Om medlemskap i Frälsningsarmén…

En god soldat åt Kristus Jesus
(2 Tim 2:3-4)

”I varje armé finns två sorters människor:
Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp.
De kämpar bara därför att de måste.
De gör helt enkelt sin plikt, det är allt.
De har inte sitt hjärta i striden, de fyller bara en plats.
De klagar om maten inte är god eller om sovplatsen är obekväm.
De bryr sig mer om sig själva än om uppdraget.
Deras medsoldater vågar inte räkna med dem.
De är där, men tillför ingenting.
Den andra sorten är de som frivilligt sökt värvning.
De lever för striden. De kämpar därför att de vill kämpa.
De tror på sin sak och de är villiga att ge sitt liv för uppdraget.
De klagar inte om maten är usel och sängen är obekväm.
Av kärlek till uppdragsgivaren och passion för uppdraget
är de villiga att offra sin egen bekvämlighet
och utstå obehag och obekvämlighet.
Dessa utgör ett hot för fienden. Dessa är farliga!”
MEDLEM I FRÄLSNINGSARMÉN?
Det här häftet vill ge dig förståelse för vad Frälsningsarmén är.
Du får veta vad det innebär att vara soldat i Frälsningsarmén och vägledning, råd och tips som
hjälper dig att följa Jesus och komma i funktion som en Guds soldat.
Häftet vill också hjälpa dig förstå en del ord och begrepp som används i kristna sammanhang och
kanske är nya för dig. Det kan vara både specifika Frälsningsarmétermer och mer allmänna
kristna och bibliska begrepp.
SOLDAT ELLER CIVILMEDLEM?
Frälsningsarmén har två typer av medlemskap; soldatskap och civilmedlemskap.
Båda dessa medlemskap innebär att man gör Frälsningsarmén till sin kyrka. Man blir delaktig i
den lokala kårens gemenskap, tar del i gudstjänstfirande och församlingsliv och bidrar praktiskt
och ekonomiskt i verksamheten, allt efter förmåga.
Den som väljer att bli soldat tar ytterligare ett steg. Att bli soldat innebär att man bestämmer sig
för att leva aktivt för och med Jesus; att man vill tjäna Gud och sträva efter att överlåta hela sitt
liv till honom. Man inrättar helt enkelt sitt liv med fokus på att älska Gud av hela sitt hjärta, av all
sin kraft och av hela sitt förstånd och sin nästa som sig själv. Detta innebär ett tydligt val av
livsstil. När man blir soldat skriver man därför under en livsstilsdeklaration. Denna deklaration
kallas krigsartiklarna – en frälsningssoldats förbund och presenteras längre fram i häftet.
När du funderar över medlemskap behöver du sätta dig in i vad det innebär att vara soldat, så att
du kan avgöra om du är redo för det eller om civilmedlemskapet passar dig bättre tills vidare.
VAD ÄR FRÄLSNINGSARMÉN?
Som blivande medlem måste du först av allt förstå syftet och meningen med Frälsningsarmén.
Frälsningsarmén är en gemenskap av människor som personligt och medvetet har tagit
emot Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre och som har gjort till sitt främsta mål i livet
att föra andra till Honom.
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I vårt ”mission statement” sammanfattar vi vår identitet och vårt uppdrag så här:
Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella
kristna kyrkan.
Vårt budskap har sin grund i Bibeln
Vår tjänst har sin källa i kärleken till Gud
Vårt uppdrag är att förkunna glädjebudskapet om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta
mänskliga behov i hans namn.
För att förstå vad Frälsningsarmén är kan det vara bra att veta något om hur den uppkom:
År 1865 kände William Booth, en då 36-årig metodistpastor, att Gud kallade honom att arbeta för
de människors frälsning som bodde i East End i London. I East End var det vid den tiden få som
kände till evangeliet om Jesus Kristus. Stadsdelen dominerades av fylleri och alkoholism,
kriminalitet och omoral, fattigdom, arbetslöshet, överbefolkning och en mängd andra sociala
missförhållanden. William Booth började arbeta i East End tillsammans med frivilliga från olika
kristna samfund och fann sig snart stå i ledningen för en snabbt växande rörelse som fick namnet
Kristna Missionen.
Kristna Missionens medarbetare levde i verklig konfrontation med ondska, synd och nöd. De var
inblandade i ett aggressivt och direkt krig mot de djävulska krafter som ”kommer bara för att
stjäla slakta och döda” (Johannes evangelium 10:10). Undan för undan kom missionens struktur
och arbetssätt att inspireras mer och mer av militär disciplin och terminologi. År 1878 beskrev
William Booth det arbete de stod mitt uppe i med orden ”The Christian Mission is a salvation
army” (Den Kristna Missionen är en frälsningsarmé). Detta satte omedelbart hans medarbetares
fantasi i rörelse. Man började från den stunden kalla sig ”The Salvation Army”
(Frälsningsarmén), och William Booth blev den nybildade arméns general. Så småningom
började medarbetarna bära uniformer och använda symboler, ranger och vokabulär med
inspiration från den militära världen. Frälsningsarméns organisation och arbetssätt formades
”efter modell av, men inte som imitation av, en militär styrka” som William Booth själv uttryckte
det.
En viktig person för utvecklingen av Frälsningsarmén var Catherine Booth, gift med William. I
en tid då det var lång ifrån självklart att kvinnor har samma möjligheter och rättigheter som män
att tjäna Gud hade hon genom sin begåvning och hängivenhet ett avgörande inflytande över
Frälsningsarméns utveckling och framgång.
Inom två år efter namnbytet började rörelsen sprida sig utanför England. 125 år senare är
Frälsningsarmén verksam i mer än etthundratjugo länder och består av över 1 miljon soldater av
vilka majoriteten finns i Afrika, Sydamerika och Asien.
EN LIVSSTILSDEKLARATION FÖRENAR SOLDATER I HELA VÄRLDEN
Frälsningsarméns soldater kommer från olika kulturer, traditioner och samhällsskikt och har olika
etniskt ursprung. En del är analfabeter och andra är högutbildade. Det som förenar dem är att
samtliga har undertecknat ett dokument som kallas ”krigsartiklarna”. Redan 1890 slogs det fast
att ”varje frälsningssoldat måste överväga, acceptera och sedan skriva under detta dokument”.

Fortfarande gäller samma sak och skälen är bl. a att:
o varje medlem ska ha en väl grundad förståelse för den kristna tron, för Frälsningsarméns
principer och för den livsstil och attityd en soldat behöver ha.
o den som tänker igenom och ber över innehållet i dokumentet ska komma till insikt om han
verkligen har en soldats tro och överlåtelse eller inte.
o undertecknandet av dokumentet ska vara en hjälp att hålla fast vid överlåtelsen till Gud, en
kristen livsstil och aktiv tjänst för Jesus.
o undvika att någon blir soldat av felaktiga motiv eller utan full personlig övertygelse.
Innehållet i dokumentet är i princip identiskt med det ursprungliga som formulerades i slutet av
1800-talet. Vi har valt att hålla fast vid våra föresatser och vägrat sänka våra normer eller överge
bibliska principer, oavsett vad tidsanda och trender förespråkar.
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Dokumentet lyder så här:
EN FRÄLSNINGSSOLDATS FÖRBUND – ”KRIGSARTIKLARNA”
Jag har tagit emot Jesus Kristus som min Frälsare och Herre och önskar bli medlem i hans universella kyrka. Jag
vill bli soldat i Frälsningsarmén och går nu in i detta heliga förbund. Jag tror på och vill leva efter Guds ords
sanningar så som de uttrycks i Frälsningsarméns elva lärosatser:
1.Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det
gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.
2.Vi tror att det endast finns en Gud och att han är alltings skapare, upprätthållare och styresman samt allena värd
att tillbedja.
3.Vi tror att i gudomen är tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i
makt och härlighet.
4.Vi tror att i Jesus Kristi person den gudomliga och den mänskliga naturen är förenade, så att han är sann Gud och
sann människa.
5.Vi tror att de första människorna skapades in ett tillstånd av oskuld, men att de genom sin olydnad förlorade sin
renhet och sin lycka och att till följd av deras fall alla människor har blivit syndare, fördärvade till sin natur
och som sådana föremål för Guds rättvisa vrede.
6.Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud och att vem
som vill kan bli frälst.
7.Vi tror att ånger inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den helige Ande är
nödvändiga för frälsning.
8.Vi tror att vi rättfärdiggöres av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet
inom sig.
9.Vi tror att vi för att bevaras frälsta måste fortsätta att i tro lyda Kristus.
10.Vi tror att det är alla troendes förmån att bli helgade ”helt igenom”, och att ande, själ och kropp kan ”bevaras
hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus kommer” (1 Tess 5:23).
11.Vi tror på själens odödlighet, de dödas uppståndelse, den allmänna domen vid världens ände, de rättfärsigas
eviga salighet och de orättfärsigas eviga straff.
Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd genom
bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst.
Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv.
Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta ärligt och
moraliskt.
Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, kamrater i
Frälsningsarmén och ute i samhället.
Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet.
Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid pengar och ägodelar. Jag är medveten om att jag är
ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.
Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade av läkare),
spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ.
Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka vinna andra för
honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga.
Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och världsomfattande
arbete.
Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare och stå upp för
Frälsningsarmén både i med- och motgång.
Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri
vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans
tjänst för världens frälsning. Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds hjälp förbli en
trogen soldat i Frälsningsarmén.

Vi kommer nu att gå igenom detta dokument punkt för punkt så att du förstår vad det handlar om
och kan ta ställning till om du är beredd att göra denna överlåtelse och livsstil till din.
A) Jag har tagit emot Jesus Kristus som min Frälsare och Herre och önskar bli medlem i
hans universella kyrka. Jag vill bli soldat i Frälsningsarmén och går nu in i detta heliga
förbund.
Att ta emot Jesus Kristus
Den första och viktigaste förutsättningen för att bli soldat är att man är frälst; d.v.s. att man är en
personligt troende kristen. Man tar emot Jesus som sin Frälsare genom att tro på och överlämna
sig åt honom och ta emot den nåd och förlåtelse som Gud erbjuder genom honom. Att ta emot
Jesus som sin Herre innebär att man vänder om från själviskhet, synd och uppror mot Gud och i
stället försöker förstå Guds vilja och strävar efter att lyda honom.
Att bli medlem i hans universella kyrka och bli soldat i Frälsningsarmén
Att bli soldat är att bejaka att man är en del av Jesus Kristus universella kyrka och därmed hör
ihop med alla andra som bekänner Jesus som Herre. Ju närmare Jesus de kristna lever, desto
närmare kommer de varandra. Frälsningsarmén har från början velat betona enheten i den kristna
kyrkan och undvika allt som kan leda till ytterligare splittring av kristenheten. Istället vill vi
främja Guds rike. Därför har Frälsningsarmén valt att inte så mycket profilera sig som en kyrka,
utan snarare som en integrerad del av den universella gemenskapen av kristna som utgör Jesus
Kristus kyrka på jorden. Rent praktiskt fungerar dock Frälsningsarmén som kyrka för soldater,
civilmedlemmar och andra som hittar sin kristna gemenskap där. Även om Frälsningsarmén är en
del av den universella kyrkan är den helt självständig och binds inte av några påbud eller beslut
från annat håll.
William Booth hävdade att en soldat aldrig ser det som sin uppgift att kritisera andra kyrkors
läror eller traditioner. Istället ägnar han all kraft åt att predika de goda nyheterna om frälsning!
Guds huvudsakliga uppdrag till Frälsningsarmén är att vinna dem som är långt borta från Gud
och utom räckhåll för kyrkorna. Vi ber inte om ursäkt för att vi koncentrerar oss på budskapet att
hos Jesus ”finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något anat
namn som kan rädda oss” (Apostlagärningarna 4:12). Vi ber att Gud ska välsigna och använda
allt kristet arbete men avvisar konsekvent alla avvikande läror. Om andra inte fullt ut uppskattar
Frälsningsarméns lärosatser eller arbetsmetoder tar vi inte illa upp. Vi hävdar inte att
Frälsningsarmén är fullkomlig men imponeras inte heller om någon gör anspråk på att just deras
kyrka är den enda som har den rätta läran.
Att gå in i ett heligt förbund
Detta förbund är först och främst en angelägenhet mellan den enskilde och Gud. Det är heligt
därför att det innebär en överlåtelse till den Gud som är helig. Vi behöver vara medvetna om att
Gud tar oss och vår överlåtelse på allvar och att vårt beslut att följa Jesus har eviga konsekvenser.
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B) Jag tror på och vill leva efter Guds ords sanningar så som de uttrycks i
Frälsningsarméns elva lärosatser.
Tror på och vill leva efter Guds ords sanningar
Vi vill hålla fast vid den klassiska bibliska kristna tro som är allmänt erkänd i den universella
kristna kyrkan och som utgör grunden för vår frälsning. Guds ord innehåller sanningen om Gud,
om människan och om evigheten. Det är sanningar att tro på och sanningar att praktisera. Det är
teori, men det är lika mycket praktik. Vi tror på Guds ords sanningar och vi försöker leva efter
dem!
Frälsningsarméns elva lärosatser
Frälsningsarmén har sammanfattat den kristna tron i elva korta punkter. Dessa bygger helt på
Bibeln, som är den enda grunden för vår tro. Lärosatserna fångar vad vi uppfattar som det
viktigaste i den kristna tron. Catherine Booth konstaterade 1883 att Frälsningsarmén inte ”skiljer
sig från kyrkorna, när det gällde de stora fundamentala lärosatserna i kristendomen” och inte
heller har ”tagit upp några av tidens nya evangelier”. William Booth klargjorde också att
Frälsningsarmén aldrig har trott att den kan tillföra något nytt, när det gäller trons innehåll. ”Vi
håller oss av hela hjärtat till de tre trosbekännelserna.” (De tre trosbekännelser han syftade på är
den apostoliska, den nicenska och den athanasianska. De finns som bilaga sist i detta häfte.)
Vi vill inte medverka till splittring i Jesus Kristus kyrka genom att föra fram åsikter eller
synpunkter som ligger vid sidan av klassisk, biblisk kristen tro. Även om Frälsningsarméns
lärosatser alltså inte skiljer sig ifrån vad de flesta andra kristna tror så är de nödvändiga för att vi
ska kunna behålla rätt kurs oavsett vilka teologiska vindar som blåser för tillfället. De skyddar
oss mot försök att införa någon ny eller avvikande lära och mot frestelser att överge
grundläggande kristna sanningar.
Som exempel kan nämnas lärosats 6. Samtidigt som den slår fast den bibliska sanningen att var
och en som vill kan bli frälst så är den också ett skydd mot den felaktiga läran som ibland har
framförts att Gud har förutbestämt somliga människor att gå evigt förlorade.
Lärosatserna är ett redskap för att människor med olika religiös bakgrund, eller utan religiös
bakgrund, ska kunna stå enade i samma tro och kunna presentera den utåt på ett tydligt sätt.
FRÄLSNINGSARMÉNS LÄROSATSER
1. Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration
och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.
Bibeln är given av Gud genom inspiration
Vi tror alltså att hela Bibeln är Guds ord. Det betyder inte att vi tror att Gud skickat ned en färdig
bok till jorden. Gud har genom hela historien valt att använda och samverka med människor. Det
har skett genom att Gud genom sin Ande har inspirerat en lång rad vanliga människor som ställt
sig till hans förfogande. Inspiration betyder ”inandning” och beskriver hur Gud kan tala till en
människa som älskar honom och vill vara hans redskap. Gud ”andas in” sitt budskap genom den
Heliga Anden i människans sinne och tankar. Sedan uttrycker människan på sitt eget språk och
med sina egna ord och bilder vad Gud uppenbarat.
Bibeln innehåller olika typer av litteratur skriven av olika sorts människor. Författarna är allt från
kungar och folkledare till fåraherdar och eremiter. Men de har en sak gemensamt; de har ställt sig
helt till Guds förfogande för att tjäna honom. En del böcker i Bibeln är historiska skildringar,

andra innehåller poesi eller profetiska budskap. Nya Testamentet innehåller bl. a. fyra personers
skildringar av Jesus liv, berättelsen om de första kristna samt brev till de första kristna
församlingarna från deras grundare och ledare.
Det enda rättesnöret för kristen tro och kristet liv
Bibeln är den enda norm vi accepterar för kristen tro och kristet liv. All undervisning, alla tankar
och idéer måste prövas gentemot Bibeln. All ”sann sanning” harmonierar med vad Bibeln säger.
Flera ”sanningar” som är allmänt vedertagna idag står i motsats till vad Bibeln säger. I de fallen
tror vi att Bibeln har rätt, oavsett vad som är politiskt korrekt för tillfället. Att Bibeln är vårt enda
rättesnöre för kristen tro betyder att Bibeln är det ”facit” vi går till för att undersöka om olika
uppfattningar och tankar om Gud är riktiga. Att Bibeln är vårt rättesnöre för kristet liv betyder att
det är till Bibeln vi vänder oss också för att få svar på frågor om hur vi bör leva, vad som är rätt
och fel vad gäller livsstil etc.
2. Vi tror att det endast finns en Gud och att han är alltings skapare, upprätthållare och
styresman samt allena värd att tillbedja.
Endast en Gud
Den andra lärosatsen säger först och främst att vi tror på en enda, personlig Gud; han som i
Gamla Testamentet presenteras som ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud” och som i Nya
Testamentet blir kött och blod i Jesus Kristus.
Alltings skapare, upprätthållare och styresman
Världen är skapad av denne Gud. Det betyder att vi avvisar tanken att världen skulle ha
uppkommit genom en serie slumpartade händelser. Vi tror att Bibeln ger en sann bild av hur
världen skapats. Bibelns skapelseberättelse ger människan, oavsett vilken tid och kultur hon lever
i och vilken nivå av kunskap och utbildning hon har, de grundläggande fakta hon behöver för att
förstå sitt ursprung, sin nuvarande situation och sitt behov av frälsning.
Gud upprätthåller ännu världen. Tack vare Guds trofasthet fortsätter naturens lagar att fungera
och solen går upp varje morgon.
Att Gud är alltings styresman betyder att han har all makt i himlen och på jorden och styr allt. Det
innebör inte att allt som händer är i harmoni med Guds vilja. Han har gett människan ett fritt
spelrum där vi kan fatta egna beslut och göra våra egna val. Alltför ofta har vi missbrukat den
friheten till att göra det onda. Men allt sker inom ramen för de villkor Gud satt upp och han har
den definitiva och yttersta makten.
Allena värd att tillbedja
Gud är den ende som är värd att tillbe. En soldat kan inte ägna sig åt tillbedjan av någon eller
något annat. Varken helgon, madonnor, ikoner eller hjältar får tillbes jämsides med Gud. Vi tar
avstånd från tilliten till både materiella och andliga krafter utöver vad Gud själv anvisar i Bibeln.
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3. Vi tror att i gudomen är tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande, oskiljaktiga i
sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.
Att Gud är treenig betyder att Gud presenterar sig för oss på tre olika sätt. Vi lär känna honom å
ena sidan som vår Far i himlen; skaparen som har omsorg om oss. Han är också Jesus Kristus,
Gud son som föddes i ett stall i Betlehem, levde här på jorden, dog och återuppstod och nu är den
kung som regerar i evighet. Den tredje personen i Guds väsen är Guds heliga Ande, d v s Guds
osynliga närvaro här och nu; vår vägledare som tröstar oss, ger oss vägledning, kraft och styrka.
Gud är en, och hans tre sidor kan inte separeras eller ges någon inbördes rangordning.
4. Vi tror att i Jesu Kristi person den gudomliga och den mänskliga naturen är förenade,
så att han är sann Gud och sann människa.
Jesus Kristus kan inte jämställas med någon annan, han är helt unik. Bibeln slår fast att Guds
Ande befruktade Jesus mor Maria och att inget liknande har hänt varken förr eller senare. Han
hade Guds natur genom att Gud var hans far. Han var människoson genom att Maria var hans
mor. Ingen profet eller religionsstiftare kan jämföras eller jämställas med honom. Det är hans
unika ställning som sann Gud och sann människa som har gjort det möjligt för Jesus att bli vår
Frälsare och försona oss med Gud.
5. Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men att de genom
sin olydnad förlorade sin renhet och sin lycka och att till följd av deras fall alla människor
har blivit syndare, fördärvade till sin natur och som sådana föremål för Guds rättvisa
vrede.
När Gud skapade världen skapade han allting fullkomligt och gott. Det rådde fred, harmoni och
hälsa inom och mellan människorna och i naturen. Men något gick snett i mänsklighetens
tidigaste historia. Människan gjorde uppror mot Guds ordningar och hela världen kom ur balans
som en följd av det.
Mänskligheten är idag i en desperat situation. Alltsedan de första människorna begick sitt misstag
har generation efter generation levt med konsekvenserna av det, och gjort sig skyldiga till samma
misstag. Genom århundradena har vi människor varit upphov till onda och destruktiva saker, i
smått och stort. I våra egna liv och i vår egen tid ser vi hur materialism, maktlystnad, egoism och
själviskhet styr. Vi människor förbryter oss både mot varandra, mot djuren och mot naturen.
Ingen är oskyldig. Alla har vi del i ondskan i världen. Inte minst förbryter vi oss mot Gud,
eftersom vi lever i uppror mot de lagar han stiftat. Gud är inte likgiltig inför detta. Han lider med
varje barn, kvinna och man som utsätts för ondska på olika sätt. Han är vred över vad vi gjort
med hans skapelse, och den vreden är rättvis.
6. Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela
världen med Gud och att vem som vill kan bli frälst.
Jesus kan och vill rädda oss ur denna situation. Det finns ett hopp för människan, ett enda. Gud
älskar oss trots våra misslyckanden och vår synd. Denna räddning: frälsningen, är kristendomens
och Frälsningsarméns fokus.
Guds kärlek går så långt att han själv blir människa genom sin son Jesus Kristus. ”Gud bevisar
sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” (Romarbrevet 5:8).
Jesus levde det liv i fullkomlig kärlek och lydnad för Gud som vi misslyckats med att leva. Han

tog på sig våra fel, synder och misslyckanden och dog med dem på ett kors i Jerusalem för
omkring 2000 år sedan. Genom sin död överbryggade han den avgrund som vårt uppror orsakat i
vår relation till Gud. Vem som vill kan nu bli frälst, d v s bli försonad med Gud och få en nära
och livsförvandlande personlig gemenskap med Gud genom Jesus. ”Hos ingen annan finns
frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan
rädda oss.” (Apostlagärningarna 4:12)
7. Vi tror att ånger inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom
den helige Ande är nödvändiga för frälsning.
Även om Jesus gav sitt liv för alla människor och frälsningen på så sätt är given till alla, så finns
det några saker vi måste göra för att den ska bli förverkligad för oss personligen. Tre villkor
nämns i lärosats sju, och det blir tydligt att hela gudomen (se lärosats 3) är involverad i vår
frälsning:
Ånger inför Gud
Detta innebär att vi ångrar att vi levt i oberoende av Gud. Vi bekänner, ångrar och omvänder oss
från allt orätt i våra liv. Inför Gud och inför oss själva medger vi att våra orätta motiv, tankar, ord,
känslor och handlingar verkligen är synd och därför står som ett hinder mellan oss och Gud.
Detta steg förutsätter också att vi är villiga att försonas med människor vi förbrutit oss mot och be
om förlåtelse. Om vi har skadat andra eller utsatt dem för något ont så måste vi vara villiga att
gottgöra detta så långt det är möjligt. Vi måste även på fullt allvar vara villiga att för alltid avstå
från allt som är orätt eller ligger i gråzonen mellan rätt och fel och lämna bakom oss syndiga
vanor. Jesus kan inte frälsa den som vill fortsätta leva i synden. ”Om vi säger att vi är utan synd,
bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast
och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” (Första
Johannesbrevet 1:8-9)
Tro på vår Herre Jesus
Naturligtvis tror varje kristen på evangeliet; d v s man tror att vad Bibeln berättar om Jesus och
vad han gjort för oss är sant. Men det räcker inte att rent intellektuellt betrakta läran om Jesus
Kristus som sann. Att ha en frälsande tro betyder att man dessutom är villig att satsa sitt liv och
sin framtid på Jesus löfte att han vill ta emot oss, förlåta oss och vara vår Frälsare för tid och
evighet. ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har
uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.” (Romarbrevet 10:9)
Pånyttfödelse genom den Helige Anden
Gud föder oss på nytt genom sin Ande som en följd av att vi ångrar vår synd och tror på Jesus.
Detta är naturligtvis inte en ny fysisk födelse utan en andlig. Jesus sa: ”Den som inte blir född på
nytt kan inte se Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är
ande.” (Johannes evangelium 3:3, 6). Guds Ande föder oss till nytt andligt liv. Genom denna nya
födelse blir vi Guds barn och får ett nytt liv i gemenskap med honom.
Ingen människa kan själv förtjäna sin frälsning eller själv skapa andligt liv. Däremot kan vi
hindra Gud att utföra sitt verk i oss genom att inte uppfylla Guds villkor för frälsningen.
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8. Vi tror att vi rättfärdiggörs av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den
som tror har vittnesbördet inom sig.
Att vi rättfärdiggörs
betyder att vi genom vår tro på Jesus blir förlåtna och försonade med Gud och att alla våra
felsteg, misstag och synder raderas ut. Känslan av skuld och skam, det dåliga samvetet och
fördömelsen som kanske plågat oss, lyfts av när vi vänder oss till Gud i bön. Vi står inför Gud
rena och fria från all skuld, med en frid som vi inte tidigare haft.
Av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus
Detta betyder att det sker utan att vi kan eller behöver göra oss förtjänta av det. ”Utan att ha
förtjänat det blir de rättfärdiga av Guds nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.”
(Romarbrevet 3:24) Vi kan inte själva ta åt oss någon ära för det. Vad vi själva gör är enbart att vi
tar emot hjälp och utan den hjälpen skulle vi vara förlorade. Från början till slut är vår frälsning
ett bevis på Gus nåd. Bibeln säger: ”Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva
är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig.” (Efesierbrevet 2:8-9)
Den som tror har vittnesbördet inom sig
Vi vet att vi är frälsta – födda på nytt – inte därför att vi gjort en likadan upplevelse som någon
annan eller att det gått till på samma sätt. Vi vet att vi är frälsta när Guds Ande ger oss en inre
förvissning om att Jesus har tagit på sig all vår synd och skuld och vi är Guds barn. Det är
Andens vittnesbörd i vårt inre: ”Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds
barn” (Romarbrevet 8:16). ”Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte
livet” (Första Johannesbrevet 5:12-13).
9. Vi tror att vi för att bevaras frälsta måste fortsätta att i tro lyda Kristus.
Det är inte självklart att den som blir frälst fortsätter att leva kvar i gemenskapen med Gud.
En förutsättning för att vi ska kunna behålla frälsningen och vår relation till Gud är att vi inte
lever i uppror mot Guds ord och Guds vilja. Istället måste vi fortsätta att tro och lita på honom.
Bibeln uppmanar oss att: ”arbeta med fruktan och bävan på er frälsning” (Filipperbrevet 2:12).
Det innebär att vi i allt försöker lyda hans ord och uppmaningar och sträva efter att behaga och
glädja vår Herre. Det handlar inte om att vi måste förtjäna vår frälsning eller att vi bevarar och
utvecklar vårt andliga liv av egen kraft. Vi får räkna med Guds hjälp och är helt beroende av
honom. Han bär oss dag efter dag och håller oss uppe genom sin nåd och kraft. Jesus sa ”bli kvar
i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar
på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig” (Joh. 15:4).
10. Vi tror att det är alla troendes förmån att bli helgade ”helt igenom”, och att ande, själ
och kropp kan ”bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus
kommer” (1 Tess 5:23).
Att bli helgad
betyder att göras helig. Helig betyder avskild. Att helgas är att bli avskild från allt som inte
behagar Gud och avskild till att tjäna Gud.
Man talar ibland om helgon, d v s personer som med Guds hjälp lever eller har levt alltigenom
heliga liv och blivit lika Jesus. De har med Guds hjälp övervunnit synden och förverkligat Guds
högsta syften med sina liv. Detta tror vi är Guds plan inte bara för en liten elit. Vi tror att det är

alla troendes förmån, d v s Guds plan för varje kristen. Gud nöjer sig inte med att bara att ge oss
förlåtelse för våra synder, hur fantastiskt det än är. Gud vill förvandla oss! Vi behöver inte göra
samma misstag om och om igen. Gud vill att vi ska utvecklas, befrias från synden och bli heliga;
lika Jesus.
Helt igenom
betyder att detta är en process som innebär att frigöras på alla områden av våra liv; andligt,
själsligt och fysiskt. När Catherine Booth talade om nödvändigheten av att leva ett heligt liv slog
hon fast att detta är ”ett mål som man inte bara ska sikta mot utan också uppnå: Seger över
synden, materialismen, köttet och djävulen; en verklig, levande och triumferande kristendom!”
Att bevaras hela och oskadda
Om vi bevarar vår tro på Jesus och fortsätter lyda honom så har han all makt att både hela och
upprätta oss och sedan bevara oss från fall, hela och heliga. När vi håller oss nära honom så
kommer det gudomliga livet att fylla oss till ande, själ och kropp och åstadkomma vad mänskliga
ansträngningar aldrig kan göra – vi blir mer och mer lika Jesus och får en fördjupad kärlek till
Gud och våra medmänniskor. Bibeln lovar oss: ”det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja
och gärning förverkligar hans syfte” (Fil 2:13).
11. Vi tror på själens odödlighet, de dödas uppståndelse, den allmänna domen vid
världens ände, de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff.
Vi tror på själens odödlighet och de dödas uppståndelse
Varje människa är oändligt dyrbar med en odödlig själ. Det liv vi lever här och nu är inte allt. Att
dö är, säger Bibeln, som när man sår ett frö i jorden (1 Korintierbrevet 15:35 ff.). Ur fröet växer
något nytt! Döden är inte slutet. Jesus undervisade att han kommer tillbaka en dag. Hans
återkomst innebär att den nuvarande tidsåldern avslutas och att de döda uppstår.
Den allmänna domen
innebär att det vid denna tidsålders slut kommer blir dags för ”var och en av oss att avlägga
räkenskap inför Gud” (Romarbrevet 14:12). Alla ska vi stå inför Guds domstol (Romarbrevet
14:10). Medvetandet om att vi ska avlägga räkenskap för våra liv hjälper oss att prioritera rätt och
att leva klokt här och nu. Det är nödvändigt att ständigt ha detta evighetsperspektiv på våra liv
och vår tjänst för Gud. Vi kan med glädje uthärda svårigheter här i livet när vi vet att det finns en
belöning för varje uppoffring vi gör för Guds skull. ”Jag menar att våra lidanden i denna tid
ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.” (Romarbrevet 8:18)
De rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff
Dessa ord gör klart att vi är inbegripna i något som är så viktigt att vi kanske inte alltid förstår det
själva. De val vi människor gör här och nu har avgörande betydelse för om vi tillbringar
evigheten i himlen eller om vi går evigt förlorade. Gud har gjort allt som står i hans makt för att
rädda människan. Han har ordnat så att vi kan bli rättfärdiggjorda utan att prestera något i oss
själva. Vi blir rättfärdiga inte genom egen förtjänst utan genom tron på Jesus Kristus. ”Nu blir
det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus.” (Romarbrevet 8:1).
Domens dag är den dag då Gud gör vad många ivrigt ropar på att han ska göra, nämligen ta itu
med ondskan. Många säger ”om det fanns en kärleksfull Gud skulle han omedelbart ta itu med
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det onda i världen”. Vad vi ofta inte vill se är att ondskan har sina rötter i alla människors liv. Hur
kan Gud döma ondskan utan att vi själva blir dömda? Har vi inte alla del i den?
Gud kommer att döma ondskan. ”Syndens lön är döden” (Romarbrevet 6:23) Vårt enda hopp att
undgå att bli dömda är att vår synd, vår delaktighet i världens ondska, har blivit försonad, förlåten
och utplånad genom vår tro på Jesus. ”Den som inte tror på Jesus är redan dömd, eftersom han
inte tror på Guds ende sons namn.” ( Johannesevangeliet 3:18).
Budskapet om denna räddning har Gud anförtrott oss. Varje soldat måste be Gud om hjälp att
förstå allvaret i att vårt vittnesbörd om Jesus kan vara av avgörande evig betydelse för människor
omkring oss.
EN KRISTEN LIVSSTIL – ETT HELIGT LIV
Fortsättningen av dokumentet handlar om vilka praktiska konsekvenser tron bör få för oss och
vad det innebär att leva ett heligt liv. Helgelsen, den livslånga processen mot helighet, är ett
centralt begrepp i Frälsningsarméns förståelse av den kristna tron (se lärosats 10 ovan).
Att vara helig betyder inte att man uppnått fullkomlig mognad, är fullt utvecklad och inte har
något mer att lära. Det betyder att Gud genom den Helige Anden har fyllt oss med sin kärlek och
att vi lever ett liv i renhet, helt överlåtna till Gud.
Egentligen är helighet detsamma som att bli lik Jesus. För en kristen är det både en plikt och en
längtan. Jesus liv och karaktär är det bästa exemplet på vad helighet är; att fullkomligt lyda Gud i
ödmjukhet, att vara stark, modig, sann, ren och god.
Djupast sett handlar helgelse om kärlek. Kärleken är den förnämsta av andens frukter (se
Galaterbrevet 5:22-23), kärlekens väg är överlägsen alla andra (1 Korintierbrevet 13) och
kärleken är Guds lag i dess fullhet (Romarbrevet 13:10). När Jesus kärlek får prägla oss på djupet
blir resultatet att vi älskar som han. Den kärleken omfattar även människor som tidigare brukade
göra oss arga och bittra och orsaka splittring och fiendskap.
Ett liv helt präglat av kärlek och helighet kan kännas som ett ouppnåeligt mål. Man kan känna sig
uppgiven och trött när man länge kämpat med att leva heligt men ständigt misslyckas, trots höga
föresatser, allvarliga beslut och hårda ansträngningar. Men oavsett vilka erfarenheter vi har så får
vi aldrig hävda att det inte är möjligt för Gud att göra oss heliga. Bibeln uppmanar oss att inte ge
upp utan att ”sträva efter… den helgelse utan vilken ingen får se Herren” (Hebreerbrevet 12:14).
Gud vill verkligen befria oss från synden och har gjort denna befrielse möjlig. Jesus lovar att den
som söker ska finna.
En av hemligheterna till ett heligt liv är att förstå att det är ”Gud som verkar i er så att ni både i
vilja och gärning förverkligar hans syfte” (Filipperbrevet 2:13). Helighet är inte ett krav utan en
förmån! När vi inser detta så flyttas tyngdpunkten från våra egna ansträngningar till Guds
möjligheter och hans makt och vi befrias från all prestationsångest. Paulus uttrycker så här: ”Jag
lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig.” (Galaterbrevet 2:20). Vi måste
flytta fokus från oss själva till Jesus. All helighet har sin källa i Guds helighet. Det är Guds liv i
oss som gör oss heliga och det är han som bevarar oss.

Självklart behövs också vår egen helhjärtade medverkan. Ibland beror våra svårigheter att leva
heligt på att vi inte har gjort ett helhjärtat val. Sören Kierkegaard sa: ”Hjärtats renhet är att vilja
endast en sak.” Ibland upptäcker vi att vi inte har överlämnat oss helt åt Gud utan velat behålla
vissa områden i våra liv för oss själva. Blandade motiv och dolda förbehåll behöver avslöjas och
komma fram i ljuset, så att vi kan be Gud om hjälp att bli helhjärtade i vår överlåtelse.
Här följer några konkreta råd på vägen mot helighet:
o Fäst blicken på Jesus och lev i ständig gemenskap med honom. Tänk på att han bar din synd
och led för dig. ”Tänk på honom… så att ni inte tröttnar och förlorar modet.” (Hebreerbrevet
12:3)
o Var snabb med att bekänna varje synd och göra upp med den. På så sätt kan du ständigt leva i
syndernas förlåtelse. Det är ett ofelbart försvar mot djävulen. ”Om vi vandrar i ljuset, liksom
han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss
från all synd. (1 Johannesbrevet 1:7)
o Tro på och bekänn din delaktighet i Jesus död på korset. Jesus död betyder döden också för
din gamla natur. Du blev korsfäst med honom och är helt förenad med honom. Din seger
hänger samman med korsets kraft, Bibeln säger ”vår gamla människa blev korsfäst med
honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under
synden”. (Romarbrevet 6:6).
o Lev Andens nya liv: ”Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.”
(Galaterbrevet 5:16, Sv. folkbibeln). När ”Anden från honom som har uppväckt Kristus från
de döda bor i er” (Romarbrevet 8:11) förändras ditt liv. ”Ty den andliga lag som gäller för
livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.” (Romarbrevet 8:2)
Varje soldat måste förstå att ett heligt liv är hemligheten både till ett kraftfyllt personligt liv och
en kraftfull armé. Nöj dig inte med något mindre än ett heligt, kraftfullt liv! Be att den Helige
Anden undervisar dig om detta. Be om att kunna leva så nära Jesus att du blir ett levande bevis på
att det finns kraft till ett heligt liv i fullkomlig kärlek.
C) Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa
till i nåd genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst.
Att vara inbegripen i den Helige Andes verk
Vi är en armé som strävar efter att ständigt vara aktiv i kampen Guds rike. Men vi måste komma
ihåg att Jesus slog fast att det viktigaste budet är att vi ska älska honom av allt vårt hjärta och av
all vår själ och av allt vårt förstånd och av all vår kraft. ”Utan mig kan ni ingenting göra” sa han i
Johannesevangeliet 15:5. Det vore ett stort misstag att försöka arbeta för Gud i sin egen kraft. Att
vara inbegripen i Andens verk är att leva för och med Gud, i hans kraft istället för att leva för sig
själv och utifrån sina egna resurser. Jesus uppmanade sina lärjungar att inte genast sätta igång att
arbeta för Gud. Han sa åt dem att ”vänta på det som Fadern hade utlovat, det som ni hört mig
tala om… Ni ska bli döpta med helig Ande om bara några dagar”. (Apostlagärningarna 1:4-5) Vi
kan vara inbegripna i den helige Andes verk bara när vi blivit döpta i och uppfyllda med helig
Ande.
Psaltaren 127:1-2 beskriver hur fruktlöst vårt arbete blir om det inte sker i samverkan med
Herrens Ande: ”Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves. Om inte Herren
vaktar staden är väktarens vaka förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila, ni
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som sliter för ert bröd. Men sina vänner ger Herrens framgång.”
Vi får inte bli så upptagna av att leva för Gud att vi inte hade hinner leva med Gud.
Lydig hans ledning i mitt liv
En av Andens uppgifter är att leda oss. Han leder först och främst genom Guds ord; Bibeln. Jesus
kallar Anden för Hjälparen och säger att ”han skall lära er allt och påminna er om allt som jag
har sagt er”. (Johannes evangelium 14:26)
Ibland säger människor att Gud har talat till dem, att Gud sagt o s v. Vanligen menar man då inte
att man hört en hörbar röst utan att Guds Ande gjort några ord eller något textsammanhang i
Bibeln levande och relevant i en konkret situation. Det kan också handla om att man fått en stark
inre maning. Guds Ande, som bor i varje troendes inre, manar oss genom en stilla inre
förnimmelse som vi kan träna oss att uppfatta. Han ger oss frid och inre förvissning när vi är på
rätt väg och han ger inre varningssignaler när vi är på väg åt fel håll. Förutsättningen för att
uppfatta Andens ledning är att vi avsätter tid för att läsa bibeln, be och lyssna till Anden.
Att öva sig i att ledas av Guds Ande handlar om att leva i tro istället för att styras av sina känslor.
I 2 Korintierbrevet 5: 7 talas det om ”att leva i tro, utan att se”. Det betyder inte bara att man tror
på de stora sanningarna i Bibeln. Det innebär att jag förlitar mig på att Gud håller sina löften och
står fast vid sitt ord i min konkreta livssituation. Det är en livsstil som bygger på att ha tilltro till
det Gud säger och att lyda honom även när vi inte har några synliga tecken på att vi är på rätt väg
eller känner att Gud är med oss. Känslolivet skiftar hos alla människor. Fysiska, biologiska,
psykologiska och andra faktorer påverkar oss. Som kristna behöver inte tvivla på att vi är frälsta
även om vi vissa dagar inte skulle känna att Gud är med oss. Och även om vi kan känna oss nere
så är vi ändå i verkligheten är burna av Gud. Vi lever i tro, utan att alltid se eller känna.
Växa till i nåd
Frälsningen – att bli född på nytt – är starten på det nya livet. När vi föds fysiskt så väntar oss en
lång process av tillväxt och mognad. Vi föds hjälplösa, växer upp, blir tonåringar och så
småningom vuxna. Senare kanske vi blir föräldrar och rent av far- eller morföräldrar. På liknande
sätt är det i det andliga livet. Frälsningen är början till en livslång process av att lära känna Gud
och att bygga en kristen karaktär. Den handlar om att låta Guds tanke med vårt liv bli
förverkligad. Att tillväxten sker i nåd betyder att den inte beror av vår egen duktighet utan av
Guds oförtjänta kärlek.
Bibelläsning
är grunden till all förståelse av vem Gud är. Den ger grunden för vår personliga tillväxt och
utveckling. ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta… så att den som tillhör Gud
blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.” (2 Timotheosbrevet 3:16-17)
Som nybörjare gör man bäst i att börja läsa i Nya Testamentet, gärna evangelierna, berättelserna
om Jesus liv. Bäst är att läsa varje bok från början till slut, precis som med andra böcker, så att
man får hela sammanhanget klart för sig. Bibeln ger en mängd basfakta om Gud och livet. Vi får
”svart på vitt” om vad som är rätt och fel, sant och falskt o s v. Bibeln är också mat för den inre
människan; vi får näring och styrka för vårt andliga liv. Den ger bränsle för vår tro (Romarbrevet
10:17) och den är det vapen vi använder för att hålla stånd mot djävulens lömska angrepp
(Efesierbrevet 6). ) En soldat måste läsa Bibeln regelbundet, gärna dagligen, och bli hemmastadd
med dess budskap. Det hjälper oss att ständigt vara ”beredda att svara var och en som kräver
besked om vårt hopp” (1 Petrusbrevet 3:15).

Vi läser också Bibeln med en förväntan att Gud ska tala in i vår egen livssituation genom
bibeltexterna. Det är bra att innan man börjar läsningen be Gud om öppna ögon och öppet hjärta.
När vi läser Bibeln bör vi vara särskilt uppmärksamma på:
o löften eller uppmaningar från Gud som vi kan ta fasta på,
o varningar och förmaningar som vi bör ta till oss,
o sanningar att bygga vårt tänkande och vår tro på.
När vi läser Bibeln regelbundet bygger vi upp ett förråd av Guds ord i vårt inre. När vi sedan
behöver vägledning, vishet eller kunskap så kan Guds Ande ur detta förråd föra upp ord och
sanningar i vårt minne så att vi vet vad som är sant, vad vi ska säga och hur vi ska handla.
Utöver vår personliga läsning så behöver vi lyssna på predikan och ta del i bibelstudier för att vår
tro ska växa. Har man möjlighet att avsätta en termin eller ett läsår för att gå på bibelskola så är
det en investering för livet som varmt kan rekommenderas!
Bön
är den främsta vägen att bygga en personlig relation till Gud. Bön är umgänge med Gud och
innebär att vi både talar och lyssnar. Den heliga Anden gör Jesus närvaro påtaglig och verklig för
oss när vi ber. Bönens möjligheter är så fantastiska att de människor som har störst erfarenhet av
bön också är de som är mest medvetna om att de bara har skrapat lite på ytan. Det finns så
mycket att lära och så stora djup att utforska.
”Be ständigt” uppmanar 1 Tessalonikerbrevet 5:17. Det betyder att vi när som helst kan vända
oss till Gud som vår Far och tala med honom om allt vi har på hjärtat. Men den bästa vägen till
ett liv i ständig bön är att sätta upp regelbundna tider för samtal med Gud.
Det första steget mot regelbundenhet kan vara att börja och avsluta varje dag inför Gud. När vi
börjar morgonen med bön ger vi Gud chansen att forma våra första tankar inför den nya dagen.
Vi får ta emot råd och vägledning. Att avsluta dagen inför Gud innebär att vi gör en utvärdering
tillsammans med honom och ber om förlåtelse för sånt som blev fel och tackar för hans hjälp och
välsignelser. Det ger frid inför natten. Dessutom kan de flesta av oss hitta regelbundna tider under
dagen då vi stannar upp en stund inför Gud och ber.
Det är bra att bestämma i förväg hur mycket tid man vill avsätta för sin bönestund. Det hjälper
oss att vara koncentrerade och fokuserade under den tid vi avsatt. Bönen får inte blir sliten eller
mekanisk utan måste ha samma friskhet och spontanitet som personliga samtal med nära vänner.
Vi måste vara lika ivriga att lyssna som att tala. Det är bra att ha en plan, uppskriven eller i
minnet, för bönestunderna. Här får du ett förslag till en enkel plan. Ett knep för att minnas den
kan vara att använda sina fem fingrar: en bönepunkt för varje finger:
1.Lovprisning: Prisa Gud för den han är och vad han betyder för dig (t ex kärleksfull, allsmäktig,
helig, rådgivare, tröstare, läkare, långt mer än vi kan förstå…)
2.Tacksägelse: Tacka honom för besvarade böner, vägledning, hjälp och andra goda gåvor han
har gett dig under dagen eller den senaste tiden.
3.Förbön: Be för dig själv och andra. Be om vägledning, hjälp, beskydd, seger över frestelser,
väckelse och frälsning. Be för vänner, släktingar och grannar. Be för andliga ledare, politiker
och alla som har makt.
4.Lyssnande: Lyssna till Gud och ta emot hans löften, vägledning och befallningar.
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5.Överlämnande: Överlämna dig själv och allt du har på nytt till Gud.
Avsluta gärna med att be bönen ”Fader vår/Vår Fader”.
De flesta av oss kämpar med samma svårigheter när det gäller bön:
o Vi känner inte för att be, när det är dags för vår bönestund. Då är det viktigt att veta att även
när bönen verkar kall och torr kan den åstadkomma mycket! Gud är inte beroende av våra
känslor. Den helige Ande ber i och genom oss även när vi inte känner inspiration.
o Vi hålls sysselsatta av en massa saker och det känns som om vi helt enkelt inte har tid att be.
Vi frestas att skjuta upp bönen tills vi är färdiga med det ena eller andra. Då gäller det att ta
fasta på Jesus löfte ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra
också”. (Matteus 6:33) När vi tar tid för bön visar Gud oss lösningar och öppnar vägar som
annars skulle ha varit stängda.
o Det går slentrian i bönen. Botemedlet är först och främst att söka Guds närvaro. Vi kan göra
det genom att dröja inför Gud en stund, kanske citera en bibelvers högt, sjunga eller lyssna på
en lovsång eller fokusera på några ord som hjälper oss att uppleva Guds närvaro.
o Tankarna vandrar och vi har svårt att vara koncentrerade och fokuserade. Vi behöver inte
känna oss som dåliga bedjare eller vara oroliga över detta. Istället kan vi försöka vända detta
till en styrka i bönen genom att be konkret över de saker som våra tankar går till. Vi kan
också be Gud om hjälp att behålla koncentration och fokus. För många är det en god hjälp att
föra bönejournal, dvs. en bönedagbok där man skriver ner sina böner och det man uppfattar
att Gud säger. I sin bönejournal noterar man också när bönesvaren kommer.
Den som har familj kan göra det till en vana att varje dag be och läsa bibeln tillsammans i
familjen. Många bra andaktsböcker finns att köpa som hjälp i familjeandakten.
Kristna som bildar bönegrupper i hemmen och tar ansvar för att be för sin gata eller sitt
bostadsområde kan åstadkomma mycket mer än vi anar. Många gånger har väckelse kommit som
svar på uthållig bön hos en liten grupp kristna.
Varje soldat måste förstå att bönen är livsnödvändig för Frälsningsarmén. Vi bör delta i alla
samlingar och aktiviteter i en anda av bön och vara beredda att medverka med bön när tillfälle
ges. Särskilt viktigt är det att aktivt delta i bönesamlingar. Där avgörs utgången av de flesta slag.
Gudstjänstliv
Kristendom och frälsning är något som förverkligas i gemenskap med andra.
Privatreligiositet är ett okänt begrepp i Nya Testamentet. Gemenskapen är för en kristen inget
frivilligt tillval. Att vara kristen är en av de saker vi omöjligen kan göra ensamma; ungefär lika
omöjligt som att gifta oss ensamma. Därför säger bibeln: ”Låt oss inte försumma våra
sammankomster, som några brukar göra" (Hebreerbrevet 10:25).
Ofta talar människor om att ”gå i kyrkan”. Men egentligen kan man inte gå i kyrkan, för det är vi
som är kyrkan. Kyrkan i biblisk mening är inte en byggnad, utan det är människorna. Det
grekiska ordet för kyrka är ekklesia, vilket betyder ”församling” eller ”en samlad grupp av
människor”. Den enda kyrkobyggnad som Nya Testamentet talar om är en byggnad som består av
människor. Nya testamentet talar om kyrkan i tre bemärkelser:
1) Dels Kyrkan med stort K, d v s alla kristna på jorden, den universella kyrkan. Det är en
gemenskap som går rakt igenom alla tänkbara kulturella, etniska och sociala barriärer och
som inte går att hitta någon annanstans.

2) Dels den lokala församlingen, de kristna på orten, av vilka den lokala frälsningsarmékåren är
en del.
3) Dels den lilla gruppen som träffas i hemmet; husförsamlingen. På din ort eller i din kår
kanske det finns cellgrupper där man lever i nära vardagsgemenskap?
En bild som bibeln ger av den kristna församlingen är att vår gemenskap är Guds tempel
(Efesierbrevet kapitel 2:22): ”Genom honom (Jesus) fogas ni samman till en andlig boning år
Gud”. Gud vill foga samman oss till ett tempel byggt av levande byggstenar. Då förstår vi att på
samma sätt som Gud på Gamla Testamentets tid uppenbarade sig i Israels Tempel, så uppenbarar
han sig idag i de kristnas gemenskap.
En annan bild som Nya Testamentet använder för den kristna gemenskapen är att vi tillsammans
utgör Jesus kropp. Aposteln Paulus var en aggressiv förföljare av kyrkan, ända tills han en dag
fick en uppenbarelse av Jesus, som sa till honom; ”Varför förföljer du mig? Jag är Jesus, den du
förföljer.” (Apostlagärningarna 9:4-5) Jesus lät Paulus förstå att kyrkan i praktiken var hans
kropp på jorden, sedan han hade återvänt till himlen. Senare talar Paulus ofta om de kristna som
Jesus kropp, bl. a i 1 Korintierbrevet 12. Vi är som delar i en och samma kropp, alla med olika
funktioner. Jesus är huvudet för kroppen, och kroppen fungerar bara i den mån den låter sig
styras av huvudet.
En tredje bild är att församlingen är som en familj. Att bli barn i Guds familj innebär att vi får en
massa syskon. Även om det fins bröder och systrar som är osams eller inte träffas så förblir de
ändå syskon. På samma sätt är kyrkan en familj, även om den verkar splittrad. Jesus bad för alla
sina efterföljare strax innan korsfästelsen; ”jag ber att de alla ska vara ett” (Johannes 17:11).
Varje soldat måste ha klart för sig nödvändigheten av samhörighet med andra kristna. Denna
samhörighet uttrycks tydligast i den lilla gruppen och i den lokala kåren där man tillsammans
med andra kristna lever och arbetar för att vinna sin ort för Kristus.
Tjänst
Det uppdrag vi fått av Gud är att tjäna människor både andligt och praktiskt. Den största faran för
en människa är att leva och dö utan Guds frälsning. Att tjäna Gud innebär alltså för oss att vi är
hans budbärare, beredda att göra allt vi kan för att föra människor till Jesus. Varje soldat är
”räddad för att rädda”.
Men eftersom Jesus även bryr sig om människors fysiska och sociala behov är vi också räddade
för att tjäna. Jesus knyter samman det första och största budet att älska Gud, med det andra som
är likt det första: ”Du ska älska din nästa som dig själv.” (Matteus evangelium 22:39) Han gör
klart att äktheten i vår kärlek till Gud bevisas genom vår inställning till andra människor. Gud är
kärlek och lever vi nära honom så inplanterar han i våra hjärtan en praktisk kärlek till våra
medmänniskor. I soldatens förbund uttrycks detta genom att kärleken till Gud och dyrkan av
honom kopplas samman med tjänst och lydnad. Vi tjänar Gud när vi arbetar för hans syften och
vi lyder Gud när vi gör hans vilja. Detta gäller både när vi gör hans allmänna vilja så som den
klargörs för oss i Bibeln och när han ger oss direkta och omedelbara befallningar att utföra en
särskild uppgift eller att avstå från en speciell handling.
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D) Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv.
Guds rikes värderingar
är den lag, de normer och värderingar som Bibeln presenterar för oss.
Världens värderingar
syftar här på de värderingar som formas av människan i oberoende av eller uppror mot Gud.
Begreppet ”världen” kan ha olika betydelser. Man kan tala om världen och mena hela skapelsen
eller mänskligheten utan att peka på något motsatsförhållande mellan Gud och det han skapat.
När man talar om världen i den betydelsen kan man säga att Gud älskar världen. Men Bibeln talar
ofta om världen i en annan betydelse. Den säger ”älska inte världen och det som finns i världen”
(1 Johannesbrevet 2:15). Istället ska vi genom tron övervinna världen och hålla oss obesmittade
av världen. När ordet används på det sättet är det en beteckning för den värld som vänt sig bort
från Gud och som lever i uppror mot Gud och hans lag. Uppror mot Gud ger fritt spelrum för
själviskhet, självöverskattning, maktlystnad, ringaktning för andra, grymhet och falskhet o s v.
Världens ande är den makt som är verksam i den värld som vänt Gud ryggen. Förr använde man
uttrycket ”världslig” för att beteckna att något är påverkat och influerat av världens ande snarare
än av Guds helige Ande. Sådan världslighet kan visa sig öppet, brutalt och med förakt, men lika
ofta i en form av förfinad ”neutralitet”, kultiverad ”tolerans”, religion utan Gud, kristendom utan
Kristus och på många andra sätt. En världslig person är upptagen av sig själv och sin egen karriär
och tillämpar en falsk värdeskala, som inte har samband med Guds vilja.
Självklart uppskattar vi och gläds över allt gott i världen; det som har sitt ursprung hos Gud. Vi
bryr oss om vårt utseende och våra kläder, uppskattar det som är vackert och gott, gläds åt musik,
kultur och humor etc. Men vi måste akta oss för att hamna i en självupptagenhet som gör att saker
som i sig är goda leder oss bort från hängivenheten till Gud och in i världslighet.
En soldat kämpar för Guds rike och han får inte låta sig påverkas av världens ande.
Vad som är ”måttstocken för mitt liv”
kräver en hel del eftertanke. Det är väldigt lätt att dras med i omvärldens sätt att tänka och leva.
För att vi ska kunna leva efter Guds rikes värderingar behöver vi låta oss ”förvandlas genom
förnyelsen av våra tankar” (Romarbrevet 12:2). Vi måste vara noga med vad vi fyller vårt sinne
med. Det finns mycket som påverkar oss utan att vi märker det. Vi behöver vara på vår vakt och
inte låta vårt omdöme trubbas av genom att okritiskt ta in de värderingar som t ex film, musik,
tidningar och TV-program förmedlar. ”Om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen?
Det duger inte till annat än att kastas bort” säger Jesus i Matteusevangeliet 5:13.
E) Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt,
rent, äkta, ärligt och moraliskt.
Att följa en kristen linje
Detta innebär att vi är konsekventa i våra val, beslut, värderingar och vår livsstil. Att följa en
kristen linje påverkar alla områden av våra liv. 1 Johannesbrevet 1:7 gör klart att vi inte kan ha
gemenskap med Gud, om vi inte vandrar i ljuset. Hur mycket vi än säger att vi är kristna ”så
ljuger vi och handlar inte efter sanningen” (1 Johannesbrevet 1:6) om vi inte samtidigt gör Guds
vilja. Om vi kompromissar med vad Gud ord säger, så följer vi inte en kristen linje och det
kommer att störa vår relation till Gud. Gud har gett oss både det skrivna ordet; Bibeln, och den
inre rösten, samvetet. Dessutom finns en mycket känslig mätare som varje kristen har tillgång till:
”Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker” (Filipperbrevet 4:7). När hans frid råder i vårt
hjärta och sinne så vet vi att vi är på rätt väg.

Att leva värdigt, rent, äkta, ärligt och moraliskt.
Det finns många frågor där kristen etik och moral kommer i konflikt med de värderingar som
råder i världen omkring oss. Frälsningsarméns etikråd arbetar kontinuerligt med att hitta ett
bibliskt/kristet förhållningssätt i olika aktuella frågeställningar. Frälsningsarméns etiska
dokument presenterar välgrundade kristna ståndpunkter och ger etisk och moralisk vägledning.
Det finns flera grundläggande moraliska värderingar som en soldat aldrig får kompromissa med.
Ett exempel är sanning och ärlighet. En soldat måste praktisera absolut ärlighet både i stora
viktiga frågor och i små vardagliga saker. Det finns ingen garanti att vi alltid har nytta av vår
ärlighet. En anställd som t ex vägrar att skriva under ett oärligt dokument skulle kunna riskera att
förlora sitt jobb. Även om vi skulle få utstå lidande för vår ärlighets skull får vi aldrig
kompromissa med sanningen. Det är helt ovärdigt en kristen att tillåta sig också små oärligheter,
oavsett om de inte drabbar en enskild utan en grupp; t ex staten eller företaget.
Den kristna erfarenheten visar att det finns tre klassiska områden där människor ofta frestas till
kompromisser är det gäller att leva värdigt, rent, äkta, ärligt och moraliskt. De tre är sex, makt
och pengar.
o Sex: Varje kristen måste vara på ständig vakt mot orena sexuella tankar och handlingar.
Särskilt i vår tid då sexualiteten dyrkas och det framställs som sunt och normalt att ge efter
för och följa varje sexuell impuls och drift. En soldat måste leva nära Jesus i renhet och
ständigt förlita sig på den renande kraften i Jesus blod.
o Makt: Jakten efter position, inflytande och kontroll kommer inte från Gud. Drivkraften är
vanligen vårt ego och inte omsorgen om andra. Kärlekslöshet och ett sjukligt kontrollbehov
följer på maktlystnad. ”Men så är det inte hos er”, sa Jesus. ”Den som vill vara stor bland er
skall vara de andras tjänare.” (Markusevangeliet 10:43)
o Pengar: Begäret efter pengar och materiella saker är roten till allt ont, en svår och farlig
frestelse. Det följs ofta av oärlighet och fusk, i liten eller stor skala. Den enda säkra vägen för
en soldat är att vara ytterst noggrann i ekonomi- och skattefrågor och hålla sig så långt borta
som möjligt från allt som är tveksamt eller i ”gråzonen”.
Självprövning är en biblisk princip som är av särskild hjälp för den som är besluten att leva
värdigt, rent, äkta, ärligt och moraliskt. Paulus skriver: ”Undersök er själva, om ni har tro, pröva
er själva” (2 Korintierbrevet 13:5). Frälsningsarméns grundare William Booth rekommenderade
sina soldater att pröva sitt andliga tillstånd minst en gång i veckan. Han uppmanade dem att först
ställa sig själva frågan: När upplevde jag senast Jesus levande och närvarande, genom tron?
Och därefter pröva sig själv med hjälp av följande frågor - lika relevanta idag:
a) Är jag medveten om någon syndig vana i mitt liv? Tillåter jag mig själv något i tanke, ord
eller gärning som jag vet är orätt?
b) Behärskar jag mina kroppsliga begär, så att jag inte känner mig dömd? Tillåter jag mig
något slags tillfredsställelse som hindrar mig att leva ett heligt liv, som stör min andliga
tillväxt, min lydnad eller min nytta för Gud?
c) Är mina tankar och känslor sådana att jag inte behöver skämmas att höra dem uttalade
inför Gud och människor?
d) Får omvärldens inflytande mig att göra, säga eller tänka sånt som inte är Jesuslikt?
e) Får mitt humör mig att göra, känna eller säga sånt som jag efteråt inser strider mot den
kärlek jag borde ha till mina medmänniskor?
f) Gör jag allt jag kan för att människor ska bli frälsta? Är jag oroad för dem, ber och arbetar
jag för deras frälsning som om de vore mina egna barn?
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g) Uppfyller jag de löften jag givit Gud?
h) Är mitt liv i harmoni med mina ord?
i) Är jag medveten om högmod eller överlägsenhet i mitt sätt att vara?
j) Tar jag efter världens seder och trender eller visar jag att jag inte accepterar dem?
k) Löper jag risk att ryckas med av en världslig önskan att bli rik eller beundrad?
Ärlighet innebär också att protestera mot lögner och falskhet i det offentliga livet och mot
vinkling av fakta i massmedia och politisk propaganda. Vi har rätt att kräva tillförlitlighet i media
och uppriktighet och sanning människor emellan.
Soldatens löfte om ärlighet och moral innebär också att man som arbetsgivare betalar skäliga
löner och att man som arbetstagare gör ett hederligt arbete. Bibeln uppmanar: ”Sök inte ert eget
bästa utan andras” (1 Korintierbrevet 10:24).
F) Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar,
kolleger, kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället.
Jag vill stå för en kristen bekännelse
Den som vill leva ett trovärdigt kristet liv måste vara beredd att öppet och modigt inför andra
människor bekänna sin kristna tro. Det betyder inte att man framhåller sig själv som förmer än
andra, utan att man tydligt och enkelt berättar att man funnit Jesus och blivit frälst genom honom
och att man inte vill något hellre än att följa och lyda honom. Att stå för en kristen bekännelse
innebär också att stå upp för sanning och rätt och för kristna värderingar.
När man är öppen och ärlig med sin bekännelse, utan att ha en dömande attityd mot andra, blir
man oftast respekterad och uppskattad av människor i sin omgivning. Ett positivt och ärligt
vittnesbörd om Jesus öppnar många gånger vägen till att få tjäna honom bland människor i vår
omgivning. Många välkomnar möjligheten att få tala om livets djupaste frågor. Som kristna vill
vi ivrigt ta varje tillfälle att hjälpa medmänniskor finna de svar som de, kanske i hemlighet, har
sökt. Sådan personlig evangelisation är varje soldats särskilda kallelse och uppdrag.
I alla mina relationer
Vår kristna bekännelse kommer att väcka olika reaktioner. Några av dem vi umgåtts med
kommer kanske att försvinna när de upptäcker att vi faktiskt har blivit förvandlade både
inombords och i livsstil. För andra blir vårt vittnesbörd en tankeställare som gör att vi får leda
dem till frälsning. Kanske finns det dem som försöker dra oss tillbaka till en livsstil som vi
lämnat bakom oss. Det visar sig, när vi står fasta och är konsekventa i vår nya tro, vilka av våra
vänner som respekterar oss. Vi bör hålla fast vid och utveckla våra vänskapsrelationer så länge vi
inte påverkas negativt av dem. Det är oftast i relation till våra vänner som vi bäst kan fungera
som vittnen för Jesus.
Vi måste vara beredda på att några kan reagera med ilska och hat när vi står upp för en kristen
bekännelse och att vi kan utsättas för hån och förföljelse. Men Jesus har lovat att ge oss särskilda
välsignelser som kompensation för detta (Matteus evangelium 5:10-11).
En soldat är särskilt kallad att stå upp för dem som förtrycks eller är marginaliserade. Vi vill likt
Jesus bevisa särskild omsorg om de svaga och vilsna och vi får aldrig förödmjuka någon. Om
någon förödmjukas är det vår plikt att komma till undsättning och att försöka återge personen
hans mod och självförtroende. Detta gäller särskilt barn, som kan skadas för livet av en kärlekslös

eller respektlös behandling, men som hela sitt liv minns och välsignar den som respekterat deras
personlighet. När vi visar en medmänniska, ung eller gammal, respekt och kärlek, får vi lättare att
erbjuda den andliga hjälp som en soldat alltid måste vara beredd att ge.
Alla möter vi människor som vi upplever det svårt att umgås med. Att i de situationerna stå för en
kristen bekännelse ställer särskilda krav på oss. Som Jesus tjänare vill vi vara till hjälp också för
dem som vi uppfattar som besvärliga. Det är inte till hjälp att fälla hårda omdömen, vare sig man
behåller dem för sig själv, säger det rent ut eller för fram dem bakom ryggen på personen det
gäller. Vi kan tycka att människor är avsiktligt otrevliga, men vi känner bara delvis deras
bakgrund. De flesta människor reagerar positivt på kontakt med människor som verkligen bryr
sig. Även människor som är misstänksamma och reserverade kan bli hjälpta av någon som
försöker ta sig an dem. Romarbrevet 12:16 uppmanar oss ”Bemöt alla lika och håll er inte för
goda att umgås med dem som är ringa”. I allt umgänge med andra vill vi tillämpa Jesus ord ”Allt
vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni också göra för dem” (Matteus evangelium
7:12). Våra relationer med andra underlättas också om vi kommer ihåg orden i Romarbrevet
12:18: ”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er”, liksom vers
10 i samma kapitel: ”Överträffa varandra i ömsesidig aktning”.
En soldat behöver leva så nära Jesus, den store läkaren, att vår andliga och psykiska hälsa klarar
av de hårda prov som den dagliga kontakten med andra människor medför. Det är enda sättet att
orka fungera som evangelist bland de människor vi möter.
Med min familj
Ingenstans är det viktigare att bekänna Jesus än hemma, och ingenstans innebär det ett större
ansvar. Att bli frälst är livets mest revolutionerande händelse. Därför är det självklart att man
talar om för dem man delar vardagslivet med att man insett sitt behov av Guds förlåtelse och tagit
emot Jesus som sin Frälsare. När man berättar för sina närstående om frälsningen måste man
samtidigt ödmjukt be om förlåtelse för de fel man kan ha gjort sig skyldig till hemma, och
uttrycka sin önska att leva ett kristet liv. En ödmjuk och kärleksfull attityd kan hjälpa åtminstone
våra familjemedlemmar att förstå vad som hänt oss. Särskilt om vi samtidigt är noga med att be
om förlåtelse och hjälp och inte ger intryck av överlägsenhet.
Det kan ändå hända att familjen reagerar negativt på vårt vittnesbörd. De kanske inte förstår, de
kan vara emot det, de kan ifrågasätta och håna vår tro och vi kan t o m få möta förföljelse. Vi
måste då uthärda detta med tålamod. Förföljelse för Jesus skull är en prövning, men Jesus lovar
stor välsignelse till den som tålmodigt bär den. En soldat får under inga omständigheter ge
tillbaka med samma mynt. Kan vi istället vara vänliga och kärleksfulla, så är det i sig självt ett
vittnesbörd om att Jesus faktiskt har makt att förvandla oss till det bättre. Om vårt liv stämmer
överens med våra ord så blir motståndet förmodligen kortvarigt och kan leda till att de som
hånade oss själva blir frälsta. Den soldat som är gift med en icke kristen ber naturligtvis ständigt
för den andres frälsning, och måste vara särskilt angelägen om att genom kärlek och
omtänksamhet vara ett föredöme.
Föräldrar vill självklart ge sina barn mänsklig trygghet och kärlek, men det är också deras ansvar
att ge barnet den första undervisningen om och erfarenheten av Gud och hans kärlek. En del i
detta kan vara att ha familjeandakt i hemmet.
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Det är Frälsningsarméns övertygelse att barn redan i tidig ålder kan bli frälsta. Varje soldat vill
naturligtvis göra allt för att vara goda föredömen för sina barn och leda dem till Jesus. Att lära sitt
barn att älska Gud och göra hans vilja och försöka fostra barnet till en trogen tjänare åt Gud är
både ett ansvar och en glädje. Det är naturligt att tidigt ta med sina barn till kåren och låta dem
vara en naturlig del av kårens gemenskap och verksamhet fram tills de nått den ålder och mognad
då de själva kan ta ställning. Även om vi självklart hoppas och ber för att våra barn personligen
ska välja att tro på Jesus och ta emot frälsning, så får aldrig tvång eller övertalning förekomma.
Den soldat som själv är ung och bor hemma måste också i familjen leva upp till sin bekännelse.
Det faktum att man är tonåring är ingen ursäkt för dåligt uppträdande, dålig självkontroll eller
brist på respekt för föräldrar, lärare och andra. Här gäller det att be för sin familj och träna sig att
ta ansvar både hemma och i skolan eller på arbetet.
Grannar
I vår del av världen kan människor bo i samma hus i åratal utan att känna personen i lägenheten
bredvid. En soldat bör representera en alternativ livsstil genom att visa öppenhet, intresse och
hjälpsamhet. En kristen livsstil bland grannarna kan t ex innebära att be för dem, att bjuda in dem
till sitt hem och till möten och på olika sätt försöka visa Guds kärlek och vinna dem för Jesus.
Det innebär också att erbjuda sin hjälp, särskilt om någon drabbas av sjukdom, sorg och liknande.
Uppstår konflikter försöker vi lösa dem med tålamod och hänsyn. Skulle vi möta ovänlighet eller
förföljelse från grannar så bör vi vara tålmodiga och vänliga. ”Låt dig inte besegras av det onda
utan besegra det onda med det goda.” (Romarbrevet 12:21).
Kolleger
Vilken ställning vi än har på vår arbetsplats - arbetsgivare eller arbetstagare – måste vårt liv vara
sådant att man på arbetsplatsen kan lita på och respektera oss. Vi bör vara villiga att hjälpa våra
arbetskamrater och visa solidaritet.
En soldat bör inte göra sina val i livet utifrån materiell standard eller andra världsliga aspekter.
Valen bör alltid ske utifrån vad som ger oss de bästa möjligheterna att utvidga Guds rike och
vinna människor för Gud. Därför handlar inte arbetet i första hand om pengar, semester, ledighet
och karriär. För en soldat handlar det istället om att han oavsett vilken typ av arbete han ägnar sig
åt är en tjänare år Jesus Kristus. Arbetsplatsen är naturligtvis först och främst en plats där vi utför
vårt arbete så bra och troget som möjligt, men en kristens liv och uppträdande bör också inbjuda
till andliga samtal vid tillfällen då det inte inkräktar på arbetsuppgifterna.
En kristen arbetsgivare drar aldrig fördel av människors beroende. All verksamhet berör enskilda
människor som förtjänar att behandlas hänsynsfullt, rättvist och generöst. Det kan ibland uppstå
konflikt mellan vad som är högsta effektivitet och vad som är rätt. Även det ekonomiska livet
måste vara underställt Gud och kraven på rättfärdighet och kärlek måste komma först. Människor
får aldrig offras för vinstmotiv. En kristen arbetsgivare måste förvalta både människor och medel
på ett Kristuslikt sätt. Att vara överordnad sätter verkligen vår karaktär på prov. Det är lätt att
frestas att utnyttja sin ställning. En kristen livsstil förbjuder oss både att utnyttja vår ställning och
att utnyttja en medmänniska. Varje människas rättigheter måste respekteras och vi bör alltid ha
för våra ögon att Herren betraktar vårt handlande mot andra som en handling mot honom själv. Ju
mer en människa är beroende av oss, desto mer måste vi vara noga med att ge vänlighet och
omsorg

Som arbetstagare måste vi lojalt och troget göra rätt för den lön vi får. Vår arbetssituation är
väldigt annorlunda jämfört med dem som Efesierbrevet 6: 6-8 talar om, men principerna i dessa
anvisningar gäller oss. En kristen är inte nöjd med att göra så lite som möjligt och arbeta endast
när han är under uppsikt; en kristen utför allt sitt arbete som en tjänst åt Jesus Kristus.
Det måste finnas en konsekvens mellan de kristna principerna och vårt dagliga arbete. Det finns
arbetsuppgifter som är oförenliga med en soldats tro och livsstil, och vi kan därför komma att
ställas inför val. Det är exempelvis inte konsekvent att arbeta inom alkohol- spel- eller
tobaksindustrin och samtidigt ta avstånd från användandet av alkohol, spel och tobak.
En kristen kan också på sin arbetsplats utsättas för hån och förlöjligande och rent av förföljelse.
En soldat hämnas inte och betraktar sig inte som en martyr. Förr eller senare kommer ett tillfälle
att visa förföljaren vänlighet, vilket ofta kan leda till en förändrad attityd.
I kårens gemenskap
”Den som älskar Fadern älskar också hans barn” säger Första Johannesbrevet 5:1. Det är
naturligt för en kristen att älska sina bröder och systrar i tron. ”Om Gud har älskat oss så, måste
vi också älska varandra.” (Första Johannesbrevet 4:11) Vi är barn till samme Far och tjänar
samma Herre och knyts samman i kärlek till varandra. Kärleken mellan de kristna måste finnas
där oberoende av ålder, etniskt ursprung, kön, åsikter, klädstil eller vanor. Guds kärlek inom oss
innebär att vi uppskattar varandras värde och drivs av en önskan att vara till välsignelse, hjälp och
uppmuntran för varandra. Vi ber för varandra, tackar Gud för varandra och talar väl om varandra.
Vi visar vänlighet och omtanke och är ivriga att hjälpa varandra både praktiskt och andligt, med
glädje och utan snålhet.
Varje soldat måste känna ansvar för dem som kommer nya till kåren och göra allt för att de
snabbt ska integreras och känna sig hemma och delaktiga. Varje tendens till exklusivitet måste
motarbetas! En kår får aldrig någonsin bli en klubb för inbördes beundran; en sluten gemenskap
för de redan invigda. Vi behöver ägna särskild uppmärksamhet åt de som vi anar är på väg att
förlora sin första entusiasm och sin andliga glöd. Den som riskerar att komma bort från tron
måste få uppleva mycket kristen kärlek och vänlighet.
Barn och ungdomar är en speciellt viktig grupp. De kanske ännu inte blivit fasta i tron och kan
vara känsliga och ibland oppositionella och provocerande. Vi måste alla sträva efter att med
kärlek, tålamod och intresse vara till hjälp genom att ge uppmuntran och uppskattning.
Om en kår skulle hotas av inre stridigheter måste alla ansträngningar göras för att åstadkomma
försoning. Alla berörda parter måste visa ödmjukhet och kristen kärlek istället för att kräva sina
egna rättigheter och envist hävda sina egna åsikter. Vid konflikter bör man samlas för att be
tillsammans och sedan tala igenom problemen, och var och en måste vara beredd att göra
eftergifter.
I samhället
En kristen är på ett sätt en främling i den här världen med Guds rike som sitt hemland. Samtidigt
är vi medborgare i ett jordiskt land och har ansvar för det samhälle vi lever i. Gud säger till sitt
folk ”sök den stads bästa dit jag har fört er… och bed för den till Herren. När det går väl för den
så går det också väl för er”. (Jeremia 29:7 Sv. Folkbibeln)
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En kristen bör vara så pass insatt i politiska frågor att han kan lägga sin röst i politiska val på
människor som kan förväntas handla och fatta beslut enligt kristna principer. Det är viktigt att
både stat och kommun leds av dugliga och ansvarskännande människor, och vi bör vara trogna i
att be för ”kungar och alla som har makt” (1 Tim 2:1-2).
Många viktiga politiska frågor kan väcka vårt intresse. En soldat som åtar sig en förtroendepost
inom stat eller kommun bör komma ihåg att hans tjänst för Gud är hans viktigaste ansvar. Vi bör
prioritera evangeliet och att vinna människor för Gud. Detta står alltid över alla andra plikter och
styr hur vi använder vår tid.
Paulus uppmanar i Bibeln de kristna att underordna sig den överhet man har över sig och att
fullgöra sina skyldigheter: ”Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han ska ha: skatt,
tullar, respekt, vördnad” (Romarbrevet 13:1, 7). Men de kristnas plikt att lyda överheten har en
gräns. Om överhetens befallningar står i konflikt med Guds ord gäller det som står i
Apostlagärningarna 5: 29: ”Man måste lyda Gud mer än människor”.
Som kristna är vi kallade att tjäna våra medmänniskor, arbeta för rättfärdighet och rättvisa, mot
förtryck, korruption och omänsklighet och vi vill verka för ett gott och rättfärdigt politiskt styre.
Vi stöder en sanningsenlig och fri press, en hederlig poliskår, sociala reformer och rättvisa lagar.
Frälsningsarmén som samfund identifierar sig inte med några politiska partiprogram.
Frälsningsarmen försöker inte heller påverka människor att rösta eller inte rösta på ett visst parti
såvida de inte deklarerar orättfärdiga ståndpunkter som t ex fientlighet mot samvetsfrihet,
religionsfrihet, kristen moral och etik och rätten att fritt predika det kristna budskapet för barn
och vuxna.
Eftersom vi är medborgare i Guds Rike och tillhör en internationell rörelse kan vi inte vara
trångsynta nationalister. Vi tillhör universums Gud! Den kristna tron bekänner Gud som allas
skapare och förkunnar att hans omsorg gäller alla folkgrupper. Frälsningsarmén anser att
åtskillnader mellan etniska grupper och kulturer leder till misstänksamhet, fruktan och fiendskap.
Det är denna fiendskap som är ond, inte skillnaderna i sig själva. Där den kristna kyrkan troget
lever ut sitt budskap om försoning övervinner hon fiendskap mellan folkgrupper. Den kristna
församlingen är en gemenskap där människor förenas i Jesus kärlek över alla etniska och
kulturella skillnader. Som soldater söker vi samförstånd och försoning mellan folkgrupperna,
eftersom vi vet att detta är Guds vilja. Vi tar bestämt avstånd från och försöker eliminera all form
av diskriminering, och vakar noga över våra egna attityder så att inga fördomar får fäste hos oss
själva.
Frälsningsarmén betraktar krig som något ont och fördömer våld som ett medel att lösa konflikter
mellan nationer. Frälsningsarmén lämnar det fritt åt den enskilde medlemmen att avgöra på vilka
grunder och under vilka förutsättningar han kan stödja bruket av vapen.
G) Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet.
Att värna om familjelivet
Guds första uppdrag till man och kvinna gavs i skapelsen: ”Var fruktsamma och föröka er och
uppfyll jorden!” (1 Moseboken 1:28). Att bilda familj; d v s att en man och en kvinna gifter sig
och får barn, är att uppfylla Guds första kallelse till människan. Att ta hand om familjen är alltså
inte något vi gör vid sidan av att tjäna Gud, det är en grundläggande del av vår tjänst för honom.

Frälsningsarmén betraktar familjen grundad på äktenskapet som det sammanhang Gud givit för
att ge skydd, fostran, stöd och utveckling åt varje människa. Tryggheten i familjen bygger på att
man och kvinna lovat varandra livslång trohet. Det skapar en miljö där barnen växer upp i sunda
och trygga relationer med både en manlig och en kvinnlig förebild, i enlighet med Guds plan.
Familjen är grundstenen i ett stabilt samhällsbygge och kan inte ersättas av andra
samlevnadsformer. Att värna om familjelivet betyder att vi slår vakt om den ordning Gud
upprättat i skapelsen, d v s att det krävs en man och en kvinna för att få barn och bilda familj.
Även om ”mamma, pappa, barn” är Guds originalmodell för familjen så vet vi att många familjer
ser ut på annat sätt. Föräldrar kan vara ensamstående eller bo på skilda håll, barn kan ha
fosterfamiljer och extraföräldrar. Livets omständigheter gör att många nya familjekonstellationer
uppstår. Frälsningsarmén vill fortsätta att peka på originalmodellen som Guds ursprungliga och
bästa plan för människan samtidigt som vi ger vårt helhjärtade stöd till varje ensamförälder och
till varje familjebildning där man söker ta ansvar för varandra utifrån de omständigheter som
råder.
För kristna föräldrar påbörjas relationen till barnet redan innan födseln, när man ber för det barn
man väntar. Frälsningsarmén erbjuder nyblivna föräldrar en högtid som vi kallar barnvälsignelse.
Det innebär att familjen tillsammans med församlingen bär fram sitt barn fram inför Gud,
överlåter det till hans omsorg och ber om välsignelse över barnet.
Föräldrar är självklart intresserade av sina barns framtid. Att hjälpa dem upptäcka sina gåvor är
en spännande upptäcktsfärd! Kristna föräldrar bör efter bästa förmåga uppmuntra sina barn att
använda sina gåvor i Guds tjänst och förstå och göra Guds vilja. Att tjäna Gud måste alltid
framhållas som långt viktigare än karriär och hög lön.
Samtidigt som Frälsningsarmén värnar om familjelivet så erkänner vi det fulla värdet hos de män
och kvinnor som lever ogifta och vill ge all uppmuntran till den som är kallad att leva och tjäna
Gud på det sättet.
Att verka för äktenskapets okränkbarhet
betyder att verka för att respekten för äktenskapet upprätthålls. Frälsningsarmén vill hålla fast vid
Nya Testamentets norm för äktenskapet som ett frivilligt, livslångt förbund i kärlek mellan en
man och en kvinna, bekräftat i en av samhället godkänd ceremoni. Utgångspunkten för
äktenskapet finns i skapelsen: ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild
skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1:27). Vi är skapade för
gemenskap. Det var inte bra för mannen att vara ensam och därför skapades kvinnan, 1 Mos 2:18.
Det är i relationen manligt och kvinnligt som vi finner vår identitet. Man och kvinna förutsätter
och kompletterar varandra och är avsedda att stå i ömsesidigt samspel.
1 Mosebok 2:24 uttalar Gud de ord som utgör grunden för äktenskapet: ”Därför skall en man
överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” Det handlar
alltså om att:
a. Överge – d v s frigöra sig från föräldraberoende.
b. Hålla sig till - leva i livslång trohet. (Ordet betyder egentligen ”att vara sammanlimmad”)
c. Bli ett kött - detta talar om en djup enhet som förutsätter de två föregående stegen och får sitt
starkaste uttryck i den sexuella föreningen.
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Bibeln tydliggör bl. a i 1 Korintierbrevet 6:15-16 sambandet mellan ande, själ och kropp. När en
man och kvinna förenas sexuellt sker en djupare förening än den rent fysiska. Denna djupa
förening bör vi inte handskas lättvindigt med. Sexualiteten är en av de största och heligaste
gåvorna Gud har gett människan och ger oss några av de vackraste upplevelserna i livet. Den är
avsedd att vara det djupaste uttrycket för kärlek i förhållandet mellan en man och en kvinna.
Dessutom har Gud genom sexualiteten givit människan det ofattbara förtroendet att vara med och
skapa nytt liv. Av dessa skäl uppmanar oss Bibeln att handskas mycket varsamt med sexualiteten.
Den behöver den trygghet och det sammanhang som äktenskapet utgör för att vara den
välsignelse Gud har avsett. Nya Testamentets och Frälsningsarméns tydliga norm är att sexuellt
umgänge bara bör ske mellan en man och en kvinna som har givit varandra trohetslöften och
ingått äktenskapsförbund inför Gud och människor.
Samlag innebär alltid en möjlighet till graviditet. Eftersom vi är övertygade om att en människas
liv börjar vid befruktningen är abort aldrig ett alternativ. En soldat måste därför ta fullt ansvar för
sin sexualitet, och kan inte ingå i en sexuell relation utan att vara beredd att fullt ut ta ansvar för
dess konsekvenser.
Ju större och heligare en gåva är desto mer kraft lägger djävulen ned på att fördärva den. Breven i
Nya Testamentet ger en bild av ett samhälle där sexuell omoral var mycket utbredd. In i denna
värld med dess själviska och perverterade tolkning av sexualiteten, kom det kristna budskapet
som en renande och befriande kraft. Guds ord gav insikt om att det finns en högre norm, med
större och högre värden än den egna omedelbara fysiska tillfredsställelsen. Världen idag behöver
samma insikt. Den behöver vittnesbörd om och exempel på en biblisk kristen livsstil, där
sexualiteten är kopplad till fullt känslomässigt och socialt ansvarstagande för partnern, liksom för
det/de barn som kan bli frukten av den sexuella relationen.
I världen utnyttjas sexualiteten ständigt i kommersiella och andra negativa syften. Reklam, film,
TV och andra media utnyttjar medvetet den sexuella driften för att väcka sexuellt begär snarare
än sann kärlek. Sexualdriften i sig är inte detsamma som kärlek. Driften blir destruktiv när den
dyrkas och utnyttjas frikopplad från det ansvarsfulla sammanhang där Gud hade placerat den.
Vi är kallade att vara salt i förruttnelsen och ljus i mörkret på detta område, även om det skulle
innebära att vi betraktas som trångsynta av den om inte förstått Guds avsikt med sexualiteten.
Detta är ett område där en soldat kommer i stark konflikt med de värderingar som råder i
omvärlden, och där vi måste låta ”Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för
vårt liv”.
Även om det är självklart för många i vår omgivning att ett par som ingått en relation bor och
lever tillsammans och har sex med varandra, så kan en soldat inte låta sig styras av detta. Vi
väljer att avstå från att leva i samboförhållanden, och par som redan bor ihop måste antingen gifta
sig eller flytta isär, om de vill bli soldater. Skattetekniska eller ekonomiska skäl motiverar inte till
undantag från principerna kring sammanboende och giftermål. En kristen livsstil innebär helighet
också på samlevnadens område.
Att vara gift är att dela livet med någon på alla plan. Därför är valet av partner är ett av de
viktigaste besluten i livet. För en kristen är det självklart att söka Guds ledning i val av partner.
Att bli kär är lätt. Att bygga ett lyckligt och glädjefullt äktenskap är inte fullt lika lätt. Det är
något man måste arbeta på tillsammans. Att dela tron med sin partner är av mycket stor
betydelse. När båda parter är hängivna kristna finns förutsättningen för att deras äktenskap ska bli

det heliga förbund Gud avser. Förutom gemensam andlig övertygelse behöver man dela åsikter
och intressen även på andra områden. Äktenskapet syftar till gemenskap, och även om inte tycke
och smak behöver vara exakt lika, så gör en gemensam grundsyn och liknande intressen ett
förhållande stabilt. Som kristen måste man också överväga frågan om Guds kallelse för sitt liv,
och förvissa sig om att den blivande partnern har en kallelse som harmonierar med den man
själva bär på. Det är klokt att vända sig till sin kårledare eller någon annan man har förtroende för
när man funderar över dessa frågor. Frälsningsarmén erbjuder par som förbereder sig för
äktenskap att gå igenom materialet ”Att älska och att vårda” tillsammans med kårledaren eller
vigselförrättaren.
Varje kristen måste vara på sin vakt mot det inre förbehållet att om äktenskapet inte går bra, så
kan man alltid skilja sig. Ett kristet äktenskap är en livslång förening mellan en man och en
kvinna som lovat varandra trohet, och det är i princip oupplösligt. Jesus säger: ”Vad nu Gud har
fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Matteusevangeliet 19:6) Om ett äktenskap
hamnar i kris måste alla resurser sättas in för att förhindra att äktenskapet går sönder. Kåren bör
erbjuda allt tillgängligt stöd och makarna få hjälp att söka den rådgivning och hjälp de behöver.
Om ett äktenskap trots allt brutit samman bör makarna och eventuella barn fortsatt ges allt stöd
från kåren och dess ledare. Ingen får sätta sig till doms (Matteus evangelium 7:1), och varje
medlem i kåren måste göra allt för att minimera den skada som tillfogas både de enskilda och
kårgemenskapen.
När det gäller homosexualitet så anser Frälsningsarmén att homosexuella handlingar strider mot
Guds avsikt med människan, liksom partnerskap eller äktenskap mellan homosexuella. Vi skiljer
dock mellan homosexuella handlingar och homosexuell läggning. Så länge en person som
upplever sig vara homosexuell inte låter detta komma till uttryck i handling är det inte
klandervärt och behöver inte ge upphov till skuldkänslor. Frälsningsarmén vill i ett sådant fall
inte ha en dömande attityd utan ge förståelse och hjälp. En person som upplever sig som
homosexuell kan bli och vara soldat om han avstår från homosexuella handlingar, lever nära
Jesus, lyder honom och disciplinerar sina tankar på det sätt som allt kristet liv förutsätter.
En soldat kan vara sexuellt aktiv bara inom det heterosexuella äktenskapets ramar.
Om en soldats livsstil inte överensstämmer med Frälsningsarméns norm i sexuella frågor så
måste han tillsammans med sin kårledare fundera över om han kan fortsätta vara soldat och vilket
stöd han i så fall behöver för att kunna leva rent på detta område.
H) Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid, pengar och ägodelar. Jag är
medveten om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.
Att förvalta sitt liv
Som kristna betraktar vi inte vårt liv som vårt eget. Livet är en gåva från Gud och är avsett att
användas i Guds tjänst och för hans syften. Vi förvaltar den gåva vi fått av Gud och ”nu krävs ju
av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig” (1 Korintierbrevet 4:2).
Kropp och själ
Bibeln ser människan som en enhet. Kropp och själ står inte i motsats till varandra, som i
antikens Grekland och stora delar av österländskt tänkande. Både kroppen och själen är skapad av
Gud och bejakas fullt ut av honom. Gud har omsorg om hela människan och Jesus visade det bl. a
genom att bota de sjuka. Vi får aldrig förakta eller missbruka vår kropp utan vi betraktar den som
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ett instrument för Guds syften. Vår kropp är den helige Andens tempel (1 Korintierbrevet 6:19).
Att förvalta sin kropp på rätt sätt betyder helt enkelt att ta hand om den så bra som möjligt. Det är
Guds vilja att människan ska vara frisk till kropp, själ och ande. Jesus är den store läkaren. Han
betraktade sjukdom som en del av ondskans makt (Lukasevangeliet 13:16). Vi skyller därför inte
sjukdom på Gud utan accepterar att den är en del av den verklighet vi lever i här på jorden, där så
mycket av Guds ursprungliga goda tankar för mänskligt liv förstörts genom synden. Om vi blir
sjuka söker vi naturligtvis bästa medicinska hjälp, samtidigt som vi följer Bibelns uppmaning att
söka helande från Gud (Jakobs brev 5:14). När vi blir friska som svar på bön blir Gud ärad, de
kristnas tro stärks och det blir ett vittnesbörd för andra om Guds kraft. Många helgon har levt
med fysisk svaghet och sjukdom, och om vårt helande skulle utebli får vi be vi om kraft att bära
lidandet utan klagan.
Också själen behöver få sin omvårdnad. Bibeln presenterar Jesus som våra själars herde och
vårdare (1 Petrusbrevet 2:25). Många människor har sår i själen som hindrar dem att nå sin fulla
potential. Genom kristen själavård kan vi få befrielse och läkedom och få hjälp till förlåtelse och
bearbetning.
När Jesus svarade på frågan om vilket bud som är det största, svarade han att det är att människan
skall älska Gud av hela sitt hjärta och av hela sin själ, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft
(Mark 12:28-30). Det hjälper oss att förstå att vi behöver förvalta alla dessa områden av vår
person så att vår kärlek till Gud och vår tjänst för honom blir så effektiv som möjligt.
Intellektet behöver hållas i trim lika väl som kroppen. Vi bör ta vara på alla möjligheter att
utvecklas genom utbildning och genom att skaffa oss information och kunskap. Vishet är dock
mer än kunskap; visdom är att använda kunskapen rätt. ”Att frukta Herren är vishetens
begynnelse.” (Psaltaren 111:10)
Att förvalta sin tid
Gud vill leda oss i hur vi använder vår tid och att prioritera rätt. Arbete och utbildning måste
naturligtvis skötas, ansvaret för hem och familj kan vi aldrig kompromissa med, vi tar ansvar för
vår hälsa osv. Men på en soldats prioriteringslista måste arbetet i Guds tjänst ha en högt
prioriterad plats. Löftet från Jesus är att när vi prioriterar hans rike ska han ge oss allt det andra
också (Matteusevangeliet 6:33). När vi sätter tjänsten för Gud högt så måste vi samtidigt veta att
vila inte är en lyx utan en nödvändighet. Gud ger befallning om en vilodag i veckan i de tio
budorden i Gamla Testamentet. Avsikten med vilan är att vi ska få rekreation. Detta ord betyder
återskapa, och det ger oss en ledtråd till hur vi bör använda fritiden: Den bör fyllas med sådant
som förnyar, stärker och återskapar oss till kropp, själ och ande. Bibeln uppmanar oss att fylla
vårt sinne med ”det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och att akta, allt som
kallas dygd och allt som förtjänar beröm” (Fil 4:8). Det finns mycket omkring oss som inte faller
under den beskrivningen. Utbudet i TV och media är ett exempel. Bibeln varnar oss för att älska
”världen” (1 Johannesbrevet 2:15-17) och för att anpassa oss efter denna världen (Rom 12:2). Vi
bör göra medvetna val angående hur vi tillbringar vår lediga tid.
Pengar och ägodelar
Bibeln slår fast att ”kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort
från tron och vållat sig själva mycket lidande.” (1 Timoteusbrevet 6:10) En soldat strävar efter en
enkel livsstil och är på sin vakt mot penningbegäret. Hebreerbrevet 13:5 uppmanar oss: ”Lev inte
för pengar; nöj er med vad ni har.” Att vara fri från penningbegär är en förutsättning för
ledarskap i den kristna församlingen (1 Timoteusbrevet 3:3). Vi bör betrakta också våra pengar

som något Gud anförtrott åt oss att förvalta i hans tjänst. Pengar och ägodelar blir lätt en avgud,
och begäret efter ägodelar leder många människor in i skuldfällan. Att vara skuldsatt är något ont
och stör en människas frid. Det gör oss bundna och hindrar oss att vara goda exempel för andra.
En soldat bör därför undvika att skuldsätta sig och att låna pengar, om han inte har full garanti att
kunna betala skulden inom föreskriven tid. En skuldsatt person som blir frälst och vill bli
frälsningssoldat måste besluta sig för att betala sina skulder så snart som möjligt. En kristen
måste motstå frestelsen att leva över sina tillgångar.
Modern handel innefattar olika slag av kreditförsäljning med i förväg bestämda amorteringar
under en viss tid (avbetalningsköp, kreditkort etc.). Innan vi skriver på sådana kontrakt måste vi
noga överväga om vi kan fullgöra dessa åtaganden.
I) Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är
ordinerade av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava
kropp och själ.
Alkohol, tobak och droger
Frälsningsarmén anser att användandet av alkohol, tobak och andra droger är ett allvarligt hot
mot både samhällets och individens välbefinnande. Det effektivaste sättet att förebygga missbruk
och beroende är att helt avstå från dessa produkter. När vi blir medvetna om den fysiska,
psykiska, sociala och andliga misär som drogerna orsakar, blir det oftast självklart att avstå. Även
om Bibeln inte tar generellt avstånd från bruket av alkohol och andra droger, så varnar den för
missbruk och uppmanar till en ansvarsfull och solidarisk livsstil.
De bibliska argumenten för helnykterhet kan indelas i tre kategorier:
1) Kroppen är ett tempel för Gud:
Bibeln visar att vi har ansvar inför Gud för hur vi lever och för hur vi använder vår kropp. Gud
har inte gett oss kroppen för att vi skall förstöra eller missbruka den. Guds ord uppmanar oss
till ett generellt ställningstagande mot allt som är destruktivt för ande, själ och kropp. ”Allt är
tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten
över mig” (1 Korintierbrevet 6:12). Gud bor genom sin helige Ande i den som bekänner Jesus
som sin Herre. Då vill vi inte längre bruka sådant som skulle kunna ta makten över våra liv.
Vår kropp hur ju blivit en helig plats där Gud bor och får råda. ”Förstår ni inte att ni är Guds
tempel och att Guds Ande bor i er?” (1 Korintierbrevet 3:16).
2) Varning för missbruk:
Redan på Gamla testamentets tid var man medveten om alkoholens förödande inflytande.
Både lockelsens kraft, beroendeframkallandet och berusningens konsekvenser beskrivs i
Ordspråksboken 23:20, 29-35: ”Bli inte en drinkare… Vem jämrar och stönar? Vem grälar
och bråkar? Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon? Den som blir sittande vid
glaset, den som kommer för att smaka det kryddade vinet. Se inte på vinet som skimrar rött,
som glittrar i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, hugger som en
giftorm. Då ser du underliga syner och får befängda idéer: än ligger du mitt ut i havet än högt
upp på mastkorgen - De slog mig men det gjorde inte ont, jag fick stryk men märkte de inte.
När skall jag vakna? Jag vill ha mer!”
Nya Testamentet uppmanar de kristna: ”Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa
människor utan som visa” (Efesierbrevet 5:15). Galaterbrevet 5:21 säger om bl. a
dryckenskap: ”De som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.” Efesierbrevet
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5:18 visar på ett betydligt bättre alternativ: ”Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten,
utan låt er uppfyllas av ande.”
3) Solidaritet:
Ett tredje skäl för en soldat att avstå från alkohol och droger är solidaritet med den som fastnat
i missbruk eller är i riskzonen. Bibliska skäl för ett sådant ställningstagande ger t.ex. det
dubbla kärleksbudet ”att älska sin nästa som sig själv” (Markusevangeliet 12:30) och Paulus
ord ”Vi som är starka är skyldiga att hjälpa dem som är svaga med deras bördor och får inte
tänka på oss själva. Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger
upp.” (Romarbrevet 15:1-2).
Alkohol är en del av det sociala livet i många kretsar. Det kan vara frestande även för en soldat
att dricka för att bli socialt accepterad. Vår kallelse är dock att i alla sammanhang vara
konsekventa och stå upp för de svagare. När vi avstår kan det hjälpa andra att säga nej, också
dem som är i riskzonen för missbruk. Vi vill arbeta för ett alternativt socialt mönster; en
motkultur som erbjuder en trygg och lugn miljö fri från alkohol och droger. Vi är beredda att
kämpa för människors upprättelse till ande, själ och kropp och måste veta att evangeliet har kraft
att befria från alla slags missbruk och missförhållanden. En kristen livsstil, fri från alkohol och
droger, är nyckeln till bestående livsförvandling och därför ett självklart villkor för soldatskap.
Tobak
Även när det gäller tobak har de medicinska bevisen över skadeverkningarna bekräftat att
Frälsningsarméns ståndpunkt är rätt. En rökare kan dessutom utsätta andra för fara genom passiv
rökning. En soldat avstår därför från användandet av tobak i alla former.
Vanebildande droger
Vår inställning till beroendeframkallande medel som inte ordinerats av läkare har samma
motivation som vår inställning till alkohol och är lika kompromisslös. Undantag kan göras för
produkter ordinerade av läkare för t ex smärtlindring eller psykisk ohälsa. Sådan medicinering
måste alltid ske under läkarkontroll och åtföljas av försök att på sikt hitta andra lösningar på eller
ett accepterande av de problem som lett till behovet av medlen.
Somliga hävdar att bruket av lätta droger, som cannabisprodukter (t ex hasch) är ofarligt.
Frälsningsarméns erfarenhet stöder inte den åsikten. Även medicinsk forskning visar på att dessa
produkter är skadliga. Många som experimenterat med cannabis och andra s.k. lätta droger
fortsätter till tung narkotika, vilket leder till fysiskt, psykiskt och andligt förfall.
Samtidigt som vi med självrespekt och värdighet håller fast vid en livsstil som är fri från alkohol,
tobak och beroendeframkallande medel så är vi på vår vakt mot varje känsla av moralisk
överlägsenhet och självrättfärdighet. Vi dömer inte andra, inte heller kristna som intar en annan
ståndpunkt. Vi tror att vår livsstil ärar Gud och är till nytta för oss själva men ser den först och
främst som en del i vår strävan efter att leva ett heligt liv och är inte som ett självändamål.
Spel om pengar
Frälsningsarmén tar avstånd ifrån spel om pengar eftersom spelande bygger på en
vinningslystnad som är främmande för kristet liv. Solidaritet är ett annat skäl att avstå också från
spelande. Spelande har utvecklats till ett stort samhällsproblem och fler och fler fastnar i
spelmissbruk. Spelandet får alltför ofta ett sådant grepp om människor att de spelar bort alla sina
pengar och inte kan försörja sig själva eller sina familjer. Många gånger drivs spelmissbrukaren
till kriminalitet för att kunna betala sina insatser. Vi tar avstånd från och protesterar med all kraft

mot allt som förslavar människor. Därför vill vi inte ha något att göra med vare sig spelindustrin
eller någon typ av spel om pengar.
Pornografi
Den starka sexualiseringen och det stora utbudet av pornografi är ett symptom på vår tids
moraliska förfall. Det leder till att människors karaktär demoraliseras med allvarliga följder för
den enskilde och för samhället. Det ökade antalet människor som blir offer för sexhandel är en
konsekvens av denna utveckling, liksom barnpornografi och andra övergrepp. Varje soldat måste
stå emot världens påverkan i detta och får aldrig bli avtrubbad i sina reaktioner. Vi kan aldrig
acceptera någon form av övergrepp eller att människor förringas till att bli sexuella objekt. Vi
vänder oss emot att sexualiserade budskap och pornografiska skildringar tvingas på allmänheten
genom suggestiv reklam, media och genom exponeringen av porrtidningar och -filmer. Vi
avhåller först och främst oss själva från att se och läsa sådant som är destruktivt och oanständigt
och vi tvekar inte att protestera när det förekommer. Som en självklar konsekvens strävar vi efter
att inte själva vara utmanande i varken klädsel, uppförande eller tal utan hålla fast vid bibelns
normer.
J) Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus,
försöka vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga.
Trogen Guds avsikt med Frälsningsarmén
Guds avsikt med Frälsningsarmén är människors frälsning. Frälsning är det centrala ordet i
organisationens namn. Frälsningssoldatens förbund börjar med en deklaration att vi själva
personligen tagit emot frälsning och avslutas med att vi överlåter oss själva till hans tjänst för
världens frälsning. Med andra ord: varje soldat måste veta att han är frälst för att frälsa; räddad
för att rädda andra. Bakom denna oreserverade fokusering på människors frälsning ligger
övertygelsen att den enda säkra vägen att avhjälpa allt ont i världen är att förmå människor att
underordna sig Jesus Kristus. Så var det när Frälsningsarmén startade och så är det fortfarande.
Skulle vi tappa detta fokus förlorar vi vårt existensberättigande. Vi vet att Jesus är en mäktig
Frälsare och har därför en stark tro på att även de människor kan bli frälsta för vilka det
mänskligt sett inte finns mycket hopp. Historien överflödar av exempel på män och kvinnor som
genom en stark tro på Gud har vunnit seger över det onda, fått hjälp i svår nöd och upplevt många
under.
Vittna om Jesus och försöka vinna andra för honom
För en soldat räcker det inte bara att delta i en grupps kollektiva ansträngningar, vår kallelse är att
personligen vara vittnen för Jesus där vi är ställda. Från första stund uppmanar vi den som blivit
frälst att vittna, d v s med egna ord berätta vad han varit med om, både i samtal person till person
och offentligt i t ex gudstjänster och möten. Frälsningsarmén är övertygad om betydelsen av det
personliga vittnesbördet. Därför strävar vi också efter en gudstjänstform som bygger på
personliga vittnesbörd från många. Ett offentligt vittnesbörd är dels en uppmuntran för Guds folk
och dels ett sätt att berätta om Jesus för den som ännu inte tagit emot frälsningen. Dessutom
stärks den som talar i sin nya tro. Predikan får inte ta sådan stor plats i våra samlingar att det inte
finns utrymme för personliga vittnesbörd. En soldat bör alltid vara beredd att vittna, både i
vardagen och när vi går till ett möte, även om vi inte blivit ombedda i förväg. Vi vill vara
personliga representanter för Jesus och vara uppfinningsrika i våra ansträngningar att vinna
människor en för en. Det är helt fantastiskt att tänka sig hur snart världen skulle vara frälst om
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varje kristen vann någon annan för Kristus varje år! Även om alla människor behöver Guds
frälsning så kommunicerar vi vanligen evangeliet effektivast till dem som vi har mycket
gemensamt med och vars problem och livssituation liknar vår egen. Unga är oftast bäst på att
kommunicera evangeliet till andra ungdomar, en frälst alkoholist kan bäst förstå en som sitter fast
i alkoholmissbruk osv. Det viktigaste är dock att var och en låter sig ledas av den helige Ande
och handlar med kärlek och medkänsla. Ingen soldat kan vara till freds om inte hans kårs
verksamhet tydligt går ut på att vinna nya människor för Jesus, hur blomstrande och aktiv den än
verkar vara.
I hans namn ha omsorg om behövande och svaga
William Booth sa mer än en gång att Frälsningsarmén är till för dem som är utan vänner och
uppmanade också: ”Sök upp de förlorade, och särskilt de som sjunkit djupast.” Kombinationen av
hängiven kristendom och omsorg om utslagna och utstötta är ett kännetecken för
Frälsningsarmén. Vi predikar frälsning för människor från alla grupper i samhället, men vår
särskilda kallelse är att dra till oss och vinna de mest försummade; att komma ihåg dem som
andra glömt. Därför är det nödvändigt att aldrig ha en överlägsen attityd som får människor att
känna sig illa berörda och utestängda.
Även om vi inte hjälper människor för att värva anhängare så är vi starkt medvetna om att ingen
kan hjälpas varaktigt om inte deras djupare behov blir mötta. Man hjälper inte en människa
tillräckligt genom att ordna med mat, kläder och tak över huvudet, om man glömmer hennes
personliga, moraliska och andliga problem. Att de som får praktisk och social hjälp också ska få
uppleva frälsning är vår absoluta målsättning.
Ofta tar Frälsningsarméns ledning initiativ till speciella hjälpaktioner vid katastrofer eller andra
akuta situationer. Men minst lika viktig är den enskilde soldatens handlingssätt. I medlemmarnas
vardagsliv sker Frälsningsarméns viktigaste insatser; det viktigaste vittnandet liksom det
viktigaste hjälparbetet. Ofta hamnar vi i situationer där en liten tjänst kan innebära ett viktigt stöd
för någon som just då behöver det. När ett nödrop av något slag når en soldat måste det få möta
gensvar. Även de gånger vi inte kan göra så mycket för att hjälpa i den akuta situationen kan vi
ändå lyssna och visa deltagande och vänlighet – och det räcker ofta långt.
K) Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns
lokala och världsomfattande arbete.
Varje medlem i en kår måste känna personligt ansvar för finansieringen av kårens verksamhet.
Som kristna förvaltar vi det Gud har anförtrott oss. Det innebär att vi måste bestämma, ledda av
Gud, hur de pengar Gud anförtrott oss bör disponeras och hur stor del av vår inkomst som ska ges
åt vår församling. En kår måste vara självförsörjande i största möjliga utsträckning. Både i Bibeln
och i den kristna traditionen är tiondegivandet en vägledande princip. Den innebär att 10 % av
mina inkomster tillhör Herren (Malaki 3:8-10). Många beslutar sig med stöd av Bibeln för att ge
tionde till sin kår varje månad när man får sin lön (”de tio procenten tillhör Gud så dom drar jag
av direkt”), och ger sen utöver tiondet sina ”offer” för olika ändamål.
När vi själva ger rikligt kan vi också känna frimodighet i att be andra om bidrag till
Frälsningsarméns arbete. Flera av Frälsningsarméns verksamheter är beroende av att
allmänheten, företag etc. vill vara med och bidra ekonomiskt. Detta gäller särskilt katastrofhjälp
och sociala insatser.

L) Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot
dess ledare och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång.
Principer och arbetsmetoder: uniform
En av de principer som Frälsningsarmén blivit känd för är att varje soldat frimodigt är beredd att
överallt öppet visa sig som en Jesus tjänare också genom sin klädsel. Genom att bära uniform
eller kläder med Frälsningsarméns logotype blir soldaten synlig och lätt identifierad som en
efterföljare till Jesus, beredd till tjänst.
Användandet av olika typer av uniform har många fördelar. Här är några exempel:
o Det är ett tydligt vittnesbörd om att du är en kristen.
o Det öppnar vägen för dig att agera som representant för Jesus och för Frälsningsarmén.
o Det är en inbjudan till människor i din omgivning att ta kontakt och söka hjälp i andliga och
sociala frågor
o Det hjälper dig att leva som du lär och i linje med din kallelse
o Det kan fungera som ett skydd i vissa miljöer att bli identifierad som frälsningssoldat.
o Det ger laganda och samhörighet med andra soldater.
Avsikten med att bära kläder som identifierar oss som soldater och kristna är inte att isolera oss
från andra människor. Tvärtom är syftet att påminna människor omkring oss att det finns en
kärleksfull Far i himlen. Det handlar inte om att vara överlägsen eller att lyfta fram
Frälsningsarmén som förmer än andra kyrkor, utan det är ett vittnesbörd om frälsningen genom
tron på Jesus Kristus.
Vi människor bildar oss gärna en uppfattning om en viss grupp på grundval av någon enstaka
erfarenhet vi gjort. Sådana generaliseringar är ofta oförtjänta och orättvisa, men verkar i båda
riktningarna. Vi måste komma ihåg att vår omgivning ständigt betraktar oss som representanter
för kristen tro och för Frälsningsarmén. Vi kan bidra till att förstärka den goda bild som många
människor i många delar av världen har av oss, eller vi kan skapa motvilja mot den kristna tron
och mot Frälsningsarmén genom ett otrevligt eller oetiskt uppträdande. Därför är det absolut
nödvändigt att hålla fast vid vår bekännelse och vår livsstil både när yttre attribut visar att vi
tillhör Frälsningsarmén och när vi är i sammanhang där ingen vet vilka vi är. En soldats livsstil
måste vara konsekvent.
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Principer och arbetsmetoder: Organisation
Även om Frälsningsarmén spritt sig ut över världen utgör den ändå en enhet med ett
internationellt högkvarter i London. Internationalismen är viktig både som andlig princip och som
praktisk organisationsform. Den demonstrerar sanningen att i Jesus finns inga skiljemurar mellan
de troende i fråga om nationalitet, social bakgrund, kön eller annat som hindrar full enhet mellan
Gud barn. Den internationella uppbyggnaden gör det också möjligt att agera snabbt vid
naturkatastrofer eller andra situationer där hjälp snabbt behöver sättas in. Frälsningsarméns
internationella ledare kallas general. Generalen väljs av Höga Rådet som bara har detta enda
uppdrag och består av alla territoriella ledare runt om i världen. Generalen utser i sin tur en
stabschef och internationella sekreterare som har överinseende över arbetet i olika delar av
världen. Vid det internationella högkvarteret finns också enheter med ansvar för internationella
finanser etc. Generalen utser också ledarna för de olika arméterritorierna. Ett territorium utgörs
av en eller flera nationer. De flesta frågor som rör arbetet i ett territorium avgörs inom territoriet.
Även om generalen är högsta ledare kan han/hon inte ändra rörelsens konstitution.
Principer och arbetsmetoder: Kåren
Kåren är basen för Frälsningsarméns verksamhet. Ordet kår kommer av latinets corpus, som
betyder kropp. Det är en bild för den kristna församlingen som återfinns på flera ställen i Bibeln.
Kåren leds oftast av en officer som benämns kårledare. Övriga ledarfunktioner i en kår innehas
av soldater som utnämnts till underofficerare.
Kårens främsta uppgift är att demonstrera Guds kärlek och omsorg om människor och leda dem
till frälsning genom tron på Jesus Kristus. Evangeliet kan predikas på många olika sätt. Varje kår
bör vara uppfinningsrik i att söka vägar för att nå ut till människor med evangeliet.
Evangelisation kan ske på oändligt många sätt i många sammanhang och på många olika platser.
Kåren bör vara uppmärksam på de lokala behoven i kommunen. Den lokala situationen måste

styra vad som kan göras och hur man bäst kan söka sin stads bästa.
De som kommer till tro måste göras till lärjungar, d v s vägledas till ett heligt liv och tränas till
soldater i Guds tjänst.
Varje soldat behövs i kårens liv och verksamhet och det finns en uppgift för varenda en. Om
någon har svårt att hitta sin funktion och inte tilldelats någon uppgift eller känner sig utanför
måste han tala med kårens ledare om saken.
Principer och arbetsmetoder: Gudstjänster och möten
En kår kan ha en stor variation av möten och verksamheter, allt beroende på vilka målgrupper
man riktar sig mot. Möten kan hållas i hem, i kårens lokal, utomhus eller vad som passar i den
aktuella situationen. I alla möten och gudstjänster vill vi betona vikten av beslut och avgörelse.
Människor som blivit övertygade om sitt behov av Guds frälsning, förlåtelse och hjälp bör
inbjudas att genast gensvara på Guds kallelse, istället för att skjuta upp avgörandet till ett senare
tillfälle. Gensvaret kan t ex ske genom att man böjer knä vid botbänken. Varje gudstjänst och
möte är ett tillfälle då evangeliet blir presenterat, och det är därför angeläget att få människor att
komma. Det är viktigt att delta i mötena så ofta som möjligt för sin egen skull, men också för att
kunna bjuda med sig andra. Varje soldat bör också själv bidra till att göra möten och gudstjänster
så bra som möjligt genom att ställa sina personliga gåvor till förfogande. Vi bör alltid vara
beredda att samtala med och be för människor.
Principer och arbetsmetoder: Barn- och ungdomsarbete
Vi är övertygade om att barn tidigt kan lära känna Gud och bli använda av honom. Både Bibeln
och vår erfarenhet bekräftar det. Att få lära känna Gud tidigt i livet ger en trygghet och en grund i
livet som är oöverträffad. Frälsningsarméns grundare William Booth sa en gång:
”Om en skara änglar från himmelen skulle bli sända hit ned för att överta det stora uppdrag
som för närvarande vilar på våra skuldror, skulle de börja med de unga. De skulle skynda
förbi de fullvuxna, förhärdade syndens, lastens och brottets slavar och skulle vända sig till de
unga och säga: `Detta är den kortaste, säkraste och billigaste vägen att få världen frälst.´”
Genom att vända oss till barn och ungdomar och tidigt ge dem möjlighet att höra evangeliet och
ta emot Jesus kan vi rädda både individer och samhället från mycket destruktivitet. Att träna och
utbilda barn- och ungdomsledare är en viktig investering för en kår. Främst för barnens egen
skull men också för kårens framtid och samhällets. Varje soldat som har kärlek till barn och
ungdomar och gåvan att kunna relatera till dem behöver uppmuntras att se vilken oerhört
betydelsefull insats han kan göra som barn- eller ungdomsledare.
Även om ungdomsledarna har det direkta ansvaret så måste det ligga i hela kårens intresse att nå
ut till barn och ungdomar. Kreativitet och flexibilitet måste känneteckna en kår som vill nå barn
och ungdomar. De lokala förutsättningarna och behoven måste styra vilka metoder man använder
och vilka aktiviteter som erbjuds.
Syftet med all barn- och ungdomsverksamhet är att leda barn och ungdomar till Jesus, undervisa
dem och hjälpa dem att bli aktiva lärjungar och soldater. Barn som fyllt sju år och är frälsta kan
bli juniorsoldater. När man är fjorton år kan man underteckna krigsartiklarna och bli ”vuxen”
soldat.
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Principer och arbetsmetoder: Symboler
En symbol är ett igenkänningstecken. Betydelsen avgörs inte i första hand av de tecken som
bildar symbolen utan av vad man lärt sig och kommit överens om bland dem som använder
symbolen. Frälsningsarmén har några symboler som är bra att känna till:
o Mottot ”Blod och Eld” började användas för att förkorta Frälsningsarméns lära till två
kraftfulla ord som symboliserar det viktigaste i den kristna tron. ”Blod” står för Jesus blod,
offrat för vår frälsnings skull på korset. ”Eld” är den heliga Anden, sänd till varje troende som
hjälpare, vägledare och kraftkälla. När Anden första gången sändes till de kristna visade han
sig som eldslågor som fördelade sig över var och en av de troende.
o Frälsningsarméns fana med mottot ”Blod och eld” och tre färger som representerar den
treenige Gud vi tjänar: Den röda färgen står för Jesus blod som offrats för vår skull. Den gula
färgen står för den Heliga Andens eld, den renande kraften i våra liv. Den blå färgen står för
Gud Faderns helighet som ska återspeglas i oss.
o Frälsningsarméns emblem är en kombination av sju symboler. De kan betraktas som en
sammanfattning av det viktigaste i vår tro.
1. I mitten finns korset där Jesus gav sitt liv.
2. Bokstaven F (varierar i olika länder) är första bokstaven i ordet Frälsning.
3. Svärden symboliserar kriget mot det onda.
4. Cirkeln/solen med eldslågor symboliserar den helige Andens ljus och eld.
5. Kulorna symboliserar bibelns sanningar
6. Kronan representerar den himmelska krona eller segerkrans som Gud ska ge åt alla sina
tjänare som är trogna intill slutet.
7. Mottot ”Blod och eld” som förklarats ovan.
o Frälsningsarméns hälsning används runt om i världen som en symbol och ett
igenkänningstecken. Den består i att man lyfter handen och pekar mot himlen.
”Pekar upp, ännu mer, så att alla mänskor ser
vem det är som ska ha äran i mitt liv.
Det ska bli min honnör genom allting som jag gör.
Det är Gud som ska ha äran i mitt liv.
Gud ger bara goda gåvor, ingen förändring hos honom sker.
Allt som jag har från himlen har kommit ner,
därför pekar jag upp, till Gud all ära jag ger
Så när jag pekar upp mot himlen då ska du veta att
Min hjälp den kommer ifrån Herren,
han är densamme både dag och natt”
Niklas Hallman / J-A Marthinussen.

M) Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och
undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande
Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans tjänst för
världens frälsning. Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds
hjälp förbli en trogen soldat i Frälsningsarmén.
Av egen fri vilja
Alla beslut som rör vår överlåtelse till Gud och vår livsstil är mycket betydelsefulla. Det är därför
viktigt att understryka att det alltid måste vara fråga om ett frivilligt beslut som grundar sig på
den egna övertygelsen. Ingen får underteckna krigsartiklarna utifrån yttre påtryckningar,
önskemål från familjen eller liknande.

Mitt livs överlåtelse till hans tjänst för världens frälsning
Att överlåta sitt liv till Guds tjänst gäller alla detaljer i livet. Även mycket enkla och alldagliga
uppgifter kan utföras till Guds ära och i lydnad för hans vilja. Allt vi gör kan förvandlas till en
gudstjänst, och i allt kan vi ha världens frälsning som vårt yttersta mål. Detta gör en kristens
vardag till ett spännande, heligt äventyr.
Gud kallar ibland människor till specifika uppgifter. En sådan specifik uppgift är
frälsningsofficerens. Ledarrekrytering är mycket viktigt för alla företag och organisationer. Men i
Guds rike är det först och främst Gud som rekryterar ledare genom att kalla och utrusta
människor efter sin vilja och plan. Att överlåta sig till Guds tjänst för världens frälsning innebär
att man är beredd att svara ja när Gud kallar till tjänst. ”Skörden är stor” sa Jesus
(Lukasevangeliet 10:2), ”men arbetarna få”. Han fortsätter: ”Be därför skördens herre att han
sänder ut arbetare till sin skörd.” När vi ber efter Jesus instruktioner så kommer Gud kalla och
sända människor i enlighet med sina planer. När vi ber kommer vi också få klart för oss vilken
del vi själva har i bönesvaret. Gud kallar arbetare till sin skörd och han kan göra sin vilja så klar
och tydlig att ingen behöver tveka om vad som är Guds vilja.
William Booth var uppslukad av visionen om att nå alla människor med evangeliet och vinna
hela världen för Kristus. Han varnade för tendensen han såg att kristna drar sig undan och inte tar
ansvar för uppdraget och kallelsen att rädda en värld som är full av synd och lidande. Han skrev:
”Inte kallad”, säger du? ”Inte hört kallelsen” tror jag du borde säga. Herren har kallat ljudligt
ända sedan han uttalade dina synders förlåtelse – om du alls har fått förlåtelse – och enträget
uppmanat dig och vädjat till dig att bli hans sändebud.”
Förbli en trogen soldat
Troligen kommer du då och då att bli besviken på människor, även kristna. Frälsningsarmén är en
rörelse som består av människor och är därför ofullkomlig. För att kunna vara trogna soldater
måste vi vara fokuserade på Jesus mer än på människor. Att ha blicken på Guds ideal hjälper oss
att inte hänga upp oss på eller kritisera andras brister. Vi förespråkar inte blind eller meningslös
trohet eller lydnad mot människors påbud. Trohet mot Jesus däremot är nödvändigt, liksom
självdisciplin på livets olika områden. Detta är något som ofta står i stark kontrast till världens
självcentrerade syn. Bibeln uppmanar oss att vara trogna Jesus Kristus intill slutet, då ska vi få ta
emot segerkransen!
TILL SIST…
”Den glädje Herren ger är er styrka!” (Nehemja 8:10)
Guds vision är glada kristna som lever spännande liv med dagliga tillfällen att tjäna andra, vittna
om Jesus och leda människor till frälsning.
Även om vi är djupt medvetna om den fruktansvärda ödeläggelse som det onda åstadkommer i
människors liv och i världen så kan vi inte annat än vara fulla av hopp och glädje över Guds
möjligheter att förvandla. Vi har ju själva fått uppleva Jesus frälsande och helande kraft och vi
har sett andra människor bli upprättade. Varje dag ser vi bevis på Guds godhet och mäktiga kraft.
Det hjälper oss att glädja oss i Herren alltid (Filipperbrevet 4:4).
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Det finns mer än nog av hopplöshet och sorg i världen och att vara kristen innebär inte att vi
slipper undan svårigheter. Men oavsett hur våra omständigheter ser ut så är vi på väg till himlen!
Det gör att vi alltid har en källa till glädje. ”Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker
mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud
har kallat oss till genom Kristus Jesus” (Filipperbrevet 3:13-14).
Därför sörjer vi inte på samma sätt som den som inte har något hopp (1 Tessalonikerbrevet 4:13).
En frälsningssoldat dör aldrig – han befordras till härligheten! (Johannesevangeliet 11:25-26)

Bilaga
De tre trosbekännelserna:

Apostoliska trosbekännelsen.
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Nicenska trosbekännelsen.
(Ekumenisk nyöversättning)
Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till; som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod genom den helige Anden och jungfru Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus, led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig ska ta slut.
Vi tror på den helige Anden, som är Herre och ger liv, som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, universell/katolsk och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett dop till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.
Amen.
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Athanasianska trosbekännelsen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Var och en, som vill bliva salig, måste först av allt hava den allmänneliga kristna tron. Men den, som icke
bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.
Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en
enda gudom, i det att vi varken sammanblanda personerna eller söndra det gudomliga väsendet.
En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes. Men Faderns och
Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.
Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande. Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och
oskapad den Helige Ande. Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den Helige Ande.
Evig är Fadern, evig Sonen och evig den Helige Ande, och likväl icke tre eviga, utan en enda evig, såsom
icke heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.
Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig, och likväl icke tre
allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.
Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud. Så är
Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre, och likväl icke tre Herrar, utan en enda Herre.
Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre, så
förhindras vi av den allmänneliga kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar.
Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född. Sonen är av Fadern allena - icke gjord eller skapad - utan
född. Den Helige Ande är av Fadern och Sonen - icke gjord eller skapad eller född - utan utgående.
Därför är det en enda Fader, icke tre Fäder, en enda Son, icke tre söner och en enda Helig Ande, icke tre
Heliga Andar. Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den
minste, utan alla tre personerna äro sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de
tre personerna böra dyrkas i en gudom och den enda gudomen i de tre personerna.
Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.
Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött.
Så är det en rätt tro att vi tro och bekänna, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och
människa. Gud är han såsom född av Faderns väsen före all tid, och människa är han såsom född av
moderns väsen i tiden.
Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp. Jämlik Fadern efter
den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Och ehuru han är Gud och
människa, är han likväl icke två, utan en enda Kristus.
Men en enda är han, icke så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga
naturen antagits av Gud.
En enda är han, icke så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.
Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bilda en enda människa, så utgöra Gud och människa en enda
Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda, uppstigit till
himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån igenkomma till att döma levande och döda.
Vid hans tillkommelse hava alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skola avlägga räkenskap för
sina gärningar: Och de som gjort gott skola ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga elden.
Detta är den allmänneliga kristna tron; den som icke troget och fast tror den, kan icke bliva salig.

