
Äkta vara annars får det vara! 

 

Det är fascinerande att läsa om pionjärerna som startade de olika väckelserörelserna. Att läsa om hur väckelsen 

startade och gav tillväxt. Att läsa om vad som var deras liv och lära. Dagens kristenhet i Sverige har kommit vilse på 

andra främmande vägar och behöver återvända till ”såsom de trodde och levde förr”, vilket dessutom är detsamma 

som de bibliska grunderna. Detta märker man tydligt när man läser t ex  boken ”Pingstväckelsen – dess uppkomst 

och första utvecklingsskede” skriven av Arthur Sundstedt. Jag citerar från nämnda bok, del 1 från sid.74 och 76 

(tidskriften Apostolic Faith nämns här, den var alltså de amerikanska pingstvännernas första väckelsetidskrift): 

 

 ”I det första numret av The Apostolic Faith angav pingstvännerna det program som var grundläggande för deras 

verksamhet. De arbetade för ’att återupprätta den tro som en gång överlämnats åt de heliga – den gamla tidens 

religion, tältmöten, yttre mission, gatu- och fängelsemission och kristen enhet överallt’. Förkunnelsens huvudsakliga 

innehåll var: en verklig omvändelse, en rätt syndasorg och syndabekännelse och att övergiva syndens vägar, 

uppgörelse med människor där så krävdes, en fullkomlig hjärterening i Jesu blod, rättfärdiggörelse av nåd, 

helgelse, ett bibliskt dop i den helige Ande med tungotal som åtföljande tecken, helbrägdagörelse genom tron och 

Jesu andra tillkommelse.”  =  

 

Visst märker vi tydligt att första tidens Pingstvänner ansåg som centralt i tron, kristna livet och förkunnelsen sådant 

som också Gud i Sitt Ord, Bibeln anser vara centralt. Läser vi Bibeln så märker vi ju återkommande teman som 

verklig omvändelse och syndabekännelse, rening i Jesu blod, rättfärdiggörelse av nåd, helgelse, dopet i den Helige 

Ande, helbrägdagörelse genom tron och så självfallet Jesu Andra tillkommelse. Och tyvärr märker vi också när vi ser 

på dagens kristenhet en väldig brist i förkunnelse, i tron och det kristna livet på mycket av dessa grundläggande 

teman. Så låt oss återvända till de bibliska grunderna, till en äkta kristendom, detta som också är väckelserörelsernas 

ursprungliga kristendom. Om inte så tycker jag att frikyrkorna och alla kyrkor som har sin grund i 

väckelserörelserna i ärlighet och sanning ska byta namn på sina kyrkor och samfund, annars blir det ju ”falsk 

varudeklaration”...  
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