
FYREN
En beskrivning av vad

Pingstkyrkan i Västervik vill vara



JESUS
• Ingen kan lägga en annan grund än 

den som är lagd, Jesus Kristus. (1 Kor 
3:11)

• Kom till honom, den levande stenen, 
förkastad av människor men utvald 
och dyrbar inför Gud. (1 Pet 2:4)

• Ni är uppbyggda på apostlarnas och 
profeternas grund, där hörnstenen är 
Kristus Jesus själv. (Eff 2:20) 

• Jesus sade till honom: "Jag är vägen, 
sanningen och livet. Ingen kommer till 
Fadern utom genom mig. (Joh 14:6)



RELATION MED JESUS
- VÅR HERRE OCH FRÄLSARE

• Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt 
hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av 
hela din kraft. (Mark 12:30)

• Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap 
med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. (1 Kor 1:9)

• Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som 
älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. (Rom 
8:28)

• Och kasta alla era bekymmer på honom, för han 
har omsorg om er. (1 Pet 5:7)

• Jag vill alltid prisa Herren, hans lov ska ständigt vara 
i min mun. Min själ ska vara stolt i Herren, de 
ödmjuka ska höra det och glädjas. Lova Herren 
med mig, låt oss upphöja hans namn tillsammans! 
(Ps 34:2-4)

Tillbedjan
Lovsång

Bibelläsning
Bön



RELATION MED VARANDRA
-VÅRA SYSKON I TRON

• Du ska älska din nästa som 
dig själv. Inget annat bud är 
större än dessa.” (Mark 12:31)

• De höll troget fast vid 
apostlarnas undervisning och 
vid gemenskapen, 
brödsbrytelsen och bönerna. 
(Apg 2:42) 

• Bär varandras bördor, så 
uppfyller ni Kristi lag. (Gal 6:2)

Kärleksfull
Försonande
Omslutande
Upplyftande



VÄXTPLATS FÖR 
LÄRLJUNGASKAP

• Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! 
Döp dem i Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn och lär dem att hålla allt 
som jag befallt er. Och se, jag är med er alla 
dagar till tidens slut.” (Matt 28:19-20)

• Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade 
barn. (Eff 5:1)

• Han sade till dem: "Kom och följ mig, så ska jag 
göra er till människofiskare." Genast lämnade 
de näten och följde honom. (Matt 4:19-20)

• Dem som han i förväg har känt som sina har 
han också förutbestämt till att formas efter 
hans Sons bild, så att Sonen blir den 
förstfödde bland många bröder.  (Rom 8:29)

Gåvoupptäckande
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FRÄLSNINGEN
&

HELIG ANDE I OSS
• Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör 

inte natten eller mörkret. (1 Thess 5:5)

• Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, 
då har vi gemenskap med varandra och Jesu, 
hans Sons, blod renar oss från all synd. (1 Joh 
1:7)

• Hos ingen annan finns frälsningen, och under 
himlen finns inget annat namn som människor 
fått genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12)

• Men när den helige Ande kommer över er, ska ni 
få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela 
Judeen och Samarien och ända till jordens 
yttersta gräns.” (Apg 1:8)

• Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom 
min Ande, säger Herren Sebaot. (Sak 4:6)

Renande
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OMSORG
• Allt vad ni har gjort för en av 

dessa mina minsta bröder, det 
har ni gjort för mig. (Matt 25:40)

• Sedan kommer detta: Du ska 
älska din nästa som dig själv. 
Inget annat bud är större än 
dessa.” (Mark 12:31)

• Gläd er alltid i Herren. Än en 
gång säger jag: gläd er! Låt alla 
människor se hur vänliga ni är. 
Herren är nära. (Fil 4:4)
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EVANGELIUM
• Så älskade Gud världen att han utgav sin 

enfödde Son, för att var och en som tror på 
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 
Gud har inte sänt sin Son till världen för att 
döma världen, utan för att världen ska bli 
frälst genom honom. Den som tror på 
honom blir inte dömd. Men den som inte 
tror är redan dömd, eftersom han inte tror 
på Guds enfödde Sons namn. (Joh 3:16-18)

• Herrens Ande är över mig för han har 
smort mig till att förkunna glädjens budskap 
för de fattiga. Han har sänt mig att utropa 
frihet för de fångna och syn för de blinda, 
att ge de förtryckta frihet och förkunna ett 
nådens år från Herren. (Luk 4:18-19)
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