Vår tro
Vi har valt att presentera vår tro genom orden gudslängtan, medmänsklighet och
livsglädje. Orden är ett uttryck för den Gud vi tror på och vilka vi strävar efter att
vara. När vi presenterar vår tro i ord vill vi också betona att tron inte främst handlar
om rätt lära utan om nåd och förlåtelse. I centrum för människans relation med Gud
står inte en skrift utan en person; Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet.
(Joh 14:6)
Gudslängtan - Vi tror att Gud vill ha gemenskap med människan och att
människan hör hemma i gemenskap med sin skapare. (Jak 4:8a)
Gud
Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, Sonen, Jesus som
är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen. (1 Mos 1:1; Joh 3:16; Joh
14:26)
Bibeln
Bibeln är Guds tilltal till människan. I Bibeln som helhet förmedlas Guds vilja och
tankar. Jesus är Bibelns centrum och han är nyckeln till att vi i varje tid och kultur
kan förstå och följa den. (Luk 24:27; Joh 1:1-5; 2 Tim 3:16-17)
Tro på Jesus
Relationen till Gud öppnas genom tron på Jesus som Guds son, människans
försonare och frälsare. Tro är att vilja ta emot Jesus och att lita på hans nåd. (Joh
3:16; 2 Kor 5:19; Ef 2:8)
Dop
Tron och livet tillsammans med Jesus bekräftas i dopet. Dopet är en medveten
handling som innebär att man ingår ett förbund med Gud. Det är ett synligt tecken på
det Gud gör i det osynliga. Vi praktiserar troendedop genom nedsänkning i vatten.
(Matt 28:19-20; Mark 16:16a; Rom 6:3-5)
Medmänsklighet - Vi tror att Gud har visat vad kärlek är genom att Jesus
Kristus gav sitt liv för att ge liv till andra. (1 Joh 4:11)
Människosyn
Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har
ett unikt och lika värde. Ingen människa är syndfri utan alla är beroende av Guds
nåd och förlåtelse. (1 Mos 1:26-27; Matt 7:12; Rom 3:23-24)

Församlingen
Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med.
Tillsammans har vi uppdraget att förmedla Guds kärlek i ord och handling till vår
omvärld. I församlingen möts vi kring bibelundervisning, bön, nattvard och
gemenskap. Där får var och en växa och utmanas, där finns möjlighet att få hjälp,
stöd och upprättelse. (Joh 17:21, 1 Kor 12:27; 1 Pet 2:9)
Relationer
Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor på samma sätt
som Gud har älskat oss. Jesus utmanar till att älska sina fiender, inte löna ont med
ont utan att besegra det onda med det goda.
(Matt 5:44; Matt 22:37-39, Rom 12:17-21)
Äktenskap
Gud har tänkt att äktenskapet skall vara en relation i livslång trohet, sexualiteten är
Guds gåva till denna relation. Församlingens pastorer viger man och kvinna till
äktenskap. (1 Mos 2:24; Matt 19:4-6)
Livsglädje - Vi tror att Gud ger glädje och tacksamhet över livet och att den
helige Ande ger kraft att övervinna svårigheter. (Rom 15:13)
Lärjungaskap
Ett liv tillsammans med Jesus kallas i Bibeln för lärjungaskap. Det innebär att
relationen till Jesus fördjupas. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att
bli mer lik Jesus. (Mark 1:17; Joh 15:4; Fil 3:10-12)
Andedop och andeuppfyllelse
Den som tar emot Jesus får del av den helige Anden i sitt liv. Den helige Anden kan
också upplevas på ett särskilt sätt, i andedop och andeuppfyllelse. Den helige Anden
hjälper och utrustar den troende i lärjungaskapet med gåvor som är till nytta för
andra människor. (Apg 2:38-39; Apg 1:8; 1 Kor 12:4-11; Gal 5:22-23)
Hållbarhet
Gud har gett oss livet som en gåva att förvalta. Vi har ansvar för att förvalta
skapelsen med långsiktig hållbarhet och rättvisa. Vi har också ansvar att förvalta
personliga tillgångar såsom vår tid, våra förmågor och vår ekonomi. (1 Mos 2:15; 5
Mos 10:14; Matt 25:14-29)
Hopp
Livet tillsammans med Jesus tar inte slut när vi dör utan fortsätter i en evig himmelsk
tillvaro. Vid tidens slut skall Jesus komma tillbaka för att slutgiltigt besegra ondskan,
låta rättvisan segra och återupprätta hela skapelsen. (Joh 11:25-26; Joh 14:1-3; Apg
1:11; Upp 21:3-5)
Smyrnaförsamlingen i Älvängen är en kristen församling som tillhör Pingströrelsen
i Sverige. Vårt uppdrag är att lära känna Kristus och göra Kristus känd, i hemorten
och i resten av världen. Församlingen är en del av den världsvida kristenheten och vi
ansluter oss till klassiska kristna trosbekännelser. Texten ovan är ett försök att
sammanställa grunderna i vad vi lär och undervisar i vår församling.
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