post:

0581-61 14 71

Pastorer
Robert Granat: 072 - 572 90 64,
robert.granat@pingstlindesberg.se

Inbetalning
Bankgiro: 5523-5006

Almanackan
Dag

Datum

Tid

Händelse

V 14
Tis
Ons
Tors
Fre

1 apr
2 apr
3 apr
4 apr

10:00
18:30
20:00
19:30

Bön
Gospelövning
Bönekväll
Ignite. Besök av Sergiy
Semeyuk

Lör

5 apr

18:00

Sön

6 apr

11:00

Bergslagsbön i Sv
kyrkan
Gudstjänst. Predikant:
Sergiy Semeyuk,
Lovsång: Eva Stenvall
Granat, Mötesledare:
Robert Granat.
Nattvard.

V 15
Tis

8 apr

Tors
Lör
Sön

10 apr
12 apr
13 apr

10:00
18:30
20:00
19:00
11:00

Bön
Styrelsemöte
Bönekväll
Bibelstudium
Gudstjänst. Predikant:
Sara Wiklöf Mötesledare: Ignite, Lovsång: Simon Ökvist

V 16
Tis
Ons
Tors

15 apr
16 apr
17 apr

10:00
18:30
19:00

Fre

18 apr

10:00

Bön
Gospelövning
Getsemanestund.
Tomas Olsson, Robert
Granat, m fl. Nattvard.
Gudstjänst i
Kristinakyrkan.
Predikant: Robert
Granat, Mötesledare:
Tomas Olsson
Korsvandring. Samling
vid Sv kyrkan.

info@pingstlindesberg.se

Besöksadress och post
Pingstkyrkan
Koppgatan 6
71130 Lindesberg

15:00

Dag

Datum

Tid

Händelse

Sön

20 apr

11:00

Gudstjänst. Predikan:
Tomas Olsson,
Mötesledare: Robert
Granat, Lovsång: Eva
Stenvall Granat

V 17
Tis
Tors

Fre
Lör
Sön

22 apr
24 apr

10:00
15:30

25 apr
26 apr

20:00
19:30
15:0019:00

27 apr

11:00

V 18
Tis
Fre

29 apr
2 maj

10:00
19:00

Lör
Sön

3 maj
4 maj

19:00
11:00

V 19
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör

6 maj
7 maj
8 maj
9 maj
10 maj

10:00
18:30
20:00
19:30
14:00
18:00

Sön

V 20
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

11 maj

13 maj
14 maj
15 maj
16 maj
17 maj
18 maj

11:00

10:00
18:30
20:00
19:30
19:00
11:00

Bön
Sångandakt på
Källgården
Bönekväll
Ignite
En dag om lovsång
med Gabriel
Hagenfors
Gudstjänst. Predikant:
Owe Lindeskär,
Mötesledare: Gunnar
Lindgren, Lovsång:
Therese Svanbäck

Bön
Sen kväll med Gud i
missionskyrkan i Frövi.
Bibelstudium
Gudstjänst. Predikant:
Robert Granat,
Lovsång: Eva Stenvall
Granat, Mötesledare:
Anna Charlier.
Nattvard.

Bön
Gospelövning
Bönekväll
Ignite
En liten stund med
Jesus. Nattvard.
Bergslagsbön i
Kristinakyrkan
Familjegudstjänst.
Äventyrets musikal
och avslutning.
Lovsång: Sven Öberg,
Mötesledare: Rolf
Bergkvist.

Bön
Gospelövning
Bönekväll
Ignite
Bibelstudium
Gudstjänst. Predikant:
Sara Wiklöf, Lovsång:
Simon Ökvist,
Mötesledning: Ignite.
Besök av Gideoniterna
och andrahandsoffer

Dag

Datum

Tid

Händelse

18:00

till deras arbete.
Äldstedag.

V 21
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör

20 maj
21 maj
22 maj
23 maj
24 maj

10:00
18:30
20:00
19:30
19:00

Sön

25 maj

11:00

16:30

V 22
Tis
Tors

27 maj
30 maj

10:00
15:00

19:00

Fre
Sön

30 maj
1 juni

19:30
11:00

Bön
Gospelövning
Bönekväll
Ignite
GOSPELKONSERT!
Linde Gospel under
ledning av Eva
Stenvall Granat
Gudstjänst. Predikant:
Robert Granat,
Lovsång: Therese
Svanbäck,
Mötesledning: Markus
Lundin
Konfirmationsupptakt
med minigolf

Bön
Bergslagskonferensen.
Daniel Alm, Västerås,
Robert Granat, Eva
Stenvall Granat, m fl.
Extra offerinsamling till
Västsahara.
Bergslagskonferensen
forts. Daniel Alm,
Västerås, Robert
Granat, Simon Ökvist,
m fl.
Ignite
Gudstjänst. Predikant:
Robert Granat,
Lovsång: Sven Öberg.
Nattvard.

Pastorernas ledigheter under apr-maj:
Sara Wiklöf: 18/4-22/4, 9-13/5
Robert Granat :-(

