Abstract
This study focuses on the Pentecostal worship service from a faith-forming perspective.
The main goal of the study is to investigate how the Pentecostal worship service can be
perceived as faith-forming based on its liturgy and actions. To pursuit this aim, an
investigation of two Pentecostal congregations in the Swedish city of Malmö was
performed. The study relies upon methods involving empirical observation, interviews,
and theoretical analysis.
This investigation shows that the congregations have well thought-out liturgies that
incorporate several important elements and aspects. These are typically considered as
expressions of experience-based faith, but they can also be interpreted as faith-forming.
Although awareness of the significance of the elements and aspects of a worship service
for faith-formation can be made more explicit – for the most part – the liturgy of the
worship service is congruous with the congregation’s written statement of faith.
Such elements and aspects, as understood from a ritual perspective, are subjected to indepth scrutiny throughout the study which leads to the conclusion that ritual has a far
more obvious role in the Pentecostal worship service than what initially appears to be
the case.
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Förord
Gudstjänsten har alltid varit central inom den kristna kyrkan. I gudstjänsten samlas
Guds folk för att fira Jesus uppståndelse och för att formas till hans likhet. I gudstjänsten
inbjuds alla människor att komma inför Gud och att växa i tro. Utan gudstjänsten med
dess gemenskap genom predikan, liturgi och troshandlingar skulle kyrkan troligen inte
överlevt fram till vår tid.
Denna studie handlar om den pentekostala gudstjänsten utifrån ett trosformande
perspektiv. Ämnet har länge intresserat mig då den pentekostala gudstjänsten
innehåller många olika handlingar som kan uppfattas viktiga, men som sällan får stå för
sig själva. Dessa handlingar sägs ofta inom pentekostalismen vara ett uttryck för en inre
tro snarare än handlingar som skapar eller leder fram till tro. När jag i mina
masterstudier skulle välja uppsatsämne valde jag därför att fördjupa mig i den
pentekostala gudstjänstens handlingar för att se hur dessa gudstjänsthandlingar
relaterar till församlingens tro. Studiet har varit en lång resa som både varit spännande
och som givit mig många nya insikter. Jag hoppas att även du som läser denna uppsats
får vidgade och nya perspektiv på den pentekostala gudstjänsten.
Jag vill tacka några personer och sammanhang som gjort den här uppsatsen möjlig. För
det första vill jag tack min fru Anna och mina barn som under fyra år av masterstudier
visat en fantastisk förståelse och stått ut med alla resor och allt skrivande. Utan er hade
jag aldrig rott detta i hamn. Jag vill också tacka min handledare Roland Spjuth som med
stor vishet och klokhet har väglett mig i studiet och genom forskningsprocessen.
Rolands uppmuntran och stöd har varit avgörande.
Tack till församlingarna Europaporten och pastor Andreas Wessman och Hillsong
Malmö och pastor George Eidem för er generositet och att ni låtit mig få besöka och
studera era församlingar. Er tillgänglighet för frågor och förtydliganden har varit mycket
värdefullt.
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Ett tack till pingstkyrkan i Helsingborg som en gång i tiden gav mig möjligheten att
kombinera föreståndarskap med teologiska masterstudier. Utan er förståelse hade jag
aldrig börjat. Likaså vill jag tacka Pingstkyrkan i Lund för ert stöd under de sista
studieåren och att ni givit mig en behövlig flexibilitet mellan församlingstjänst och
studietid.
Framför allt vill jag tacka Gud som år 2016 gav mig en tydlig förvissning om att jag
skulle börja läsa på masterprogrammet. Trots en stor arbetsbörda med heltidsarbete
och studier har Gud varit med och givit den kraft och glädje jag behövt för var dag. Gud
är sannerligen Immanuel, Gud med oss!
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1. Inledning
I denna studie vill jag fokusera på den pentekostala gudstjänsten.1 Jag vill undersöka
vilken spiritualitet och teologi som uttrycks i den pentekostala gudstjänstens handlingar
och hur de undersökta församlingarna uppfattar betydelsen av gudstjänstens liturgi och
handlingar i uppdraget att förmedla tro och att forma lärjungar till Jesus. Uppsatsen är
indelad i olika kapitel där de inledande fyra kapitlen behandlar bakgrund, metod,
material och teori. Denna del ligger sedan till grund för uppsatsens fortsatta
undersökning. I uppsatsens andra del vill jag sedan sammanställa och analysera mitt
insamlade material för att pröva detta mot församlingarnas troslära, samt några utvalda
teorier. Uppsatsen resultat summeras och diskuteras innan den inledande
problemställningen besvaras. Till sist lyfts ett antal områden fram som varit särskilt
utmärkande i studiens resultat.

1.1 Bakgrund och relevans
Gudstjänsten har i alla tider varit ett centrum i kyrkans liv och tjänst, och det är svårt att
överhuvudtaget tänka sig en kyrka utan gudstjänst. Mycket av det som kännetecknar
den kristna tron kommer på ett högst påtagligt sätt fram, gestaltas och möter de troende
i gudstjänsten. I Bibeln kan vi läsa att de första kristna i Jerusalem möttes varje dag i
församlingsmedlemmarnas hem där de bl.a. bröt brödet och höll gemensam måltid (Apg
2:46). I den tidiga kyrkans veckorytm kom söndagens sammankomst att uppfattas som
särskilt viktig, och orsaken till detta var logisk. Det var på söndagen Jesus hade uppstått

Begreppet pentekostal är komplext då den pentekostala rörelsen är bred och hela tiden utvecklas och tar
sig nya former och uttryck. (Se Anderson 2010:13-27). I denna uppsats använder jag begreppet som en
samlande definition för de kyrkor inom pingstväckelsen som delar en grundläggande teologi och praxis
gällande karismatiska gåvor och dessas yttringar. Pingstväckelsen spred sig i början av 1900- talet över
hela världen och nådde Sverige 1907 där Pingströrelsen blev en organisatorisk beskrivning för de fria
församlingar som från 1913 slöt upp kring Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Pingströrelsen finns
därmed inom pingstväckelsen/pentekostalismen. Pentekostalismen och pingstväckelsen uppfattas som
synonyma begrepp i denna uppsats. När jag i uppsatsen talar om den pentekostala gudstjänsten tar jag den
svenska pingströrelsens gudstjänster som utgångspunkt. Detta är en naturlig avgränsning då det är två
svenska pingstförsamlingar jag här undersöker. För fördjupning av aktuella begrepp, se Josefsson
2005:16-17, Vondey 2017:3-4.
1
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från det döda och söndagens gudstjänst blev utifrån detta den stora mötesdagen för de
kristna (Halldorf 2011:19, Larsson 2012:162). I 1 Kor 16:2 kan vi läsa att Paulus utgår
från att de kristna alltid möttes dagen efter Sabbaten. Varje söndag träffades de kristna
för att fira händelsen att Jesus uppstått från det döda, vilket visar att gudstjänsten utifrån
uppståndelsen som händelse redan från början varit helt fundamental i den kristna
kyrkans tro och liv. I 1 Kor 15:19 skriver Paulus att de kristna är de mest
beklagansvärda av alla människor om inte Kristus skulle ha uppstått. Men nu när Kristus
har uppstått väntar också en framtida uppståndelse och ett stort hopp för alla på Jesus
troende (1 Kor 15:20).
Gudstjänsten centrala plats i kyrkans liv gjorde den också till den samling som på ett
särskilt sätt både formade, åskådliggjorde och förmedlade den kristna tron till
människor. Gudstjänstens handlingar blev här inte bara en ordning vid de troendes
sammankomst utan också en central del i hur församlingen levde ut sin tro, förmedlade
tron och formade församlingens medlemmar. I 1 Kor 14:26 är det tydligt att
gudstjänsten handlingar skall bygga upp de troende och skapa delaktighet, men också
uttrycka det centrala i den kristna tron. Här har firandet av nattvarden varit särskilt
centralt och viktigt då denna måltid både vittnar om Jesus död men också föregriper det
liv som väntar bortom tiden (Halldorf 2011:20).
I detta ser vi att gudstjänsten ända från början varit mer än ord och att gudstjänstens
olika troshandlingar antagligen formade tron lika mycket som det talade ordet.
Gudstjänstens handlingar var på många sätt ett resultat av och ett uttryck för
evangeliets budskap och innehåll.2 Gudstjänstens handlingar drog in hela människan i
gudstjänsten, och den kristna trons lära och liv kunde genom detta också på ett naturligt
sätt förmedlas. Det är något av detta som långt senare (1500-tal) ligger bakom påven
2 För mer ingående genomgång av den tidiga kyrkans gudstjänstinnehåll, se Larsson 2012:160-198. I
denna genomgång är det tydligt att den tidiga kyrkans gudstjänstliturgi helt var sammanbunden och
formad efter den kristna lärans centrala punkter. Hos Justinus (150-talet e.Kr) ser vi att en gudstjänst
innehöll: rening, bön, måltiden (Nattvarden), bön, skriftläsning, undervisning, lovsång, karismatik och
insamling. Det som här var nytt i jämförelse med den judiska synagogans gudstjänstupplägg var det
karismatiska inslaget i gudstjänsten med profetia, uppenbarelse, tungotal och andra andliga gåvor
(Larsson:2012:191).
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Paulus IV:s ord gällande den kristna liturgin dvs. gudstjänstordningen med dess olika
handlingar: ”Vad ni än ändrar på, rör inte liturgin”. (Ekenberg et al.1994:12). Den
ortodoxe teologen John Meyendorff (1926–1992) framhåller också betydelsen av
gudstjänstens handlingar då han menar att den kristna tron förmodligen skulle ha
försvunnit i främre orienten och Östeuropa under den turkiska eller den mongoliska
ockupationens dystra perioder om det inte hade varit för kyrkans liturgi (Meyendorff
1965:91 i Ekenberg 1995:12). Vi kommer senare i denna uppsats att titta närmare på
begreppet liturgi, men kyrkohistorien visar otvetydigt att gudstjänstens olika handlingar
och implicita tro har uppfattats som avgörande för kyrkans överlevnad och möjlighet att
verka och att finnas till i världen.
Utifrån ett frikyrkligt och pingstkarismatiskt perspektiv är ord som liturgi och ritual
främmande, men den frikyrkliga gudstjänsten har ändå haft en tydlig ordning som ofta
kännetecknats av spontanitet (Lindhard 2011:5-6). Denna gudstjänstordning och är
också på många sätt ett uttryck för församlingens tro och spiritualitet där gudstjänsten
är utformad efter församlingens centrala trosövertygelser. Genom att studera
gudstjänstens innehåll och handlingar är det därmed också möjligt att se centrala delar i
både vad och hur församlingen tror.
Idag lever vi i en globaliserad tid där världen genom internet och nya
kommunikationsmedel på ett tydligt och nytt sätt flyttat in i vår vardag, men även i vårt
sätt att fira gudstjänst. Gudstjänsthandlingar byts idag allt fortare ut mot nya, där många
av dessa handlingar inte i samma utsträckning är framvuxna i den svenska frikyrkliga
kontexten. Detta har inte så sällan skapar konflikter i församlingar då
församlingsmedlemmar i detta inte upplevt sig hemma i gudstjänsten eller i dess
uttryck. Gudstjänstens olika handlingar har i detta också upplevts ha blivit urvattnade
och allt mer sakna grund i den egna teologin.
Att detta är en aktuell och laddad fråga blev bland annat synligt år 2012 då den svenske
teologen Sigfrid Deminger skev en artikel i tidningen Dagen där han hävdade att
frikyrkan spelat ut sin roll och att den frikyrkliga gudstjänsten blivit allt mer urvattnade
10

och att den idag uttrycker en allt grundare teologi och spiritualitet.3 Denna artikel var
startskottet för en mycket omfattande debatt i Sverige om den frikyrkliga gudstjänstens
innehåll, uttryck och funktion. Böcker och många tidnings- och debattartiklar skrevs
utifrån Demingers kritik vilket bl.a. visar något av hur viktig gudstjänsten är för många
kristna och att det idag finns en längtan efter att gudstjänsten skall beröra, bygga upp,
forma och skapa delaktighet i den kristna kyrkan.
Demingers kritik utgår från en upplevd erfarenhet av en gudstjänstutveckling där heliga
värden uppfattas ha försvunnit och där grundläggande teologi bytts ut mot en ytlig och
ett mer personorienterat gudstjänstinnehåll. Det är utan tvekan så att Demingers analys
träffar något centralt inom frikyrkan, men hans analys behöver enligt mig även ses i
ljuset av församlingens förändrade verksamhetsutbud där församlingens
huvudgudstjänst idag förväntas tilltala allt fler och både önskar nå inåt och utåt. Detta
har inte så sällan lett fram till en identitetskris gällande gudstjänstens syfte och
huvudsakliga funktion. Denna studie ämnar inte reflektera över gudstjänsten
förändrade utmaningar utifrån att söndagsgudstjänsten idag ofta är församlingens enda
gudstjänst i veckan och därför behöver innehålla allt mer, nå allt fler människor och
därmed också uppfattas behöva innehålla allt fler inslag. Det jag i den här uppgiften vill
titta närmare på är hur två pingstförsamlingar tänker och funderar kring gudstjänstens
handlingar utifrån ett formande perspektiv. Stämmer det att gudstjänstens olika
handlingar idag allt mindre uttrycker och reflekterar församlingens centrala teologi och
att gudstjänstmiljön därmed också blivit en allt svagare trosformande miljö? Hur tänker
en församling kring gudstjänstens handlingar och betydelsen av dem utifrån ett
teologiskt formande perspektiv? Är det rimligt för en pingstförsamling idag att hävda
att gudstjänstens handlingar lika mycket förmedlar och formar tro som uttrycker tro?
Detta är några av många frågor som lett mig in på denna uppsats tematik och fokus på
gudstjänstens handlingar.

Se http://www.dagen.se/debatt/sigfrid-deminger-frikyrkligheten-bar-inte-1.110088
Hämtad 2018-12-05.
3
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1.2 Problemställning
Syftet med denna studie är att med en praktisk teologisk utgångspunkt undersöka den
pentekostala gudstjänsten utifrån ett trosformande perspektiv. Uppsatsen kommer att
titta på två svenska pingstförsamlingar och hur dessa församlingars explicita teologi4
ligger i samklang med dess implicita teologi5. Studiens huvudmål är att undersöka hur
församlingarnas gudstjänster kan uppfattas vara trosformande utifrån deras liturgi6 och
olika handlingar. Genom deltagande i gudstjänsterna som sedan kompletteras med
intervjuer vill jag finna svar på studiens olika frågor. Jag vill också diskutera hur den
pentekostala gudstjänsten som en trosformande miljö kan stärkas utifrån en praktisk
teologisk utgångspunkt.
Problemställning är:
Vilka trosövertygelser uttrycker den pentekostala gudstjänstens liturgi och handlingar och
hur kan gudstjänsten som trosformande miljö stärkas och utvecklas?
Forskningsfrågor:
-

Vad är utmärkande drag i söndagsgudstjänstens gudstjänst?

-

Vad ligger till grund för församlingarnas gudstjänstliturgi och hur förhåller den
sig till församlingens explicita teologi och spiritualitet?

-

Hur skulle gudstjänsten kunna förstärkas som en trosformande miljö?

För att svara på problemställning och de efterföljande arbetsfrågorna kommer
jag framför allt att ägna mig åt empiriska platsstudier. Dessa studier genomförs framför
allt genom deltagande observationer som sedan kompletteras med intervjuer och
läsning av församlingarnas egna trosdokument (Bilagor 3 och 4). Resultatet analyseras
sedan framför allt med hjälp av det teoretiska ramverk som presenteras i kapitel 4.

Explicit syftar på den nedskrivna och tydliggjorda teologin.
Implicita syftar på det utlevda troslivet, den utlevda teologin.
6 Liturgi syftar på gudstjänstens ordning och struktur. Kan också uppfattas som en förkroppsligad
tillbedjan genom en bestämd och synlig ordning eller struktur. (Se kap. 4.2.2 i denna uppsats).
4
5
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1.3 Ämnestillhörighet
Uppsatsen är praktisk teologisk i bemärkelsen att studien utgår från den mänskliga
erfarenheten av tron genom de handlingar som uttrycks i gudstjänsten.7 Den praktiska
teologin har i uppdrag att bl.a. förmedla och tillrättalägga teologi så att den kan levas ut
(Hegstad 2002:173). Utifrån detta vill jag i detta arbete utifrån ett praktiskt- teologiskt
perspektiv undersöka vilken teologi som i den lokala församlingskontexten är
tillrättalagd och förmedlas i de undersökta församlingarnas gudstjänsthandlingar. Den
information jag samlar in från mina empiriska iakttagelser vill jag sedan ta med mig in i
det teoretiska studiet. Hegstad menar dock att teorin inte är det slutliga rummet för
praktisk teologi utan att teorin återigen måste komma ut i praxis. Han talar om praxisteori- praxis där teologin utgår ifrån en problemställning som kommer från kyrkans liv
och praxis. Denna problemställning bearbetas sedan teoretiskt för att slutligen åter igen
leda in i praxis. I detta menar Hegstad att församlingens praxis inte enbart bör uppfattas
som ett resultat av teori utan att praxis också leder till teori som sedan återigen uttrycks
i praxis. Målet är därmed inte att endast lösa en problemställning teoretiskt, utan att
denna teoretiska lösning åter skall leda in i praxis och att den först då i praktiken
uppfattas vara löst. Det är för många troligen ingen nyhet att det bakom all praxis finns
en teoretisk grund men det är lika självklart och naturligt att det även finns en praktisk
grund bakom teorin. I detta blir den praktiska teologin inte heller ett tillägg till den
”egentliga” teologin, dvs. den nedskrivna eller teoretiska, utan blir ett integrerat element
innanför det omfattande teologiska projektet (Hegstad 2002:174).
Utifrån detta vill jag i detta arbete utifrån en praktisk- teologisk utgångspunkt
undersöka vilken teologi som i den lokala församlingskontexten är tillrättalagd och
förmedlas i de undersökta församlingarnas handlingar. Den information jag samlar in
från mina empiriska iakttagelser vill jag sedan ta med mig in i det teoretiska studiet.

7 Praktisk teologi kan uttryckas enligt följande: ”Practical Theology is critical, theological reflection on the
practices of the Church as they interact with the practices of the world, with a view to ensuring and
enabling faithful participation in God´s redemptive practices in, to and for the world.” (Swinton och Mowat
2006:5)
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I boken Söndag- Gudstjänst i en ny tid skriver Joakim Hagerius att det inom frikyrkan
finns en stark tilltro till kunskapsöverföring, undervisning och information. Detta leder
till att det vi säger blir viktigare än det vi gör och frikyrkans gudstjänstlokal är utifrån
detta också ofta utformad för att lyssna snarare än att göra (Hagerius 2015:29). Om
detta skriver teologen Hans Johansson i sitt kapitel om en rätt firad gudstjänst i boken Så
som det har berättats för oss. (2007). Han utgår från det latinska uttrycket Lex orandi,
lex credendi, vilket översätts: som vi ber, så kommer vi också att tro. Bönen handlar här
om den gemensamma bönen, och kan uppfattas handla om bönen i gudstjänsten.
Johansson skriver att gudstjänstens utformning och trons lära är beroende av varandra,
där vi tror så som vi firar gudstjänst. Här betonas ordningen att gudstjänst kommer först
och teologi sedan. Först praktik och sedan teori vilket går i linje med det
Hegstad uttryckt i sin teori om praxis- teori- praxis. Johansson lyfter fram att
gudstjänstens liturgi borde vara den grundläggande teologin från vilken annan teologi
eller dogmatik härrör (Johansson 2007:112). Med liturgi utgår Johansson från den
fördjupande struktur i gudstjänsten som uttrycker och utvecklar kyrkans levande
tro (ett så kallat ordo). I detta blir kyrkans liturgi motsvarigheten till det apostoliska
vittnesbördet om Jesus Kristus. (Johansson 2007:113). Teologin som tagit gestalt i
detta ordo: ”är förbundet med människans gudsmöte och utgör en personlig integrerad
kunskap om Gud, varför man talar om den som primär teologi” (Johansson 2007:113). I
detta blir det enligt Johansson tydligt att gudstjänstteologin måste vara inriktad på
kyrkans gudstjänsthandlingar, eftersom det är där den primära teologin äger rum. Sätts
den uttalade läran i centrum, som den ofta gör i frikyrkan, riskerar gudstjänsten bli en
form av undervisning där trons sanning blir knutet till predikan och inte till hela
gudstjänsten som sådan.
Jag komma att återkomma till Hans Johanssons resonemang, men det jag nu i detta vill
visa är att denna uppsatstematik och problemställning tar sin utgångpunkt i den
mänskliga erfarenheten och därmed också helt klart bygger på ett praktisk teologiskt
perspektiv med utgångspunkten praxis- teori- praxis.
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1.4 Personlig ingång
Jag har personligt tillhört den svenska pingströrelsen i mer än 20 år. Jag kom till tro
under 1990-talet och blev därefter aktiv i en lokal pingstförsamling. Relativt snart insåg
jag gudstjänstens centrala roll för både församlingen och för den enskilt troende. Jag
uppfattade söndagens förmiddagsgudstjänst som identitetsbärande, trosformande och
som en gemenskapsbyggande samling. Där möttes gammal som ung, och känslan av
tillhörighet var tydlig. När jag efter ett års bibelskola år 1999 började arbeta som
medarbetare i en pingstförsamling fick jag förmånen att också arbeta mer ingående med
gudstjänstens innehåll och utformning. Då insåg jag ännu tydligare att gudstjänsten
engagerade och att förändringar i gudstjänsten alltid blev föremål för reaktioner,
diskussioner och ingående samtal. Gudstjänstens ordning och innehåll var mer än ramar
för de troendes sammankomst, det var ett trosuttryck som på ett tydligt sätt uttryckte
församlingens tro, lära och teologi. Att ändra i gudstjänsten upptäckte jag därför var ett
mer ingående ingrepp i församlingen än vad som vid ett första ögonkast verkade vara
fallet.
Jag har sedan dess arbetat i flera församlingar och därmed följt den svenska
pingströrelsens gudstjänstarbete på nära håll. Som församlingsföreståndare i en relativt
stor Pingstförsamling är jag idag också ansvarig för församlingens gudstjänster med
dess innehåll och uttryck. I takt med att söndagens gudstjänst enligt mig har blivit allt
mer central i församlingslivet och ökat i betydelse som trosformande samling har jag de
senaste åren också allt mer funderat på vad vi gör i gudstjänsten och varför. Jag har allt
mer ingående funderat på vilken teologi som predikas och hur vi gestaltar denna teologi
i sättet vi firar gudstjänst. I takt med att allt fler pingstförsamlingar idag lyfter in allt mer
internationella handlingsmönster och tankegångar i gudstjänsten har detta skapat
många brännande frågor om den pingstkarismatiska gudstjänstens innehåll och uttryck.
I detta ställer jag mig bl.a. frågan om vilken typ av kristendom gudstjänsten vecka efter
vecka uttrycker och är med och formar? Med andra ord skulle man kunna fråga sig vilket
trosresultatet blir för en människa som regelbundet och i huvudsak endast kommer på
gudstjänst?
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Som pingstpastor har jag naturligt en god insyn i pingströrelsens gudstjänsttradition
och hur en gudstjänst vanligen firas. Detta ger mig värdefull kontextuell kunskap där jag
inte är i lika stort behov av att läsa in mig på den svenska pingströrelsen för att göra
denna studie. I detta behöver jag samtidigt vara medveten om att det kan finnas
utmaningar i att forska på en rörelse som man själv är en del av. Risken att inte granska
och värdera mina resultat tillräckligt kritiskt kan vara en av dem. En annan sak kan vara
att jag kan riskera uppfatta saker inom pingströrelsen som självklara och därmed skapa
ett visst utanförskap för den läsare som inte lika väl känner till den svenska
pingströrelsen och dess gudstjänsttraditioner. För att undvika detta vill jag efter bästa
förmåga vara noga med att analysera och pröva mitt insamlade material mot studiens
teoribas och arbeta fram noga genomtänka observationsguider och intervjufrågor.

1.5 Fokus och avgränsning
Som det i inledningen redan framgått vill jag i denna uppsats studera den pentekostala
gudstjänsten utifrån dess handlingar och uttryckta trosliv. Detta kan uppfattas gå in
under det som kallas en församlings spiritualitet. Jag kommer i kap 4 att gå närmare in
på begreppet, men Lars Råmunddals definition kan redan nu vara värdefull att lyfta fram
då den både ger fokus och avgränsning. Han skriver att kristen spiritualitet och
församlingsspiritualitet i grunden handlar om: sättet kristna erfar, tillvaratar och lever
ut tron på den treeniga Guden. (Råmunddal 2013:2).
Huvudfokus för denna uppsats är att se centrala andliga praktiker och handlingar i
gudstjänsten som formar, uttrycker och utvecklar det kristna troslivet. Frågan om hur
ett kristet liv kan formas i och genom andliga praktiker är här viktig och kommer att
ligga till grund för min studie. Studien vill också fokusera på hur de undersökta
församlingarna ser på sin egen spiritualitet och hur betydelsefulla religiösa handlingar
uppfattas vara i församlingens arbete utifrån ambitionen att forma en stark tro och ett
aktivt lärjungaskap.
Studien har utifrån detta en klar avgränsning. Den kommet inte att fokuserar på det
talade ordet, dvs. det som predikas eller sägs i gudstjänsten. Då studien också är
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avgränsad till att endast undersöka två pingstförsamlingar gör den inte heller anspråk
på att säga något om hur den svenska pingströrelsen i stort ser på gudstjänstens olika
handlingar och vilken betydelse sådana uppfattas ha för ett svenskt pentekostalt
gudstjänstliv. Studien bör därför ses som ett nedslag i två olika svenska
pingstförsamlingar, men då många av Sveriges pingstförsamlingar har liknande struktur
och sätt att fira gudstjänst kan andra pingstförsamlingar med stor sannolikhet hitta
tydliga beröringspunkter med de undersökta församlingarna och därmed även finna
denna studie värdefull och relevant för sitt lokala sammanhang.
Jag kommer att besöka mina studieförsamlingar vid tre tillfällen och studien är därför
ingen djupanalys över längre tid utan bör ses som ett tillfälligt nedslag de undersökta
församlingarnas gudstjänstliv. Det är vad jag ser vid mina besök som sedan också
kommer med i studien. Jag tror dock att jag efter tre besök fått ett relativt bra underlag
för att kunna göra studien på ett tillfredställande sätt.

1.6 Sammanfattning
I detta kapitel har jag redogjort för något av bakgrunden till gudstjänstens centrala plats
i den kristna församlingen och hävdat att det som händer i gudstjänsten också har en
stor inverkan på den kristna församlingens liv och arbete. Jag har lyft fram hur samtalet
om gudstjänsten väcker känslor, och hur den berör något djupgående hos en frikyrkligt
troende. Jag har även beskrivit mitt eget engagemang och koppling till pingströrelsen. I
ljuset av denna bakgrund har vi sedan sett att denna uppsats syftar till att från en
praktisk teologisk utgångspunkt fokusera på gudstjänsten som en trosformande miljö
genom att undersöka vilken teologi som uttrycks i två svenska pingstförsamlingars
liturgi och gudstjänsthandlingar. Arbetet har beskrivits vara avgränsat till att undersöka
två församlingars gudstjänster och kommer att bestå av empiriska observationer som
understödjs av intervjuer och ett teoretiskt ramverk. Jag har också redogjort för
studiens problemställning.
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2. Material och metod
I kapitel ett har jag redogjort för bakgrunden till denna studie, min personliga ingång,
samt problemställningen och hur studien avgränsats. Jag ska i följande kapitel redogöra
för mitt val av metod och material jag kommer använda för att besvara min
problemställning.

2.1 Material
Här följer nu en presentation av uppsatsens material och något om hur urvalet av
forskningsförsamlingar har gjorts. Litteraturen som presenteras är ett urval och full
förteckning över använd litteratur finns i referenslistan i slutet av detta arbete.
2.1.1 Urval av studieobjekt
En viktig del i denna studie är att välja ut två församlingar som vill bli undersökta och
observerade. I detta har jag utgått från följande fyra urvalskriterier:
a) Det ska vara pingstförsamlingar
b) De ska vara lokaliserade i samma stad
c) Den ena församlingen ska vara mer traditionell i sitt sätt att fira gudstjänst medan den
andra skall uppfattas som mer modern.8
d) De ska uppfatta gudstjänsten som central och särskilt viktig för församlingslivet.
Jag valde att sommaren 2018 undersöka om Malmö hade två Pingstförsamlingar som
kunde vara aktuella för studien. Jag upptäckte relativt snart att församlingarna
Europaporten och Hillsong Malmö hade den bredd jag sökte efter, och med sina olika
uttryck och stil passade bra att ingå i studien. Jag kontaktade dessa församlingar och
beskrev projektets innehåll och syfte. Båda församlingarna bejakade därefter förfrågan
om att ingå i studien.

8 Uppfattningen om vad som är traditionellt och modernt utgår här utifrån hur de undersökta
församlingarna själva uppfattar sina gudstjänster. Begreppen behöver här uppfattas i ljuset av den
pingstkarismatiska traditionen, där den traditionella gudstjänsten i högre grad än den moderna har
bevarat en för pingströrelsen, traditionell sångstil och gudstjänstordning osv. Den gudstjänst som
uppfattas som mer modern har i regel genomgått en mer omfattande förändring i sångstil och
gudstjänstordning, utifrån den aktuella tidsandan och samhällskontexten.
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Undersökningen av två församlingar ger studien en karaktär av att vara en komparativ
(jämförande) fallstudie. Sådana studier baseras ofta på kvalitativa metoder som lämpar
sig bra för att förklara eller beskriva ett tillstånd. En sådan jämförande fallstudie
inkluderar två eller fler enheter som jämförs systematiskt. De enskilda enheterna
studeras separat, men på samma sätt, så att de kan jämföras. En komparativ fallstudie
lämpar sig bra för att förstå ett nuläge, att utveckla möjliga förklaringar till, snarare än
att bekräfta hypoteser om, varför något är på ett visst sätt (Brink 1999:173). Min studie
är inte primärt en komparativ studie, men att studieförsamlingarna sätts bredvid
varandra och jämförs är ofrånkomligt.
2.1.2 Presentation av forskningsförsamlingarna
Här följer nu en kort presentation av de båda församlingarna som är föremål för min
undersökning.
A) Hillsong Church Malmö
Hillsong är en australiensisk megakyrka som tillhör det pingstkarismatiska
kyrkosamfundet Australian Christian Churches.9 Hillsong bildades 1993 av Brian
Huston och växte under de fyra första åren från 45 medlemmar till omkring 900
medlemmar. Kyrkan är framför allt känd för sin musikindustri där församlingens
lovsångsmusik nått ut över hela världen. Idag finns församlingen Hillsong i 19
länder och på fem kontinenter där församlingen sammanlagt samlar omkring
100 000 besökare varje vecka.10 Alla församlingsgrupper ser sig som en och
samma församling, och står under Brian Hustons ledarskap. Teologiskt är
Hillsong tydligt pingstkarismatisk och deras trosdokument (Bilaga 3) uttrycker
bl.a. att en människans frälsning finns att få genom en personlig bekännelse av
Jesus. Även dop i vatten och i helig Ande betonas tydligt.11

9 Samfundet har över 1000 kyrkor och mer än 375 000 medlemmar.
Se: https://www.acc.org.au/about-us/ Hämtat 2018-12-05
10 https://hillsong.com/sv/fact-sheet/ Hämtat 2018-12-05
11 https://hillsong.com/what-we-believe Hämtat 2018-12-05
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Hillsong Malmö är ett campus till Hillsong Köpenhamn och startade i mars 2016.
Gudstjänsterna firas på engelska och församlingen består till största delen av
unga vuxna och medelålders människor. Församlingen vill ge ett nutidsenligt
uttryck av församlingsliv som förväntas tilltala den moderna människan.
Församlingen möts till gudstjänst varje söndag kl. 11.00 och kl. 18.00. Idag
samlas några hundra människor varje vecka till gudstjänst.
B) Europaporten
Europaporten är en del av den svenska pingströrelsen och är en sammanslagning
av församlingarna Elim (bildades 1912) och Filadelfia (bildades 1935) som
tidigare fanns och verkade parallellt i Malmö. År 1990 gick de båda
församlingarna samman och bildade Malmö pingstförsamling och hade från
starten 878 medlemmar (Sahrling 2005:57). År 1994 köpte församlingen
mässhallarna vid Stadiongatan i Malmö som byggdes om och stod färdigt 1995. I
samband med detta bildades ett aktiebolag vid namn Europaporten, vilket nu
också blev namnet för hela församlingens verksamhet. Församlingen har idag en
stor verksamhet och innefattar flera olika språkgrupper som inom församlingen
firar egna gudstjänster. Församlingen kännetecknas av stor mångfald och är en
flergenerationsförsamling med verksamheter för både unga som äldre.
Gudstjänstens stil och uttryck kan utifrån den svenska pingströrelsen uppfattas
vara traditionell, men har de senaste åren, som många andra församlingar gått
igenom en utveckling i såväl uttryck som organisation. Församlingen har en
traditionell pentekostal teologi (Bilaga 4). Enligt Pingströrelsens årsbok år 2018
hade församlingen 1374 medlemmar vid årets slut (2018:47).

2.2 Metod
Denna undersökning finns inom området praktisk teologi som utgår från ett samspel
mellan liv/praktiker och tro/teologi. I studien använder jag mig av det som kallas
samhällsvetenskaplig metod. Samhällsvetenskaplig metod handlar om hur vi går tillväga
när vi inhämtar information om ”verkligheten”. Metoden handlar också om hur vi kan
analysera vad denna information berättar så att den ger ny insikt i samhällsmässiga
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förhållanden och processer. För praktisk teologi är detta relevant utifrån att kyrkans
praktiker samspelar med samhällets praktiker och i detta både behöver analyseras,
stärkas och utvecklas.

2.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod?
Inom den samhällsvetenskapliga metodläran finns en skillnad mellan kvalitativa och
kvantitativa ansatser. Kvantitativa undersökningar bygger ofta på ett stort urval
informanter där studien fokuserar på bredd snarare än djup. En kvantitativ
undersökning kan med fördel användas för att få fram hur människor röstat i ett
politiskt val och vilket kön och ålder de som röstat har. En kvalitativ undersökning har
däremot i regel ett mycket begränsat urval av informanter och undersökningen är mer
djupgående. Här är längre intervjuer vanliga för att genom dessa få fram detaljer och
nyanser från informanten. Både kvantitativ och kvalitativ metod skulle kunna bidra till
min studie, men då min studie inte syftar till att få fram hela församlingens uppfattning
och medvetenhet om gudstjänstens spiritualitet och innehåll utan istället mer
djupgående vill förstå och underbygga platsobservationernas iakttagelser väljer jag att
använda mig av den kvalitativa metoden med två mer djupgående intervjuer. För att
söka en djupare förståelse av gudstjänstens handlingar har jag valt att arbeta kvalitativt.
Jag kommer i min undersökning att framför allt samla in data på två sätt, genom
deltagande observationer och intervjuer. Data är något en forskare skapar i sina
undersökningar och de utgör förbindelsen mellan verkligheten och analysen av den.
Data behöver analyseras och tolkas innan de kan sägas ge ny insikt och förståelse
(Oliver 2014:23) och jag kommer att komma tillbaka till detta när jag presenterar min
metod för analysen av mitt insamlade material. Det finns så kallade mjuka- och hårda
data där det sistnämnda ofta gäller lättregistrerade och mätbara sidor av verkligheten
(t.ex. siffror). Dessa data lämpar sig väl för kvantitativ metod. Mjuka data däremot
framstår som mer diffusa och är inte alltid lika direkt observer- och mätbara (t.ex.
mänskligt tal, bilder och text). Denna typ av data lämpar sig väl för kvalitativ metod och
passar därför bra i den undersökning jag skall göra. (Johanssen, Tufte 2002:19).
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2.2.2 Deltagande observationer
Den grundläggande metoden för mitt insamlande av empiriska data är besök där jag
observerar församlingarnas gudstjänster för att se vad som händer. Här är det viktigt att
få tillgång till studiefältet och för att få detta har jag träffat och byggt upp en kontakt
med undersökningsobjektens föreståndare. I dessa möten har jag förklarat syftet med
min studie och hur den kommer att gå till. Enligt Johannessen och Tufte är det också
viktigt att bygga upp en kontakt med informella ledare i den organisation som skall
studeras. För egen del presenterade jag mig vid varje observationstillfälle innan
gudstjänsten för mötesledare och kyrkvärdar så att de visste att jag var där och varför
(Johannessen, Tufte 2002:90). Jag ser mig själv som en observerande deltagare vilket
innebär att jag inte endast sitter med och studerar gudstjänsten, utan jag observerar
genom att också själv delta i gudstjänsten.
De är också viktigt att inse att mycket information blir förbisedd vid ett
observationstillfälle. Mycket av informationen silas genom ett filter av
förhandsuppfattningar utifrån vad jag som forskare personligen upplever vara
intressant att undersöka. Jag behöver därför vara medveten om att jag är en selektiv och
en utväljande aktör och att de data som jag sedan använder i mitt arbete sällan är något
neutralt. Att förstå att andra forskare vid samma observationstillfälle skulle kunnat
observera fler eller andra saker är viktigt att ha med sig i arbetet. Risken att ”missa”
fakta är därmed en del av den kvalitativa forskningens förutsättningar och insikten om
detta är viktig att bära med sig (Johanssen, Tufte 2002:27).

2.2.3 Kvalitativa intervjuer
Mina egna observationer kommer att kompletteras och stämmas av genom kvalitativa
intervjuer. Den kvalitativa intervjun bygger på samtal vilket är en grundläggande form
av mänsklig interaktion. Detta är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde
till människors upplevelse av den levda världen. Kvale och Brinkmann skriver:
Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om
deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i.
(Kvale, Brinkmann 2014:46).
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Forskningsintervju kan kanske framstå som en enkel och okomplicerad sak, men Kvale
och Brinkmann skriver att det är svårt att göra en forskningsintervju bra och det därför
är av stor vikt att planera och tänka igenom intervjuns alla steg innan den görs.12 Jag har
i enlighet med detta skrivit en intervjuguide och försökt se på hela intervjuprocessen
innan intervjuerna genomfördes.
Jag har endast genomfört en djupintervju i varje församling där jag intervjuade
församlingens huvudledare. Intervjun ska uppfattas som komplement till de empiriska
iakttagelserna i gudstjänsten. Till dessa intervjuer skrev jag en intervjuguide13 vars
frågor inte gavs ut i förväg då jag vill komma åt spontana och ej tillrättalagda svar.
Intervjuerna pågick i ca. 60 min och genomfördes med ljudinspelning.
2.2.4 Metod för analys
Denna studie har en induktiv ingång dvs. bygger på empiri utifrån ett begränsat antal
observationer genom besök och intervjuer. Detta ger studien en observerande
utgångspunkt, av hur gudstjänsten i praktiken är, men också ett innanförperspektiv, hur
informanterna dvs. pastorerna uppfattar gudstjänsten. Genom detta bedömer jag att det
finns goda förutsättningar att kunna se om det finns en diskrepans mellan det jag
observerat och det som informanterna uppfattar om gudstjänsten. Intervjufrågorna är
skrivna så att de öppnar upp samtalet, och intervjun därmed till viss del kan formas
utifrån informanternas svar. Det begränsade antalet intervjuer kan motiveras med att
studiens huvudsakliga informationskanal är församlingsbesök och att intervjuerna ska
uppfattas vara kompletterande empiri in i studien. Valet av att endast intervjua
församlingarnas huvudpastorer motiverar jag med att huvudpastorerna på ett särskilt
sätt ansvarar för gudstjänstens genomförande och innehåll. Det hade dock varit
intressant att ha gjort fler intervjuer och fördjupat analysen av hur församlingens
medlemmar uppfattar gudstjänstens handlingar, men detta sträcker sig utanför denna
studies omfång och syfte.

12 1. Tematisering av intervjuprojektet, 2. Planering, 3. Själva intervjun, 4. Utskrift, 5. Analys,
6. Verifiering, 7. Rapportering. (Kvale, Brinkmann 2014:37)
13 Se bilaga 3.
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I analysen kommer jag att systematisera mitt insamlade material i några översiktliga
tabeller (Bilaga A1-3, B1-3). Utifrån studiens teoretiska tolkningsram kommer jag i
dessa tabeller att placera in gudstjänstens olika inslag och handlingar utifrån olika
perspektiv som om handlingarna skulle kunna uppfattas vara rituella, vilken spiritualitet
handlingarna uttrycker, handlingarnas syfte och vilken troslära handlingarna är
relaterade till osv. Denna systematisering ligger sedan till grund för den skrivna
analysen och diskussionen där jag vill försöka motiverar och argumenterar för varför jag
uppfattat vissa handlingar på ett visst sätt och därmed också valt att placera in dem
under vald kategori i översikten. Bilagorna A2 och B2 avser ge en översikt över på vilket
sätt gudstjänstens handlingar relaterar till församlingens troslära, vilket är denna
undersöknings huvudfokus utifrån problemställningen. Bilagorna A1-3 och B1-3 ska
därför läsas, förstås och bedömas utifrån analysens och diskussionens argumentation.

2.3 Anonymitet och etik
Genom de vetenskapsetiska principerna finns ett skydd för den enskilda individen så att
individen inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller skada. Det etiska
individskyddet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning:
1. Informationskravet
Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella
forskningsuppgiftens syfte, vilka villkor och vad som gäller för deras deltagande.
2. Samtyckeskravet
Deltagaren i en undersökning har själv rätt att bestämma över sin medverkan.
3. Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet.
Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av
dem.
4. Nyttjandekravet
Insamlat material får endast användas i forskningsändamål och får t.ex. inte föras
vidare och användas i kommersiellt eller i inte vetenskapligt syfte. 14

14

Se Johanssen, Tufte 2002:61-62, Kvale, och Brinkmann 2014:322-326.
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Mina intervjuer kommer att följa ovan nämnda riktlinjer:
-

jag kommer att ge alla informanter en tydlig beskrivning av mitt projekt.

-

alla informanter kommer att få skriva under ett kontrakt som både klargör deras
vilja att vara med, och där det framgår att alla uppgifter de lämnar kommer att
behandlas konfidentiellt enligt forskningsetikens riktlinjer.

-

jag ger god information om hur intervjun kommer att gå till och hur länge den
kommer hålla på.

-

jag erbjuder informanten möjligheten att titta igenom och godkänna
transkriptionen av intervjun.

Gällande anonymitet kommer det inte framgå vilka som besökt de undersökta
gudstjänsterna eller vem som medverkat. Intervjuerna med huvudledarna kommer inte
vara anonyma då informanternas anonymitet både hade varit svår att garantera och
hade försvagat informanternas bidrag i studien. Men som jag skrivit ovan kommer varje
informant att få skriva på ett godkännande där ledaren godkänner att intervjun kommer
vara offentlig. Jag kommer däremot vara noga med att informera om att intervjuernas
transkription inte kommer att sparas efter studiens färdigställande. Insamlingen av
materialet är godkänd av Norsk senter for forskningsdata (NSD) och följer uppställda
kriterier för hantering av personuppgifter.

2.4 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) handlar om en studies trovärdighet
och resultatens trovärdighet påverkas av en mängd faktorer (Kvale och Brinkmann
2009:263). I arbetet med intervjuer bör jag naturligtvis ta hänsyn till en rad faktorer
som t.ex. min egen ingång i ämnet, informanternas relation till mig som intervjuare,
genomförandet av intervjuerna, informanternas anonymitet (Kvale och Brinkmann
2009:266, 267). Jag måste vara medveten om att reliabiliteten och validiteten i min
undersökning har begränsningar. Då jag endast intervjuar ett fåtal personer blir varje
informants bidrag i undersökningen relativt stort och betydande. Det finns i detta en
påfallande risk att ett annat urval av informanter kunde givit andra svar eller flera
perspektiv. Jag har dock ingen anledning att ifrågasätta giltigheten (validiteten) och
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tillförlitligheten (reliabiliteten) i de utvalda informanternas svar, men jag bör samtidigt
vara medveten om dessa svars begränsningar. Likaså är det förutom intervjuer endast
de iakttagelser jag gjort under mina gudstjänstbesök som ligger till grund för studiens
innehåll. Min studies platsobservationer kan ses som nedslag där jag observerar det som
händer just den aktuella söndagen. Dessa observationer kan dock uppfattas
kompletteras genom studiens intervjuer och teoretiska ram.

2.5 Sammanfattning
I denna uppsats används en samhällsvetenskaplig metod där jag genom mina deltagande
observationer och intervjuer tar en kvalitativ utgångspunkt med mjuka data, där dessa
inte är lika direkt observera- och mätbara som hårda kvantitativa data. Vi har
konstaterat att forskaren i insamlingen av kvalitativa data ofta är selektiv och att man
där behöver vara medveten om att mycket av informationen silas genom ett filter av
förhandsuppfattningar utifrån vad forskaren personligen upplever vara intressant att
undersöka. Jag behöver därför vara medveten om att jag är en selektiv och utväljande
aktör och att data som används sällan är något neutralt. Jag har i detta kapitel också
presenterat mina två forskningsobjekt samt uppsatsens urvalsprocess, etik och
hanterande av information.
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3. Den pentekostala gudstjänsten: Historiska perspektiv och
aktuell forskning
I detta kapitel vill jag mycket summariskt lyfta fram något av det som historiskt
kännetecknat det svenska frikyrkliga gudstjänstlivet. Den svenska pingströrelsen har
nämligen inte endast sitt ursprung i den internationella pingströrelsen utan står också i
nära relation till den svenska frikyrkliga framväxten som sker i Sverige i slutet av 1800talet. Denna historiska bakgrund är viktig att känna till då den på ett högst påtagligt sätt
ligger till grund för den frikyrkliga gudstjänst som idag firas i landets olika
pingstförsamlingar. Den historiska bakgrunden till den australiensiska pingströrelsen
där församlingen Hillsong kommer ifrån kommer här inte att explicit belysas. Grunden
till detta är jag inte använder församlingarnas historik för att förklara det jag ser i min
undersökning.

3:1 En historisk bakgrund till den frikyrkliga gudstjänsten
Det svenskkyrkliga trosmonopolet började under fram för allt andra delen av 1800-talet
utmanas av olika förnyelse- och väckelserörelser som betonade den personliga trons
betydelse, behovet av ett personligt trosavgörande, personlig efterföljelse och som
kännetecknades av en stark lekmannarörelse (Fahlgren 1994:251, Lindberg 1985:66).
Denna tid innebar en ökad religiös (kristen) mångfald genom att enhetskyrkan bröts
upp, och i detta kunde missionsföreningar och traktatsällskap bildas och missions- och
bönehus byggas på många håll (Josefsson 2005:53). Väckelsemötena som växte fram
bestod framför allt av bön, utläggning och sång och hade en enkel struktur (Halldorf
2015:50). Ordet var i centrum där bibelläsning med efterföljande bibelutläggning
betonades utifrån uppfattningen att om den troende lär sig rätt och tror rätt, så lever
hon rätt. Utifrån detta sätt att tänka har den kristna läran tillsammans med det
predikade ordet ända sedan väckelserörelsens början varit i centrum (Hagerius
2015:27). Bibel- och traktatspridning blev centralt och kan också uppfattas ha varit en
avgörande faktor i den framväxande väckelsen (Josefsson 2005:53). Utifrån den tydliga
fokusen på läran är det inte särskilt förvånande att den tidiga frikyrkligheten också
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upplevde flera olika lärostrider, där nattvardspraxis, synen på ämbeten, uppfattningen
om lekmannaskap och församlingssyn kan nämnas som några konfliktområden
(Lindberg 1985:67-70).
Det är in denna mylla av längtan och framväxande frikyrklighet som pingstväckelsen i
början av 1900-talet når Sverige, och det är framför allt i baptistförsamlingar
pingstväckelsen får fäste. Den blivande store pingstledaren Lewi Pethrus kom 1911 till
Stockholms sjunde baptistförsamling Filadelfia (Alvarsson 2007:38). Församlingen
uteslöts 1912 från baptistsamfundet, och den officiella orsaken var att Pethrus och
Filadelfiaförsamlingen skulle ha haft en avvikande syn i nattvardsfrågan, men detta var
inte hela bilden (Danling 2015:110). En bakomliggande orsak till splittringen sägs också
ha varit en växande frustration och irritation bland ledande baptister när de såg den
andliga väckelsen och det karismatiska liv som kännetecknade Filadelfiaförsamlingen
(Andström 1966:49, Aronsson 2005:36).
Historiskt finns det stora skillnader i hur en frikyrkoförsamling uppfattade sin
gudstjänst och hur förmiddagsgudstjänsten firades.15 En grund för detta var
kongregationalismens ideal där den lokala församlingens frihet och suveränitet var
grundläggande och betonades (Josefsson 2005:218). Skillnaderna var framför allt och
ofta stora mellan församlingar i stad och på landsbygd (Fahlgren 1994:179). Sune
Fahlgren skriver att det frikyrkliga gudstjänstlivet inte kan uppfattas som något
enhetligt. Han skriver att det i den svensk frikyrklighet finns många utvecklingslinjer
som löper samman men som också löper parallellt (Fahlgren 1994:179). Trots detta
menar Fahlgren att frikyrkan ofta försökt finna fromhetsmönster som är

15I grova drag kan den svenska frikyrkligheten delas in i två huvudströmningar. För det första går det att
tala om en inomkyrklig väckelse som organiserades bland annat i Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS).
Väckelsens folk deltog i kyrkans högmässa men kompletterade denna med egna evangeliska möten
inriktade på väckelse. I en annan del av frikyrkan har väckelsemötet betonats ännu tydligare, vilket också
har givit en grundläggande väckelseidentiteten för dessa frikyrkosamfund. Här har det ofta funnits ett
främlingskap för den lutherska gudstjänsten och för en uttalad kyrklig liturgi då denna uppfattats som en
fiende till andligt liv. Istället formades ett församlingsliv som var präglat av den amerikanska
väckelsekristendomen (Fahlgren 1994:187). Dopet och Nattvarden har i denna frikyrklighet fått stå
tillbaka för eftermötet och kallelsen till första bänken har historiskt uppfattas som det stora sakramentet.
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gränsöverskridande och att frikyrkan inledningsvis försökte forma en enad kyrka.16 Att
detta inte lyckats menar Fahlgren delvis kan bero på de olika sätten att fira gudstjänst.
Om detta stämmer är gudstjänsten mycket identitetsbärande och uttrycker något
djupgående om församlingens liv, tro och spiritualitet.
3.1.1 Historiska frikyrkliga kännetecken
Trots uppenbara skillnader mellan frikyrkor och deras gudstjänster finns det
genomgående och gemensamma drag i frikyrkan. Sune Fahlgren ger i sin bok I enhetens
tecken, exempel på detta (1994:180–194).17 Han ger följande punkter:
1. Gudstjänstens utformning präglades av kongregationalismens ideal.
Kongregationalismen innebar som vi redan nämnt att en församling själv
ansvarar för gudstjänstens utformning och innehåll. En bärande princip med
denna uppfattning är att medlemmen genom tron på Jesus Kristus har ett direkt
tillträde till Jesus Kristus utan en prästs förmedling. Den lokala församlingen
uppfattas vara kompetent att själv fatta beslut och ta ansvar inför Gud.
Gudstjänsten har också traditionellt kännetecknats av de enskilda deltagarnas
engagemang och medverkan. Trots betoningen av den kongregationalistiska
principen menar Fahlgren att det i hög grad varit upp till församlingens pastor
och andra gudstjänstledare att utforma gudstjänsten (Fahlgren 1994:181). Den
kongregationalistiska friheten blev därmed pastorns frihet där gudstjänsten i
praktiken formas av den som står i talarstolen.
2. Det skall vara en fri och enkel gudstjänst.
Gudstjänsten skulle vara enkel och fri (Josefsson 2005:219) och Fahlgren menar
att liturgi och väckelse uppfattades stå mot varandra (Fahlgren 1994:182). Frihet
kännetecknade både gudstjänsten form och innehåll och idealet blev en
förkunnelse utan manuskript som eftersträvade både det personliga, fria och
spontana (Halldorf 2015:53). På detta sätt hoppades man ge rum för stundens
16 Alf Tergel skriver att det fanns en stor skillnad mellan väckelserörelsens olika grenar, men att det ändå
har funnits en gemensam stark individuell observans kombinerat med långtgående socialt engagemang
och ansvarstagande (Tergel 2001:523).
17 Se även Josefsson 2005:218-219.
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ingivelse dvs. den helige Andens omedelbara inspiration och dynamik. Den
vanligaste principen för denna frihet var till exempel idealet att vem som helst i
princip kunde delta i gudstjänsten med fri bön, sång och vittnesbörd.18 Trots
rädsla för formalism fanns det ofta en invand och uttalad ordningsföljd som
gudstjänstens mer eller mindre spontana inslag följde.
3. De gick på möte.
De kristna som tillhörde en frikyrka sa sig gå på möte snarare än gudstjänst
(Fahlgren 1994:184-187, Josefsson 2007:52). I detta låg en betoning på att
samlingen ämnade leda den enskilt troendes till ett möte med Gud men också att
de troende kom samman och möttes. Det fanns många olika typer av möten som
bönemöten, väckelsemöten, församlingsmöten, förmiddagsmöten, och så vidare
(Halldorf 2015:49-50). Ulrik Josefsson skriver att detta innebar ett minskat fokus
på gudsfolkets gemensamma handlande till förmån för personliga erfarenheter
(Josefsson 2005:219). Detta är en viktig insikt i vårt arbete med att försöka förstå
varför den frikyrkliga gudstjänsten traditionellt haft så lite av återkommande och
gemensamma liturgiska handlingar som gemensam trosbekännelse och
syndabekännelser. Språkbruket förändrades dock och i slutet av 1900- talet
benämndes församlingens huvudsamling i tidningen Dagens annonseringar som
gudstjänst (Josefsson 2007:52)
4. Gudstjänsten var centrerad kring predikan.
I frikyrkan har predikan ofta uppfattats vara synonymt med själva gudstjänsten
och därför kan vi bl.a. se att annonseringen av gudstjänsten i tidningen ofta har
kallats för predikoturer. Talarstolen hade den främsta platsen i lokalen och alla
andra delar av gudstjänsten var underordnade predikan. Detta gällde även
musiken där musiken i mötet uppfattades öppna och understödja predikantens
förkunnelse (Josefsson 2007:54). I detta blev pastorn/predikanten som
förmedlare av Guds tilltal en central figur i gudstjänstlivet. Förkunnelsens
Detta kunde dock i praktiken vara svårt att få till när församlingarna växte, men strukturen av
lekmannadeltagande och öppenhet för Andens tilltal var oavsett församlingsstorlek central.
18
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monopolställning och betoningen på den individuella upplevelsen gjorde också
att sakramenten sköts åt sidan i det flesta frikyrkor. Nattvarden firades
traditionellt en gång i månaden och uppfattades som en åminnelsemåltid.
Till dessa punkter kan vi också lägga frikyrkornas avståndstagande från äldre kyrkors
liturgiska handlingar. Gudsmötet skulle inte vara beroende av yttre medel eller liturgiskt
handlande utan uppfattades istället bygga på den inre personliga erfarenheten i det
vardagliga livet med Gud.
Detta visar att frikyrkan som väckelse- och kyrklig förnyelserörelse traditionellt sett inte
betonat gemensamma liturgier eller ritualer. Gudstjänsten har istället ofta haft sin
utgångspunkt i väckelsemötets enkla och personliga form där det inre och personliga
betonats framför det yttre och instrumentella. Vad som utmärker den
pingstkarismatiska spiritualiteten beskriver jag något i kap 4, men i ljuset av den
frikyrkliga historien förefaller det klart att begreppet liturgi och en styrd ordning i regel
inte uppfattas ligga naturligt i den frikyrkliga traditionen. Men trots detta fanns det ofta
inom pingströrelsen en genomtänkt och given liturgi med rituella handlingar som i stort
var likartade över hela landet.
Beroende på vilken typ av gudstjänst som firades lyftes olika delar in i gudstjänsten
ordning. Gudstjänstens mötesledare höll ihop och ledde gudstjänsten. Gudstjänsten var
centrerad kring predikan men kännetecknades också av tillbedjan och lovprisning,
vilket enligt Fahlgren blev särskilt centralt under den karismatiska förnyelsen under
1960 och 1970- talet (Fahlgren 1994:337, 340). Gudstjänstordningen fram till predikan
kännetecknades ofta av sång, vittnesbörd och bön. Stunden för avgörelse och överlåtelse
till Gud fanns ofta i slutet av gudstjänsten. Det som också kännetecknade
pingströrelsens gudstjänster var förväntan på den helige Andes kraft och att det gavs
utrymme för den helige Andes gåvor att verka och uttryckas (Se Josefsson 2005:226).
Sammanfattningsvis kan följande gudstjänstinslag nämnas som traditionellt vanliga i
den pingstkarismatiska gudstjänsten:
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-

Gemensam sång/solosång (Den gemensamma sångboken Segertoner)

-

Det personliga vittnesbördet

-

De gemensamma och fria bönerna

-

Karismatiska inslag som profetia, kunskapens ord osv.

-

Kollekt

-

Predikan

-

Personlig avgörelse/omvändelse vid första bänk

-

Bön genom handpåläggning

-

Smörjelse med olja vid bön för sjuka

-

Nattvard (en gång i månaden)

-

Dop

Vad den pingstkarismatiska gudstjänsten idag innehåller för olika delar kommer på basis
av mitt studium att beskrivas närmare längre fram i denna uppsats.

3.2 Tidigare forskning
Forskningen om den svenska pingströrelsen i allmänhet och dess liturgi i synnerhet är
växande, men det är ändå ett forskningsområde som historiskt kan uppfattas vara
eftersatt. De avhandlingar som finns berör framför allt olika historiska perspektiv på
dess spiritualitet, karismatik och församlingssyn. Här kan nämnas Ulrik Josefssons
avhandling Liv och över nog (2005) som behandlar den svenska Pingströrelsens tidiga
utveckling och spiritualitet. Carl Erik Sahlberg avhandling Pingströrelsen och tidningen
Dagen: Från sekt till kristet samhälle 1907-1963 (1977) är en historisk kartläggning som
betonar händelseförlopp och förändringar i rörelsens karaktär från en sluten
sektmentalitet till en mer öppen hållning gentemot samhället. Rhode Strubles
avhandling Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna
(1982) ger en bra redogörelse om den tidiga Pingströrelsens församlingssyn och dess
väg ifrån en isolerad rörelse till en mer öppen sådan. Carl-Gustav Carlssons avhandling
Människan, samhället och Gud: grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning (1990)
har särskilt fokus på pingströrelsens förste och störste ledare Lewi Pethrus teologi och
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trosuppfattning och ger bl.a. ett värdefullt bidrag till bilden av den tidiga pingströrelsens
tro och liv.
Forskningsintresset för den tidiga pingströrelsen har de sista årtiondena ökat. Nils- Eje
Stävare kom 2008 ut med en avhandling om pingstpredikanten George Gustafsson.
Kyrkohistorikern Joel Halldorf har gett ut två böcker om pingstledaren Levi Pethrus,
Lewis brev (2007) och Biskop Lewi Pethrus (2017).
När det gäller forskning om gudstjänstens rituella dimension finns inte mycket svensk
forskning. Forskaren Martina Prosén skriver just nu på en avhandling vid Lunds
universitet om rituella handlingar i afrikanska pingstkarismatiska församlingar och här
skulle flera pågående projekt även kunna nämnas på både doktors och mastersnivå.
Internationellt finns viktiga verk av pingstforskarna Daniel E Albrechts Rites in the spirit:
a ritual approach to Pentecostal/Charismatic spirituality (1999) och Simon Chan
Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community (2006). En relativt ny bok
som behandlar pentekostal församlingsspiritualitet är The Spirit Driven Church : Signs of
God's Graceful Presence (2017) av den norske professorn och teologen Terje Hegertun.

3.3 Sammanfattning
I detta kapitel har jag mycket kort och summariskt lyft fram en historisk bakgrund till
den pingstkarismatiska rörelsen i Sverige. Vi har här sett hur gudstjänsten inom
frikyrkan både haft drag som förenat men också det som skiljt kyrkor åt. Vi har lyft fram
ett antal särdrag i den kongregationalistiska frikyrkliga gudstjänsten och sett att
pingströrelsen med sin fria gudstjänsttradition ofta haft en väl beprövad, gemensam och
återkommande gudstjänstordning. Historiskt har den pingstkarismatiska gudstjänsten
haft sin utgångspunkt i den mindre formella väckelsemötesformen där
gudstjänstbesökarna ofta var högst delaktiga i det som hände. Predikan, karismatiken
och den personliga avgörelsen har här varit centrala delar. Avgörelseplatsen vid första
bänk har i detta varit en av de tydligast uttryckta heliga handlingarna i den frikyrkliga
församlingen. Vidare har jag lyft fram något av den forskning som gjorts på den svenska
pingströrelsen och dess gudstjänster.
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4. Teoretisk tolkningsram
I detta kapitel vill jag ge en teoretisk ram som underlag för min analys av gudstjänsten
och dess handlingar. Valet av teoretiska perspektiv har sin grund i beskrivningen ovan
av den frikyrkliga gudstjänstens trosliv och trosformande dimension och att miljö,
spiritualitet och ritualer är särskilt intressanta områden att lyfta fram och betona.
Uppsatsens empiri som är studiens primära informationskälla sätts framförallt samman
och systematiseras i bilagorna A1-3 och B1-3. Detta kapitels teoretiska tolkningsram
syftar till att jag på ett så korrekt sätt som möjligt ska förstå och analysera den
empiriska undersökningen, men också till att kunna ge bidrag till en fördjupning
av arbetet med den pentekostala gudstjänsten.

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv
Denna uppsats utgår från att en person på olika sätt påverkas och formas av
församlingsmiljön och dess handlingar. En förståelse för gudstjänstens transformativa
betydelse behöver därför uppmärksamma ett sociokulturellt perspektiv. Jag kommer
framför allt att utgå ifrån Roger Säljös19 forskning om hur människan formas av den
mänskliga miljön och hur hon tar del av kunskap genom den omkringliggande miljön
och genom att interagera med andra människor. Många av de mest grundläggande
insikter och färdigheter vi behöver förvärvar vi i olika sammanhang som i familjen,
bland vänner och kamrater, i föreningar och på arbetsplatser som inte har som primärt
mål att förmedla kunskaper (Säljö 2014:12). Kunskap uppfattas här vara något som
lever i ett samspel mellan människor och att den därefter också blir en del av den
enskilde individen och hans eller hennes tänkande/ handlande.
Den miljö som människan befinner sig i är en avgörande faktor i hur människan tar del
av kunskap och formas som människor. Säljö skriver att det i varje trivialt samtal,
handling eller händelse finns en möjlighet att individer eller grupper tar med sig
19 Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har en omfattande
publicering om lärande och utveckling i ett sociokulturellt/kulturpsykologiskt perspektiv bakom sig.
Säljös forskning ska dock inte uppfattas som unik. Det kan idag uppfattas som allmänt vedertaget att vi
människor är socialt formade och att vår miljö formar oss.
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någonting som man kommer att använda in i en framtida situation (Säljö2014:13). I en
mer grundläggande mening handla lärande utifrån detta om vad individer och kollektiv
får med sig från sociala situationer och som de sedan brukar i framtiden. Det som
människor tar med sig kan också beskrivas som en kultur. Med kultur menar Säljö den
uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser vi förvärvar genom
interaktion med omvärlden (Säljö 2014:13). Detta innebär att en mängd olika
parametrar från det omkringliggande som är med och påverkar ett sammanhangs
kultur. Men kultur är inget fristående utanför människan, utan bör uppfattas vara något
som skapas av människan och som finns mellan människan och omvärlden (Säljö
2014:30). Det är kulturen – så som definierad här – som sedan ligger till grund för hur vi
tolkar och uppfattar det vi gemensamt och enskilt möter i världen.
En församlingskultur blir därmed viktig när en kyrka vill forma en
församlingsgemenskaps tro, liv och en gemensam värdegrund. En församlingskultur
handlar om att forma och att skapa en församlingsmiljö som ger dess medlemmar rätt
förutsättningar att växa, navigera i, och att skapa trygghet i tron. Församlingens kultur
ger tolkningsramen för hur den kristna tron bör uppfattas och tillämpas. Detta gör i sin
tur att den kristna tron förankras i de troendes liv och skapar en gemensam identitet
och gruppsammanhållning.
Kultur är därmed något mycket djupgående i en gemenskap och att förändra ett
sammanhangs kultur kan därmed både upplevas smärtsamt, svårt och möta stort
motstånd. Jan Inge Jenssen som är professor vid universitetet i Agder skriver att en
organisationskultur ofta blir konserverad och att en kulturförändring därmed kräver tid
om den ska lyckas och vara effektiv (Jenssen m.fl. 2016/2018:144). Jan Inge Jenssens
kollega, professor Dag Ingvar Jacobsen, menar att försöken att ändra kulturen ofta
upplevs som ett angrepp på den kollektiva tillhörigheten. En stark kultur skapar ett
gemensamt språk, gemensamma uppfattningar, en känsla av riktning och enhet som
sammantaget innebär en stark fokusering (Jacobsen 2013:114).
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Min avsikt i denna uppsats är inte att undersöka kulturförändringar utan jag vill snarare
peka på att en församlingskultur skapas i ett sammanhang där människor integrerar
med varandra utifrån sammanhangets trosuppfattningar och att en människas tro
därmed inte skapas eller formas i ett individuellt vakuum. Utifrån detta skulle vi kunna
säga att en kristen människa tror på ett visst sätt därför att sammanhanget gjort det
möjligt. Vi är därmed, utifrån detta en produkt av vårt sammanhang, och det är detta
som är den springande punkten i det sociokulturella perspektivet. Den omkringliggande
miljöns betydelse när tro formas är därför en viktig aspekt som jag utifrån det
sociokulturella vill bära med mig i detta arbete. Utifrån den kristna tron formas
människan även av sin troserfarenhet. Kristna menar också ofta att Gud lagt ner en inre
moralisk kompass i människan och ett behov av att söka det gudomliga (Rom 1). Vi
behöver därmed se hur flera perspektiv behövs för att förstå människans formande och
att det sociokulturella endast är en av dessa formande betingelser.

4.2 Begreppet ritual och pingströrelsens syn på ritual
4.2.1. Studiet av religiösa ritualer
Livet består av en mängd olika handlingar som för oss människor skapar sammanhang
och kontinuitet. Födslar, födelsedagar, påskfirande, julfirande, midsommarfirande och
begravningar är alla exempel på händelser fullmatade med handlingar som vi
gemensamt utövar, samlas omkring, men också lägger olika innebörder i. Människans liv
organiseras och ges riktning när människor deltar i cykler av händelser som länkar
samman generationer och människors mest betydelsefulla händelser. Många av dessa
handlingar skulle vi kunna kalla ritualer20 vilket är särskilda identitets och
meningsskapande typer av handlingar som människan i alla tider och kulturer utövat i
mötet med såväl liv som död. Detta säger oss något viktig om de rituella handlingarnas

20 I uppsatsen använder jag begreppet ‘ritual’ framför ‘rit’. Ritualforskningen är inte konsekvent i hur
begreppen används och ska förstås. När teologen och forskaren Martina Prosén i en av sina outgivna
texter diskuterar frågan skriver hon att: ”det mest fruktbara rent språkligt är att låta ‘ritual’ fungera som
övergripande begrepp både i konkret och abstrakt mening och i alla sina former (singular, plural, adjektiv,
substantiv), medan ‘rit’ kan begränsas till just konkreta och avgränsade handlingar inom en ritual…”
(Prosén 2013:4)
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betydelse för människan. Ritualen skapar mening, sammanhang och kontinuitet och
finns till för människans välbefinnande (Bell 2009:135).
Ritualer kan uppfattas på många olika sätt utifrån bl.a. kontext, kultur och religion.
(Grimes 2014:185). Ritual har av många uppfattats som en mekanisk handling eller ett
mekaniserat sätt att utöva en praktik (Hornborg 2005:12). Denna uppfattning har bl.a.
sitt ursprung hos sociologen R K Merton som på 50-talet sa att ritualer utgör yttre
handlingar utan inre överlåtelse till de idéer och värden som uttrycks (Merton 1957:13).
I detta ligger en uppfattning att en rituell handling görs mekaniskt och utan större
reflektion. Denna uppfattning är idag allmänt kritiserad och även utifrån en kyrklig
utgångspunkt är Mertons uppfattning problematisk då denna skulle reducera kristna
praktiker till handlingar utan liv. Forskaren Roy Rappaport uppfattar ritualer som
mindre konstanta sekvenser av formella handlingar och yttringar som inte är helt
avkodade av utövarna (Rappaport 1999:24). I detta uttrycks en dimension av
mysterium där ritualen innehåller och uttrycker något som är större än vad utövaren
uppfattar. Detta går i linje med hur ritualer ofta uppfattas av kyrkan, där ritualer kan ses
som ett fönster mot det gudomliga och ogripbara.
Vi skulle här kunna räkna upp många fler beskrivningar av ritualer. Men utifrån den
bredd av uppfattningar som funnits historiskt och idag, tror jag att Catherine Bells ord
på ett bra sätt summerar definitionsdebatten då hon säger att det finns många sätt att
agera rituellt och att det inte finns ett universellt sätt att säga vad som konstituerar en
ritual (Bell 2009:164.). Ritualer är därmed något komplext. Samtidigt finns det i
forskningen kring ritualer ett antal viktiga aspekter att lyfta fram.
För det första är det lämpligt att göra en distinktion mellan ritualer och ceremonier. Det
sistnämnda är i grunden något konfirmativt medan en ritual snarare ska uppfattas vara
något transformativt (Turner 1967:95). Ritualer uppfattas därmed inte som tomma
handlingar, utan formar och förmedlar något till utövaren.
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För det andra är det så att religionssociologen Emile Durkheim betonar ritualen som
något radikalt annorlunda jämfört med vardagshandlingar (Durkheim 1996:190), vilket
inte minst blir tydligt när vi studerar religiösa ritualer. Vardagshandlingar har ofta klara
mål (laga mat för att äta sig mätt) medan de rituella handlingarna som t.ex. riktar sig
mot det heliga ofta är mer oklara. Prästen tillagar nattvardsmåltiden, och vi äter den,
men inte för att bli mätta, vilket säger något om att de rituella handlingarna ofta har
andra utgångspunkter och mål än de mer vardagliga. Gudstjänsten innehåller dock även
allmänmänskliga handlingar där det heliga och vardagliga möts.
För det tredje behöver vi förstå sammanhanget som ritualen utövas i. Ann-Christin
Hornborg skriver:
När indianer vid en ceremoni röker pipa är det inte för att de är röksugna (=att röka till vardags), utan
nu har den vardagliga handlingen att röka ändrat karaktär. Handlingen är den samma (att röka) men
inte betydelsen av den, … den kommunicerar nu något annat än bara rökning (vördnad, andakt).
(2005:17).

Den rituella handlingen kan uppfattas som meningsskapande där den är en symbolisk
kroppslig handling i en specifik kontext och som uttrycker en särskild betydelse (Se
Grimes 2014:186). Detta betyder att kontext och sammanhang är avgörande för om och
i så fall hur vi ska uppfatta en handling som rituell. Men när kontext och kultur skiljer sig
åt finns det som vi redan sagt inte ett fastslaget sätt som visar vad som konstituerar en
ritual (Bell 2009:164). Därför kan det anses nödvändigt att i ett sammanhang klarlägga
vilka handlingar som är rituella och inte.
För det fjärde menar Ann-Christin Hornborg att ritualer behöver läras in. Att borsta
tänderna är en handling alla som ser den förstår, men då en rit inte har samma praktiska
funktion som en vardagshandling behöver den läras in av deltagarna (Hornborg
2005:17).
För det femte kan ritualer uppfattas stärka kulturen och identiteten hos de som utövar
dem. Detta blir inte minst tydligt i kyrkans värld där ritualer når över språkbarriärer
och andra sociala och kulturella hinder. En väl inövad ritual kan samla och förena
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människor kring något utanför dem själva. Det är något av detta vi ser vid det svenska
sekulära midsommarfirandet. Här möts alla, oavsett språk eller bakgrund för att dansa
runt midsommarstången. Ritualen, som i detta fall är dans kring midsommarstången,
samlar och förenar, den skapar kultur och blir en mötesplats. Hornberg skriver att
ritualen är en mötesplats där det kulturella och sociala systemet kan kommunicera med
varandra (Hornberg 2005:37).
För det sjätte har ritualen också en moralisk aspekt. Det uppfattas ofta som omoraliskt
att handla i strid med ritualens avsikter. Att t.ex. vara otrogen efter att ha deltagit i en
vigselceremoni betraktas av naturliga skäl som omoraliskt därför att det strider mot
vigselritualens avsikt och innehåll. Men med detta sagt är ritualens främsta funktion
ändå inte att kontrollera individens beteende, utan snarare att etablera konventionella
överenskommelser, lagar och normer så att de samstämmer med hur vardagen är tänkt
att levas. Hornberg skriver att ritualen blir det som fastställer, vaktar och överbryggar
gränser mellan det allmänna systemet och privata händelser (Hornberg 2005:85).
Utifrån tidigare nämnda exempel skulle vigselaktens innebörd och offentliga
förväntningar bli en viktig personlig faktor i en persons strävan efter att leva troget.
Om vi vänder vår uppmärksamhet till kyrkan, är det framför allt i de historiska kyrkorna
som begreppet ritual varit väletablerat och naturligt. Kyrkans olika återkommande
religiösa handlingar som uttrycker, gestaltar och förmedlar trons hemligheter har här
varit centrala i gudstjänstens liturgi. Men även frikyrkan och pingströrelsen har
traditionellt utfört ett antal ritualer som dop, nattvard, begravningar, vigslar, smörjelse
med olja osv.21 Att även frikyrkan uppfattar ritualer som identitetsbärande, trosbärande,
trosförmedlande och som samlande handlingar som både skapar mening och
sammanhang kan vara av stor betydelse, inte minst i en allt mer individualistisk kultur.
Hornberg skriver att det verkar som att vardagens praktik inte räcker till för att
individen skall underordna sina intressen till förmån för det allmännas bästa. Det blir

21 Med några undantag i analysendelen väljer jag att inte tala om begreppet sakrament då jag uppfattar att
detta begrepp definierar ett antal särskilt centrala rituella handlingar i gudstjänsten. Gudstjänstens
rituella perspektiv är dock större än kyrkans sakrament.
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istället de rituella handlingarna som får kommunicera en ordning som påminner
människor om hur de skall uppföra sig för hela gruppens bästa. Vårt dagliga beteende
behöver i Hornbergs resonemang återkommande rituella handlingar för att upprätthålla
sedvänjor och legitimera att det finns en allmän ordning bortom individens godtycke
och något individen kan mäta sitt eget privata beteende mot (Hornberg 2005:85).
Sammantaget uppfattar jag ritualer vara är ett viktigt teoretiskt begrepp i min studie
eftersom det hjälper mig i mina observationer. Den rituella dimensionen förefaller
viktigt när en församling formar sina gudstjänster och vill skapa delaktighet och
förmedlar en tro som både uppfattas vara något gemensamt och individuellt. Viktor
Turners teori om att en ritual är transformerande snarare än konfirmerande kommer att
vara en grundläggande utgångspunkt när jag i min analys undersöker och bedömer vilka
och på vilket sätt vissa handlingar i de undersökta församlingarnas gudstjänster kan
uppfattas som rituella. Jag kommer även att testa någon av församlingens uppfattade
rituella handlingar mer ingående mot de teorier som jag här tidigare har beskrivit.

4.2.2 Begreppet liturgi och pingströrelsens förhållande till liturgi och ritualer
Den svenska och internationella pingströrelsen har sällan talat om liturgi eller ritualer
och det står inte mycket om dessa i den pentekostala litteraturen. En av anledningarna
till detta är att pingstvänner traditionellt haft svårt att erkänna att det i deras kyrkoliv
finns en liturgi med rituella former (Lindhardt 2011:2, Albrecht 1999:9). Pingstvänner
har vanligen uppfattat en bestämd gudstjänstordning och förbestämda rituella
handlingar som något andligt tomt som står i kontrast till spontan, informell och mer
erfarenhetsbaserad form av tillbedjan. Det spontana som ideal har i den
pingstkarismatiska traditionen varit nära sammanbundet med det som uppfattats vara
äkta (Lindhardt 2011:4). Detta har bl.a. lett till att många pingstförsamlingar har
minimerat eller helt tagit bort en standardiserad gemensam bekännelse eller
gemensamma böner likt Fader vår. Det som t.ex. sägs och görs i en pingstkarismatisk
gudstjänst händer inte typiskt genom en formaliserad och konstant beskriven liturgi
med särskilda rituella handlingar, utan genom tydlig spontanitet vilket indikerar det
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plötsliga och den omedelbara inspirationen snarare än noggrann mänsklig förberedelse
(Lindhardt 2011:6).
I boken Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community (2006) ger
pingstteologen Simon Chan ett helt annat perspektiv på spiritualitet som enligt honom
visar att givna och ordnade former inte alls behöver vara motsatsen till den
pingstkarismatiska fria spiritualiteten. I sin beskrivning av det han kallar liturgisk
spiritualitet skriver han att liturgin är en förkroppsligad tillbedjan genom en bestämd
och synlig ordning eller struktur (2006:62). Att upptäcka styrkan i liturgin är det samma
som att upptäcka den sanna vägen till tillbedjan och därför är detta enligt Chan också
den sanna vägen för kyrkan (2006:62). Den genomtänkta och synliga
gudstjänstordningen ger kyrkan en frihet inom vilken tron kan rymmas och synliggöras.
Han lyfter bl.a. fram den lutherske teologen Frank Senn som i sin bok New Creation: A
Liturgical World View skriver:
The church is visible only where the people assemble to do those things that constitute them as the
people of God—proclaim the word of God and celebrate the sacraments of Christ. (Senn 2000:7).

Här uttrycks att de troende i den liturgiska proklamationen samlas för att uttrycka sin
tro och att växa i tron. Chan beskriver ingående i kap 6 hur en gudstjänst utifrån en
liturgisk spiritualitet kan se ut och vad den kan innehålla (Chan 2006:126-146) för att
sedan i kap 7 lyfta ett antal viktiga perspektiv inom denna spirituella liturgi. Här menar
Chan att liturgin hjälper den troende att kliva in i ett trosliv som är större än den enskilt
troende och därför kan den också bära den troende när hon inte själv orkar tro, be,
bekänna eller gå. Liturgin leder oss också enligt Chan från trons ensamhet till trons
kollektiva och gemensamma liv, vilket också är det liv som enligt Chan bör känneteckna
kyrkan.
Chans resonemang har många viktiga perspektiv, men hans syn är inte den som
traditionellt kännetecknat pingströrelsen. Men om vi utgår från att liturgi leder vårt
fokus från varför till hur en församling handlar och lever ut sin tro, är det klar att även
pingstförsamlingars gudstjänster alltid haft har en tydlig liturgi och att även
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pingstförsamlingar lever ut handlingar som måste kunna uppfattas vara rituella. För en
pingstvän är det t.ex. i regel naturligt att smörja en sjuk person med olja och lägga
händerna på den person som är föremål för förbön. Att böja knä vid bön och tvätta
varandras fötter är andra rituella handlingar som kan förkomma utifrån ett globalt
pentekostalt perspektiv. Utifrån detta menar t.ex. pingstforskaren Erik Lindhardt att
pentekostalt troende faktiskt har områden med en högre rituell aktivitet än många
andra kristna grupper (Lindhardt 2011:6). Daniel Albrecht skriver bl.a. om
pingstkarismatiska ritualer utifrån fyra centrala trosområden i den pingstkarismatisk
teologin: a) Frälsningen b) Andedopet c) Helande D) Eskatologi (Albrecht 1999). Kring
alla dessa perspektiv har den pingstkarismatiska församlingen i regel olika praxis och
ritualer som på olika sätt uttrycks i församlingslivet.
Sammanfattningsvis har vi sett att pingstkarismatiska församlingar ofta känner sig
främmande för ord som liturgi och ritual, men att pingstvänner ofta är väl förtrogen med
båda dessa ords praktiska innebörd och funktion. Det andliga livet uppfattas även i de
pingstkarismatiska sammanhangen behöva finnas inom en ordning och omsättas i
handlingar med mönster som ger det andliga livet form. Det är något av detta teologen
Simon Chan vill visa i sin bok och pingstforskaren Daniel Albrecht menar när han säger
att ritualer både dramatiserar och ger liv åt gudsfolkets spiritualitet och gemenskap
(Albrecht 1999:22).

4.3 Vad är kristen spiritualitet?
I en studie som berör den pingstkarismatiska gudstjänsten är det av betydelse att också
säga något om begreppet spiritualitet. Begreppet handlar om det utlevda troslivet, men
begreppet är omdiskuterat och dess användning har inte varit entydigt (Josefsson
2005:26). Begreppet har nämligen de senaste åren utvecklats och fått en allt bredare
användning, och då även långt utanför den traditionellt kristna acceptansen och
förståelsen av spiritualitet (Carson 2011:555). Begreppet är därmed inte specifikt
kristet (McGrath 1999:2,25), men om vi här försöker definiera vad kristen spiritualitet
är ger teologen Alister McGrath följande förslag:
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”Kristen spiritualitet avser frågan om ett uppfyllt och äkta kristet varande som involverar och för
samman de grundläggande idéerna i den kristna tron och erfarenheten av att leva på den grund som
omfattar hela den kristna trons budskap och innehåll.” (McGrath 1999:2).22

McGrath definition av kristen spiritualitet handlar om att leva ut och att erfara den
kristna tron utifrån den kristna trons budskap och innehåll. I hans efterkommande
resonemang i boken Christian Spirituality: An Introduction blir detta inte minst tydligt
när han säger att kristen spiritualitet handlar om att leva ut mötet med Jesus (McGrath
1999:2-3).23 En grundläggande del i detta utlevda liv med Jesus är att tillhöra Kristi
kropp på jorden, församlingen. Det är i församlingen som den kristna spiritualiteten
först och främst är tänkt att finnas, levas ut och formas (Rom 12:4).
Teologen Lars Råmunddal betonar detta i sin artikel (2013) där han lyfter fram
betydelsen av olika församlingspraktiker som både leder till personlig och gemensam
utveckling (Råmunddal 2013:3). När Råmunddal definierar kristen spiritualitet utgår
han ifrån teologen Tone Stangeland Kaufmanns definition där begreppen erfara,
tillvarata och att leva ut är centrala. Här betonas både den enskilda och den
gemensamma församlingsspiritualiteten. Utifrån detta säger Råmunddal att kristen
spiritualitet och församlingsspiritualitet handlar om sättet kristna erfar, tillvaratar och
lever ut tron på den treeniga Guden. Men också om hur en församling upplever,
tillvaratar och lever ut sin tro (Råmunddal 2013:2).
Att uppfatta spiritualitet utifrån perspektivet att leva ut den upplevda erfarenheten av
tron är också i linje med pingstforskaren Daniel Albrechts syn (1999:14). Kristen
spiritualitet kan därmed både uppfattas utifrån ett personligt och ett gemensamt
perspektiv, där trons praktik och utlevda liv är i fokus. Detta är ett viktigt perspektiv när
vi i denna studie teoretiskt analyserar gudstjänstens gemensamma och individuella
handlingar. Sammantaget visar detta att ett kristet liv i grunden inte är en uppsättning
idéer, utan ett trosliv som tar sig uttryck i liv och handling.

22
23

Min egen översättning från engelska till svenska.
I McGraths utläggning betonas att mötet med Jesus både har en personlig och en kollektiv sida.
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4.3.2 Bärande element i pentekostal spiritualitet
Den pentekostala rörelsen har kännetecknats av det utlevda livet i Kristus, snarare än
nedskrivna teologiska lärodokument. Erfarenheten av pingsten är central för både liv
och lära, och här är ordningen viktig. För en pingstvän betonas det utlevda troslivet före
lärosatser och pingstteologen Wolfgang Vondey skriver därför att en pingstvän
traditionellt inte har haft en teologi; de har levt den (Vondey 2017:14). Här är det
utlevda troslivet utifrån pingsten utgångspunkten för den pingstkarismatiska teologin.
En sådan teologi skriver Vonday kännetecknas av spontanitet, entusiasm, improvisation
och andras fria engagemang i en obegränsad rörelse av Guds Ande (Vondey 2017:13).
När vi granskar den pentekostala spiritualiteten har den svenske teologen Ulrik
Josefsson lyft fram fyra områden som kännetecknar den pentekostala spiritualiteten.
Han talar om att den pentekostala rörelsen är: 1. Kristocentrisk 2. Restaurationistisk 3.
Erfarenhetsbaserad 4. Pragmatisk. Dessa punkter kan vara viktig att känna till när vi vill
förstå det pingstkarismatiska troslivet och därför följer här en kort redogörelse för dem
var och en.
1. Kristocentrisk spiritualitet
Pingströrelsens spiritualitet har alltid haft en radikal centrering kring Jesus.24 I
den ofta mycket sparsamt utsmyckade kyrkolokalen har Jesusnamnet ofta
exponerats och varit väl synligt på talarstol eller på annan central plats i
kyrkorummet. Erfarenheten av Jesus och frälsningen är central i pingströrelsen
vilket har lett fram till en stark fokusering på evangelisation och mission
(Josefsson 2007:16). Inom delar av pentekostalismen har hela det teologiska
tänkandet historiskt samlats i en kristologisk struktur. Ett exempel på detta är
det fyrfaldiga evangeliet där Jesus uppfattas som frälsare, helare, andedöpare och
kommande konung (Josefsson 2005:362). Jesus är i första hand inte en teologisk

24 Den historiska betydelsen av Jesus som förebild för kyrkan blir också tydlig när en av de mest lästa
kristna böckerna vid sidan av Bibeln är Thomas av Kempis Om Kristi efterföljelse. Teologen
Corinne Ware skriver ingående i sin bok Discover your spiritual type: A guide to individual and
congregational growth om Jesus spiritualitet och hur kyrkan på olika sätt kan ta efter Jesus spiritualitet.
(Ware 1998).
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samlingspunkt i pingströrelsen utan uppfattas snarare vara ett centrum för den
personliga erfarenheten. Det är därför centralt och viktigt att leda människor till
ett fördjupat möte med Jesus och till en personlig relation med honom (Josefsson
2007:16).
2. Restaurationistisk spiritualitet
Pingströrelsen uppfattar traditionellt urkyrkan och det bibliska vittnesbördet
som normerande ideal för alla tider (Josefsson 2007:17). Pingströrelsen har
tydligt betonat att kyrkan/församlingen behöver komma tillbaka till sina rötter
snarare än att starta en ny kyrka, och det är i detta vi finner betydelsen av ordet
restaurationistisk. Ett tydligt uttryck för detta är Bibelns och den bibliska
berättelsens mycket tydliga och markerade plats i pingstvännernas liv och sätt
att argumentera. Bibeln har traditionellt setts som ofelbar och ett evigt
rättesnöre för lära och liv och ansetts innehålla allt en människa behöver för att
finna frälsning (Engholm 2010:157). Det som uppfattades vara bibliskt anses
vara det som är rätt och inget kan egentligen vara norm utan att vara bibliskt.
Bibeln uppfattas som ett budskap från Gud och därmed också som den högsta
auktoriteten mot vilken alla läror, profetiska tilltal och visioner måste prövas.
Genom bibelordet uppfattar en pingstvän sig kunna ta del av den särskilda
uppenbarelsen där Gud böjer sig ner och kommunicerar med människor
(Boström 2010:113).
Karismatiska yttringar som tungotal, uttydning och profetia har alltid varit
viktiga inslag i pingströrelsen och i dess förståelse av att vara biblisk och en del
av urkristendomen (Lindberg 1995:172). I bibeltexterna och då framförallt i
Apostlagärningarna tar pingstvännerna sin utgångspunkt i förståelse av
karismatik och dess spontana karaktär har alltid varit särskilt betonad. Denna
karismatik har framför allt av de tidiga pingstvännerna uppfattats som att
kyrkans restaurerings process nu var fullbordad (Josefsson 2005:364).
Pingstteologen Keith Warrington beskriver hur den tidiga pingströrelsens
missionärer ofta kännetecknades av en spontan spiritualitet, men också av en tro
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på att Anden efter bibliskt manér skulle leda och utrusta dem i behovets stund.
Warrington skriver också att tidiga pingstmissionärer fann sin drivkraft i att vara
lydiga den helige Ande snarare än i själva missionsuppdraget (Warrington
2008:251). Även om det sistnämnda är ett något tillspetsat påstående har det sin
grund i en tydlig restaurationistisk spiritualitet. Här bör också den
kongregationalistiska församlingssynen nämnas där pingströrelsen traditionellt
utifrån Nya Testamentets exempel tydligt betonar den fria församlingens
suveränitet och det allmänna prästadömet där alla troende genom den helige
Ande uppfattas vara andligt bemyndigade (Kärkkäinen 2002:129–131).
3. Erfarenhetsbaserad spiritualitet
Pingströrelsen har ända sedan början betonat betydelsen av medvetna,
personliga och livsförvandlande erfarenheter med Gud. I den tidiga
pingströrelsen fanns det till och med ett förakt för kristendom som primärt inte
var förankrad i personliga erfarenheter (Josefsson 2005:365). Denna
erfarenhetsbaserade syn på kristen tro har också vanligtvis lett fram till en
betoning på olika tecken på en människas troserfarenheter, där tecknet på
Andens dop varit av särskilt stor betydelse. Andedopet uppfattas av många
pingstvänner som att vara ingången till ett liv i Andens gåvor och tungotalet som
det avgörande tecknet på att en människa tagit emot Andens dop (Lindberg
1995:172, Engholm 2010:162). Då trostecken är centrala inom pingströrelsen är
därmed också tungotalet som ett tecken av stor betydelse för många
pingstvänner.
4. Pragmatisk spiritualitet
Ett viktigt inslag i pingströrelsens spiritualitet är också att tron behöver ta sig
praktiska uttryck. Trons idé och praktik sammankopplas ofta på ett sätt där tron
och dess uttryck inte åtskiljs. En pingstvän förväntas leva ett liv som är sprunget
ur och ska vittna om den inneboende tron där bl.a. det sociala engagemanget för
samhällets svaga traditionellt har varit mycket framträdande.
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Trons handlingar har alltid varit av central betydelse i pingstvännernas
spiritualitet och en tro utan gärningar anses ofta som död (Josefsson 2005:366).
För att återkoppla till Andens dop betonar pingströrelsen vanligtvis att dopet i
Anden även bör leda till en tro i funktion där en människa t.ex. får kraft till
missionshandlingar och att stå emot frestelser osv. (Albrecht 1999:194)
Daniel Albrecht kompletterar denna lista med att betona att den pingstkarismatiska
spiritualiteten också kännetecknas av lekfullhet i betydelsen kreativ och att den inbjuder
till improvisation. Här lyfter Albrecht också fram att pingstkarismatisk spiritualitet
utmärks av en djup mottaglighet och sårbarhet inför Gud. (Albrecht 1999:194-195).
I alla dessa punkter blir det tydligt att pingströrelsens spiritualitet kännetecknas av en
starkt erfarenhetsbaserad tro där praktik ofta betonas framför teori. Den finske
pingstteologen Veli-Matti Kärkkäinen (2002) menar att den karismatiska pingströrelsen
i världen ända sedan början har varit görare snarare än tänkare. Istället för att skriva
teologiska avhandlingar menar Kärkkäinen att pingstvänner har fokuserat på att leva
och experimentera med Nya Testamentets typ av entusiastiskt kyrkoliv (Kärkkäinen
2002:110).
Denna bakgrund som visar hur pentekostal spiritualitet och tro
är erfarenhetsbaserad tydliggör samtidigt hur den bärs upp av och speglar tydliga
trosövertygelser. Det gör det relevant att också studera hur församlingarnas
utlevda trosliv relaterar till församlingarnas nu mera skrivna trosdokument. Att
studera en pingstförsamlings utlevda trosliv i gudstjänsten utifrån trosdokumentens
innehåll som analysredskap kan ge verklig insikt i huruvida det utlevda troslivet och den
nedskrivna läran hänger samman. Det kan också synliggöra om det finns en diskrepans
mellan det utlevda troslivet och den nedskrivna tron. Utifrån detta blir trosdokumenten
ett centralt analysredskap i empirin (se bilagorna A2 och B2 där trosdokumenten och
gudstjänstens spiritualitet sammanförs).
Sambandet mellan det livsnära och de teologiska övertygelserna kommer tydligt fram i
Wolfgang Vondeys bok: Pentecostal Theology: Living the Full Gospel och då bl.a. i kapitlet;
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Full gospel: The narrative of Pentecostal theology (2018:21-24). Här betonas att
pentekostal teologi framträder i upplevda troserfarenheter som författaren kallar det
fulla evangeliet. Här lyfts ett femfaldigt mönster fram: 1. Frälsningen. 2. Helgelsen. 3.
Andedopet. 4. Helande, under och tecken. 5. Gudsrikets förestående ankomst.25 Dessa
punkter uppfattas ha sin utgångpunkt i pingstens händelser och berättelse. Det
pentekostala teologiska systemet bygger inte så mycket på fasta doktriner eller
systematiska teologiska system som att kliva in i en berättelse och där ledas till en
meningsfull och upplevd spiritualitet, och då ofta inom det ovan nämnda femfaldiga
mönstret (det fulla evangeliet). Men Vondey säger samtidigt att det fulla evangeliet
varken ska uppfattas som en förenkling eller som en slutlig form för den pentekostala
läran. Det fulla evangeliet ska snarare uppfattas som ett uttryck för den pentekostala
spiritualiteten och den personliga erfarenheten då den är baserad på människans
personliga och passionerade längtan av att få möta Jesus, han som är fullt ut bärare av
det fulla evangeliet. Med andra ord utgår den pentekostala teologin i stort från
erfarenheten av det personliga mötet med Jesus. Pentekostal teologi är i detta aldrig
isolerad från den aktuella kontexten, vilket i sin tur gör att den pentekostala teologins
uttryck och betoningar inte alltid och i alla tider är helt den samma. Erfarenheten av
pingsten kan variera från olika tider och kontexter. Nu ska inte detta uppfattas som att
pentekostal teologi är eller kan bli vad som helst, men det är ett uttryck för att livet med
Gud och erfarenheten av detta liv uppfattas vara grunden och tolkningsramen för det vi
tror på och hur vi uppfattar det kristna livet, snarar än tvärt om.
Det fulla evangeliet bildas i detta resonemang av en korrespondens mellan pingstens
erfarenheter och praxis, å ena sidan, och kraven på teologisk reflektion och doktrinär
artikulering å andra sidan. Det kan här uppstå en spänning mellan de idealiserade "rena"
upplevelserna av evangeliet och den mer stränga dogmatiska efterlevnaden av läran.
Vondey är medveten om detta och skriver:

25 De fem punkterna i det fulla evangeliet ligger i linje med det vi tidigare poängterat när Daniel Albrecht
talar om pingstkarismatiska ritualer utifrån a) Frälsningen b) Andedopet c) Helande d) Eskatologi.
Vondeys lyfter här i sitt ”fulla evangelium” även in helgelse.
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The primary theological challenge of this narrative is that it is not based on isolated doctrines but on
interconnected foundational Pentecostal experiences. Pentecostal theology unfolds along these
narratives, but it is not bound by them to a strict order, rules, and regulations. (2017:23)

Sammantaget har vi sett att den pentekostala spiritualiteten har beskrivits som
Kristuscentrerad och att det finns en tydlig rörelse till de bibliska rötterna och biblisk
praxis. Vi har sett att den är erfarenhetsbaserad och att trosupplevelser är en mycket
central och en viktig del i trosuppfattningen. Vi har också sett att den pentekostala
rörelsen är pragmatisk i bemärkelsen att troslivet uppfattas behöva omsättas i
livshandlingar, handlingar som till stor del utformas i samspel med aktuell kontext.

4.4 Sammanfattning
Jag har i detta kapitel velat ge ett teoretiskt ramverk för kontextens och handlingarnas
betydelse i formandet av tro. Detta har visat hur ett sammanhang formas av
kultur, och miljö. Även om Pingströrelsen traditionellt inte använt sig av begrepp som
liturgi eller ritualer har jag visat att det finns goda skäl till att både lyfta fram begreppet
liturgi och att studera ritualer som trosformation inom den pentekostala
församlingsrörelsen och i dess gudstjänster.
Jag har också visat att den pentekostala spiritualiteten handlar om det utlevda troslivet.
Studiet av ritualer kan därför utifrån detta göras genom att vi studerar vilken
spiritualitet som framträder i liturgins handlingar för att sedan också pröva hur väl
dessa handlingar uttrycker pentekostal spiritualitet och tro.
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5. Presentation av insamlat material
I detta kapitel ska jag beskriva mina deltagande observationer och redogöra för det jag
observerat. Som jag tidigare lyft fram ska mina besök uppfattas som några nedslag i
församlingarnas söndagsgudstjänst. Detta innebär att mina observationer inte bör
uppfattas har fångat in allt det som församlingarnas gudstjänster kan innehålla. Denna
undersökning skulle kunnat bli mer omfattande och detaljerad om jag över längre tid
observerat fler gudstjänster. Vid mina besök använde jag mig av en genomarbetad
observationsguide. Efter varje gudstjänstbesök har jag sammanställt, analyserat och
reflekterat över observationerna. Dessa observationer samt mina intervjuer ligger sedan
till grund för uppsatsens analysdel.

5.1 Hillsong Malmö (HL)
Församlingen Hillsong Malmö26 finns i centrala Malmö på området Kirseberg. Här hyr
församlingen en lokal med flera våningsplan. Lokalens utsida vittnar inte om att den
inhyser en kristen församling i annat än ett antal stora banderoller med HL:s logotyp
och budskap som hänger på insidan av byggnadens glaspartier. Församlingen firar i det
närmsta två identiska gudstjänster varje söndag kl. 11.00 och kl. 18.00. Jag har framför
allt besökt kvällsgudstjänsten, men pastor George Eidem säger att gudstjänsterna i stort
är helt identiska, men det kan finnas variationer mellan de båda gudstjänsterna. Vid ett
av mina besök var det t.ex. endast dop på kvällsgudstjänsten. Förmiddagsgudstjänsten
samlar fler besökare och även fler barnfamiljer än vad kvällsgudstjänsten gör.
Förmiddagsgudstjänsten samlar omkring 200 personer medan kvällsgudstjänsten ca
120 personer. Jag kommer att likt min beskrivning av församlingen Europaporten i
huvudsak beskriva en av de gudstjänster jag besökt och sedan komplettera detta med
mina iakttagelser från övriga besök.

26

Jag kommer från och med nu att förkorta Hillsong Malmö med HL.
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5.1.1 Inledande iakttagelser
Jag anländer i god tid till kyrkan som ännu inte öppnat dörrarna för gudstjänstbesökare.
30 min innan gudstjänsten ska börja öppnas dörrarna och jag möts av en mycket
välkomnande atmosfär. Kyrkvärdarna är aktiva, observerande och välkomnar alla som
kommer in. Entrén är relativt trång vilket i sin tur gör att det är svårt att komma in i
kyrkan utan att bli sedd. Barnen lämnas direkt innanför entrén till söndagsskola och är
därmed inte en del av gudstjänsten. Efter att ha småpratat med några personer vid
entrén går jag en trappa upp till serverings- och gudstjänstlokalen. De sista
förberedelserna verkar göras i gudstjänstrummet som ännu inte är öppet. I väntan på
insläppet är det flera som kommer fram till mig och frågar om jag var där för första
gången och vem jag är. Det finns en tydlig förväntan i luften och stämningen är god. En
kvart innan gudstjänsten börjar öppnas kyrkorummet upp. Lokalen är nedsläckt och
endast den främre delen av salen är möblerad med stolar, men fler stolar finns att
plocka fram om det skulle komma fler besökare än väntat. Jag sätter mig längst ned i
kyrksalen, men det dröjer inte många minuter innan en kyrkvärd kommer fram och
erbjuder mig en bättre plats längre fram. Kyrkvärden uttrycker att det är önskvärt att vi
sitter mer samlat och tillsammans under gudstjänsten.
När klockan slår 18.00 börjar lovsångsbandet att leda församlingen i lovsång. Alla står
upp i lovsången och många sträcker upp sina händer i tillbedjan. Framför scenen är det
minst 25 ungdomar som lovsjunger, hoppar och tillber på ett sätt som liknar publiken på
en rockkonsert. När lovsången efter ca. 20 minuter slutar går alla och sätter sig.
Mötesledaren hälsar välkommen och stämningen är på topp. Mötesledaren
kommunicerar på ett sätt där han tydligt förväntar sig omgående respons från
församlingen. De församlade är här inga passiva åskådare, utan det är tydligt att
församlingen HL firar en gudstjänst på ett sätt där alla som kommit också förväntas vara
delaktiga. Mötesledaren slår an den redan goda stämningen genom att uppmana alla att
under en minut hälsa på några andra som också kommit till gudstjänsten. Denna minut
räknas tydligt ner på de tre skärmarna som finns i lokalen. Jag observerar nu också att
merparten av gudstjänstdeltagarna uppskattningsvis är mellan 20-40 år gamla. Jag ser
endast några enstaka äldre personer. Efter hälsningsdelen lyfter mötesledaren fram
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bön- och tacksägelseämnen som i förväg lämnats in till församlingen. Mötesledaren
leder sedan i bön, och i detta upplevs församlingen högst delaktig. Efter detta fortsätter
mötesledaren med att läsa ett bibelord och församlingen uppmanas att ge ljudlig
respons under textläsningen genom att centrala ord i texten läses och betonas
gemensamt. Textläsningen mynnar sedan ut i ett personligt vittnesbörd av
mötesledaren vilket i sin tur leder fram till kollekten. Kollekten tas upp utan sång. En
informationsfilm visades istället. Klockan är nu runt 18:35 och mötesledarens olika
inslag hade varat i ca 15 min.
En halvtimme in i gudstjänsten reflekterar jag över hur genomtänkt allt hitintills har
varit och att gudstjänsten verkar vara mycket välplanerad. Belysningen justeras hela
tiden utifrån vad som händer i gudstjänsten och det som varit särskilt utmärkenade är
församlingens aktiva deltagande i det som händer. Jag uppfattar att detta aktiva
deltagande bl.a. är en konsekvens av mötesledarens och lovsångarnas mycket
inkluderande sätt. Lovsångsteamet leder t.ex. med stor närvaro och inbjuder mycket
aktivt alla att delta i sångerna.
Predikan är en framställning med stort engagemang. Förkunnelsen är fylld med
bibelreferenser och vardagsnära exempel, vilket också är precis det jag utifrån
inramningen hade förväntat mig. Det finns här en levande och naturlig interaktion
mellan predikanten och församlingen. Församlingen gensavarar spontant på det som
sägs med att ropa ”amen” eller andra liknande uttryck. Predikan mynnar ut i
frälsningsinbjudan, och det är två personer som denna söndag ger sig tillkänna och vill
överlåta sitt liv till Jesus. Församlingen ber därefter gemensamt en frälsningsbön, och
detta uppfattar jag görs för att hjälpa de två som visat att de vill ta emot frälsningen.
Gudstjänsten avslutas sedan med dop som genomförs av olika medlemmar.
Församlingen sluter upp vid dopgraven och efter varje dop utbryter ett stort jubel och
församlingen applåderar. Lovsångsteamet spelar och sjunger under hela dopakten.
Pastorn frågar tillslut om det är någon mer som vill bli döpt innan gudstjänsten avslutas.
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5.1.2 Gudstjänsten olika delar
Gudstjänsten på HL är som jag beskrivit ovan indelad i olika delar. Här följer nu en mer
systematisk beskrivning av gudstjänstens olika delar.
1. Hillsong är känd för sin lovsång och gudstjänsten inleds med lovsång. Pastor Eidem
säger att församlingen upplever det som bibliskt att börja med att prisa och tacka Gud.
Tillbedjan är här en tydligt central del av både gudstjänsten och församlingens centrala
uttryck och teologi.
2. MC- spot (Master of ceremony)
Detta är mötesledarens del av gudstjänsten där mötesledaren inleder med att gå fram
och hälsa alla välkomna. Här kommer något som kallas ”minute mingo” där alla som
samlats till gudstjänst under en minut hälsar på varandra. I denna del lyfts också
inlämnade böneämnen fram och mötesledaren leder i bön. Här uppmärksammas
särskilda händelser i församlingen som om någon gift sig, fått barn eller fyllt år osv.
Detta mynnar ut i kollekt och mer församlingsinformation.
3. Predikan
Predikan är central och bibelförankrad. Den inbjuder till delaktighet och förmedlar tro.
Predikan varar ca. 35 minuter och leder fram till en avgörelsestund.
4. Avgörelsestund
Här inbjuder predikanten människor att ge sig till känna för att bekänna att man vill ta
emot Jesus. Lovsångsteamet leder i lovsång. Denna avslutande del är inte utdragen eller
särskilt lång, ca 10-15 minuter. Mötesledaren eller predikanten avslutar sedan
gudstjänsten och inbjuder till efterföljande gemenskap.
5.1.3 Lokal och klädsel
Gudstjänstlokalen på HL saknar i det närmaste helt religiösa uttryck.
Gudstjänstrummets väggar är beklädda med svart tyg och det svarta blir därmed också
den dominerande färgen i rummet. Rummet innehåller dock ett antal skärmar som
projicerar information och budskap. Ljuset i lokalen är från början mycket dovt där olika
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punktbelysningar vid rummets väggar till en viss del lyser upp. Estraden är mer upplyst
och verkar därmed också vara i fokus. Belysningen i lokalen är dock inte konstant mörk
utan justeras utifrån vad som händer i gudstjänsten. Under de delar som pastor eller
mötesledare talar till församlingen är lokalen betydligt mer upptänd för att sedan under
lovsången återgår till att vara mer nedsläckt. Lokalen med sin mörka och uttryckslösa
utformning verkar helt klart vara anpassad för mer modern teknik och riktad belysning.
Den totala avsaknaden av symboler och kyrkliga uttryck i lokalen tyder på att detta är
ett helt medvetet val av församlingen. Utifrån min studie är denna avsaknad av religiösa
symboler intressant, och jag kommer återkomma till detta i min uppsats.
När jag observerar församlingens klädsel är det vardagskläder som gäller med betoning
på enkelhet. Pastorn bär jeans och t-shirt och jag ser t.ex. ingen besökare som bär kavaj
eller slips. Det vardagsnära och enkla verkar därmed vara i fokus även vad gällande
klädseln. Men när en av huvudpastorerna från Köpenhamn kom på besök vid en
sommargudstjänst var hon betydligt mer uppklädd än gemene man och stack därför ut
en del i mängden.

5.1.4 Gudstjänstens handlingar
1. Sång
Hillsong är kanske framför allt känd för sin lovsång som också är en stor och viktig del
av gudstjänsten. Sångerna har ett klart bibliskt innehåll och framförs med stor inlevelse
och passion. Som besökare är det tydligt att lovsång är en viktig och central del av
Hillsongs gudstjänstliv och spiritualitet.
2. Tal
Mötesledaren har en central roll i gudstjänsten. Det är tydligt att mötesledaren vill skapa
en känsla av delaktighet och det är uppenbart att det finns en målsättning att skapa en
välkomnande atmosfär. Det är slående att mötesledaren har en relativt lång del i
gudstjänsten innehållande olika inslag på ca. 15 minuter efter den inledande lovsången.
Detta visar att mötesledaren på HL har en något mer central uppgift i gudstjänsten än att
just bara hälsa välkommen och pålysa nästa inslag.
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3. Bön
Bönen leds i regel framifrån, men församlingen är högst delaktig i bönen. Predikan
avslutas också med bön. De framlyfta böneämnena i början av gudstjänsten skapar
delaktighet och uttrycker att församlingen är till för människor och vill se människors
olika behov. Det visar också att det finns en tro på att Gud hör bön.
4. Vittnesbörd
Mötesledaren vittnar kort om sin väg till Gud och vid övriga gudstjänster jag besökt lyfte
mötesledaren upp olika berättelser om Guds ingripanden. Vanligen visas inspelade
vittnesbörd i gudstjänsten, men inte alltid. Vittnesbörd förekommer också i andra
samlingar i församlingen.
5. Applåder och jubel
En sak som är slående vid HL:s gudstjänster är de många applåderna, spontant jubel och
den uttryckta glädjen. Applåder och hejarop är här en del av kulturen, och något som
helt klart uttrycker delaktighet och uppskattning.
6. Kollekt
Kollekten går vid mitt första besök mig nästan helt obemärkt förbi. Vanligen brukar
kyrkor sjunga en sång när kollekten tas upp men på HL är det annorlunda. Istället för
sång visades en informationsfilm på skärmarna under kollekten. När jag i mitt möte med
pastor Eidem frågar varför de inte sjunger under kollekten möts jag av en något
oförstående reaktion där han frågar varför man skulle sjunga när man tar upp kollekt.
Vid mina efterföljande besök var jag mer beredd på hur insamlingen av kollekten
fungerade och jag kunde då också på ett enklare sätt följa med i det som hände. Vid ett
av mina besök handlade predikan om givande och att ge ett så kallat tionde.
Uppmaningen att ge kollekt uttrycks först och främst gälla församlingens medlemmar.
Det uttrycks att alla medlemmar bär ansvar för församlingens verksamhet och i detta
också förväntas bära församlingens kostnader.

55

7. Hälsa på varandra
Det verkar vara viktigt att de församlade hälsar på varandra. Detta moment skapar
kontakt som går i linje med den familjära framtoningen.
8. Stå upp
Församlingen står upp i lovsången. Detta är dock inte en konsekvens av en uppmaning
framifrån utan detta görs spontant av så gott som samtliga när lovsången börjar. Att stå
upp när man lovsjunger verkar därmed finnas i församlingens kultur.
9. Predikan
Predikan är bibelförankrad och vardagsnära. Predikan är en av församlingens
höjdpunkter och håller på i ca 35 min, vilket är den enskilt längsta programpunkten i
gudstjänsten.
10. Dop
Dopakten är en stark troshandling som vittnar om frälsning och tillhörighet. Att dopet är
en stark församlingsangelägenhet förstärks av att hela församlingen reser sig upp och
går fram till bassängkanten. Varje dop mynnar ut i jubel och applåder. Jag upplever att
detta handlande ytterligare förstärker känslan av att vara sedd och innesluten i
församlingens liv och gemenskap.
11. Frälsningsinbjudan
I varje gudstjänst ges möjlighet för människor att bli frälsta. Detta vittnar om att
församlingen är inriktad på att människor ska bli kristna och ansluta sig till
församlingen. Då inbjudan är ett stående inslag i gudstjänsten påminns församlingen
varje söndag om detta. Församlingen är inte till för sig själv, utan för att vinna
människor. Pastor Eidem betonar dock i mitt samtal med honom att frälsningsinbjudan
ska uppfattas som att den vill ge människor möjlighet att ge sig till känna om någon vill
börja följa Jesus men att vägen till frälsning är mer än så. Efterföljande samtal och
vägledning anses vara nödvändiga i frälsningsprocessen.
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12. Nattvarden
Som i många pingstförsamlingar firar HL nattvard en gång i månaden. Firandet leds av
mötesledaren där bröd och vin skickas ut på särskilda fat till alla som firar gudstjänst.
Församlingen står upp när bibelord från Luk 22:19-20 läses om när Jesus bryter brödet
och skickar runt vinbägaren. Mötesledaren betonar det Jesus gjort genom sin
försoningsdöd och leder sedan i bön. Sedan tar alla del av brödet och vinet och
instämmer sedan in lovsången som egentligen aldrig helt stannat av under hela
ceremonin. Jag uppfattar inte att mötesledaren betonar att nattvarden endast är för
troende, men detta kan ju ha missats av den ganska unga mötesledaren. Det som
möjligen sticker ut i HL:s nattvardsfirande är att det sker i gudstjänstens första del och
inte i slutet på gudstjänsten som det vanligen görs i pingstförsamlingar. Sedan framkom
väldigt lite av en mer traditionell pingstkyrklig nattvardsliturgi som trots sin enkelhet
ofta innehåller brödsbrytelse och att man lyfter brödet och vinet och ber enskilt för vart
och ett. På HL har man valt en mycket enkel och snabbt genomförd liturgi där
Nattvardens traditionellt djupa innebörd möjligen inte kom till sin fulla rätt.
13. Övriga handlingar
Handlingar som också mer eller mindre förekommer på HL är barnvälsignelse,
handpåläggning vid t.ex. förbön och att smörja en sjuk person med olja. Likt
Europaporten finns ingen särskild del i gudstjänsten där den helige Andes gåvor lyfts
fram eller särskilt betonas. Profetiska tilltal uppfattar jag inte har någon tydlig eller
uttalad plats i gudstjänsten.

5.1.5 Sammanfattning
Min upplevelse att gudstjänsten på HL är en meddragande upplevelse som på många
sätt förmedlade en familjär känsla. Församlingens aktiva respons på det som händer i
gudstjänsten binder på ett tydligt sätt samman den till något gemensamt. Det är tydligt
att man i HL är måna om att förmedla en familjekänsla där församlingens medlemmar
bryr sig om varandra. Gudstjänsten kan också beskrivas uttrycka stor glädje och god
stämning. Tillbedjan och missionsuppdraget att leda människor till frälsning uppfattar
jag tydligt fokuserat och att detta också är något som både skapar engagemang och
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glädje. De andliga och mer karismatiska gåvorna som profetia och tungotal är inget som
betonas i gudstjänsten.

5.2 Europaporten (EP)
Pingstförsamlingen Europaporten27 ligger i Stadionmässans lokaler mitt i centrala
Malmö. Församlingen äger lokalerna och kombinerar en omfattande
uthyrningsverksamhet med ett levande församlingsliv. Förutom ett kors på husfasaden
är det väldigt lite som berättar att en av landets största pingstförsamlingar huserar inom
stadionmässans lokaler. Jag kommer här i huvudsak att beskriva en av de gudstjänster
jag besökt och sedan komplettera detta med mina iakttagelser från övriga besök.
5.2.1 Inledande iakttagelser
Jag anlände till kyrkan ca 20 min innan gudstjänstens start och väl framme
vid entrén välkomnades jag av ett par kyrkvärdar. Jag upplever mig observerad men
knappast sedd och jag gick därför med raska steg till kapprummet och hängde av mig.
Vid kapprummet var en välkomstdisk där två personer fanns för att skapa kontakt.
Stämningen på kyrktorget var god och det kändes som det fanns en viss förväntan i
luften. Jag gick sedan in och satte mig i kyrkorummet som vid mina samtliga besök näst
intill varit tomt på människor femton minuter innan gudstjänstens start, och först några
minuter innan gudstjänsten började strömmade människor till. Vid de gudstjänster jag
besökte samlades mellan 250 - 300 personer. Lokalen är stor och det är uppenbart att
det kan uppstå en påtaglig distans mellan församlingen och de medverkande på
estraden.
Gudstjänsten ger ett familjärt intryck där mötesledning, sång och predikan tydligt
kommunicerade med församlingen. Det stora lovsångsteamet på hela 19 personer fyller
estraden28, vilket jag upplevde som positivt. Lovsångsledningen är dock denna söndag
något otydlig vilket skapar en viss osäkerhet bland både sångare och församling. När

27
28

Jag kommer från och med nu att förkorta Europaporten med EP.
Vid mitt andra besök bestod lovsångteamet av betydligt färre sångare.
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sångarna ledde församlingen i mer välkända sånger blev responsen betydligt bättre.
Under den inledande sången står flertalet personer upp, och en del lyfter sina händer
mot himlen. Detta görs spontant och uppmanas inte framifrån. Efter den inledande
sångstunden kommer mötesledaren fram och hälsar välkommen, informerar och
inbjuder alla de församlade att hälsa på varandra i en kort mingeldel. I denna del av
gudstjänsten välkomnades denna söndag också nya medlemmar, barnen
uppmärksammas innan de går iväg till söndagsskola och kollekten tas upp. Här fanns
också utrymme för ett kortare vittnesbörd där en person denna söndag berättade om
hur Gud gripit in och hjälpt under den gångna veckan. Det är en rad olika människor
som talar och medverkar i denna del av gudstjänsten som jag uppfattar fokuserar på det
församlingsnära.
När predikanten sedan kommer fram och inleder sin predikan ber han församlingen att
ställa sig upp under läsningen av bibeltexten och uttrycker att detta görs i respekt för
Guds ord. Predikan är livsnära och leder fram till en inbjudan där människor ges
möjligheten att ge respons på predikan genom att söka sig till gudstjänstrummets
förbönsplats. Här finns särskilda förebedjare som ber med handpåläggning. Flera
människor i olika åldrar kommer till förbön.
Efter några avslutande lovsånger avslutas gudstjänsten av mötesledaren som samtidigt
inbjuder till servering (lunch). Denna del uttrycks vara en fortsättning av gudstjänsten.29
Nya besökare ges nu tillfälle att ge sig till känna och erbjuds gratis lunch. Vid lunchen är
tanken att människor på ett mer påtagligt sätt ska mötas och dela gemenskap, men här
upplever jag att den öppna och inkluderande atmosfären som gudstjänsten hitintills
velat bygga bli mer stängd. Många medlemmar som redan känner varandra söker upp
varandra och jag som ny kyrkobesökare blev något utanför. Jag går därför sakta mot
kapprummet och lämnar ganska obemärkt kyrkan.

När gudstjänstens formella del är slut uppfattas den efterföljande serveringen och gemenskapen som en
informell del av gudstjänsten. Denna informella del uttrycks därför vara en förlängning av gudstjänsten.
29
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5.2.2 Gudstjänstens olika delar
Pastor Andreas Wessman berättar i min intervju med honom att gudstjänsten är indelad
i fyra olika delar, där jag vid mina observationer klart uppfattade tre delar. De olika fyra
delarna vill enligt Wessman skapa ordning och ett bra flyt i gudstjänsten. De fyra delarna
är:
1. Tillbedjan
Här leder lovsångsteamet församlingen i sång och lovsång. Syftet med denna del är att
församlingen ska fokusera och stilla sig inför Gud.
2. Inkludering
Alla hälsas välkomna och här finns ett kort mingel där församlingen ges möjlighet att
hälsa på varandra. I denna andra del ges också information om vad som är på gång
framöver. Tanken med informationen är inte endast att informera och inbjuda till
kommande samlingar utan även att berätta om församlingen och dess liv.
3. Predikan
Någon av församlingens pastorer predikar30 över en bibeltext eller ett tema.
4. Respons
Här ges församlingen möjlighet att ge respons och att få förbön. Här finns också det
månatliga nattvardsfirandet samt ett sändningsmoment som inkluderas i denna
avslutande responsdel.
När pastor Andreas Wessman berättar om dessa fyra olika gudstjänstdelar kan jag
utifrån mina besök känna igen dem. Samtidigt hade jag själv gissat att gudstjänsten
endast hade tre delar, då jag inte lika tydligt hade uppfattat att gudstjänstens första del
fram till predikan var uppdelad i två olika delar. Jag kommer att återkomma till och
analysera gudstjänstens olika delar längre fram i denna uppsats.

Det kan också vara andra än församlingens pastorer som predikar. Det är inte ovanligt att
församlingsledare och andra lekmän predikar.
30
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5.2.3 Lokal och klädsel
Gudstjänstlokalen har i princip ingen traditionell kyrklig utsmyckning. Det tydligaste
religiösa uttrycket är ett stort kors på estraden. Lokalen innehåller två målade fönster
som är vanliga i mer traditionella kyrkorum. Motiven på dessa fönster har dock inget
klart budskap och blir därför relativt neutrala utifrån ett kyrkligt perspektiv.
Kyrkorummets förbönsplats uppfattar jag inte är särskilt markerad, men vid ett av mina
tre gudstjänstbesök hade församlingen arbetat extra med olika böneformer och då fanns
det t.ex. möjlighet att tända ljus, vilket tydligt markerade förbönsplatsen. Kyrkorummet
kan därmed uppfattas vara relativt neutralt, där rummet förutom korset inte uttrycker
eller tydligt förstärker församlingens predikade- eller nedskrivna budskap, såvida inte
enkelhet och avståndstagande från yttre markörer ingår i församlingen teologi.
Gällande klädseln i gudstjänsten varierar från kostym och skjorta till mer enkel klädsel.
Den äldre generationen är mer uppklädd medan den yngre generationen överlag bär
vardagskläder. En pastor i en pingstkyrka bär sällan rundkrage och föreståndaren i EP
bär en enkel skjorta och jeansbyxor. Den enkla klädseln hos många uppfattar jag vill
signalera enkelhet och en vardagsnärhet där gränsen mellan vardag och högtid som den
äldre generationen uttrycker allt mer håller på att suddas ut. Klädseln är därmed hos
många i stort den samma i gudstjänsten som när medlemmar under veckan möts mellan
mathyllorna i matbutiken. I EP signalerar lokal och klädsel därmed enkelhet. Lokalen
signalerar väldigt få konkreta budskap och väldigt lite av församlingens tro uttrycks
visuellt i lokalens utformning eller utsmyckning. Sinnesintrycken utifrån lokalen är
därmed mycket sparsamma. Gällande klädseln signalerar den mer vardag än fest. Jag
återkommer till dessa perspektiv i min reflektionsdel.
5.2.4 Gudstjänstens handlingar
Om vi nu mer precis tittar på gudstjänstens olika handlingar och det människor gör i
gudstjänsten finns det en rad tydliga handlingar.
1. Sång
Ett av gudstjänstens mest tydlig och gemensamma handlande är sången. Sången
har ett tydligt gudsfokus och förenar de församlade både inför Gud och med
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varandra. Sången kan uppfattas både vara identitetsskapande och trosstärkande.
Här sjungs både teologi och tro ut på ett påtagligt sätt. Det finns få handlingar i
gudstjänsten som lika tydligt uttrycker församlingskroppens deltagande i att
uttrycka teologi, tro och tillbedjan. Sången behöver därmed uppfattas som något
mycket centralt i församlingen EP.
2. Vittnesbörd
Vittnesbördet har en mycket stark teologisk funktion i gudstjänsten.
Vittnesbördet vittnar om Guds ingripande i nuet och förmedlar bl.a. en tro på att
Gud svarar på bön. Vittnesbördet kan uppfattas vara att av de moment som
kanske allra tydligast slår an väckelsetraditionen i en pingstförsamlings
gudstjänster.
3. Kollekt
Kollekten är inte bara viktig för församlingens ekonomi, utan dem kan även
uppfattas ha ett viktigt teologiskt budskap. Församlingens medlemmar hör ihop
och har ett gemensamt ansvar för församlingsarbetet. Kollekten kan uppfattas
vara med och skapa en känsla av både tillhörighet och ägarskap. Vid mina besök
förekom inte några särskilda kollektal och jag uppfattar också att kollekten är
frivillig.
4. Applåder
Vid mina gudstjänstbesök var applåder ett naturligt och vanligt förekommande
uttryck i gudstjänsten. Applåderna kunde uppmanas framifrån estraden och
komma spontant från åhörarna. När t.ex. församlingen i gudstjänsten hälsade nya
medlemmar välkomna avslutades denna ceremoni med att församlingen
uppmanades till att applådera. På frågan vad applåderna har för plats och
funktion i gudstjänsten berättar pastor Wessman att applåder har en naturlig
plats i gudstjänsten då de uttrycker delaktighet och uppskattning. Han berättar
att församlingen spontant vid ett tillfälle tagit upp en applåd efter en av hans
predikningar. Han uttryckte dock att en applåd efter predikan inte kändes
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passande då den riskerar drar fokus från predikan och istället lyfta fram
predikanten.
5. Bön
Bönen tar sig uttryck på flera olika sätt i gudstjänsten. Mötesledaren leder vid
flera tillfällen i bön, och i denna uppfattar jag att medlemmarna förväntas
stämma in. Bönen leds i detta fall framifrån men jag uppfattar ändå att detta
skapar ett tydligt ”vi” i församlingen och att böneledaren uppfattas be med de
församlade. I avslutningen av gudstjänsten ges tillfälle till mer enskild bön under
lovsångsstunden, samtidigt som förbön erbjuds. Den avslutande delen av
gudstjänsten uttrycker därför inte så mycket en gemensam bön utan snarare en
mer personlig och enskild bön. I de gudstjänster jag gått på i pingstkyrkan i
Malmö har det inte funnits ett tydligt gemensamt bönetillfälle där församlingen
gemensamt och samstämmigt ber en gemensam bön, likt bönen Fader vår och
därmed ber med en gemensam röst.
6. Bibelläsning
Bibelläsning sker vid olika tillfällen i gudstjänsten. Vid mina besök har
bibelläsningen främst varit knuten till predikan och får sällan stå för sig själv.
Lovsångledare eller mötesledare uppfattar jag också kan läsa bibelord i
gudstjänsten.
7. Predikan
Predikan har en central plats i gudstjänsten och innehåller ofta ett stort antal
bibelord och bibelhänvisningar. Förkunnelsen håller på i ca. 30 minuter och är
därmed det inslag i gudstjänsten som får mest sammanhållen tid.
8. Stå upp
Att stå upp när församlingen sjunger, ber, läser predikotexten eller t.ex.
välkomnar nya medlemmar markerar tydligt när något särskilt viktig sker i
gudstjänsten. Denna handling uppfattar jag vill skapa en tydlig känsla av
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delaktighet och att det som händer på estraden inte är skilt ifrån de som sitter i
bänkarna.
9. Lyfta händer i förbön och lovsång
Att lyfta händerna i lovsången är en överlåtelsehandling som är vanlig inom den
karismatiska kyrkorörelsen. Handlingen verkar uttrycka att en person sträcker
sig mot Gud men också att en person vill ge Gud ära och pris. Lyfta händer är en
utmärkande tillbedjanshandling i pingstkyrkan i Malmö.
10. Respons
Olika uppmaningar där församlingen förväntas att gensvara på det som händer
på estraden, är något återkommande i pingstkyrkans gudstjänster. Att
församlingen förväntas gensvara uppfattar jag som en form av liturgi som vill
skapa delaktighet. Jag uppfattar att den förväntade responsen från
gudstjänstdeltagarna också är ett uttryck för pingstkyrkans väckelsetradition där
omvändelse och det upplevda behovet att gång på gång vända om till Gud
kommer till uttryck.
11. Andra viktiga handlingar
Utöver de handlingar som nu redan är nämnda bör även ett antal andra
handlingar lyftas fram. Vanligen firar en pingstförsamling Nattvard minst en gång
i månaden. Dopförrättning, barnvälsignelse, parentation, avskiljning till tjänst
genom handpåläggning och att vid förbön smörja en person med olja är
ytterligare några handlingar som traditionellt också är vanligt förekommande i
en pingstförsamling.31
I mina historiska bakgrundsstudier vet jag också att frambärande av profetiska
tilltal traditionellt varit ett viktigt inslag i den pingstkarismatiska gudstjänsten. I
Europaporten säger pastor Andreas att församlingen är öppen för profetiska
Dessa olika handlingar framkommer och behandlas på olika sätt i denna uppsats och bekräftas bl.a. i
studiens intervjuer.
31
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tilltal, men att de profetiska tilltalen som frambärs på ett ”klassiskt sätt” genom
att någon höjer sin röst i gudstjänsten idag är relativt ovanliga.

5.2.5 Sammanfattning
Sammantaget har jag sett att församlingen EP har en relativt hög medvetenhet om sin
gudstjänsts uttryck och utformning. Moment som tillbedjan, predikan och bön är tydligt
betonade men profetia och andra karismatiska yttringar ges inget eget särskilt utrymme.
Gudstjänsten har en genomtänkt ordning som gör att församlingens gudstjänster i regel
ser likadana ut varje vecka. Gudstjänsten innehåller också en rad handlingar som både
är spontana och som uppmanas framifrån. Dessa handlingar uppfattar jag på olika sätt
är ett yttryck för församlingens tro och teologi. I min analys vill jag återkomma till dessa
olika handlingars teologi och hur de kan uppfattas som trosformande.
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6. Analys Hillsong Malmö
I kap 5 har jag beskrivit gudstjänstens innehåll och upplägg såsom jag observerat
dem vid mina olika gudstjänstbesök. I detta kapitel följer nu en analys av gudstjänsten
innehåll där jag mer ingående kommenterar och analyserar det jag sett. Analysen av mitt
insamlade material har strukturerats och systematiserats i bilagorna A1-3. I dessa
bilagor har jag försökt placera in alla gudstjänsthandlingar och moment i olika tabeller
utifrån perspektiv som ritual, spiritualitet, troslära osv. Denna analys ligger till grund för
detta kapitels innehåll, men här finns också material från intervju. En del perspektiv i
analysen är återkommande och behandlas under flera punkter. Detta beror på att de
olika analysperspektiven går i varandra och på olika sätt bidrar till helhetsbilden.

6.1 Gudstjänstanalys
Församlingen HL har välbesökta gudstjänster med ca 120-150 besökare. Gudstjänsten
är församlingens största samling och tillsammans med samlingar i smågrupperna den
viktigaste. HL:s gudstjänster kännetecknas av liv, glädje, folklighet, hängivenhet och
Jesus- fokus. Gudstjänsten har en nutidsenlig stil som kan uppfattas modern. Här följer
nu en analys från olika perspektiv på denna gudstjänsts innehåll och utformning.
6.1.1 Grundläggande perspektiv på gudstjänsten
Gudstjänsten på HL har ett tydligt dubbelt perspektiv. För det första är det vertikala
gudsperspektivet viktigt och på frågan om gudstjänstens syfte berättar pastor Eidem att
gudstjänsten vill leda människor till gudsmöten och att Jesus lyfts upp. Det vertikala
perspektivet av Guds ledning märks också i sammansättningen av gudstjänsten med
dess olika delar. På frågan hur gudstjänstens innehåll arbetas fram och sätts samman
berättar pastor Eidem att:
Gudstjänstens delar på ett eller annat sätt ska köras ihop så att det som Gud har som plan för
gudstjänsten och människorna som är där skall komma fram. (Intervju 25/4 2019).

Eidem talar om att HL önskar att Guds plan för gudstjänsten kommer fram, men också
att gudstjänsten alltid mynnar ut i en inbjudan till människor att ta emot Jesus som sin
66

personlige frälsare. Gudstjänstens teocentriska perspektiv är därmed tydligt och
grundläggande.
Gudstjänsten har också ett tydligt horisontellt perspektiv där församlingen kommer
samman och firar gudstjänst tillsammans. Här lyfts det gemensamma perspektivet
tydligt fram, men också det personliga. På frågan om gudstjänstens huvudsakliga mål
och mening svarar pastor Eidem att församlingen i gudstjänsten vill stå tillsammans, fira
tillsammans och kämpa tillsammans. Det är utifrån detta horisontella
gudstjänstperspektiv vi ska uppfatta HL:s betoning på att hälsa på varandra, lyfta fram
glädjeämnen och gemensamma böneämnen (se Bilaga A3). Det som händer i
gemenskapen uppfattas därmed lika viktigt som det som händer på plattformen.
Gudstjänstens horisontella perspektiv kommer också fram i den tydligt uttalade viljan
att bjuda in nya och människor som ännu inte tror på Jesus. Gudstjänsten är tänkt att
vara en naturlig plats för församlingens medlemmar att bjuda med sig vänner till, och att
dessa vänner skall ska känna sig välkomna och förstå vad som händer. Gudstjänsten har
målsättningen att både vara öppenhet till Gud och till människan och vill tydligt förena
dessa båda perspektiv. Församlingen vill att de församlade ska uppleva att de är del av
något stort.
6.1.2 Gudstjänstens kännetecken
Gudstjänsten på HL vill kännetecknas av stor trosglädje och hängivenhet där
människans blick lyfts från det egna och ifrån människans tillkortakommanden för att
istället fokusera på Gud. Pastor Eidem säger att gudstjänsten vill kännetecknas av tro
och att det finns en väg för alla människor till Gud. Gudstjänsten vill därmed både
förmedla tro och föra människor till en levande tro, och riktar sig i detta till alla
människor.
Glädjen i gudstjänsten är ett tydligt kännetecken på HL, och då inte minst i den
inledande lovsångsdelen då människor med stor hängivenhet både dansar, hoppar och
lyfter sina händer. Uttrycken och entusiasmen är relativt likt det vi ofta möter på
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konserter eller idrottsevenemang, vilket kan uppfattas skilja sig markant från mer
traditionella kyrkor. Församlingen säger sig också vilja ha ett särskilt fokus på den yngre
generationen och strävar därför efter att uttrycka en nutidsenlig stil och ett modernt
uttryck, vilken framför allt formas genom musiken. I detta uppfattas även modern teknik
vara något viktigt för att tilltala en ny och yngre generation.
Vid mina besök på HL:s gudstjänster har jag tydligt upplevt den glädje och
förväntansfulla atmosfär som församlingen säger sig vilja förmedla och uttrycka. Att
musiken är trend- och stilbildande är tydligt i både mötet med pastor Eidem och med
församlingen. När andra kyrkotraditioner ofta bevarar en av traditionen formad sångstil
och sångbok som ofta inte går i linje med de moderna och tidsaktuella musikuttrycken,
tar HL tvärt om upp den moderna musiken och låter den vara en central faktor när
gudstjänstens stil och form sätts. Om det kommer att förbli så när även HL:s medlemmar
blir äldre återstår att se.
Den mer ungdomliga stilen märks också i den enkla och vardagsnära klädsel som
gudstjänstdeltagarna bär. Jag beskriver gudstjänstdeltagarnas klädsel kort i kap 5, men
jag uppfattar att den mer vardagsaktiga klädseln på ett tydligt sätt är med och skapar en
avslappnad och vardagsnära känsla snarare än en känsla av högtid.
En ytterligare sak som sticker ut och som också kännetecknar HL:s gudstjänster är den
mycket sparsamt utsmyckade lokalen. Lokalen i Malmö är helt mörklagd med svart tyg
på väggarna, men trots detta känns lokalen ändå allt annat än livlös, då belysning och
modern teknik projicerar de uttryck som önskas och är med och skapar den stämning
som önskas. Jag har även i tidigare kapitel kommenterat hur belysningen i lokalen
varierar beroende på om det som händer i gudstjänsten fokuserar på det individuella
eller kollektiva perspektivet. Denna till synes lilla sak upplever jag som viktig för att
både skapa en individuell och kollektiv känsla i gudstjänsten.
När jag frågar pastor Eidem om gudstjänstlokalens betydelse och utformning säger han
att församlingen önskar att gudstjänstlokalen ska vara fin men att den inte är helig32 och
Helighet beskriver vem Gud är och hans natur. Gud beskriver sig själv som helig (3 Mos 19:2) och
helighet är exklusivt förbehållet Gud. Det som i Bibeln utöver detta beskrivs som heligt kommer utifrån
32
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att den därmed kan användas till alla församlingens olika verksamheter. Eidem säger:
”Vi kan gå in i vilken byggnad som helst och göra den till en kyrka.” (Intervju 25/4
2019). HL uttrycker därmed att det inte är så viktigt vilken lokal som används men att
lokalen behöver kunna inrymma den teknik som uppfattas viktigt för att kunna skapa
det gudstjänstrum man vill ha. Jag skulle därför vilja säga att gudstjänstlokalen för HL
inte uppfattas viktig utifrån ett helighetsperspektiv, men att lokalen uppfattas mycket
viktig utifrån formandet av människor. För att anknyta till tidigare använda begrepp
skulle jag vilja säg att lokalen inte uppfattas viktig utifrån en vertikal dimension (för
Gud), men att den uppfattas mycket viktig från ett horisontellt perspektiv i bemärkelsen
att lokalens utformning och uttryck uppfattas skapa en rätt inramning och stämning för
församlingen och den enskilt troende att möta Gud.
Församlingens fokus på människor är också något som på ett högst påtagligt sätt
kännetecknar HL:s gudstjänster. Det människoorienterade märks i allt från
välkomnandet i dörren, mötesvärdarnas blick för nya människor till gudstjänstens
folkliga atmosfär. Det är få församlingar som troligen når upp till HL:s medvetenhet och
professionalitet när det handlar om att bemöta människor. I detta uppfattar jag att HL
uttrycker en spiritualitet där det vertikala och horisontella perspektivet av Guds
uppdrag till församlingen kommer fram och förenas på ett tydligt sätt.
När jag ser på vad som kännetecknar HL:s gudstjänster är det tydligt att både stil, form
och yttre omständigheter är centrala faktorer i HL:s sätt att vara församling, förkunna
evangeliet och fira gudstjänst. Jag skulle säga att församlingen är mycket medveten om
miljöns och de yttre omständigheternas betydelse i arbetet med att förkunna
evangelium, att forma lärjungar till Jesus och att skapa en trygg andlig miljö för andliga
upplevelser. Utifrån detta skulle jag säga att HL är mycket medveten om det som jag i

Guds närvaro eller det som hör till helgedomen. Bibeln definierar inte ordet helig, men genom Bibelns
beskrivning av helighet framkommer det att begreppet bl.a. visar något som är avskilt ifrån det vanliga.
Men detta ger en mycket begränsad förståelse av begreppet som behöver ses från flera ytterligare
perspektiv. (Hartely, J. E. (2003). Holy and Holiness, Clean and Unclean. In T. D. Alexander & D. W. Baker
(Eds.), Dictionary of the Old Testament: Pentateuch. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.). Jag väljer att
inte gå djupare i beskrivningen av begreppet helighet, då det är avskildhet, Guds särskilda närvaro, och att
något kan uppfattas särskilt ämnat åt Gud som är i fokus när kyrkolokalen på Hillsong diskuteras utifrån
ett helighetsperspektiv.
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Kap 4 kallar för sociokulturellt perspektiv. Inom detta uppfattas miljön och människors
interaktion med varandra som avgörande för hur människor får till sig kunskap, formas
som människor och lyckas skapa en gemensam kultur där riktning, trosidentitet och
enhet är centralt.

6.1.3 Gudstjänstens mål och mening
Enligt pastor Eidem är gudstjänstens huvudmål att leda människor till tro på Jesus och
att forma lärjungar till Jesus, och därför finns ett tydligt vägledande och formande
perspektiv i gudstjänsten. Tron som uttrycks i t.ex. lovsång, bön och predikan förväntas
leda till att tro formas och att denna tro kommer till uttryck i livets alla sammanhang.
Pastor Eidem säger att gudstjänstens formande betydelse är ”en åtta av tio” på en
tiogradig skala. Han lyfter också upp smågruppens betydelse i formandet av lärjungar,
men säger samtidigt att söndagens gemensamma gudstjänst är särskilt viktig när
lärjungaskap ska formas. Här önskas att Gud bli stor och får rätt plats i människans liv.
Gudstjänsten sägs vilja vara med och förmedla en känsla av att bli insatt i något större,
och i detta är frälsningsbudskapet särskilt betonat. Gudstjänsten vill alltid leda fram till
att människor säger sitt ja till Jesus och att församlingen genom detta också växer
numerärt (Se gudstjänstordningen i bilaga A1). Att vilja bli fler ligger i församlingens
självförståelse och uttryckta målsättning, vilket bl.a. blir tydligt i mötet med pastor
Eidem som uttrycker ett starkt missionsperspektiv.
HL:s sätt att fira gudstjänst visar klart att gudstjänstbesökarna uppfattas vara deltagare
snarare än åskådare. Betydelsen av att vara deltagare betonas särskilt tydligt av pastor
Eidem. När jag i min intervju ställer en fråga om gudstjänsten som en aktiv och
trosformande samling säger pastor Eidem:
Gudstjänst är inte något man kommer och ser på, det finns ett stort deltagande i allt det som händer. Vi vill
ha en så stor delaktighet som möjligt. Ju mer deltagande gudstjänsten är, desto bättre tycker vi att det är.
(Intervju 25/4 2019).

Gudstjänst är därmed något som firas tillsammans och som människor deltar i snarare
än iakttar. Församlingens delaktighet kommer också mer eller mindre fram i
70

gudstjänstens olika delar, där församlingens deltagande och aktiva respons i det som
händer är påtaglig (Se bilaga A1). I t.ex. sången står människor upp med lyfta händer,
mötesledaren möts av aktiva blickar och vittnesbördet möts av många olika påhejande
bifall. Under predikan är församlingens aktiva gensvar tydligt och frälsningsbönens
kollektiva genomförande pekar på ett gemensamt deltagande. Jag upplever därmed
församlingen vara mycket aktiv och deltagande i gudstjänstens alla delar, vilket också är
församlingens vilja och kultur.
Pastor Eidem betonar också att gudstjänsten vill lyfta fram olika saker som är centrala i
församlingskulturen. I kap 4 skriver jag om församlingskultur och att detta bl.a. handlar
om de värderingar och uppfattningar som ger människor en tolkningsram för hur den
kristna tron bör uppfattas och tillämpas. I min analys blir det tydligt att de andliga
gåvorna, och då specifikt tungotal och profetia som är framträdande i församlingens
trosdokument (bilaga A2) inte har en naturlig plats i HL:s gudstjänstordning (se bilaga
A1). Det är därför relevant att fråga sig på vilket sätt denna karismatik är något centralt i
församlingens kultur och på vilket sätt denna karismatik uppfattas som viktig i
förståelsen av tron och i formandet av ett levande trosliv? Det svar som pastor Eidem
lyfter fram är att dessa gåvors plats främst finns inom den mindre trosgruppen, men då
gudstjänsten lyfts fram som något särskilt centralt i formandet av lärjungar (en åtta av
tio på en skala upp till tio) är avsaknaden av de karismatiska gåvornas tydliga plats i
gudstjänstordningen en relevant fråga. Dessa frågor är särskilt relevanta för min
problemställning då församlingens trosdokument tydligt lyfter fram de karismatiska
gåvorna som viktiga och centrala. Det verkar därmed här finnas en diskrepans mellan
lära och gudstjänstliv. Jag kommer att återkomma till denna fråga i min avslutande
reflektion.

6.1.4 Gudstjänstens handlingar
På HL är gudstjänstens handlingar både genomtänkta och uttrycksfulla. Det är tydligt att
gudstjänstens olika handlingar hänger samman och vill leda till en ökad och fördjupad
tro (se bilaga A1, A3). Det är också tydligt att gudstjänstens handlingar önskas vara
begripliga för alla som samlats till gudstjänst. När jag ställer frågan om vad som ligger
71

till grund för lovprisningens olika handlingar och vad handlingarna uttrycker svara
pastor Eidem först att församlingen både vill ära Gud i det man säger och i det
församlingen gör. Han fortsätter:
Vi är ganska uttrycksfulla och uttrycker mycket, då vi vill ära Gud både i det vi säger och i hur vi
agerar. (Intervju 25/4 2019).

Gudstjänstens handlingar på HL är som jag tidigare uttryckt i grunden teocentriska dvs.
att de uttrycker tro och är riktade till Gud, men samtidigt har vi sett att det finns
handlingar som också är tydligt horisontella. Men uppdelningen mellan det vertikala och
horisontella kan också leda fel då HL t.ex. knappast ser hälsningsdelen som något
profant utan som ett uttryck för församlingens spiritualitet och trosliv. Det är tydligt att
församlingen uttrycker och uppfattar sina horisontella gudstjänsthandlingar som en del
av församlingens uppdrag i att vara missionell, dvs. att nå nya människor med
evangelium och att därmed också växa som församling. Därför är det en rimlig slutsats
att gudstjänstens hälsningsdel kan uppfattas som ett uttryck för församlingens
missionsuppdrag och ses som ett uttryck för församlingens utlevda gudstro. De vertikala
och horisontella dimensionerna verkar därmed hänga samman på HL och ger
församlingen en balans i sitt trosliv.
Det är också tydligt att gudstjänstens olika handlingar formar en ordning som vill leda
människan in mot trons centrum. (Se bilaga A1) Den inledande tillbedjan i lovsången ger
gudstjänsten ett fokus där Gud äras och tillbes. Sedan är det tydligt att gudstjänsten
olika delar leder fram till predikan, som pastor Eidem uttrycker är gudstjänstens mest
centrala del och moment. Att predikan är central på HL är tydligt, men jag uppfattar
dock inte att predikan är mer betonad än t.ex. lovsången vilket jag kommenterar
närmare nedan. Vid mina observationer uppfattar jag dock att predikan är en tydlig
mittpunkt i gudstjänsten. Predikan vill sedan leda fram till en stund av avgörelse, bön,
frälsningsinbjudan och lovsång (se bilaga A1). Gudstjänsten olika delar vill skapa
”ett bra flow” i gudstjänsten, för att citera pastor Eidem.
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Jag har redan i kap 5 beskrivit gudstjänstens olika handlingar och i mina analyser i
bilagorna A1-A3 lyfter jag fram gudstjänstens handlingar utifrån spiritualitet, lära och
ritual. Men jag vill här i denna analysdel ge några kompletterande tankar om hur
gudstjänstens handlingar kopplar till församlingens tro. Jag har redan kommenterat att
betydelsen av HL:s musik i gudstjänsten, i kulturen och i gudstjänstformen inte bör
underskattas. På HL är lovsången inte endast en del i gudstjänsten, utan jag uppfattar att
den är en bärande del av trosidentiteten. Pastor Eidem uttrycker att församlingen i
lovsången på ett särskilt sätt både lyfter upp Jesus och uttrycker tro. Han säger:
I lovsång kommer människor ihop och vi upplever att vi tillhör en församling som delar erfarenheten av
Gud. I lovsången står vi tillsammans och lyfter upp Jesus. (Intervju 25/4 2019).

Eidem säger också att lovsången skapar tro genom att den både proklamerar och
uttrycker tro. HL:s sångtexter och sångteman är ofta hämtade från Bibelns texter. Det är
därför också naturligt att sångerna både uppfattas uttrycka tro och skapa tro, en tro som
uppfattas komma av predikan av Guds ord (Rom 10:17). Det är därmed enligt min
uppfattning tydligt att lovsången har en central plats i församlingslivet.
Frälsningsinbjudan och möjligheten till omvändelse är både tydligt uttryckt i
församlingens trosdokument (se bilaga A2) och har en tydlig plats i gudstjänsten (se
bilaga A1). Lovsången, vittnesbörden, glädjen, predikan, nattvarden osv. är alla uttryck
och moment i gudstjänsten som utgår ifrån och pekar på frälsningen från synden. Det
går helt enkelt inte förstå HL:s gudstjänst och vad den vill leda till om vi inte ser att allt
som händer vill peka på Jesus och människors frälsning. Det är därför naturligt att
predikan vill leda fram till möjligheten för människor att gensvara på Jesus
frälsningsbudskap.
Ett tredje sak som är särskilt central i gudstjänsten är bönen. Pastor Eidem uttrycker att
bönen är en ”jättekraft” som samlar de troende inför Jesus. Gudstjänsten innehåller
därför flera bönemoment där bl.a. förbön för inlämnade förbönsämnen är en stående
punkt i gudstjänsten. HL:s trosdokument (se bilaga A2) uttrycker att de troende
regelbundet behöver mötas till bön och att detta därför också är en viktig del i
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hemgrupperna. Bönen är som en sammanhållande länk genom hela gudstjänsten och jag
uppfattar därför bönen som en av gudstjänstens mest centrala handlingar.
När jag besökt HL är det ytterligare en typ av handlingar som är återkommande och
centrala, och det är när församlingen på olika sätt uppmärksammar varandra. Viktiga
händelser som när ett par fått barn, gift sig, fyllt år osv. uppmärksammas på olika sätt.
Pastor Eidem säger:
Vi lyfter fram om någon gift sig, har fått en bebis, har kommit tillbaka från semestern osv. Allt det
som kan göra att människor känner sig som en familj lyfts här fram. (Intervju 25/4 2019).

Jag uppfattar att detta skapar en sammanhållning och ett tydligt innanförskap i
församlingen. Så som jag uppfattar det har denna praxis sin grund i en teologisk
övertygelse om att församlingen kan liknas vid en familj där alla har en tydlig plats, men
också en uppgift att utföra. Jag har personligen stött på människor som uttryckt att stora
HL- församlingar på grund av sin storlek har förlorat något av det nära och personliga i
församlingslivet. Men i HL- Malmö uppfattar jag inget av detta, och detta kan möjligen ha
att göra med att församlingen ännu inte är större än att dessa mellanmänskliga
handlingar på ett naturligt sätt kan utföras i gudstjänsten.
Som jag också tidigare poängterat är den traditionella pingstkarismatiken med andliga
gåvor som profetia och tungotal det som kanske tydligast saknas i gudstjänstens ordning
(se bilaga A1). Som jag redan poängterat är detta anmärkningsvärt då församlingens
trosdokument tydligt lyfter fram betydelsen av de andliga gåvorna (se bilaga A2, bilaga
3). Pastor Eidem berättar att dessa andliga gåvors plats och funktion främst är i
hemgrupperna, och att dessa gåvors plats i gudstjänsten därför inte är särskilt tydlig.
Eidem menar dock att Anden betonas på många andra sätt i församlingens gudstjänster.
Han säger bl.a. att:
-

Anden är en avgörande faktor i gudstjänstens förberedelser.

-

församlingen tror på Andens inspiration i det som görs.

-

församlingen tror på människors helande i gudstjänsten genom helig Ande.

-

Anden gör gudsmötet möjligt.

-

tror på tungotalet men gudstjänsten är inte denna gåvas mest naturliga plats.
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-

de undervisar om andedop och inbjuder till detta vid några gudstjänster per år.

-

Anden ger en förståelse av att kyrkan är viktig.

-

Anden visar att vi människor är viktiga för varandra.

-

Anden visar att vårt liv har en mening.

I dessa punkter framkommer det tydligt att församlingen tror på Andens inspiration och
på dess centrala plats i församlingslivet och i gudstjänsten. Det är dock samtidigt klart
att andedopets centrala betydelse och de andliga gåvorna har fått en mer undanskymd
plats i gudstjänsten och att uttryck och handlingar som följer med gåvorna upplevs som
svåra att få in i gudstjänsten. Det är också tydligt att spontanitet i gudstjänsten som
traditionellt varit viktig inom den pentekostala gudstjänsten, och som jag beskriver i kap
3 under rubriken Det ska vara en fri och enkel gudstjänst, inte ges något utrymme i HL:s
strikta gudstjänstplanering.

6.2 Spiritualitet och troslära i Hillsong
I denna del analyseras hur församlingens trosövertygelser (bilaga 3) kommer till uttryck
i gudstjänstens liturgi. Här följer en mer ingående redogörelse för den analys som
redovisas i bilagorna A1-A3).

6.2.1 Spiritualitetsanalys
Jag har i kapitel fyra beskrivit begreppet spiritualitet och hur det uppfattats och
uttryckts i pingströrelsen. Spiritualitet handlar om det utlevda kristuslivet där vi mer
konkret skulle kunna säga att kristen spiritualitet handlar om hur en person eller
gemenskap erfar, tillvaratar och lever ut centrala delar av den kristna tron.
Pingströrelsen har haft en stark personlig spiritualitet med personlig omvändelse med
enskilda andliga upplevelser och personliga beslut (Josefsson 2005:365), men
församlingstanken och det gemensamma har i detta samtidigt varit något självklart och
naturligt och inte uppfattats stå i motsättning till den personliga spiritualiteten. Det är
snarare så att den personliga tron uppfattas skapa de rätta förutsättningarna för en tät
och levande församlingsgemenskap.
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När jag i bilaga A1 och A3 analyserar HL:s spiritualitet ser jag att den är tydligt personlig
men också klart gemensam. Den faller därmed inom ramen för en traditionell
pingstspiritualitet. Det utlevda troslivet på HL:s gudstjänster är uttrycksfullt och har sin
tydliga utgångspunkt i en tro som både är upplevd och erfaren. I gudstjänstens
spiritualitet är det därför också naturligt med olika uttryck som visar på ett personligt
möte med Gud och en personlig erfarenhet av Jesus. Ett av de tydligaste uttrycken för
det enskilt personliga och det gemensamma mötet med Jesus är lovsången som både i
text och form uttrycker ett personligt gudsmöte. Jag har redan ovan citerat pastor Eidem
som uttrycker att församlingen i lovsången förenas till en enhet där församlingen delar
och uttrycker sin erfarenhet av Gud och tillsammans lyfter upp Jesus. När den stående
församlingen lyfter sina händer och stänger sina ögon i lovsången är detta därför ett
klart uttryck för en erfarenhetsbaserad spiritualitet. Församlingen uttrycker en glädje
och en tacksamhet över att Gud mött dem och att de troende fått uppleva Guds kärlek
snarar än att de fått en ny uppenbarelse om att Gud är treenig eller transcendent. Den
erfarenhetsbaserade tron ska dock inte uppfattas vara en motsättning till den mer
läromässiga sidan av tron. Detta går i linje med det som pingstteologen Wolfgang
Vondey skriver när han säger att en pingstvän betonar det utlevda troslivet före
lärosatser och att den enskilde pingstvännen traditionellt har levt ut sin teologi snarare
än att de upplevt sig ha en teologi. (Vondey 2017:14).
I samklang med detta finner vi vittnesbördet som också är ett tydligt uttryck för HL:s
spiritualitet. Vittnesbördet uttrycker något av vad Gud t.ex. gjort i en människas liv
vilket förstärker den erfarenhetsbaserade tron där Gud möter människor personligt.
Som jag skriver i analysen i bilaga A3 vittnar vittnesbördet om en tro på Guds
möjligheter att gripa in i det personliga, men också om en spiritualitet där
gudserfarenheten både betonas, ges utrymme och närs. Men vittnesbördet måste också
uppfattas skapa tro hos alla de som lyssnar, vilket slår an uppfattningen att tro skapar
praxis och att denna praxis kan skapa tro. I kap 1 lyfte jag fram detta och kopplade det
samman med det latinska uttrycket Lex orandi, lex credendi, vilket översätts: som vi ber,
så kommer vi också att tro. Teologen Hans Johansson menar utifrån detta begrepp att
gudstjänstens liv och liturgi är den primära teologin som sedan ligger till grund för
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församlingens lära (Johansson 2007:112). HL:s primära teologi kan därmed utifrån
denna tankegång uppfattas vara dess utlevda trosliv och att denna praxis sedan är en
viktig grund när församlingen formulerar sin tro. Teolog Hegstads teori om praxis- teoripraxis blir här särskilt tydlig (Hegstad 2002:173)33, men också den pingsttradition där
den troende först upplever tro för att sedan gå till Bibeln för att undersöka vad man
egentligen varit med om. Detta kan i sin tur leda till att praxis av den upplevda tron
justeras och får viktiga direktiv. Det talade ordet är därmed också avgörande i trons
förmedlande och formande. På HL har jag därmed sett en tydlig växelverkan mellan
upplevd tro och formulerad tro, där praxis leder till teori och vise versa, men där trons
praxis ofta finns i första rummet.
Pastor Eidem uttrycker också att kroppens handlingar och det talade ordets teologi
behöver hänga samman. När jag i min intervju ställer frågan om det är viktigt att
församlingen agerar fysiskt i lovsången svarar pastor Eidem att detta är viktigt. Han
säger att när de troende brukar sina kroppar i lovsången så öppnar de troende sig för
Gud och att församlingens lyfta händer ska uppfattas som en överlåtelse-handling där de
troende tar fokus från sig själva för att istället sträcker sig uppåt mot Gud. Pastor Eidem:
När man brukar sin kropp i lovsången så öppnar man sig för Gud. Vi säger ofta, att om det är ok för
dig, så kan du lyfta dina händer som ett tecken på att du överger dig själv till Gud. Det är som en
överlåtelsehandling där man tar fokus från sig själv och sträcker sig mot Gud. Vi är ganska
uttrycksfulla och uttrycker mycket för vi vill ära Gud, med både det vi säger och i hur vi agerar.
(Intervju 25/4 2019).

Här ser vi hur det uttrycks att församlingen HL är uttrycksfulla för att de både vill ära
Gud med det de säger och i hur de agerar. Här uttrycks en spiritualitet som ger kroppen
och de troendes handlingar en tydlig plats inom tron och inom teologin. När de troende
lyfter händerna i tro och ställer sig upp i tillbedjan så uppfattar HL därmed att det
händer något djupgående i den troende människans liv. Jag uppfattar därmed även de
lyfta händerna som en rituell handling inom HL, vilket jag kommer att kommentera
längre fram i min ritualanalys.

33

Hegstads teori presenteras kort i kap 1:3.
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Sammantaget, och som jag också visar i bilaga A3 är HL:s spiritualitet uttrycksfull,
erfarenhetsbaserad och känslomedveten. Det utlevda och upplevda livet med Jesus är
något som både uppfattas bör upplevas och forma den enskilt troende, men också
församlingens tro. Spiritualiteten på HL uttrycker ett personligt gudsmöte med Jesus
som i sin tur uppfattas ge de rätta förutsättningarna till att förstå Bibelns ord och den
kristna läran. Jesusmötet kan därmed både uppfattas vara nyckeln till en rätt förståelse
av tron och till en rätt tolkning av Bibelns ord.

6.2.2 Analys av troslärans praktik
I bilaga A1 och framför allt A2 försöker jag lista upp HL:s troslära utifrån församlingens
officiella trosdokument tillsammans med de handlingar jag sett vid mina besök eller
uppfattat vid min intervju med pastor Eidem. I bilaga A1 sätter jag också in det som
pingstkarismatiska sammanhang brukar kallas de fulla evangeliet34 i relation till
gudstjänstens olika handlingar. Jag kommer inte att fokusera på det fulla evangeliet men
det är för studien intressant då det visar vilka centrala teologiska områden som också
borde vara framträdande i den pentekostala spiritualiteten.
Trosläran kommer naturligtvis tydligast fram i predikan och i sångtexterna, och då
denna studie inte analyserar det talade eller sjungna ordet utan istället studerar
gudstjänstens troshandlingar blir analysen av trosläran utifrån ett praktiskt perspektiv.
I min analys A2 framkommer det att det mesta och viktigaste i HL:s troslära på olika sätt
kommer fram, uttrycks och gestaltas i sättet församlingen firar gudstjänst. Bibeln som
Guds ord, Jesus och frälsningen är särskilt framträdande. Det jag inte lika tydligt finner
är handlingar eller moment som tydligt väver in Gud som Fader, som evig och som
skapare. Att dessa trosperspektiv inte har en framträdande eller tydlig plats i
gudstjänsten ordning och uttryck är utifrån klassisk pentekostal teologi inget märkligt. I
den pentekostala teologin har Jesus och Anden varit särskilt betonade35 och på många
olika sätt varit centrala i den pentekostala gudstjänstens liv, innehåll och uttryck. Det

34 Det fulla evangeliet uttrycker Jesus som: 1.Frälsare 2. Helgare 3. Andedöpare 4. Helare 5. Kommande
konung. Se kap 4.
35 Se Kap. 4.3.2. Bärande element i pingströrelsens spiritualitet.
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finns få, om än någon handling i gudstjänsten som specifikt riktar sig till Gud Fadern och
det är t.ex. sällan en pingstförsamling ber bönen Fader vår. Gud som Fader är därmed
inte tydlig uttryckt i HL:s gudstjänst, annat än vid dophögtid då dopet utförs i Fadern,
Sonen och i den helige Andes namn.
Det som sticker ut utifrån trosläran är att gudstjänsten saknar en naturlig plats för
karismatiska gåvor som t.ex. tungotalet. Tungotalet betonas särskilt i HL:s trosdokument
(Se bilaga 3) och det är därför anmärkningsvärt att det inte har en naturlig plats i
liturgin och i gudstjänstens utformning. Jag har redan kommenterat detta och då lyft
fram pastor Eidems förklaring att tungotalet uppmuntras i hemgrupperna. Vi bör utifrån
detta ändå fråga oss om tungotalet och andra karismatiska gåvor i längden förblir
centrala delar i församlingens spiritualitet om de inte finns med och har plats i
gudstjänstens liturgi? I detta bör vi också lyfta fram att den hårt styrda
gudstjänstordningen i princip inte ger något utrymme för Andens frihet och spontana
inslag i gudstjänsten. Det kan därmed uppfattas finnas en motsats mellan Andens frihet
och gudstjänstens ordning.
De delar i trosläran som saknas, eller som inte framkommer tydligt i gudstjänstens
liturgi och uttryck kommer enligt pastor Eidem de troende till del i predikan och i
församlingens övriga undervisning. Han menar att församlingen t.ex. inte saknar en
sund uppfattning av Gud som Fadern eller att man inte tror på helvetet. Dessa två
områden kan därmed uppfattas vara viktiga i det teologiska ramverket, men är inte en
framtonad del i den pentekostala spiritualiteten. Avsaknaden av en naturlig plats för de
karismatiska gåvorna är däremot anmärkningsvärd. Om vi till sist landar i det så kallade
fulla evangeliet har frälsning och helgelse en klar plats gudstjänstens liv medan Gud som
andedöpare och kommande konung inte har en särskilt framträdande plats i
gudstjänsten (Se bilaga A1).

6.3 Ritualanalys Hillsong
I min översiktliga systematisering av mitt insamlade material har jag i bilaga A1 bl.a.
försökt bedöma vilka av HL:s olika gudstjänsthandlingar som skulle kunna uppfattas
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som rituella. För att kunna göra denna bedömning har jag utgått från forskare Victor
Turners uppfattning och teori om att ritualer är något transformativt i motsats till
ceremonier som uppfattas som mer konfirmativa (Turner 1967:95). Med transformativ
menas här en handling som förmedlar något till utövaren och som ger personen något.
Ritualer uppfattas därmed inte som tomma handlingar. Rituella handlingar kan också
uppfattas förmedla något som är större än själva handlingen i sig och att den aktuella
kontexten är avgörande för att förstå den rituella handlingen transformativa dimension.
Jag beskriver detta mer ingående i kap 4. Ritualanalysens syfte är att lyfta in det rituella
perspektivet i studiet av gudstjänstens handlingar då dessa rituella handlingar på ett
särskilt tydligt sätt kopplar samman gudstjänstens handlingar med dess teologi, vilket är
ett av uppsatsens huvudfokus.
HL använder inte termen ritual, men då församlingens tro utan tvekan och på olika sätt
uttrycks och tydligt knyts till vissa troshandlingar är den rituella dimensionen ändå
relevant i analysen av HL:s gudstjänst.
Jag har uppfattat följande gudstjänsthandlingar på HL som rituella (se Bilaga A1):
-

Lovsång/tillbedjan

-

Predikan

-

Dop

-

Nattvard

-

Barnvälsignelse

-

Förbön med handpåläggning,

-

Förbön med smörjande av olja

6.3.1. Lovsång
Lovsången kan vid en första anblick uppfattas vara en konfirmativ handling där de
troende uttrycker sin tro inför Gud. Utifrån mina egna iakttagelser och intervju skulle jag
hålla med om detta, men när jag intervjuar pastor Eidem framkommer det också att
lovsången uppfattas vara något som är transformativt i den troendes liv.
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Pastor Eidem säger att lovsången leder den troende inför Gud, och detta oavsett om
personen känner för det eller inte. På frågan om lovsången även är med och formar tro
svarar pastor Eidem:
Vi uppmanar människor att vara med i lovsång, trots att man kanske inte alltid känner att man är så laddad
för att lovsjunga. Det är för att vi tror att när man faktiskt lovsjunger så deklarerar vi Guds ord över vårt
eget liv och fokusera på Gud. Oavsett om man har haft en bra eller dålig vecka så sätter vi det åt sidan och
fokuserar på Gud. (Intervju 25/4 2019).

Till detta tillägger Eidem att när den troende brukar sin kropp i lovsången så öppnar
hon sig för Gud. Människors lyfta händer skulle därmed kunna uppfattas vara en rituell
handling som i stunden av tillbedjan uttrycker något större än bara lyfta händer som
förmedlar tro och gudsnärvaro till den troende. Detta innebär för det första att
lovsången oavsett vad den troende känner eller uppfattar för den troende inför Gud. För
det andra är de handlingar som uttrycks i denna tillbedjan, handlingar som uppfattas
öppna den troendes liv för Gud.
6.3.2 Predikan
Det är kanske förvånande att predikan, dvs. det talade och lästa ordet (som jag
inkluderar här) uppfattas som något rituellt. Men då församlingen uppfattar Bibeln som
Guds ord och predikan som ett tal där Guds ord förmedlas och förklaras är det naturligt
att också uppfatta predikan av Guds ord som något som i sig själv är en transformerande
handling. Pingstteologen Simon Chan skriver att textläsningen behöver vara predikans
utgångspunkt och en handling av proklamation. Om detta skriver Chan vidare:
…proclamation is a sacramental event just as the sacrament is a proclamation. It is human action
joined with the action of the Spirit. In the act of proclamation, human words are united with the
divine Word.” (Chan 2006:134)

När predikan är en proklamation av Guds ord blir den en sakramental handling36 där det
predikade ordet blir Guds ord och som förenas med det mänskliga talet. I predikan
förenas därmed det gudomliga med det mänskliga på ett högst påtagligt sätt. Chan
fortsätter:
36

Sakrament uttrycker en särskilt central rituell handling i kyrkan.
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This is the closest that Protestants get to a doctrine of transubstantiation. Human words do “become”
God’s Word in the event of preaching—in much the same way as Christ who was the Word “became”
flesh without ceasing to be God. (Chan 2006:134–135).

När jag frågan pastor Eidem om han anser att predikan är Guds ord svarar han: ”Ja, det
tror vi, det är Guds ord” (Intervju 25/4 2019). Predikan på HL uttrycks vara mer än ett
tal eller något som konfirmerar församlingens tro. Predikans stora utrymmer i
gudstjänsten och att den alltid leder till en uppmanad överlåtelse och omvändelse visar
tydligt att HL uppfattar predikan som en transformerande kraft och därmed också kan
uppfattas som ett sakrament.
6.3.3 Dop, barnvälsignelse och nattvard
Dessa tre handlingar är naturligt rituella uttrycker och på ett djupgående sätt något
mycket större än själva handlingen i sig. När kroppen i dopet sänks under vattnet blir
inte kroppen bara blöt, utan när handlingen görs i tro och i den treeniga Gudens namn så
blir personen en del av den kristna kyrkan och tar emot liv och kraft från Gud till ett
heligt liv.37 Barnvälsignelse kan också uppfattas som en särskild bönehandling som
skiljer sig från övriga bönesamlingar. När barnet lyfts fram i församlingen och på ett
uttalat sätt blir föremål för församlingens förböner är tron den att barnet på ett särskilt
sätt också får ta emot Guds välsignelse och beskydd. Likt dopet är detta en handling som
endast görs en gång i livet vilket förstärker den rituella karaktären av den. När
församlingen tar del av brödet och vinet i nattvarden släcker den varken människors
fysiska törst eller stillar magens hunger. Brödet och vinet delas ut i ett annat syfte och
som istället handlar om ett förmedlande av tron på Jesus försoningsunder och att alla
som äter av brödet och vinet är en del av en gemenskap som vilar på och hålls samman
av Jesus försoning.
Gällande nattvarden vill jag lyfta några ytterligare saker. Nattvardsliturgin har jag
beskrivit i kap 5, där jag beskrev att nattvarden på HL både firades tidigt i gudstjänsten
och att firandet var snabbt över. Utifrån en sakramental dimension innehöll liturgin
37

Se Hillsongs trosdokument i bilaga 3. För digital länk, se referenslista.
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väldigt få perspektiv av att ta emot, utan ceremonin uttryckte mer en trons bekräftelse.
Om andra kyrkotraditioner ofta betonar olika grad av mysterium i nattvarden, var det
väldigt lite av detta på HL. Jag skulle därför vilja säga att det sakramentala i nattvarden
är anmärkningsvärt svagt även i jämförelse med andra pingstförsamlingar. Jag uppfattar
ändå att nattvardsteologin, trots sin svaga plats i gudstjänsten, ändå inte helt saknar
sakramentala dimensioner då handlingen trots allt går i linje med andra rituella
kännetecken som jag lyft fram i kap 4. Här kan t.ex. nämnas hur nattvardens olika
element synliggör och drar in utövaren i försoningens teologi samt förstärker
församlingens kultur och identitet som en i Kristus försonad gemenskap.
6.3.3.1 Fördjupad analys av nattvarden
I kap. 4 redogör jag för en viss teoribildning gällande rituallära där jag utifrån bl.a. AnnChristin Hornborg, Viktor Turner och Roland L. Grimes forskning lyfter fram sju
perspektiv som är utmärkande för en ritual. Jag vill nu pröva hur dessa rituella
kännetecken stämmer in på HL:s nattvardsfirande.
A) Transformativ snarare än konfirmativ
Som jag redan har beskrivit uttrycker HL:s nattvardsfirande en förvånansvärt
svag transformativ dimension. Betoningen inom Pingströrelsen har för visso
traditionellt varit att nattvarden är en åminnelsehögtid,38 och därför är det
kanske inte så uppseendeväckande att det transformativa är svagt i HL:s
nattvardsfirande. Att nattvarden på HL endast firas en gång i månaden och inte
varje vecka som det görs i många andra kyrkor, kan också förstärka nattvardens
konfirmativa utgångspunkt av åminnelse.

38 Den store historiske pingstledaren Lewi Pethrus betonade tydligt nattvardens funktion som
åminnelsehögtid, men samtidigt betonades nattvarden som delaktighet i Kristus och beskrevs som Kristi
kropp och blod. Pingstforskaren Ulrik Josefsson skriver i sin avhandling att Pethrus kombinerade
uppfattningen att nattvarden var något mer än en vanlig måltid med betoningen av den personliga tron.
Tron uppfattades vara nyckeln för nattvarden som troshandling där Pethrus inte förkastade perspektivet
av realpresens eller att nattvarden innebar en form av nådesförmedling (Josefsson 2005:229).
Realpresens handlar om Kristi kropps och blods "sanna" eller "verkliga" närvaro i nattvardens bröd och
vin.
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B) Något radikalt annorlunda jämfört med vardagshandlingar
Nattvarden är i mycket en annorlunda ceremoni där en rad handlingar utförs
som måste uppfattas som symboliska och inget vi finner naturligt i vardagslivet.
Nattvardens olika moment där vi äter ett litet bröd och dricker en liten del vin
släcker varken vår tröst eller stillar vår hunger. Hela sammanhanget uttrycker
något av att dessa små element är bärare av och uttrycker något centralt i den
kristna tron som alla genom att ta del av elementen blir delaktiga i. Nattvarden
kan också utifrån sin form uppfattas som något primärt och exklusivt kristet och
därför också något som skiljer sig från de handlingar vi annars utför i vårt
vardagsliv men också gentemot andra religiösa gudstjänsthandlingar.
C) Kontextens betydelse
För att förstå en handling är kontext och sammanhang avgörande, och detta
gäller också riten skriver Ann-Christin Hornborg (Hornborg 2005:17). Jag
uppfattar församlingen HL som mycket medveten om sammanhangets och
kontextens betydelse, men gällande nattvarden blir dess placering i gudstjänsten
något oklar. Många församlingar placerar vanligtvis nattvarden i slutet av
gudstjänsten och genom detta skapa en stark inramning kring nattvarden och att
gudstjänstens alla delar leder in mot denna ceremoni. På HL är nattvarden i
början av gudstjänsten och finns därmed i en helt annan gudstjänstkontext som
inte alls upplevs lika laddad och central som t.ex. på Europaporten. Nattvarden
ramas dock in av lovsång där församlingen bekänner sin tro till Jesus. Bibeltexten
leder församlingen in i nattvardsfirandet som sedan avslutas med en lovsång.
Sammanhanget, inramningen och det som sägs visar dock att Nattvarden
uppfattas uttrycka och möjligen också förmedla något djupare än det som verkar
vara synligt och direkt uppenbart. Kontexten av lovsång och bibelläsning
förstärker detta, men det rituella är utifrån kontexten ändå inte särskilt klart.
D) Ritualer behöver läras in
Nattvarden som handling är något som inte en troende per automatik kan utan
utövarna både instrueras om dess betydelse och genomförande. Detta är också
84

tydligt på HL där jag som van kyrkobesökare ändå upplevde mig osäker på hur
nattvardsfirandet gick till och när jag skulle äta brödet och dricka vinet.
Instruktion om nattvardens genomförande och betydelse behövs därmed,
vilket är ett kännetecken för en ritual som ofta har djupare rötter än det som
först syns.
E) Stärka kulturen och identiteten hos de som utövar den.
Nattvarden som kultur och identitetsmarkör är inte särskilt stark på HL.
Nattvardens kristocentriska budskap och gemensamma genomförande kan dock
uppfattas som en klar och gemensam identitetsmarkör för tro. På HL används
små särkalkar som tillsammans med bröd delas ut till alla gudstjänstdeltagare
och där alla i församlingen sedan på given signal efter de bibliska nattvardsorden
äter och dricker på samma gång vilket enligt min upplevelse skapar en
gemensam trosidentitet. Lovsångens ram före och efter nattvarden förstärker
också den gemensamma trosidentiteten, men här skulle även troskulturen och
trosidentiteten i förhållande till den globala kyrkan kunna förstärkas genom att
församlingen t.ex. likt mer traditionella kyrkor ber bönen Fader vår och
gemensamt använder någon av kyrkans gemensamma trosbekännelser.
F) Moralisk aspekt
En moralisk dimension är inte särskilt framträdande i HL:s nattvardsfirande.
Beroende på betoning i gudstjänsten kan nattvarden påminna om behovet av
försoning och genom detta lyfta fram betydelsen av att leva på ett rätt sätt, men
på HL uppfattar jag inte detta som direkt betonat.
G) Etablera vedertagna överenskommelser, lagar och normer så att de samstämmer
med hur vardagen är tänkt att levas.
Denna sista punkt visar enligt Hornberg på ritualens viktigaste funktion. Riten vill
leda de troende in i det liv som de är tänkta att leva, och då nattvarden kan
uppfattas leda den troende både till Jesus, hans efterföljd samt till försoning visar
nattvarden som rituell handling något av det liv som en kristen är kallade att leva.
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Detta vägledande och normgivande perspektiv finns i HL:s nattvardsfirande, men
samtidigt verkar detta vara svagare betonat än i många andra centrala delar i
gudstjänsten.
Sammantaget visar denna fördjupande att nattvarden på HL har ett svagt rituellt
perspektiv och att denna handling eller ceremoni möjligen kan uppfattas mer
konfirmativ än transformativ och därmed inte särskilt rituell. Jag väljer ändå att lyfta
in nattvarden bland handlingar jag uppfattar som rituella då nattvardshandlingen på
HL faller inom en del av de rituella kännetecken jag lyft fram.
6.3.4 Förbön med handpåläggning och smörjande med olja
Förbön är ofta naturligt i en kristen församling och pastor Eidem berättar att
församlingen och pastorerna gärna ber för människor som uttrycker behov och att man
vill ha förbön. Utifrån ett rituellt perspektiv kan förbönen uppfattas förmedla något och
där förebedjarens bön förstås vara något mer än mellanmänskliga ord. Förbönens ord är
ord som framför allt adresseras till Gud. Två handlingar som brukar vara en del av
förbön kan också i högsta grad uppfattas som rituella. För det första är handpåläggning i
förbönsstunden något mer än beröring, det verkar förmedla något till den behövande
där förebedjaren i någon mening blir en kanal för Guds kraft. Denna praxis är hämtad
från Bibeln där både Jesus och de första kristna lade händerna på de sjuka och andra
som på olika sätt behövde ta emot ett helande eller ett under (Mark 8:25, Luk 4:40, Apg
6:6, 8:17, 28:8). Jag skulle därför säga att handpåläggning i samband med bön är en
tydlig rituell handling i HL:s spiritualitet
Att vid förbön smörja med olja är en annan handling som sticker ut i det
pingstkarismatiska sammanhanget.39 Som jag tidigare redan belyst finns det ingen stark
teologi kring olika ting inom HL eller inom den pentekostala rörelsen. Kyrksalen anses
som vi tidigare sagt inte som helig och det är en klar betoning på människorna som
39

Se Arthur Sundstedt Pingstväckelsen- och dess utbrott vol. 3 (1971:228).
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kommit samman snarare än lokalen och andra materiella ting. I andra kyrkotraditioner
kan det se annorlunda ut där lokalen kan uppfattas vara helig och där både rökelse,
ikoner, statyer, reliker m.m. kan anses vara betydelsefulla och bärare av religiösa
värden. För en pingstvän är mycket av detta främmande, men smörjande med olja
uppfattas göra skillnad i ett förbönstillfälle. Denna praxis är hämtad från Bibeln (Jak
5:14) och att HL likt övriga pingstvänner praktiserar detta visar något av församlingens
praktiska bibelsyn snarare än att det finns en tydlig uppfattning om oljans exakta
betydelse i förbönsstunden.
På HL praktiseras en särskild förbönsstund i den sista söndagsgudstjänsten varje år. Då
inbjuds alla till att söka förbön och då också bli smorda med olja. Pastor Eidem säger att
detta är en praxis som förekommer i alla HL- församlingar runt om i världen.
6.3.5 Summering
Det rituella perspektivet där tro och teologi knyts till särskilda återkommande moment,
handlingar eller till olika ting har genom kyrkan varit en viktig och avgörande del av
kyrkan utveckling och inre liv. Trots att HL kommer från en kyrkotradition som i mycket
måste uppfattas annorlunda jämfört med de historiska kyrkornas traditioner och praxis
så har jag sett hur även HL:s gudstjänst innehåller en rad viktiga och centrala handlingar
som uppfattas förmedla tro, skapa tro och som uppfattas leda den troende människan in
i en fördjupad tro. Likt historiska kyrkor kopplar även HL tro och trosfördjupning till
kroppens rörelser och handlingar. Även skapade ting som olja uppfattas vara element
Gud använder i t.ex. förbönstillfället. HL verkar därmed genom sin praktiskt uttryckta
tro och spiritualitet inte vara så främmande och långt borta från den historiska kyrkans
betoning och praxis runt ritualer.

6.4 Sammanfattning
I denna analys har vi sett att gudstjänsten på HL både har ett klart vertikalt och
horisontellt perspektiv. Församlingen vill att gudstjänsten leder fram till att människor
möter Gud, men också att djupgående relationer mellan människor skapas och formas.
Församlingen verkar vilja uttrycka en vardagsnära och nutidsenlig stil där enkelhet
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betonas framför högtid och avskildhet. Glädje, frälsning, lärjungaskap och mission är
några centrala delar av församlingens tro som kommer fram i gudstjänstens olika
handlingar. Sången är särskilt viktig och identitetsskapande på HL. Musiken är här mer
än ett gudstjänstinslag, den uttrycks vara en bärande del av trosidentiteten och det som
framför allt är med och formar HL:s nutidsenliga stil och gudstjänstform. Sammanlagt är
gudstjänsten på HL noga genomtänkt och har ett tydligt mål. Det finns få utrymmen för
spontana inslag från gudstjänstbesökarna, men då kulturen och spiritualiteten inbjuder
till stor delaktighet i gudstjänsten kan den hårda styrningen ändå inte nödvändigtvis
uppfattas som hämmande utan snarar vara något som skapar en ordning inom vilket
gudstjänstbesökarna förväntas delta.
Utmärkande drag i HL:s spiritualitet är den personliga erfarenheten med Gud. Detta tar
sig bl.a. uttryck i lovsången. Den upplevda tron är sedan ett viktigt perspektiv när den
troende skall tolka och förstå Bibeln och den kristna läran. Troserfarenheten är därmed
en grund för den teologiska förståelsen, vilken i sin tur sedan ger underlag och direktiv
för det fortsatta troslivet. Detta sammanfattade jag med Hegstads teori om praxis-teoripraxis. Vi har också sett att HL har ett antal rituella handlingar, men att de inte själva
skulle använda en sådan terminologi. Här är lovsången och tillbedjan en rituell handling
som kanske överraskar utifrån ett historiskt kyrkligt perspektiv. Det är tydligt att
lovsången hos HL är mer än konfirmerande, den är även transformerande.
Till sist har vi kort sett att HL:s officiella lärodokument i stort och på ett genomgående
sätt finns uttryckt i församlingens gudstjänsthandlingar och liturgi. Avsaknaden av en
självklar plats för de karismatiska gåvorna i gudstjänstfirandet är det som framför allt
sticker ut.
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7. Analys Europaporten
Likt kap 6 och analysen av församlingen HL följer här nu en analys av EP:s
gudstjänstinnehåll där jag mer ingående kommenterar och analyserar det jag beskrivit i
kap 5. Mitt insamlade material har strukturerats och systematiserats i bilagor (se bilagor
B1-3) men dessa bilagor ska inte uppfattas vara heltäckande. I bilagorna betonas
gudstjänstens olika handlingar utifrån ett antal av de perspektiv jag lyft fram i denna
uppsats. Bilagorna ligger till grund för detta kapitels innehåll, men här finns också
material från intervju. Vissa delar i analysen är återkommande och behandlas under
flera punkter. Detta beror på att de olika delarna går i varandra och på olika sätt bidrar
till helhetsbilden.

7.1 Gudstjänstanalys
Pingstförsamlingen EP är en månggenerationsförsamling med en påtaglig stor bredd av
människor i alla åldrar. Gudstjänsten är församlingens största samling och den enskilt
viktigaste. Det sociokulturella perspektivet som jag beskriver i kap. 4 och som handlar
om hur människan formas och tar del av kunskap genom den omkringliggande miljön
och genom att interagera med andra människor, framträder tydligt i församlingens
ambition att skapa en formande miljö och en träffpunkt där människor interagerar med
varandra. Utifrån min historiska genomgång av pingströrelsens kännetecken och
spiritualitet i kap 3 och 4, uppfattar jag också gudstjänsten på Europaporten som relativt
traditionell pentekostal, där församlingen både vill inrymma en mångfald och tilltala sin
nutid. Analysen har sin grund i den analys som presenteras i bilagorna B1-B3.
7.1.1 Grundläggande perspektiv på gudstjänsten
För att på ett bra sätt förstå gudstjänstens upplägg och olika delar är det viktigt att
förstå hur den är uppbyggd. Vi har redan i tidigare kapitel beskrivit gudstjänstens fyra
delar, vilket kan uppfattas som en spelplan på vilket gudstjänsten sätts samman och
firas. De fyra delarna är: 1. Tillbedjan 2. Inkludering 3. Förkunnelse 4. Respons. Dessa
olika delar ger en god översikt över gudstjänstens upplägg och ger också en tydlig ram
för gudstjänstens utformning och innehåll (se bilaga B1). Inom denna fyrsidiga ram
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uttrycker församlingsordningen sedan fyra perspektiv på hur församlingen önskar att
gudstjänsten ska vara. Den beskrivs önskas vara: 1. Begriplig 2. Innerlig 3. Berörande 4.
För alla. Jag kommer att beröra och belysa dessa olika delar i min beskrivning av
gudstjänstens innehåll och handlingar nedan.
Pastor Andreas Wessman berättar att predikan och lovsången är bärande och
utmärkande delar församlingens gudstjänster. En grund för detta är enligt pastor
Wessman att predikan och lovsång på ett tydligt sätt berör och lyfter fram församlingens
centrala tro på Guds ord och betydelsen av tillbedjan. Dessa delar får i stort också lika
mycket utrymme i gudstjänsten. Wessman berättar:
För några år sedan gjorde vi en liten tidsstudie på ett antal gudstjänster, låt oss säga att det var ett
tiotal gudstjänster där vi klockade tidsåtgång. Där predikade vi några minuter mer än vad vi lovsjöng
i våra gudstjänster. (Intervju 26/9 2019).

Detta visar hur central predikan och lovsången är i församlingen, och lägger vi sedan
också till förbönen så ser vi de tre viktigaste gudstjänstdelarna som enligt Wessman är
”bärande element” i församlingens gudstjänster och därför också alltid finns med när
församlingen firar gudstjänst.
Det finns i gudstjänsten också ett tydligt samlande och sändande där gudstjänsten vill
leda människan till Gud för att sedan vid gudstjänstens slut åter sända människor
tillbaka ut i vardagen. På fråga om gudstjänstens syfte svarar pastor Wessman bl.a. att
gudstjänsten vill hjälpa människan att för en stund vända sitt ansikte mot Gud för att ”bli
påfylld av ordet, lovsången och av Guds Andes närvaro” (Intervju 26/9 2019).
Gudstjänsten verka därmed uppfattas vara en kraftstation och en viktig pusselbit för att
den kristne skall få ihop livets helhet och låta det gudomliga genomsyra det vardagliga
livet. Gudstjänsten är därmed församlingens viktigaste och mest centrala samling där
det mesta ska få plats. Detta är en utmaning och Wessman uttrycker att: ”gudstjänsten
tyvärr har blivit allt för viktig” och att församlingslivet skulle må bra av att
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gudstjänstens centrala plats skulle delas av flera andra typer av samlingar.40 Om den
stora centreringen kring gudstjänsten säger Wessman:
För en medlem innebär detta att det är här allting ska hända. Här ska jag kunna bjuda med en granne,
där ska jag bli berörd, få andlig mat i form av ordet, där ska vi ha både bibelstudium och predikan.
(Intervju 26/9 2019).

Gudstjänstens centrala plats som samlingsplats och som formande samling är därmed
både en utmaning och en tillgång. Gudstjänstens dragningskraft är i sig inget problem,
det är snarare avsaknaden av andra tilldragande samlingar som är församlingens
utmaning och som i sin tur gör att gudstjänsten blir så central.
7.1.2 Gudstjänstens kännetecken
Gudstjänsten i EP har mycket gemensamt med församlingens HL:s gudstjänster, men
samtidigt finns det också stora skillnader i stil och kultur. EP har funnits mycket längre i
Malmö än HL och har därför naturligt också ett mycket bredare åldersspann av
medlemmar. Wessman säger att församlingen har en vision om att vara en
fyrgenerationsförsamling där alla ska få plats. Wessman säger:
Vi uppmuntrar våra lovsångsteam att tänka på segertonerskatten och att tänka på den förkunnande
sången. Gör det på ert sätt, men farmor som kommer till kyrkan skall också får en sång som hon
känner igen. (Intervju 26/9 2019).

Det som händer i gudstjänsten skall enligt Wessman ena församlingen i tillbedjan, och
bara när det gör det har det en plats i gudstjänsten. Att inkludera och få fyra
generationer att känna sig hemma och delaktiga i en och samma församling är i dagens
samhälle minst sagt en utmaning. Utmaningen blir här kanske mest tydlig i musiken där
olika generationers musiksmak i regel är svår att förena. När jag ställer frågan om hur
församlingen de senaste åren arbetat med att utveckla sången och musiken i
församlingen berättar pastor Wessman bl.a. att församlingen tagit sig igenom de senaste

40 Wessman säger att gudstjänstens formande kraft är en åtta på en tiogradig skala. I en tid där Wessman
uppfattar att den kristne läser Bibeln mindre och har mindre tid för församlingslivet blir gudstjänsten allt
mer viktig och central för formande av tro och förmedlande av kunskap.
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årens lovsångsdebatt relativt oskadda,41 och detta bl.a. tack vare musikpastor Mikael
Järlestrands fina och diplomatiska arbete. Församlingen har byggt sin verksamhet
utifrån vilka förmågor som finns i församlingen och vilka som vill engagera sig. Om
någon vill skapa en kör och lyckas samla folk, då har den enligt Wessman en plats i
församlingen och gudstjänsten.
Vid mina besök i EP är musiken något jag också upplevt som central och det som faktiskt
uppvisar en tydlig bredd och mångfald, där gammalt och nytt förenas. Det är dock tydligt
att utvecklingen gått från orgel och traditionell psalmsång till en mer modern
musikdräkt, och detta oavsett om gamla eller nya sånger sjungs. Jag observerar också att
många i den äldre generationen inte naturligt sjunger med i den mer moderna
lovsången. Detta behöver dock inte vara ett tecken på att dessa medlemmar inte
uppskattar sångerna utan kan möjligen visa att de ännu inte kan sångerna. Att
församlingen är en fyrgenerationsförsamling märks även när jag tittar på hur besökarna
klär sig. Den äldre generationen är helt klart mer uppklädda jämfört med den yngre
generationen och den varierande klädseln från kostym till jeans och t-shirt förstärker
känslan att denna församling och dess gudstjänster kännetecknas av bredd och
mångfald.
Gudstjänsten kännetecknas också av ett tydligt gudsfokus som både riktar sig inåt och
utåt. Förkunnelsen är tydligt Jesusfokuserad och vill i första hand hjälpa den troende att
fördjupa och att växa i sin tro. Det är tydligt att det finns en stor förväntan på predikan
och att hela gudstjänstens första del vill leda fram till predikan för att sedan låta
predikan landa och bearbetas i gudstjänstens avslutande del. Pastor Wessman säger att
gudstjänsten först och främst, och helt naturligt riktar sig till de redan troende. På frågan
om vem gudstjänsten främst riktar sig till svarar han:

41 Det senaste årtiondet har lovsång kontra psalmsång debatterats livligt inom den svenska frikyrkan.
Kyrkans musikaliska mångfald uppfattas av många äldre ha ersatts av moderna musikalisk slätstrukenhet.
I den kristna tidningen Dagen går det på dagen.se lätt följa med i den debatt som vittnar om den djupa
klyfta som musiken skapat inom frikyrkan. I skrivande stund läste jag följande debattartikel i dagen som
tydligt pekar på den sorg många upplever gällande kyrkans musik. https://www.dagen.se/debatt/idamaria-brengesjo-nagot-gar-sonder-i-mig-nar-lovsang-hanas-1.1668977 (Hämtat 2020-02-24).
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Jag kan inte se något annat i Nya Testamentet, de enda som kan fira gudstjänst är de troende. Det
ligger i gudstjänstens väsen. (Intervju 26/9 2019).

Men med detta sagt menar Wessman samtidigt att gudstjänsten skall vara öppen för alla
människor och rikta sig utåt. Det som händer i gudstjänsten ska vara begripligt för den
som t.ex. är ny. Språket i gudstjänsten bör vara ”världstillvänt” och det som händer i
gudstjänsten bör uppfattas vara samtida och adressera den aktuella tiden. Men
samtidigt kommer det finnas moment som är svåra att förstå för en
förstagångsbesökare, och detta ”måste vara ok”, säger Wessman. Här ser vi återigen
något av brottningskampen i att försöka skapa en gudstjänst som tilltalar alla. Jag
uppfattar EP:s gudstjänster som innerliga och att det finns ett tydligt Jesuscentrerat
budskap, men samtidig skulle jag inte kalla gudstjänsten för särskilt anpassad för den
som ännu inte tror. Tröskeln för en sekulär person att komma till en gudstjänst med
nattvard, lovsång och där människor lyfter sina händer och inbjuds till förbön är troligen
relativt hög, och det är egentligen inget konstigt. Wessman talar här om att nya besökare
kan behöva en invänjningsperiod. Det är troligen svårt att finna något sammanhang där
det inte finns en tydlig distans mellan de som redan är överlåtna och de som är nya och
som ännu inte kommit innanför. En inkörningsperiod med tydlig vägledning borde
därmed naturligt även gälla kyrkans gudstjänst, där det första och det mest naturliga
steget in i kyrkan möjligen inte ens är gudstjänsten. Utifrån detta tycker jag mig se att
EP:s gudstjänster har ett tydligt Gudsfokus, men också ett klart fokus på människor där
församlingen vill vara öppen för både den person som har funnit Gud och den som ännu
inte gjort det. Jag vill därför säga att församlingen förutom att vara gudsorienterad också
är människoorienterad snarare än sökarvänlig.
7.1.3 Gudstjänstens mål och mening
Gällande gudstjänstens mål har jag redan ovan nämnt ett antal centrala punkter. När
pastor Wessman får frågan om gudstjänstens mål säger han att en människa under ”en
och en halv timme ska få vända sitt ansikte uppåt och mot något annat”. (Intervju 26/9
2019). Här lyfts också att ”fylla på med Guds ord”, lovsång och Guds närvaro fram som
viktiga mål.
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Om vi börjar med påfyllandet av Guds ord är predikan särskilt central. När huvudtexten i
predikan läses från Bibeln uppmanas församlingen att resa sig upp i respekt för Guds
ord. Pastor Wessman säger:
Det är ju inte av praktiska skäl som att få människor att bli lite pigga inför predikan, utan detta
handlar om att i en gemensam handling skapa en respekt för Guds ord. (Intervju 26/9 2019).

Det är dock bara vid predikans huvudtext som församlingen reser sig, och denna praxis
verkar inte vara helt konsekvent eller alltid förekommande. Församlingen kopplar alltså
i regel samman bibelläsningen med predikan, vilket bl.a. visar predikans betydelse då
bibelläsningen i praktiken aldrig står för sig själv utan verkar förutsätta en
efterkommande textutläggning likt predikan. Europaporten har vid mina besök även läst
enstaka bibelord i gudstjänstens första del. Dessa textläsningar har då i regel varit en del
av något annat som händer i gudstjänsten, och textläsningen har därmed inte varit
huvudsaken. Textläsningen har därmed inte som i andra kyrkotraditioner en särskild
del i gudstjänstens liturgi där den står för sig själv, utan kopplas i regel ihop med
gudstjänstens predikan eller andra inslag i gudstjänsten. I EP:s utvärdering av sina
gudstjänster berättar Wessman att några av utvärderingens frågor handlade om hur
bibelförankrad predikan varit och hur mycket Bibel som lästes i predikan. Predikan i EP
innehöll vid mina besök många bibelord och bör därför uppfattas som bibelcentrerad.
Predikan uttrycks också vilja vara Jesuscentrerad, och därför är kontrollfrågor om Jesus
blev tydlig i predikan och känd i det som sades också naturliga. Predikan följer i regel
inte kyrkoårets olika bibeltexter, men de texter som hör till de stora kyrkliga högtiderna
är centrala. Wessman säger
Vi brukar göra så att vi har ett fritt förhållningssätt till kyrkans år, men krokar ofta i de stora
helgerna. (Intervju 26/9 2019).

Det är tydligt att högtidernas Jesusfokus är en springande punkt i varför församlingen
kliver in i kyrkoårets högtider. Predikan i Europaporten bör därmed uppfattas som
Jesuscentrerad och att den vill leda människan till ett personligt möte med honom. Hela
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gudstjänsten har faktiskt som mål att leda människor till ett personligt gudsmöte. Pastor
Wessman säger att han:
hoppas att det i våra gudstjänster uttrycks en möjlighet till en personlig tro och till ett personligt
möte med Gud. Ett direkt möte med levande Gud. (Intervju 26/9 2019).

Det personliga Guds- och Jesusmötet är signifikativt för den pingstkarismatiska
väckelsespiritualiteten och Wessman kopplar samman detta personliga gudsmöte med
den personliga frälsningserfarenheten. Det personliga mötet med Gud uttrycks i den
pingstkarismatiska spiritualiteten vara ett möte med Jesus,42 vilket i sin tur inte är en
erfarenhet som endast hör till trons ingång utan också uppfattas vara en springande och
återkommande punkt i själva troslivet. Utifrån detta förstår vi det centrala i att
gudstjänstens primära mål är att leda människor till ett möte med Gud där de troende
blir påfyllda av ordet, av lovsången och av Guds Andes närvaro.
Utifrån detta bli också gudstjänstens avslutande responsdel en höjdpunkt och får en
naturlig plats, vilket Wessman uttrycker som mycket viktig. Han säger:
Bibeln talar om ett ständigt överlåtande. Det hoppas vi ska hända i responsdelen på slutet. Där vill vi
att människor ska stå upp med ansiktet vänt till Gud, fylla på den inre människan och ge respons som
en lärjunge. (Intervju 26/9 2019).

Då allt i gudstjänsten försökt peka på och leda till Jesus, är den avslutande delens fokus
på att människor både ska kunna få bekräfta och uttrycka sin längtan till att möta Jesus.
Man skulle kunna säga att gudstjänstens alla inslag möts och mynnar ut i gudstjänstens
avslutande del av förbön, personliga respons och tillbedjan. Gudsmötets naturliga och
kontinuerliga betydelse för de troende kommer också fram i vittnesbördets funktion.
Vittnesbördet tar ofta sin utgångspunkt i att den troende personen upplevt Guds
ingripande i en personlig sak. Vittnesbördet blir i detta dock inte endast en berättelse
om vad Gud har gjort, utan kan också uppfattas bli en påminnelse om gudstjänstens och
kristuslivets stora mål, dvs. att möta Gud, växa i tro och att överlåta livet till Gud.

Se min genomgång av Pingströrelsens Kristocentriska spiritualitet i kap 4 och under rubrikerna 4.3.1
och 4.3.2.
42
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7.1.4. Gudstjänstens handlingar
Gudstjänsten på EP innehåller som jag redan beskrivit i kap 5 och i analys B1, B3 en rad
olika handlingar. Handlingarna är i regel genomtänkta och gudstjänsterna ser i stort
likadana ut varje söndag, men Wessman säger samtidigt att församlingen ”inte har en
skriven ordning som är huggen i sten.” (Intervju 26/9 2019). Grundläggande verkar
vara att gudstjänstens handlingar önskas genomsyras av tillbedjan. Wessman säger att
Gud alltid är närvarande när de troende möts, och att tillbedjan bl.a. handlar om att de
troende skall bli närvarande inför Gud. Wessman säger:
Vi har inte den makten över Gud att vi kan styra hans närvaro, det vi kan styra är vår egen närvaro.
(Intervju 26/9 2019).

Tillbedjan sätter därmed den troende personen i rörelse mot Gud och då gudstjänstens
mål är att leda den troende till ett möte med Gud, är det också naturligt att gudstjänsten
inleds med 15–20 minuters lovsång. Lovsången samlar de troende inför den Gud som
redan är där och som vill möta de troende. En handling som tydligt uttrycker hur
församlingen vill sträcka sig mot Gud och möta honom är de uppsträckta händerna (Se
bilaga B1, B3) Denna handling uppfattar jag som en av gudstjänstens mest utmärkande
och en handling där tillbedjan på ett tydligt sätt tar sig uttryck i kroppen. Handlingen är
dock spontan och uppmanas inte framifrån eller av mötesledaren. Det som däremot
uppmanas framifrån av lovsångledaren är att församlingen uppmanas att resa sig upp i
lovsången. Många i församlingen blundar också under lovsången vilket ytterligare
förstärker den personliga karaktären hos den inledande lovsångsdelen. Det är därmed
tydligt att den inledande gudstjänstdelen av tillbedjan vill leda de troende inför Gud och
att denna del i den kollektiva sången har ett tydligt individuellt fokus där de församlade
personligt kommer inför Gud.
Gudstjänstens hälsningsdel är tydlig och skiljer sig från gudstjänstens i övrigt tydliga
teocentriska dimension. Här riktas blicken från det vertikala till det horisontella där de
församlade får möjlighet att hälsa på varandra. Pastor Wessman berättar att han som ny
pastor försökte plocka bort denna hälsningsdel, men fick backa på grund av de starka
reaktionerna. I denna del av gudstjänsten kan vi också lyfta fram mötesledarens
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välkomnande och inkluderande funktion som binder samman det vertikala och
horisontella i gudstjänsten på ett tydligt sätt.
Här ser jag också en annan utmärkande och tydlig handling och det är applåder, vilket
både sker spontant och efter uppmaning från mötesledaren. Jag uppfattar att
applådernas funktion är att visa uppskattning, gillande och deltagande i det som händer
i gudstjänsten. Applådens plats känns naturlig i gudstjänstens första del, men ju längre
gudstjänsten pågår och ju närmare gudstjänsten kommer den avslutande
avgörelsestunden, desto mer avtar också applådens plats som uttryck. Detta uppfattar
jag har med den avslutande delens karaktär att göra där de troende på ett särskilt sätt
kommer inför Gud och möter Gud, och att gudstjänstens handlingar i denna del därför
också uppfattas som tydligt rituella.
I gudstjänstens avslutande del finns också en inbjudan till förbön där de församlade
inbjuds till att sätta sig själva i rörelse mot förbönsplatsen. Här praktiseras
handpåläggning och troligen erbjuds människor att bli smorda med olja då detta är
vanligt i den pingstkarismatiska traditionen.43 Det som däremot var tydligt när jag
besökte församlingen var att det vid ett tillfälle fanns fler förbönsuttryck än vanligt.44
Här kunde människor skriva bönelappar, lägga stenar vid ett kors, tända ljus och falla på
knä vid en särskilt markerad plats. Jag uppfattade denna bön- och förbönsdel med sina
olika uttryck som tydligt rituell, där de olika handlingarna på ett tydligt sätt verkade
uppfattas varit något mer än endast konfirmerande av tro. Jag uppfattade att
förbönsmomentet uppfattades vara transformerande och att handlingarna förstods
förmedla något till utövaren och där tro kunde tas emot.
I denna avslutande del av gudstjänsten hade jag utifrån pingstförsamlingars
traditionella spiritualitet och betoning på helig Ande förväntat mig en större uttalad
betoning på den helige Ande och de andliga gåvorna. I församlingsordningen står det att

43 Smörjande av olja är hämtat från Jak 5:14-15 där anvisningar om förbön ges. Se Arthur Sundstedt
Pingstväckelsen- och dess utbrott vol. 3 (1971:228).
44 Denna gudstjänst var en gudstjänst för alla åldrar och där barnen fanns med under hela gudstjänsten.
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församlingen vill vara en gemenskap där Andens frukter och nådegåvor är verksamma
(2016:5). När jag i min intervju med pastor Wessman ställde frågor om detta blir det
klart att församlingen inte har en tydlig ordning och utarbetad tanke om hur de andliga
gåvorna ska växa och uttryckas i gudstjänsten. Wessman uttrycker ändå att han
uppfattar gudstjänsten som karismatisk och att det finns en stor förväntan på att Anden
ska verka och tala. Han säger också att Anden finns med i allt som händer i gudstjänsten
och att de andliga gåvornas uttryck och utlopp framför allt förekommer i
förbönsstunden. Men detta är inget som sägs i gudstjänsten, och trots den personliga
betoningen i gudstjänstens sista del blir talet om Anden anmärkningsvärt allmänt
betonat. När jag ställer följdfrågor om Andens något undanskymda plats i gudstjänsten
uttrycker Wessman:
Vi tror så klart på Andens tilltal i rummet. Men vi kanske inte undervisar så ofta om Andedop, det
profetiska och sådana saker. Här kan det nog halta lite i vad vi tror och det vi predikar. (Intervju 26/9
2019).

Det profetiska talet som här nämns och som är en central del av församlingens tro och
spiritualitet, har därmed anmärkningsvärt otydlig plats i gudstjänsten. Wessman
uttrycker vidare i vårt samtal att talet om Anden i gudstjänsten möjligen är en öm punkt
inom församlingen. Detta kan uppfattas som förståeligt när församlingsordningen under
gudstjänstmålen och rubriken ”berörande” skriver:
Den Helige Anden är livgivaren i allt vi gör och vår önskan är att Han ska få beröra oss genom sina gåvor
förmedlade genom oss. (2016:6.)

Jag uppfattar därmed att församlingen tror på de andliga gåvornas plats i gudstjänsten
men att församlingen inte har hittat en naturlig plats i gudstjänsten där gåvor likt
profetia, tungotal, kunskapens ord osv. får ett betonat och tydligt utrymme och en klar
funktion i gudstjänsten.
Avslutningsvis lyfts i församlingsordningen fram åtta handlingar som man kallar heliga
handlingar och som uttrycks som bärande i gudstjänsten. De heliga handlingar som
nämns är: 1. Dop 2. Barnvälsignelse 3. Förbön 4. Avskiljning 5. Begravning och vigsel 6.
Nattvard 7. Predikan 8. Lovsång och tillbedjan. Att församlingen samlar dessa
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handlingar under rubriken heliga handlingar är intressant då en sådan terminologi ofta
mer naturligt hör hemma inom andra och mer klassiska kyrkotraditioner som betonar
rituella och sakramentala perspektiv (Sproul 2014:179-183). Det EP verkar lägga i
begreppet heliga handlingar är att dessa handlingar innehåller: ”bärande element i vår
förståelse av det kristna livet” (2016:6). Vad detta exakt betyder utifrån ordet helig
framkommer inte närmare i församlingsordningen. Men det förefallet som att åtta
nämnda handlingarna på ett särskilt tydligt sätt uttrycker församlingens tro och därmed
leder utövaren in i trons liv. Att inte dopet i den helige Ande eller de andliga gåvorna
nämns bland de moment som uppfattas bärande i gudstjänsten är värt att notera.

7.2 Spiritualitet och troslära i Europaporten
I denna del analyseras hur församlingens trosövertygelser (bilaga 4) kommer till uttryck
i gudstjänstens liturgi. Här följer en mer ingående redogörelse för den analys som
redovisas i bilagorna B1-A3).

7.2.1 Spiritualitetsanalys
I kap 4 har jag nämnare beskrivit begreppet spiritualitet och redogjort för att jag i denna
uppsats uppfattar att begreppet handlar om hur en person eller gemenskap lever ut
mötet med Jesus. Jag utgår i första hand från Tone Stangeland Kaufmanns definition som
teologen Lars Råmunddal lyfter fram och sammanfattar. Kristen spiritualitet handlar om
hur en person eller gemenskap erfar, tillvaratar och lever ut centrala delar av den
kristna tron (Råmunddal 2013:2). Att fira gudstjänst i EP är i stort något aktivt som
inbjuder till deltagande snarare än uppfattas vara något som händer framför de
församlade. Wessman betonar att församlingen inte är gudstjänst- besökare utan
gudstjänst- deltagare. Gudstjänstens spiritualitet uppfattar jag därför kännetecknas av
ett trosliv där de församlade är högst delaktiga och uttrycker en förväntan på att Gud
både ska tala och möta församlingen. Församlingen verkar vara övertygad om att Gud
har ett budskap till dem och att Gud är högst närvarande. Detta leder bl.a. till att
församlingen lyssnar mycket aktivt på predikan för att genom detta försöka förstå Guds
tilltal till människan i stort, till den lokala församlingen i synnerhet och till den enskilda
människan personligt. Församlingsordningen uttrycker att församlingen samlas runt
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ordet och förväntar sig att Gud talar till dem genom förkunnelsen. Detta ger
gudstjänsten en starkt teocentrisk dimension där församlingen står i en ständig
förbindelse med Gud och där Gud aktivt vägleder församlingen. Uppfattningen om Guds
närvaro ger också tillbedjan ett mycket direkt perspektiv. Tillbedjan i lovsången är inte
en åminnelsesång om en Gud som församlingen endast läser om i Bibeln, utan är en sång
till den Gud som uppfattas vara närvarande och aktiv i själva kyrkorummet. När Gud
sedan fyller människor med sin Ande, möter de troende genom att röra vid känslolivet,
hela sjuka kroppar, ge bönesvar och förändrade livsperspektiv osv. växer en spiritualitet
fram där de troende erfar, tillvaratar och lever ut det kristna troslivet på ett aktivt och
förväntansfullt sätt.
Tron om Guds närvaro ger pingstförsamlingen en spiritualitet som i mycket är
erfarenhetsbaserad, vilket i sin tur bl.a. påverkar hur församlingen läser Bibeln och tar
del av Bibelns undervisning. I den pingstkarismatiska traditionen uppfattas det vara
viktig vad Gud i Bibeln ville säga till de första mottagarna av bibeltexten, men den
pingstkarismatiska spiritualiteten värderar ännu högre vad Gud i bibeltexten vill säga
till kyrkan och de troende idag. I EP:s utvärdering av gudstjänsten finns det därför
naturligt med frågor om och på vilket sätt predikan talade in i människors vardagsliv
och om predikan var applicerbar in i vardagslivet. Detta är frågor som enligt min
uppfattning har sin grund i en erfarenhetsbaserad spiritualitet.
Vi behöver också uppfatta att tillbedjan och önskan att leva ett liv som är vänt till Gud är
en central del av församlingens spiritualitet. Hela livet uppfattas ha med Gud att göra
och uppfattas vara en helhet, där det profana och religiösa på ett personligt plan inte
delas upp. Troslivet uppfattas snarare vara ett liv som den troende personen lever i alla
dagar i veckan och där gudstjänsten uppfattas vara en kraftstation där de troende får
hjälp att lyfta blicken, få påfyllning och växa vidare i det trosliv som de troende sedan
lever ut alla dagar i veckan. Det är något av detta pastor Wessman betonar när han säger
att gudstjänsten handlar om att bli påfylld. Uttrycket att bli påfylld pekar på ett liv
bortom gudstjänsten och som i första hand handlar om det liv de troende lever i
vardagen. Gudstjänsten uppfattas därmed vara något som finns i en större helhet där
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vardagslivet både lyfts in i gudstjänsten och där gudstjänsten lyfts ut i vadgaslivet.
Utifrån detta bli också hemgruppen där de troende träffas i hemmen för bön och
bibelundervisning en naturlig del av församlingens spiritualitet, och kan uppfattas som
en förlängning av gudstjänstens helhetsperspektiv. Söndagens predikant i EP skriver
också utifrån predikan ett antal frågor som skickas ut till hemgrupperna. Detta binder
samman hemgruppen med gudstjänsten och förstärker den pingstkarismatiska
spiritualiteten där de troende erfar, tillvaratar och lever ut livet i Kristus på ett sätt som
innefattar hela livet och livets alla dagar.
När de troende på söndagen kommer samman för att fira gudstjänst, sjunga lovsång och
ta emot undervisning är detta därför något mer djupgående än ett undervisningstillfälle
eller en känsloupplevelse. Gudstjänsten handlar om livet och lovsången blir i detta ett
uttryck för tacksamhet för att Gud varit med under veckan, predikan ett ord från Gud in i
livspusslet och förbönen en kraftkälla till att få se förändring och genombrott i
vardagslivets många utmaningar och svårigheter. Jag skulle därför vilja säga att
Europaportens erfarenhetsbaserade tro och spiritualitet är allt annat än ytlig och
beroende av känslor. Jag skulle säga att den är livsorienterad och ett uttryck för en tro
där de troende räknar med Gud i livets alla delar och att de troende därför både tillber
och ärar Gud i glädje som i smärta.
Denna bakgrund hjälper oss att förstå gudstjänstens olika delar och dess innehåll.
Vittnesbördet, lovsången, kollekten, applåderna, glädjen, kampen och Guds tilltal i
förkunnelsen handlar om livet de troende är kallade till att enskilt och tillsammans leva.
Wessman säger att ”vi människor är skapade för att leva tillvända till Gud” (Intervju
26/9 2019). I en sådan spiritualitet möts det gudomliga och det profana inom den
troende människan som sedan tydligt förväntas leva i världen, men inte av den (Rom
12:2).
7.2.2 Analys av troslärans praktik
EP har en tydligt formulera troslära (se bilaga 4). I bilagorna B1 och framför allt B2 har
jag på olika sätt analyserat och kopplat samman församlingens tro med de handlingar
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jag sett vid mina gudstjänstbesök eller uppfattat finns genom min intervju med pastor
Wessman. Som vi kommer att se i ritualanalysen behöver de särskilt teologiskt laddade
handlingarna ofta förklaras för att bli förstådda på ett rätt sätt. När denna förståelse
sedan finns kan utövarna kliva in i handlingens teologiska innehåll och ta emot det. I
EP:s gudstjänster kan det mesta som händer kopplas till församlingens teologi och
kristocentriska spiritualitet, vilket också framkommer när Wessman beskriver hur
gudstjänsten planeras och utvärderas. Men då församlingen inte har en tydlig tradition
där handlingars teologi vanligen och särskilt betonas är jag dock inte övertygad om att
den trogna gudstjänstbesökaren alltid uppfattar hur gudstjänstens olika handlingar likt
vittnesbörd och kollekt kopplar till församlingens tro, spiritualitet och uppdrag.
I bilaga B2 systematisera jag församlingens trosdokument som utgår från den
Apostoliska trosbekännelsen,45 samt tio övriga trospunkter som fördjupar och förtydligar
församlingens trosinnehåll. I de fall församlingen förklarar gudstjänstens olika moment
och varför de görs uppfattar jag att det mesta av församlingens explicita tro finns med i
gudstjänstens olika handlingar och att denna uttryckta och utlevda tro faktiskt har
potential att nå fram till de människor som kommit till gudstjänst. Wessman betonar
dock att ingen gudstjänst innehåller allt eller har som avsikt att lyfta fram alla delar i
läran, men att om en person besöker församlingen över tid kommer denna person att få
del av församlingens hela tro.
Vi har redan betonat hur Gudsordet, tillbedjan och tron på Guds närvaro på olika sätt
tydligt kopplas till predikan, lovsång och förbön osv. Det som däremot inte är särskilt
betonat i gudstjänstens liturgi och troshandlingar är Gud som Fader. I dopakten och i
den avslutande välsignelsen nämns visserligen den treeniga Gudens alla tre namn, men
samtidigt ser vi att Jesus och Anden är särskilt betonade i andra gudstjänstmoment och
handlingar. Fadern har däremot i sig själv ingen tydlig plats i gudstjänstens liturgi.

45 Den apostoliska trosbekännelsen är den äldsta av kyrkans trosbekännelser med rötter från 200-talet
e.Kr. Den tidigaste säkert identifierbara versionen av trosbekännelsen är från år 404 e.Kr.
Trosbekännelsens namn finns dokumenterat i ett brev från kyrkofader Ambrosius ca. 390 e.Kr. (Jenson
2010:43).
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Andens gåvor och frukter är inte heller särskilt tydligt betonade i gudstjänstens liturgi
och handlingar, vilket utifrån den pentekostala rörelsens betoning på Anden måste
uppfattas som uppseendeväckenade. Jag har redan kommenterat detta i min analys och
presentation i kap. 5, men det är relevant att fråga sig hur och på vilket sätt Andens
gåvor och frukter kan anses vara centrala och viktiga i församlingens gudstjänster om de
inte har en tydligare plats och syns mer i gudstjänstfirandet.

7.3 Ritualanalys Europaporten
I bilaga B1 har jag systematiserat mitt insamlade material och där bl.a. visa vilka av EP:s
olika gudstjänsthandlingar som skulle kunna uppfattas som rituella. Många av de
handlingar som jag på EP uppfattar som rituella är de samma som jag sett på HL och jag
har därmed redan beskrivit dessa i kap 6. Jag kommer därför inte att upprepa det jag
redan skrivit, utan kommer här i huvudsak med kompletterande delar. Jag utgår även
här ifrån forskaren Viktor Turners teori om att rituella handlingar är transformativa
snarare än konfirmativa (Turner 1967:95). Med transformativ menas en handling som
på olika sätt uppfattas förmedla något till utövaren och som därmed är mer än
konfirmativ. Min uppsats fokuserar inte specifikt och i huvudsak på en församlings
ritualer, men då dessa trosbärande handlingar på ett särskilt tydligt sätt kopplar
samman gudstjänstens handlingar med dess teologi, är det rituella perspektivet på
trosladdade handlingar viktigt i min studie.
Termen ritual används inte i EP:s församlingsordning, men intressant nog används
uttrycket heliga handlingar som i det närmaste måste uppfattas vara synonymt med det
andra kyrkor kallar rituella handlingar. Jag har redan i min analys kommenterat
uttrycket heliga handlingar och hur begreppet troligen ska uppfattas på Europaporten
(se rubrik 7:1), och att dessa handlingar på ett särskilt sätt beskrivs uttrycka de mest
centrala delarna av församlingens förståelse av det kristna livet. De handlingar som
församlingsordningen lyfter fram är bl.a.:
-

Lovsång/tillbedjan

-

Predikan

-

Dop
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-

Nattvard

-

Barnvälsignelse

-

Förbön

-

Avskiljning

Jag väljer här att inte kommentera begravning och vigsel då dessa handlingar inte
förekommer i söndagens gudstjänst. Ett antal av de andra handlingarna har inte heller
förekommit i de gudstjänster där jag deltagit utan min analys här bygger framför allt på
vad som skrivs och sägs om dessa handlingar. Jag kommer i denna analys kommentera
det rituella något kortare, då mycket redan är sagt i kap 6.
7.3.1 Lovsång
Om vi utifrån ett rituellt perspektiv tittar på lovsången ser vi att den enligt pastor
Wessman både uppfattas vända människan till Gud och låter den troende uppfatta Guds
närvaro. Detta förmedlar något djupgående om tro till de som lovsjunger och är något
som även stärker trosidentiteten. I församlingsordningen står det också att
församlingen i lovsången kan bära varandra inför Gud. Lovsången kan utifrån detta
uppfattas vara mer än konfirmerande då den både drar och bär den troende inför Gud,
låter henne förstå och ta emot Guds närvaro.
7.3.2 Predikan
Den transformerande dimensionen i Europaportens predikningar är tydlig. Predikan
uppfattas vara ett förmedlande av Guds ord och att Guds ord i någon mening inkarneras
i och genom predikan och pastorns ord. Församlingsordningen uttrycker att det finns en
förväntan att Gud skall tala till församlingen genom predikan. Predikans
transformerande och därmed också rituella sida är därmed väldigt tydlig.
7.3.3 Nattvard
I Europaporten firas nattvard en gång i månaden. Åminnelsen av Jesus död är betonad
men samtidigt är det rituella perspektivet tydligt då man ber över bröd och vin och har
en viss ordning för hur allt ska gå till. Det transformativa är här inte klart betonat, men
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samtidigt är det tydligt att brödet och vinet är symboler i en handling som pekar på
något större än handlingen i sig och att handlingen uppfattas göra något med
mottagaren och gemenskapen. Detta märks inte minst på den vördnad som människor
uttrycker vid nattvarden och i att handlingen kallas helig.
7.3.4 Dop
Församlingen har en baptistisk dopsyn och inom denna uppfattning betonas
traditionellt bekännelsen till Jesus, vilket också framkommer i Europaportens
församlingsordning. Då dop innesluter personen i församlingen samt betonar hur en
person i verklig mening lämnar ett gammalt liv bakom sig och uppstår till ett nytt liv, är
den transformerande dimensionen tydlig. Detta bekräftas genom flera av de andra
rituella kännetecknen. Dophandlingen där hela kroppen sänks ner under vattnet och
därmed omsluter hela kroppen är viktig i den baptistiska traditionen, vilket också visar
på själva handlingens betydelse i dopet och att denna handling i sig både har en
konfirmativ och transformativ betydelse för den som blir döpt.
7.3.5 Förbön, barnvälsignelse och avskiljning
Förbön förekommer på flera sätt och inom flera olika områden i församlingen. Vid
avskiljning av nya ledare och när människor insätts i olika uppgifter är handpåläggning
och förbön det konstituerande momentet.46 Förbönen uppfattas här som något mer än
bekräftande och det transformerande perspektivet är klart. Barnvälsignelse är också en
särskild bönestund där ett litet barn lyfts fram i församlingen till förbön och där barnet
tar emot Guds välsignelse.47 Förbönen utformas ofta som en ceremoni med bibelläsning
och bön.48 I församlingsordningen står det att församlingen genom denna
välsignelsebön tar emot barnet och bekräftar barnets ställning inför Gud.

46 I Gudstjänstboken (Gemensam handbok för Pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Svenska
Alliansmissionen och Svenska baptistsamfundet) framgår det tydligt att det är genom bön och
handpåläggning en person blir avskild och insatt i tjänst. (2005:109)
47 I IPS (Institutet för pentekostala studier) forskningsskrift om barnteologi skriver Ulrik Josefsson att
barnvälsignelsen bl.a. är en performativ handling, vilket innebär att den uttalade önskan om välsignelse
kopplas till en tydlig handling (Josefsson 2012:83).
48 För mer ingående beskrivning om barnvälsignelse och hur den går till, se Gudstjänstboken. (2005:7075).
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Att församlingsordningen beskriver denna välsignelse- och förbönsakt som en ”helig
handling” verkar också stryka under att barnvälsignelse uppfattas ha en tydlig rituell
dimension, trots att församlingen inte använder en sådan terminologi.
Vidare ser vi att förbön med handpåläggning också förekommer i andra sammanhang
som vid bön för sjuka eller för människor som uttrycker särskilda behov. Här kan också
smörjande med olja praktiseras. Det transformerande perspektivet är även här klart och
jag vill nu göra en fördjupning om hur förbönen kan uppfattas utifrån den rituella teori
jag lyft fram i kap 4.
7.3.5.1 Fördjupad analys
I kap. 4 hänvisade jag till en viss teoribildning gällande rituallära och beskrev då sju
perspektiv som forskare som Ann-Christin Hornborg, Viktor Turner och Roland L.
Grimes lyft fram som utmärkande för en ritual. Jag vill nu lyfta fram dessa punkter och
se om och ev. hur dessa teorier stämmer in på förbön med handpåläggning.
A) Transformativt snarare än konfirmativt
Förbön med handpåläggning har ett tydligt transformerande perspektiv där både
den som tar emot förbön och den som ber har en förväntan på att något skall
förmedlas och leda till förändring. Handlingen synliggör därmed en djup tro på
och teologisk övertygelse om att Gud är närvarande och vill förmedla sin kraft till
den person som kommit till förbön. Förbönsmomentet möjliggör och synliggör
denna trosuppfattning i gudstjänsten.
B) Något radikalt annorlunda jämfört med vardagshandlingar
Förbön med handpåläggning och ev. smörjelse med olja är något som är
utmärkande och annorlunda. Handpåläggningen handlar inte om att det i
förbönen finns ett särskilt fysiskt behov av mänsklig beröring eller ett fysiskt
behov av att smörja in huden med olja. Handlingarna har ett annat syfte och leder
utövarna in i en trosdimension som kan uppfattas skilja sig från det allmänna och
avgränsar utövaren från det vardagliga.
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C) Kontextens betydelse
Kontexten är viktig för att förstå en rit och dess betydelse (Hornborg 2005:17),
och när EP inbjuder till förbön görs detta i regel i en särskild del i gudstjänsten
som är tydligt förberedd och utformad. Jag uppfattar att församlingen är väl
medveten om att förbönsstunden behöver en genomtänkt inramning där
gudstjänstens olika delar kan knytas samman och leda gudstjänstdeltagaren till
gudstjänstens avslutande bönestund. Lovsången inramar i regel denna stund och
inbjudan är ofta underbyggd och motiverad.
D) Ritualer behöver läras in
Inlärning är till en början inte så särskilt framträdande för de som söker förbön. I
gudstjänsten informeras det kort om att det finns möjlighet till personlig förbön
och att det finns utvalda förebedjare att gå till, men det sägs inte mycket mer än
så. Instruktionerna berättar inte att det kan förekomma handpåläggning eller
erbjudas smörjelse med olja. Det är möjligen så att denna information ges av
förebedjarna när människor kommer till förbönssituationen. Det förefaller dock
klart att förebedjarna fått klara instruktioner och lärt sig hur förbönsmomentet
går till och varför det finns. Förbönmomentet behöver därmed i någon mening
läras in och förklaras för att utövare och mottagare skall förstå förbönens
handlingar och syfte.
E) Stärka kulturen och identiteten hos de som utövar dem.
I kap 4 har jag beskrivit hur en kultur bl.a. skapas och formas genom idéer,
värderingar, kunskaper och andra resurser vi förvärvar genom interaktion med
omvärlden. Kulturen är det som sedan i stor utsträckning ligger till grund för hur
vi tolkar och uppfattar det vi gemensamt och enskilt möter i världen. EP:s kultur
är helt klart formad av frälsningen och att Gud är närvarande och vill möta de
församlade. Förbönen är i detta ett tydligt moment som stryker under och
stärker upplevelsen av att vara ett försonat folk och att Gud genom sin personliga
närvaro vill möta sin församling. Förbönen kan också uppfattas stärka den
troendes identitet som Guds barn och att hon är en del av Guds folk.
107

F) Moralisk aspekt
Jag uppfattar inte att förbönen har en tydlig moralisk dimension. Ritualen leder
inte personen in i någon överenskommelse eller i något förpliktigande. I de
sammanhang där någon söker förbön för någon specifik synd kan
förbönshandlingen möjligen uppfattas ha en moralisk effekt då den kan hjälpa
personen att inte synda inom samma område. I kap 4 har vi visat att det nämligen
kan uppfattas omoraliskt att handla i strid med ritualens avsikter (Se kap 4). Jag
uppfattar dock det moraliska perspektivet inom förbön som svagt på EP.
G) Etablera vedertagna överenskommelser, lagar och normer så att de samstämmer
med hur vardagen är tänkt att levas.
Denna beskrivning kan uppfattas lite svår att förstå, men det handlar om att riten
är med och formar och skapar en tro och en trosgemenskap som återspeglar det
liv de troende sedan är kallade till att leva i vardagen. Förbönen uttrycker här
möjligen församlingens beslut om att söka Guds direkta ingripande in i rådande
förhållanden och att detta förhållningssätt sedan även borde prägla de troendes
vardagsliv. Med tanke på att Europaporten inte betonar en tydlig uppdelning
mellan tro och vardagsliv finns också en naturlig koppling mellan gudstjänstens
olika troshandlingar och vardagslivet. Här kan dock vardagsnära smågrupper
vara en behövlig del av den församlingsnära vardagstron, vilket också
församlingarnas pastorer tydligt uttrycker.
7.3.6 Sammanfattning
Sammantaget kan vi se att de handlingar som EP i sin församlingsordning uttrycker som
heliga också utifrån forskningens rituella markörer i stort kan uppfattas som rituella.
Alla handlingar vi har tittat på har inte lika starka och tydliga rituella kännetecken, men
ingen av dem faller utanför de rituella markörerna. Vi har också i vår mer ingående
analys av förbönsmomentet sett att förbönen svarar upp mot den breda beskrivning jag
i kap 4 lyft fram gällande rituella handlingars kännetecken.
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7.4 Sammanfattning
Vi har i detta kapitel sett att församlingens gudstjänst både har en tydlig struktur och en
klar målsättning. Gudstjänsten är uppbyggd utifrån fyra delar och vill framför allt leda
till ett möte med Gud där de troende blir påfyllda av ordet, av lovsången och av Guds
Andes närvaro. Gudstjänsten uppfattas som en samling där de troende i första hand
samlas för att få lyfta blicken, hämta kraft och att få växa i sin tro. Gudstjänsten har ett
tydligt gudsfokus som både riktar sig inåt och utåt. Förkunnelsen är tydligt
Jesusfokuserad och vill i första hand hjälpa den troende till ett personligt gudsmöte och
att tron genom detta fördjupas och växer.
Vi har också sett att gudstjänsten är församlingens viktigaste samling som samlar flest
antal människor. Historiskt har församlingen tidigare lyckats samla människor till flera
olika typer av gudstjänster, men idag har församlingen svårt att samla den stora
församlingen till annat än söndagens förmiddagsgudstjänst. Detta har i sin tur lett fram
till att gudstjänstens betydelse blivit allt viktigare och att allt fler av församlingslivets
olika delar och perspektiv nu också gör anspråk på att få plats i gudstjänsten.
Församlingen uttrycker också att gudstjänsten önskas vara begriplig, innerligt
berörande och erbjuda något för alla. Gudstjänstens centrala ställning och bredd är
minst sagt en utmaning, men visar också något av hur viktig söndagens gudstjänst är och
har blivit för samlingslivet och formandet av tro och lärjungaskap.
Gudstjänstens upplägg och handlingarna är i regel genomtänkta där gudstjänsten i stort
sett ser likadan ut varje söndag. Grundläggande är att gudstjänsten önskas genomsyras
av tillbedjan och lovsång. Gudstjänsten vill också samla de troende inför Gud som redan
är där och som vill möta de troende. Perspektivet av Guds närvaro ger gudstjänstens en
särskild dimension där de troende faktiskt uppfattas kunna uppleva och möta den Gud
som tillbes. Gudsmötet är därmed något mycket centralt i EP:s gudstjänster. Lovsången
och församlingens lyfta händer är utmärkande i gudstjänsten, men också betoningen på
Guds ord.
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Vi har också betonat att församlingen inte använder begreppet ritual, men vi har sett att
församlingen har en rad handlingar som kallas heliga handlingar och som på ett särskilt
sätt uttrycker och förmedlar en stark teologi. Dessa handlingar skulle kunna uppfattas
som rituella och därmed inte endast vara konfirmerande av tro, utan också uppfattas
transformerande. Det transformerande perspektivet är inte tydligt uttalat eller betonat
utan kan snarare uppfattas vara något underförstått i gudstjänsten.
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8. Diskussion
I detta kapitel vill jag nu sammanföra denna studies olika delar. Syftet med diskussionen
är att sammanföra iakttagelser, teori, egna reflektioner och frågor så att jag sedan på ett
reflekterat sätt i kapitel 9 kan svara på studiens problemställning. Diskussionens
struktur och innehåll utgår från miljö, spiritualitet och gudstjänstens troshandlingar
vilket är nära kopplat till både studiens problemställning och teoridel. I diskussion
kommer jag inte att dela upp undersökningens båda församlingar utan kommer nu att
diskutera de utmärkande dragen i det jag sett i de båda församlingarna och i detta
betona likheter och skillnader. En gemensam diskussion är enligt min uppfattning möjlig
då församlingarna i både struktur och tro ligger mycket nära varandra.

8.1 Miljöns betydelse för handlingens trosförmedlande kraft
När jag besökt HL och EP framgår det klart att gudstjänstlokalen och kyrkomiljön
uppfattas som viktig. Lokalen uppfattas inte vara sakral likt den ofta anses vara i andra
kyrkotraditioner, men miljöns betydelse utifrån ett formande trosperspektiv är däremot
slående. Pastor Wessman i EP berättade om en kommande ombyggnad av lokalerna och
att ombyggnaden av kyrkorummet upplevts särskilt känsligt, vilket visar att frågor kring
lokal och miljö berör. Ombyggnaden avses på olika sätt förbättra miljön på EP så att
församlingen på ett ännu bättre sätt kan lyckas med sitt uppdrag. Församlingsmiljöns
betydelse ser vi också på HL som är tydliga med att församlingslokalen inte behöver
vara en särskild lokal, men att den behöver vara funktionell och möjliggöra det
församlingen vill göra och förmedla i gudstjänsten. I HL och EP är det därmed tydligt att
församlingarna vill skapa en miljö som underlättar, förstärker och som på bästa sätt
möjliggör formandet av trons liv. Det är här värt att notera att HL som klart betonat att
det inte är viktigt med en särskild församlingslokal ändå i sitt gudstjänstgenomförande
tydligt visar sig vara särskilt beroende av gudstjänstlokalen för att lyckas genomföra
gudstjänsten på ett önskvärt sätt. Huvudorsaken till detta är att HL i stor utsträckning är
beroende av en mängd teknik i sitt gudstjänstfirande. Så när frågan ställs till HL om
gudstjänstenslokalens betydelse och pastor Eidem svarar att lokalen i sig inte alls är
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viktig, behöver detta svar uppfattas utifrån att gudstjänstlokalen på HL inte ses som
viktig utifrån ett sakralt perspektiv dvs. att själva lokalen skulle vara speciellt helgad
(avskild). Däremot visar mina iakttagelser att lokalen uppfattas vara viktig utifrån ett
sociokulturellt perspektiv dvs. som en formande miljö.
HL arbetar särskilt tydligt med gudstjänstens inramning, där belysning och teknik på ett
påtagligt och medvetet sätt används för att skapa stämning och för att förmedla en rätt
känsla till gudstjänstbesökarna. Detta pekar på att det på HL trots allt finns ett sakralt
perspektiv gällande miljön (gudstjänstrummet) där gudstjänstlokalen blir särskilt
avskild och viktig när den ställs i ordning. När lokalen är iordningställd är den ämnad
och formad till att leda människor till både personliga och gemensamma gudsmöten.
EP använder också modern teknik, men upplevs samtidigt inte lika tydligt beroende av
en särskild formad miljö för att fira gudstjänst. En reflektion jag gör när pastor
Wessmans uttrycker att en förändring av gudstjänstrummet är särskilt känslig på EP är
att detta möjligen kan ha att göra med att församlingen har äldre medlemmar som inte
endast verkar uppfatta gudstjänstrummet som en vanlig lokal utan möjligen också ser
gudstjänstrummet utifrån en sakral utgångspunkt.49 Jag kan inte belägga att så är fallet,
men om det skulle vara så uttrycker EP som en tydlig fyrgenerationsförsamling något av
en spännvidd i uppfattningen om kyrkorummets särställning som jag inte uppfattar
finns i den mer ungdomsbaserade församlingen HL.
I diskussionen om församlingsmiljöns betydelse uppfattar jag att HL:s och EP:s fokus på
en trygg och genomtänkt församlingsmiljö även skapar goda förutsättningarna för att
olika troshandlingar ska kunna ta form och uttryckas. När t.ex. HL i lovsången dämpar
belysningen kan vi kanske tro att detta vill rikta fokus på lovsångsbandet på estraden.
Men pastor Eidem berättar att detta istället vill ge den enskilda personen tid med Gud

49 Jag uppfattar att det kan finnas ett ambivalent förhållningssätt inom frikyrkan och pingströrelsen till
den kyrkliga miljön och i synnerhet till gudstjänstlokalen. Gudstjänstlokalen har i regel varit mycket
enkelt utsmyckad och vanligen inte betonats som ett sakralt rum, men samtidigt har den i regel upplevts
avskild till församlingens gudstjänst och därmed också uppfattats som ett speciellt och avskilt rum. För
fördjupning se Maria Ledstams kapitel Rummet i boken Söndag: gudstjänst i en ny tid (2015:249-268). Se
referenslista.
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där hon i lovprisningens olika handlingar och uttryck kan uttrycka sig på ett sätt som
varken blir iögonfallande eller skapar ett utanförskap hos den som inte aktivt deltar. En
god trosmiljö ger därmed både goda förutsättningar för människor att uttrycka tro, men
också för sökande människor att kunna iaktta, pröva och att känna in tro. Den fysiska
miljöns betydelse är därmed en viktig faktor för att gudstjänstens handlingar ska få rätt
förutsättningar att utföras, och för att gudstjänsten ska lyckas vara en formande och
inkluderande plats för både troende och sökande människor.

8.2 En pentekostal spiritualitet
I min historiska genomgång av pingströrelsens spiritualitet i kap 3 och 4 har vi sett att
det som framförallt utmärkt pingströrelsens spiritualitet är dess betoning på det utlevda
Kristuslivet. Här har en erfarenhetsbaserad trospraktik ofta betonats framför en
teoretisk. För en pingstvän betonas därmed i regel det utlevda troslivet före lärosatser
där en pingstvän traditionellt inte har uppfattats ha en teologi utan snarare ha levt den.
För att hamna rätt i vår förståelse av den praktiska pentekostala spiritualiteten som
finns och uttrycks i HL och EP behöver vi åtminstone hålla samman två perspektiv. För
det första är det sant att pentekostal spiritualitet och teologi betonar en praktisk
dimension. En tro och en troslära som inte kommer ut i händerna och leder till ett aktivt
trosliv har uppfattats ha missat något centralt. Men samtidigt har pingstvänner i alla
tider betonat Bibeln och bibelstudiet, och därmed finns det i den pingstkarismatiska
spiritualiteten också en tydlig önskan om lärande. I HL och EP är denna förening av
praktik och lärande tydlig på många sätt. Lovsången uttrycker en personlig erfarenhet
av Gud där de lyfta händerna tydligt uttrycker en upplevd tro och en längtan av att få
rikta sitt liv mot Gud. Predikan ger sedan en tydlig undervisning där den upplevda och
uttryckta tron kan få ett fördjupat innehåll och växa. Predikan uttrycks också vara
gudstjänstens mest centrala del. Sedan önskar undervisningen åter leda ut till trons
vardag, där trons praktik återigen förväntas levas ut. Hur läran mynnar ut i olika
trospraktiker blir möjligen allra tydligast i gudstjänstens sista del. I HL betonas inbjudan
till omvändelse och där budskap vill leda fram till att människor tar med sig evangeliets
budskap hem och lever ut det i vardagslivet. I EP leder predikan i regel till förbön och
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lovsång där de troende både förväntas låta undervisningen landa inom dem och ge dem
kraft till att leva ut tron i vardagen.
HL och EP:s gudstjänstspiritualitet kan därför naturligt uppfattas gå i linje med teologen
Hegstad ord om praxis- teori- praxis, som jag lyft fram i tidigare kapitel. Den praktiska
teologin blir i detta inte ett tillägg till den teoretiska teologin, dvs. den kognitiva sidan av
tron, utan uppfattas snarare vara en central och omistlig del av den. Jag har i kap 1 lyft
fram teologen Hans Johansson som uttrycker att den primära teologin just äger rum och
finns i kyrkans gudstjänsthandlingar. Grunden för Johanssons ord är att han uppfattar
att gudstjänstens olika handlingar och praktiker utgår från människans gudsmöten och
församlingens gemensamma troserfarenhet som önskas vara grundad i Bibelns
uppenbarelse. Även om Johansson inte tydligt uttrycker att den primära teologin även
innefattar trons vardagshandlingar så borde hans resonemang om primär teologi utifrån
en pentekostalt utgångspunkt även kunna innefatta troslivets helhet där även troslivets
vardaghandlingar måste uppfattas som primär teologi. Oavsett om det går att tolka
Johansson på detta sätt eller inte, är det i alla fall klart att teologins praxis inom den
pentekostala spiritualiteten uppfattas som primär och även inkluderar trons vardag.
Den erfarenhetsbaserade spiritualiteten utifrån praxis- teori- praxis är således tydlig hos
HL och EP i såväl gudstjänstordning som i utlevd och uppfattad teologi.
I min analys av EP i kap 7 har jag särskilt betonat hur pastor Wessman uttrycker hur
gudstjänsten är en kraftstation. Detta pekar på ett trosliv vars primära teologi uppfattas
vara större än själva gudstjänsten. Gudstjänsten som kraftstation handlar inte endast om
gudstjänsten i sig och det personliga i den, utan lika mycket om att bli rustad för Guds
mission i världen. Gudstjänsten på HL och EP uttrycker därför enligt min uppfattning en
missionell spiritualitet där gudstjänsten inrymmer något större än gudstjänsten i sig och
den personliga tron. Primär teleologi utifrån en pentekostal utgångspunkt kan därmed
uppfattas som en teologi som levs ut i livets alla delar och som sträcker sig bortom och
längre än endast till det högst personliga.
Inom diskussionen av pentekostal spiritualitet vill jag också lyfta fram det som
pingstteologen Keith Warrington (se kap 4) beskriver när han säger att den tidiga
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pingströrelsen ofta kännetecknades av en spontan spiritualitet. Detta lyfts också fram av
teologen Erik Lindhardt som skriver att det spontana som ideal i den pingstkarismatiska
traditionen varit nära sammanbundet med det som uppfattats vara äkta (Lindhardt
2011:4). I mitt möte med HL och EP:s gudstjänster har jag försökt se om det spontana
fortfarande uppfattas vara ett tecken på äkthet och vilket utrymme spontanitet i så fall
har i gudstjänsten? I min undersökning har jag inte sett någon särskild betoning på det
spontana eller att detta skulle lyftas fram som ett tecken på äkthet. HL:s gudstjänster
visar snarare en strikt gudstjänstordning där besökarna inte verkar förväntas ges något
utrymme till spontana inslag eller uttryck. Jag har svårt att se något av spontana uttryck
i liturgin och bland de församlade. Det jag uppfattar kommer närmast spontana inslag är
om predikant eller mötesledare upplever eller uppfattar något i gudstjänsten och som
sedan leder fram till spontana uttalanden eller infall. Här kan bönens spontana och ej
nedskrivna innehåll möjligen uttrycka något av en frihet som skulle kunna uppfattas
som spontan. På EP är gudstjänsten också välplanerad och det finns inte heller här
mycket utrymme för spontanitet.
Utifrån detta skulle vi behöva fråga oss hur denna spontanitet skulle kunna se ut och
komma till uttryck? Det är klart att gudstjänsten behöver en tydlig ordning och struktur,
vilket även den pentekostala gudstjänsten historia visar.50 Men historiskt har denna
ordning haft delar och olika inslag där spontanitet fått utlopp, varit utmärkande och
givit plats för Guds direkta tilltal i församlingen och till Andens olika uttryck i
gudstjänsten. Varken den spontana bönen eller det profetiska budskapet har idag en
tydlig plats i HL:s och EP:s gudstjänster och en anledning till detta är paradoxalt nog att
dessa i motsats till traditionen uppfattas riskera släppa fram det som inte är äkta och
ifrån Gud.51 Dåliga erfarenheter där det spontana och fria har utnyttjats och förfelats
kommer tydligt fram i mina samtal med framför allt pastor Wessman i EP, där
utmaningen med det fria och spontana upplevs svårt att hantera. Detta är troligen en
anledning till den strikta ordningen utan tydlig spontanitet och traditionell
50 Den pentekostala gudstjänstordningen har historiskt kännetecknats av frihet i vittnesbörd, bön, sång
och i karismatiska inslag (Se Josefsson 2005:218-235).
51 Jag uppfattar dock att det för pastor, mötesledare eller sångledare finns en viss frihet till spontanitet
inom såväl bön som i de andliga gåvorna.
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pingstkarismatisk frihet, det som traditionellt annars har uppfattats som ett bevis på
äkthet. Denna förändring och tydliga brytning med den pentekostala spiritualitetens
tradition är här helt tydlig och borde leda till reflektion och eftertanke. Det är samtidigt
inte svårt att förstå de utmaningar och svårigheter spontana inslag i gudstjänsten
medför, där mycket av det som sägs och då kommer till uttryck är svårt att kontrollera.
Samtidigt tror jag att den tydliga uppfattningen om det spontanas äkthet skulle behöva
fångas upp och att församlingarna borde kunna skapa trygga ramar för den spontana
spiritualiteten, om den fortfarande anses uttrycka och bidra med något viktigt.
Församlingarnas ambivalenta förhållande till det spontana och frihet kommer kanske
allra tydligast fram i hur både HL och EP i stort saknar en praxis gällande de
karismatiska gåvornas plats och funktion i gudstjänsten. Detta är en särskilt viktig
iakttagelse för denna uppsats då de karismatiska gåvornas betydelse klart lyfts fram i de
båda församlingarnas lärodokument (bilagor 3 och 4). Församlingarnas pastorer
betonar att Anden framför allt verka inom den välplanerade liturgin där Andens tilltal i
predikan, beröring i lovsången och kraft vid förbönen särskilt betonas. Men vad finns
det inom pingstspiritualiteten så signifikativa tilltalet från Gud genom församlingen som
vanligen har framförts genom profethälsningar och tungotal som uttyds? Som jag
beskrivit i min analys kan förbönsmomentet på EP uppfattas vara en naturlig plats för
de karismatiska gåvorna att komma till uttryck, och bli mer framträdande och tydliga i
gudstjänsten och i dess liturgi. Jag uppfattar att både HL och EP är öppna för den helige
Ande och tror på Guds tilltal, men det förefaller samtidigt klart att det här finns en
osäkerhet om hur Andens spontana inslag och tilltal genom församlingen ska
möjliggöras. Anden förväntas tala genom gudstjänstens planerade inslag och då framför
allt genom de olika aktörerna på plattformen, men var kommer Guds tilltal genom
församlingen in som historiskt varit så signifikativt för den pentekostala spiritualiteten?
Vi skulle här snarare kunna se uttryck för en styrd liturgi, en episkopal ledarteologi och
en immanent pneumatologi. Jag uppfattar därmed att det som församlingarna bedömer
som äkta i gudstjänsten därmed inte längre naturligt uppfattas vara synonymt med
karismatisk spontanitet, utan snarare uppfattas finnas inom det tydligt planerade.
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Slutligen i denna diskussion om församlingarnas spiritualitet vill jag lyfta fram att
kristen spiritualitet främst behöver uppfattas utifrån ett sammanhang och i en
gemenskap där de troende relaterar till varandra. I Kap 4 lyfter jag bl.a. upp teologen
Corinne Ware som säger att kristen spiritualitet utifrån Jesus eget exempel måste
uppfattas utifrån att den levs ut i relationer och därmed finns i relation till andra
människor. Det relationella och kollektiva i HL:s och EP:s gudstjänster är tydligt. I
gudstjänsten finns välkomstmingel där önskan att inkludera alla människor är påtaglig.
Servering i samband med gudstjänsten och veckans hemgrupper är andra uttryck som
är relationsskapande där de troende får relatera till varandra. Men med detta sagt
behöver vi också lyfta fram att det även finns ett tydligt individuellt fokus i den
pentekostala spiritualiteten. Denna kommer också fram på HL och EP och jag uppfattar
inte detta som en motsättning till det gemensamma trosperspektivet. I lovsången är det
tydligt att de troende kommer samman som kollektiv, men samtidigt är det påtagligt att
människor blundar och går in i sig själv och inte fokusera på alla andra människor som
också sjunger lovsång till Gud. På HL blir den personliga trosdimensionen extra tydligt
där lokalen också påtagligt släcks ner när församlingen lovsjunger, och detta görs enligt
pastor Eidem just för att förstärka det personliga och enskilda i lovsången. Jag uppfattar
att HL och EP har hittat en bra balans mellan det gemensamma och individuella i
gudstjänsten. Detta kan vara viktigt att se då frikyrkan med individuell inbjudan och en
personlig respons som gudstjänstens primära mål möjligen kan uppfattas ha en
överbetoning på det individuella.

8.3 Trosdokument och gudstjänstens handlingar
När jag studerat församlingens trosdokument och analyserat gudstjänstens liturgi,
handlingar och innehåll ser jag att stora delar av församlingens tro på olika sätt kommer
fram och uttrycks i gudstjänstens liturgi. I bilagorna A2 och B2 har jag systematiserat
församlingarnas trosdokument och försökt se hur väl och på vilket sätt
trosdokumentens innehåll uttrycks i gudstjänstens handlingar. I min historiska
genomgång i kap 3 har jag visat att pingströrelsens gudstjänster traditionellt är
centrerade omkring predikan och jag vill påstå att så även är fallet i HL och EP. Detta ger
också rätta förutsättningar för en innehållsrik och väl medveten liturgi där predikan och
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trons innehåll medvetandegör troshandlingarnas betydelse som därmed blir något
annat än tomma handlingar. Troshandlingarna kan uppfattas bli en väg in i det talade
ordets liv och verklighet. Det talade ordet och det utlevda ordet hör därmed samman
och berikar varandra.
När jag analyserar HL:s och EP:s gudstjänsthandlingar är det som jag redan nämnt
tydligt att dessa handlingar generellt är väl förankrade i läran och att dessa handlingar
går att härleda till församlingarnas lärodokument och i stort även till Bibliska exempel.
När jag har analyserat församlingarnas troshandlingar är det tydligt att vissa handlingar
är mer naturliga och på ett mer naturligt sätt passar in i gudstjänstens spiritualitet. Jag
skulle därför i denna diskussion vilja pröva en tankegång om varför det är så, innan jag
även diskuterar hur trosdokumenten hänger samman med gudstjänstens handlingar.

8.3.1. Gudstjänsthandlingarnas väg in i liturgin
Utifrån mina empiriska iakttagelser uppfattar jag att det finns handlingar som verkar ha
en mer naturlig plats och väg in i gudstjänstlivet än andra. Jag bedömer att detta har
med församlingens spiritualitet att göra. För det första finns de troshandlingar som på
olika sätt är sprungna ur gudsmötet eller som därmed uttrycker en persons och en
församlings gudsmöte och erfarenhet av Gud. Dessa handlingar uttrycker på ett särskilt
klart sätt församlingens spiritualitet, dvs. sättet församlingen lever ut livet med Jesus.
Dessa handlingar har en särskilt naturlig plats i gudstjänstens liturgi och landar också
naturligt i församlingarnas bibelförståelse och trosdokument. Exempel på handlingar
och trosuttryck kan här vara lovsång, lyfta händer, fri bön, förbön, vittnesbörd och
profetiska tilltal.
På HL är t.ex. tillbedjan centralt i församlingens lärodokument men också ett särskilt
utmärkande drag i de troendes troserfarenhet. Tillbedjan har därmed också en särskilt
naturlig plats i gudstjänstens liturgi. Jag skulle till och med vilja säga att lovsången och
de lyfta händerna på HL uttrycker en kultur av tillbedjan.52 När tillbedjan blir en del av
I kap 4 lyfte jag fram att en stark kultur skapar ett gemensamt språk, gemensamma uppfattningar, en
känsla av riktning och enhet som sammantaget innebär en stark fokusering
52
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församlingens kultur uppfattar jag att de handlingar som kopplas till tillbedjan är
särskilt enande, formande och centrala som trosuttryck då de ger uttryck för ett
gemensamt språk som genomsyrar församlingen som helhet. Här finns enligt min
uppfattning en skillnad mellan HL och EP där HL har en mycket tydligare kultur av
tillbedjan som kollektiv. På EP är lovsång också en viktig del av församlingens
spiritualitet. Här sjungs det lika mycket lovsång som på HL och det är även här vanligt
att många lyfter sina händer när de lovsjunger. Jag uppfattar dock inte att lovsången på
samma sätt är en lika framträdande del av EP:s kultur. Om HL kan uppfattas vara en
tillbedjande församling är EP en församling med tillbedjan. Skillnaden kan uppfattas
vara marginell, men den upplevda skillnaden vid ett gudstjänstbesök är slående. EP:s
kultur uppfattar jag uttrycker mångfald där det också finns ett tydligt fokus på att Gud
vill möta, tala till och fylla alla människor med kraft. Om kulturen på HL mer uttrycker
församlingens tillbedjan uttrycker EP:s kulturen en mångfald av sätt på vilka Gud
förväntas komma med sitt tilltal och sin kraft till den enskilda personen.
Om lovsång och lyfta händerna är handlingar som på ett särskilt sätt har sin
utgångspunkt i trons erfarenhet är nattvard exempel på en handling vars väg in i
församlingen inte lika tydligt är erfarenhetsbaserad utan den görs framför allt utifrån
bibelordets uppmaning och exempel. Vägen till nattvarden som troshandling uppfattar
jag därmed inte lika tydligt går via trons erfarenhet och upplevelse utan genom Bibelns
exempel och uppmaning, vilket sedan behöver landa i församlingens liturgi och
spiritualitet. Det är tydligt att nattvarden i båda församlingarnas lärodokument lyfts
fram som något centralt. I EP beskrivs nattvarden som en helig handling medan
församlingen HL:s trosdokument uttrycker att de troende behöver träffas regelbundet
till nattvard. Men på vilket sätt implementeras nattvarden i gudstjänsten och i liturgin?
På EP:s gudstjänster lyfts nattvarden in i den avslutande gudstjänstdelens närhet,
tillbedjan och förbön och landar därmed också på ett naturligt sätt in i gudstjänstens
liturgi. På HL är nattvardsfirandets funktion i gudstjänsten betydligt mer oklar.
Nattvarden firas i början av gudstjänsten och det är svårt att se hur nattvarden kopplas
samman med gudstjänsten i övrigt. Det förefaller därmed som att nattvarden har en
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tydligare förankring i EP:s liturgi och att HL:s nattvardsfirande framför allt uttrycker en
form av bibeltrohet där nattvard firas därför att Bibeln uppfattas föreskriva det.53 Dopet
är en annan handling som tydligt föreskrivs i Bibeln och som på HL får en mycket mer
naturlig plats och funktion i gudstjänsten än t.ex. nattvarden. Detta kan möjligen bero på
att dopets ”varför” och funktion tydligare uttrycker församlingens betoning på
frälsningen och att dopet därmed också på ett tydligare sätt uttrycker församlingens
spiritualitet. En traditionell kyrklig handling som dock vanligen inte förekommer på
varken HL eller EP är den gemensamma bönen Fader vår.54 Att så Jesusfokuserade
församlingar inte väljer att be den bön som Jesus själv lärt ut är något som är värt att
notera. En rimlig förklaring till detta kan vara att förskrivna böner inte passar in i
församlingarnas spiritualitet som istället ofta lyfter fram och betonar det spontana och
direkta.
Det jag har funnit är för det första att de trossatser som i lärodokumenten är tydligt
kopplade till församlingarnas erfarenhetsbaserade spiritualitet också har en mer
naturlig plats i gudstjänstens liturgi. För det andra behöver övriga bibliskt
exemplifierade troshandlingar och befallningar som inte lika klart uttrycker
församlingens erfarenhetsbaserade spiritualitet lyftas in gudstjänsten och då ges en
tydlig och motiverad plats i liturgin. Annars riskerar dessa handlingar och bibliska
uppmaningar att bli något perifert och inte uppfattas vara bidragande in i troslivet.
Pastor Wessman uttrycker något av detta när han säger att kyrkans liturgi riskerar att
bli tom om den inte tydligt kopplar till troslivet.

53 Jag uppfattar även att EP firar Nattvarden av bibeltrohet, men att de på ett tydligare sätt än HL också
lyckas med att implementera Nattvarden i liturgin och in i församlingens gudstjänstspiritualitet.
54 I Matt 6:9 kan vi läsa att bönen Fader Vår föregås av Jesusorden ”Så skall ni be”. Uppmaningen att be
denna bön verkar vara minst lika klar som uppmaningen att fira Nattvard eller att döpa i vatten. Trots
detta har denna bön ingen, eller väldigt sällan en plats i gudstjänstens liturgi. I Gudstjänstboken som bl.a.
används av Pingströrelsens pastorer är bönen Fader vår dock en naturlig del av både
begravningsgudstjänsten och vigselgudstjänsten. (2005:92, 123-124). I dessa gudstjänster verkar bönen
Fader vår ha fått en naturlig plats i liturgin, där gudstjänsten också på ett mer ingående sätt t.ex. liknar
den svenskkyrkliga.
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8.3.2 Möjlig diskrepans mellan trosdokument och liturgi
Gudstjänsternas fyra huvuddelar ger en bra plattform för en genomarbetad liturgi där
trons centrala delar kan lyftas in och komma till uttryck. De olika huvuddelarna i båda
församlingarnas gudstjänster är: 1. Tillbedjan 2. Gemenskap och det församlingsnära 3.
Predikan 4. Respons och avgörelse. Till dessa huvudpunkter knyts sedan olika moment
och handlingar. Uppfattningen att Bibeln är Guds ord är central i båda församlingarna,
och därför är också predikan gudstjänstens huvuddel. Predikan uppfattas vara
gudsordets utläggning och förklaring. Det är dock slående att bibelordet i gudstjänstens
liturgi sällan står för sig själv utan i regel alltid efterföljs av en kommentar eller
utläggning. Församlingens starka betoning på Bibeln som Guds levande ord borde
medföra att Gudsordet i sig självt har en självklar plats i gudstjänstens liturgi, och då
utan kommentar. Anledningen till den starka betoningen av bibelutläggningen kan vara
att predikan i princip uppfattas vara synonym med och samma sak som gudsordet
själv.55 Bibelutläggningen blir i någon mening bibelordets förlängning.
Läran om Jesus återkomst har traditionellt varit mycket central för pingströrelsen (Se
Josefsson 2005:156-172). Det går historiskt i princip inte att förstå den pentekostala
spiritualiteten utan dess betoning på Jesus återkomst, som högst påtagligt givit troslivet
riktning och hopp. I en församling där någon av kyrkans trosbekännelser finns med i
gudstjänstens liturgi kommer perspektivet om Jesus återkomst varje vecka fram i
gudstjänstens gemensamma bekännelse. Men då denna studies båda församlingar inte
bekänner sin tro genom gemensamma trosbekännelser kan vi ställa oss frågan var
eskatologin kommer fram i studieförsamlingarnas liturgi. Jag skulle säga att nattvarden
är den troshandling som möjligen tydligast lyfter fram Jesu återkomst och eskatologin i
gudstjänsten. Nattvardens teologi har både ett klart försonings- och framtidsperspektiv
där nattvarden utifrån 1 Kor 11:26 uttrycks firas ”till dess han kommer”. Men då
nattvarden endast firas en gång i månaden blir nattvardens eskatologiska dimension
inte så betydande för församlingslivet. Dopet med sitt fokus på nyfödelse skulle t.ex.
också implicit kunna uppfattas uttrycka ett framtida eskatologiskt perspektiv av det liv
Pastor Eidem på HL uttrycker att predikan uppfattas som Guds ord och pastor Wessman i EP kallar
predikan för gudsordets predikan.
55
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som egentligen hör framtiden till, men som nu genom tron redan kommit de troende till
del. Den eskatologiska delen inom det som kallas det fulla evangeliet (se bilaga A1 och
B1) är därmed relativt svag i de båda församlingarnas gudstjänster.
De andliga karismatiska gåvornas svaga plats i gudstjänstens liturgi har jag reda på
många sätt lyft fram i denna studie. Jag kommer därför inte att återigen kommentera
detta närmare, men det är tydligt att studiens båda församlingar har ett något
ambivalent förhållningssätt till de karismatiska gåvornas plats i gudstjänsten vilket
historiskt varit utmärkande och ett klart kännetecken för den pentekostala
spiritualiteten. Jag har redan nämnt om oron för att det spontana i gudstjänsten
uppfattas kunna ge utrymme för det som kan uppfattas som en oäkta andlighet, och här
uttrycker pastor Wessman i EP en oro över att spontanitet och frihet inom det
karismatiska området just kan leda till detta. Men är detta verkligen hela bakgrunden till
ambivalensen inom det karismatiska området? Möjligen finns en konflikt med något
som är än djupare i församlingens spiritualitet. Det är tydligt att både HL och EP vill
forma gudstjänster som är sökarvänliga och inbjudande för dem som ännu inte tror. Är
det så att strävan efter sökarvänlighet har lett fram till att de karismatiska gåvorna inte
längre lika tydligt får plats i gudstjänsten? Kan det vara så att dessa karismatiska gåvor
utifrån ett sökarvänligt perspektiv uppfattas vara hämmande i uppdraget att nå nya
människor? Kan det kanske vara så att betoningen på sökarvänligheten lett till att
församlingarna idag känner sig obekväma i det karismatiska liv som i ljuset av den
pentekostala historien just varit signifikativt för ett äkta trosliv och ett liv i mission? När
aposteln Paulus skriver till församlingen i Korint är detta en församling där de andliga
gåvorna var i full funktion, men där felanvändningen av gåvorna också var slående. När
Paulus i kap 12-14 ger råd om hur församlingen skall hantera de andliga gåvorna, som
minst sagt kokat över, är det inte med restriktioner och direktiv om att dämpa eller dra
ner på det karismatiska livet. Istället ger han vägledning (12:1) om hur de andliga
gåvorna ska hanteras, för att samtidigt uppmana de troende att söka de andliga gåvorna
(14:1). Paulus råd är därmed inte att dämpa eller att undvika de andliga gåvorna. Har
studieförsamlingarna här valt en annan väg där församlingarna istället för ordning och
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vägledning tonat ner och lyft bort de karismatiska gåvornas plats och synliga uttryck för
att genom detta försöka bli mer tillgängliga för människor?
I en tid då gudstjänsten blir allt mer central som samlingsplats och formande samling
kan vi fråga oss vad detta gör med församlingslivet över tid och hur lärodokumentens
betoning på de karismatiska gåvorna i praktiken även i framtiden ska fortsätta vara
något centralt i församlingslivet?
Till sist vill jag också nämna att treenighetsläran som är grundläggande och tydligt i
trosdokumenten kan uppfattas svår att uppfatta i gudstjänstens handlingar. Det är dock
naturligt att t.ex. uppfatta lovsång, predikan och förbön som handlingar som inrymmer
och uttrycker perspektivet Fader, Son och Ande. När t.ex. Anden fyller de troende blir
Jesus naturligt älskad och Fadern ärad, vilket visar att det trinitariska möjligen inte är så
explicit teologiskt klargjort i gudstjänsten men att det ändå implicit finns inkluderat i
stora delar av gudstjänstens liturgi och olika handlingar. Detta implicita skulle med
fördel kunna tematiseras så att det inte förloras i gudstjänsten.
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9. Slutsatser
Efter analys och diskussion är jag nu framme vid att ge svar på denna studies
problemställning. Studien har givit många viktiga insikter och perspektiv på den
pentekostala gudstjänsten. I min analys och diskussion har jag visat att
studieförsamlingarnas gudstjänsthandlingar ofta är genomtänkta och att dessa
handlingar framför allt också är laddade med djup teologi. Insikt om handlingarnas
teologi och betydelse för trons formande har dock visat sig ofta saknas. Studien har givit
underlag till att besvara uppgiftens problemställning, men studien har också synliggjort
något av hur en pentekostal församling skulle kunna arbeta vidare med gudstjänstens
handlingar utifrån en trosformande och rituell dimension.
I detta kapitel vill jag nu för det första ge svar på uppsatsens problemställning för att
sedan också ge underlag till hur den pentekostala gudstjänsten skulle kunna dra nytta av
ett mer utvecklat rituellt perspektiv på gudstjänstens handlingar. Svaren på
problemställningen inkluderar båda HL och EP om inget annat anges.

9.1 Svar på problemställningen
I min analys framgår det tydligt att gudstjänsten är central och viktig utifrån ett
trosformande perspektiv. Söndagens gudstjänst är församlingarnas viktigaste samling
då den på ett särskilt sätt samlar och enar församlingarna i tro och liv. Betydelsen av
söndagens gudstjänst kan därför inte nog betonas. Gudstjänsten liturgi är på HL och EP
uppbyggd utifrån fyra olika delar som i stort är helt likartade. 1. Tillbedjan, 2.
Gemenskap och det församlingsnära, 3. Predikan, 4. Respons och avgörelse. Grunden för
dessa delar finns i församlingarnas teologi och spiritualitet där gudstjänsten både
förväntas vara ett fönster mot världen och en växtplats för församlingens medlemmar
där den upplevda och erfarna tron kan uttryckas. Gudstjänsten förväntas vara
vardagsnära och nutidsenlig där enkelhet betonas framför högtid och avskildhet. Glädje,
frälsning, lärjungaskap och mission är några centrala dimensioner av tron som kommer
fram i gudstjänstens olika delar och handlingar. Längtan efter gudsmöte är tydlig och
längtan efter Guds tilltal in i nuet genom predikan är också påtaglig. Gudstjänsten har en
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tydlig liturgi som verkar kännas igen av de vana gudstjänstdeltagarna. Liturgin ger en
struktur och ordning inom vilket olika typer av troshandlingar på olika sätt uttrycker,
förmedlar och skapar tro i de församlade.
Församlingarna har en stor medvetenhet om miljöns och gudstjänstrummets betydelse
för att skapa bra förutsättningar för människor att möta Gud. Det sociokulturella
kulturskapande perspektivet är viktigt och detta inkluderar också den yttre miljöns
betydelse. Belysning och projektion av ljus och bild är centralt i studiens båda
församlingar för att skapa önskad miljö och inramning. Här har vi sett att HL genom sin
ljusteknik och helt avskalade lokal utmärker sig särskilt, men även EP måste uppfattas
vara mycket medveten om gudstjänstrummets betydelse som trosformande miljö.
Vi har i studien sett att de undersökta församlingarna har väl formulerade och
nedskrivna trosdokument. Dessa dokument uttrycker en bred evangelisk
trosbekännelse med pentekostala delar, där tungotal och de övriga andliga gåvornas
betydelse i troslivet klart uttrycks. Trosdokumentens teologi är också grundläggande för
den tro som uttrycks i gudstjänsten liturgi och olika handlingar. Medvetenheten om hur
och på viket sätt gudstjänsthandlingarna är ett uttryck för församlingens nedskrivna och
formulerade tro förefaller däremot inte särskilt hög.
Den teologi som på ett tydligt sätt slår an församlingarnas spiritualitet av
erfarenhetsbaserad tro har en särskilt naturlig plats i gudstjänsten. Gudstjänsterna
utmärks av ett starkt Jesusfokus där predikan och förböner är särskilt utmärkande på
EP och lovsång och frälsningen särskilt utmärkande på HL. Bönerna är i regel riktade till
Jesus och hans namn finns naturligt på medlemmarnas läppar. Uppfattningen om att
Gud är närvarande i gudstjänsten och vill möta de församlade är också påtaglig. Detta
märks bl.a. i den uttryckta förväntan på Guds tilltal i predikan, Guds närvaro vid
förbönen och att Gud förväntas vidröra människor under gudstjänsten. Lovsången med
dess glädje uttrycker en frälsningsglädje för det Gud har gjort, men även det Gud
kommer att göra i gudstjänsten och i framtiden. Jesus försoning som möjliggjordes för
snart 2000 år sedan uppfattas vara verksam i nuet för att samtidigt också leda de
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troende fram till en himmelsk framtid. Perspektiven dåtid, nutid och framtid är
signifikativa för den pentekostala gudstjänsten och så även i studieförsamlingarna, även
om framtidsperspektivet skulle kunna förstärkas.
Bibeln som Guds ord är framstående i gudstjänstens liturgi där EP till och med står upp
under läsningen av predikotexten, men det är samtidigt tydligt att bibelordet sällan får
stå för sig själv. Bibelordet kommenteras i regel alltid eller lyfts fram för att belysa något
talaren har tänkt på eller vill poängtera. Liturgins handlingar visar därmed tydligt att
Bibeln uppfattas vara Guds ord, men samtidigt saknas det inom liturgin en praxis där
Guds ord får stå och tala för sig själv. Detta är särskilt uppseendeväckande då
församlingarna har en så hög syn på bibelordet och uttrycker en så hög tillit till Guds
ord.
Ett område som vanligtvis är starkt i den pentekostala liturgin och traditionen är det
trosliv som är sprunget ur den personliga erfarenheten av den helige Ande. I mina
intervjuer med församlingarnas huvudpastorer framkommer det klart att båda
studieförsamlingarna uppfattar sina gudstjänster som karismatiska. Anden förväntas
verka och ge människor både trostillväxt och troserfarenhet. På EP är det t.ex. naturligt
att vid förbönen både förvänta sig Andens beröring och tilltal. På HL betonar pastor
Eidem Andens betydelse i förberedelserna av gudstjänsten men också i gudstjänstens
genomförande i alla dess olika delar. Anden uppfattas därmed vara central i
gudstjänstfirandet, men i denna studie har jag visat att det saknas naturliga delar i
gudstjänstens liturgi där de andliga gåvorna på ett naturligt sätt är betonade, får utlopp
och tillåts uttryckas bland församlingens medlemmar. Andra centrala delar i tron som
tillbedjan har t.ex. en klar uttalad plats i gudstjänstens första del där tillbedjans olika
uttryck kan få finnas och uttryckas i församlingen. Detta ser vi också i EP gällande
förbönen som ges ett naturligt och uttalat utrymme i gudstjänstens avslutande del. Men
var i liturgin finns utrymmer för profeten eller för den som t.ex. vill ge ett kunskapens
ord? Var och när ska församlingen höra tungotalet bes i bänkarna om inte det finns en
tydlig och uttalad plats för denna typ av fenomen i liturgin? Här finns det enligt min
uppfattning den tydligaste diskrepansen mellan församlingens liturgi och explicita
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teologi och spiritualitet. I en församling där den erfarenhetsbaserade teologin också är
särskilt framträdande i liturgin är de karismatiska gåvornas otydliga plats i liturgin ännu
mer anmärkningsvärd. En möjlig förklaring till de karismatiska gåvornas oklara plats i
gudstjänsten kan vara den oro som bl.a. pastor Wessman uttrycker för en osund
karismatik där den karismatiska friheten lätt kan missbrukas. I min diskussion i kap 8
lyfter jag utifrån detta fram och argumenterar för att det naturliga för en pentekostal
församling borde vara att hitta framkomliga vägar för den nära och personliga
församlingskarismatiken, snarare än att undvika den eller i bästa fall göra den till något
allmänt övergripande.
Det mesta av trosdokumentens innehåll finns dock ändå regelbundet med och kommer
kontinuerligt fram i gudstjänstens olika delar och handlingar. Det verkar dock inte
finnas en allmän tydlig medvetenhet bland församlingsmedlemmarna om hur och på
vilket sätt de olika gudstjänsthandlingarna hör ihop med församlingens troslära. Här
kan det därför finnas en uppenbar risk att handlingar kan läggas till eller dras ifrån
gudstjänsten utan att församlingen utifrån en teologisk utgångspunkt uppmärksammar
hur detta relaterar till trosläran. En medvetenhet som tydligt och systematiskt kopplar
samman liturgins olika delar med trosläran kan därmed uppfattas behöva förstärkas om
församlingarna på ett mer ingående sätt skulle vilja förstärka gudstjänsthandlingarnas
formande funktion.
Min analys har lagt relativt stor vikt på att lyfta fram olika rituella perspektiv och pröva
församlingarnas olika gudstjänsthandlingar utifrån rituell teori. Det rituella har
traditionellt inte haft en tydlig plats i den pentekostala spiritualiteten, men min studie
har pekat på att det rituella trots allt har en naturlig plats i den pentekostala
spiritualiteten och därför också har potential att utvecklas.
Vi har också sett att de handlingar som kan uppfattas vara ett uttryck för och kan landa i
en erfarenhetsbaserad spiritualitet också mer naturligt uppfattas som naturliga i
gudstjänsten. Med detta menar jag för det första att de trossatser som i lärodokumenten
är tydligt kopplade till församlingarnas erfarenhetsbaserade spiritualitet också har en
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mer naturlig plats i gudstjänstens liturgi. För det andra uppfattar jag att övriga bibliskt
exemplifierade handlingar och befallningar som inte lika klart och naturligt landar i
församlingens erfarenhetsbaserade spiritualitet, på ett mer ingående sätt behöver
motiveras för att de ska uppfattas ha en naturlig plats i liturgin. Församlingens
spiritualitet ger därmed en naturlig förklaring och grund till varför olika handlingar
uppfattas mer eller mindre kompatibla i den pentekostala gudstjänsten.
Jag anser mig i detta ha svarat på studiens problemställning som är:
Vilka trosövertygelser uttrycker den pentekostala gudstjänstens liturgi och handlingar och
hur kan gudstjänsten som trosformande miljö stärkas och utvecklas?
Svaret på problemställningen kan i korthet sammanfattas på följande vis:
Teologin som uttrycks i gudstjänstens liturgi är Jesuscentrerad och uttrycker framför allt
glädje, frälsningsvisshet, Guds närvaro, mission samt att Gud vill möta och tala till de
församlade. Gudstjänstens liturgi uttrycker på ett ingående sätt församlingens explicita
teologi och spiritualitet, men där medvetenheten om hur liturgins olika handlingar
sammanlänkas med trosläran skulle kunna förtydligas och utvecklas. Här skulle en större
betoning på gudstjänsthandlingarnas rituella dimension kunna lyftas fram och förstärka
handlingarnas plats i liturgin som något trosformande.

9.2 Ritualens plats i den pentekostala gudstjänsten
Det rituella perspektivet på gudstjänstens handlingar som jag i denna studie lyft fram
och prövat har för mig själv varit en av detta arbetes viktigaste upptäckter. Som
pingstpastor under 20 år kan jag inte dra mig till minnes att jag inom den svenska
pingströrelsen stött på samtal och diskussioner om ritualer eller att handlingarnas
teologiska dimension vanligen lyfts fram och betonas. Detta är naturligtvis en högst
subjektiv iakttagelse, men min erfarenhet kan finna stöd både i pingströrelsens historia
och i det studieförsamlingarna i denna uppsats uttrycker. I kap 3 har jag historiskt
beskrivit att det trosliv som är frukten av ett personligt och vardagligt möte med Gud
varit betonat inom pingströrelsen snarare än gemensamma och formella troshandlingar
som trosbekännelser och gemensamma böner likt Fader vår. I pingströrelsen har det
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andefyllda och personliga livet med Gud därmed varit i fokus och uppfattats som det
primära, snarare än olika troshandlingar. Trons handlingar har mer uppfattats som en
konsekvens av det primära gudsmötet. De handlingar som inte är ett direkt uttryck för
gudsmötets liv har inte heller så sällan uppfattats som livlös religiositet. Den andliga
rörelsen har därmed varit inifrån och ut, snarare än tvärt om.
I denna studie har jag dock sett att gudstjänsten på både HL och EP även innehåller en
rad handlingar som även har ett utifrån och in- perspektiv, och som därmed också är
med och skapar vägar till gudsmöten och andlig tillväxt. Gudstjänsten blir i detta inte
endast ett uttryck för en levande gudstro utan är också en samling där trons olika
handlingar är med och skapar och formar en levande gudstro. Här uppfattar jag att det
rituella har en naturlig ingång i den pentekostala gudstjänsten. Gudstjänstens olika
handlingar uppfattas inte endast uttrycka tro utan leder också till tro. I detta blir de lyfta
händerna i lovsången inte endast ett uttryck för en inre tro utan kan också uppfattas
vara en handling som genom tron gör något med och förmedlar något till utövaren och
är med och formar kulturen. Dophandlingen blir inom detta resonemang inte endast en
bekräftelse på tro, utan dopets begravnings- och uppståndelseperspektiv blir genom
tron något som också gör något med den person som blir döpt och med den
trosgemenskapen som tar emot den nydöpte. Detta visar på en socio-kulturell
dimension även i det djupt personliga. Oavsett om troshandlingen därmed är sprungen ur
det inre livet med Gud eller är en i Bibeln eller av kyrkan trosladdad handling kan dessa
handlingar enligt min uppfattning inte uppfattas vara neutrala. När handlingen kopplas
till tro, görs i tro och uttrycker tro så menar jag att den även kan uppfattas förmedla
något av den tro som handlingen uttrycker.
För en pentekostal församlingen med en tydlig restaurationistisk spiritualitet kan en väg
till att uppfatta troshandlingarnas betydelse och deras rituella dimension vara att se hur
Jesus själv använde och skapade troshandlingar. Det är tydligt att Jesus knöt centrala
delar av tron till olika troshandlingar och att tron i dessa handlingar därmed också
förkroppsligades. I detta får vi ett exempel på att trons perspektiv både behöver
innehålla det uttalade- och det förkroppsligade ordet. Under sitt jordiska liv kan vi läsa
om hur Jesus gjorde under och att dessa var fysiska tecken som på olika sätt pekade på
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Gud, och hur detta också blev en väg till tro för många (Se Joh 11:45). Tro förmedlades
och slog an i människors liv när de såg hur Jesus på olika sätt levde ut och
förkroppsligade tron i handling. När Jesus t.ex. botade en blind man i Johannes 9 läser vi
om hur Jesus inte endast förlöste sin kraft genom ord utan att han även spottade på
marken och gjorde en lera som han sedan strök på den blinde mannens stängda ögon.
Texten säger inget om varför Jesus använde lera, men det är i alla fall tydligt att Jesus
knöt sitt helande till en yttre troshandling och att han i detta även använde sig av ett
antal jordiska element.
Detta blir än tydligare i bibeltexterna när Jesus knyter den kristna trons mest centrala
delar till en rad troshandlingar och jordiska element. När Jesus t.ex. instiftar nattvarden
gjorde han det vid den judiska påskmåltiden som innehåller en rad olika rituella och
trosladdade handlingar. I denna påskmåltid är påskalammet en symbol för den judiska
befrielsen från Egyptens slaveri, och det är i denna måltid som Jesus lyfte in sin egen
försoningsdöd och i detta skapade en ny och återkommande ceremoniell
försoningshandling inom kyrkan. I brödet och vinet finns nu en nerlagd teologi som
regelbundet slår an och samlar församlingen kring försoningens budskap, men
nattvardsfirandet hjälper också den troende att genom tron kliva in i och få del av
försoningens budskap och liv. Nattvarden uttrycker därför både att en person har tagit
emot försoning (en trons rörelse inifrån och ut), men också att en person i tro tar emot
och låter troshandlingens verklighet landa och forma den som firar nattvard (en trons
rörelse utifrån och in).
Detta rituella perspektiv på troshandling ser vi också i dopet. Vi kan fråga oss varför
Jesus gör sig besväret att instifta en inträdeshandling in i tron och att han i detta
använder sig av element som vatten? Ett svar till detta finner vi i Rom 6 där
dophandlingen beskrivs uttrycka Jesus egen död och uppståndelse. Dophandlingen blir
därmed en stark predikan och ett tydligt tecken på vad frälsningen djupast handlar om
och att detta nu kommit dopkandidaten till del. Den baptistiska doptraditionen
uppfattar vanligen inte att dopet förmedlar frälsning, men det är samtidigt naturligt och
enligt mig vanligt att en pingstförsamling uppfattar att en dophandling kopplad till den
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frälsande tron fördjupar och förlöser dimensioner av den frälsning som personen i tro
redan har tagit emot. Genom att knyta avgörande och central tro till olika troshandlingar
integrerar Jesus tro och liv på ett högst påtagligt sätt. Jesus visar oss att en tro behöver
inkludera kroppen och att trons handlingar därmed också behöver uppfattas som en väg
in i trons fulla verklighet och mottagande.
Men trons olika handlingar uttrycker också något centralt i den kristna trons kollektiva
och gemensamhetsdimension. I Bibeln kan vi genomgående se hur det kollektiva
betonas och att gudstron utgår från något kollektivt och gemensamt. Redan i Abrahams
kallelse som vi först kan uppfatta som något individuellt finns det kollektiva tydligt där
hans ättlingar skulle bli talrika som stjärnorna (1 Mos 15:5). I Guds möte med Moses ser
vi hur Guds kallelse handlade om Israels folk (2 Mos 3) snarare än om Moses själv.
Moses fick leda Israels folk in i Guds förbund där det gemensamma troslivet var helt
centralt och grundläggande. En israelit var inte en del av Guds folk utifrån en individuell
utgångspunkt utan från gudsfolkets kollektiva perspektiv. En person var därför troende
utifrån en gemensam tillhörighet där gemensamma troshandlingar var centrala och
avgörande för att tron både skulle bli bevarad, integrerad med livet och skapa en
gemensam trosidentitet. Det är därför naturligt att förstå Jesus mission utifrån detta
kollektiva och gemensamma. Han upprättar det nya förbundets folk och instiftar olika
troshandlingar som både uttrycker tro, formar tro och som skapar en trosidentitet. I
dopet välkomnas den troende in i den kristna församlingens kollektiv och i nattvarden
tar de troende som gemenskap emot Guds försoning på både ett gemensamt och på ett
personligt plan.
Det kollektiva och gemensamma är därmed helt grundläggande i den kristna gudstron
och de rituella handlingarna synliggör detta på ett särskilt tydligt sätt. Ritualen samlar
de troende till ett gemensamt trosliv och till ett gemensamt trosuttryck som skapar
trosidentitet. Detta banar sedan väg för att en levande trosgemenskap kan formas och
växa fram. I detta finns naturligt både ett kollektivt och ett personligt perspektiv, men
det gemensamma måste uppfattas vara den grund som det individuella finns i och
verkar inom.
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Jag menar därmed att en pentekostal församling genom att studera Jesus eget liv och det
bibliska narrativet som helhet på ett naturligt sätt kan hitta vägar in den rituella
dimensionen av troslivet. I detta blir tron grunden för ritualens verklighet, men ritualen
blir också något som genom tron förmedlar trons verklighet och som samlar gudsfolket
till en gemensam proklamation och till en gemensam trosidentitet.
Jag uppfattar att församlingarna HL och EP idag har en rad olika och tydliga rituella
handlingar som skulle kunna lyftas fram ännu mer och ges en ännu större betoning och
tydliggöras utifrån ett rituellt perspektiv. Här finns därmed delar att utveckla och
dimensioner att upptäcka för den pentekostala församlingen.

9.3 Kritik mot pentekostal spiritualitet
I kap 1 lyfte jag fram den omfattande debatt som år 2012 blossade upp efter att den
svenske teologen Sigfrid Deminger skev en artikel i tidningen Dagen där han hävdade att
frikyrkan spelat ut sin roll och att den frikyrkliga gudstjänsten blivit allt mer urvattnade
och att den idag uttrycker en allt grundare teologi och spiritualitet. Utifrån min studie
skulle jag nu vilja kommatera om och i så fall hur denna kritik stämmer på mina
studieförsamlingar. Min studie kan dock inte ge ett heltäckande svar på Demingers
kritik då jag t.ex. inte studerat predikan och dess innehåll. Men utifrån gudstjänstens
utformning, innehåll och spiritualitet vill jag ändå försöka ge ett bidrag till debatten och
se om kritiken framför allt är träffande på HL som de senaste åren även varit föremål för
en utbredd kyrklig kritik.
Då gudstjänstens handlingar inom frikyrkan i regel har formats utifrån ett subjektivt och
erfarenhetsbaserat trosliv, kan detta skapa en grund för att gudstjänsten i för hög
omfattning formas utifrån människors upplevelser, snarare än utifrån centrala
trossatser. Här finns risk för en teologisk ensidighet där centrala teologiska delar i
trosläran riskerar att sorteras bort i ambitionen att t.ex. göra gudstjänsten mer lättsam
och tilltalande för samtiden. Om det sedan också finns en betydande omedvetenhet om
hur gudstjänstens innehåll och handlingar är och bör vara kopplade till trosläran, kan
det finnas substans i delar av Demingers kritik om att den frikyrkliga gudstjänsten kan
upplevas ytlig, ensidig och teologisk fattig.
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När jag tittar på mina studieförsamlingar observerar jag att HL:s spiritualitet och sätt att
vara kyrka inom vissa kyrkliga kretsar har lyfts fram som ytligt och som i för stor
utsträckning en återspegling av sin samtid. I detta har HL inte ansetts vara tillräckligt
teologiskt rotad.56 För några år sedan var jag själv och lyssnade på ett teologiskt samtal
mellan Andreas Nielsen från HL Stockholm och en annan kyrklig företrädare som stod i
en helt annan kyrkotradition. I samtalet uttryckte den ena parten betydelsen av att vara
djupt förankrad i teologin och att HL i sitt sätt att vara kyrka saknande mycket av denna
nödvändiga och djupa teologiska förankring. Andreas Nielsen svarade då något i stil med
att det knappast kan finnas något mer djupgående och teologiskt förankrat än att leda en
människa till tro och att sedan även leda denna person in i lärjungaskap. När jag hörde
detta insåg jag hur väl detta uttryckte den pentekostala spiritualiteten och hur teologiskt
djupgående detta svar är. Att leda en människa till tro och in i lärjungaskap kan
uppfattas förutsätta att den kristne lever aktivt i bön, läser sin Bibel, har genomarbetade
teologiska svar och lever ett aktiv församlingsliv osv. Så frågan vad som egentligen är
djup teologi behöver diskuteras och definieras, och jag tror att svaret på dessa frågor
beror mycket på vilken spiritualitet de som debatterar utgår ifrån. Därmed kan det vara
vanskligt att från en viss kyrkotradition och spiritualitet bedöma en annan
kyrkorörelses tro och huruvida den är djup eller ytlig.
Vid mina besök på HL, men också på EP, har jag mött en tydlig och seriös Jesusfokus och
en klar gudstillvänd spiritualitet som jag inte uppfattat vara varken ytlig eller dåligt
teologiskt rotad utifrån församlingens väl genomarbetade trosdokument. HL:s
gudstjänst innehåller visserligen inte många av de traditionella uttryck som ofta
kännetecknar mer traditionella kyrkor, men då HL:s har valt en annan gudstjänststil
jämfört med andra mer traditionella kyrkor är det enligt min uppfattning svårt att sätta
olika stilar mot varandra och i detta försöka bedöma vad som är bra och andligt, kontra
mindre bra och oandligt. Gudstjänststil och församlingstillhörighet handlar idag ofta om
tycke och smak snarare än bra eller dålig teologi. Det finns naturligtvis

56 Teologen Joel Halldorf uttrycker i en intervju i Sveriges Radion P3 att Hillsong är en bra port in i kyrkan
men att den som vill fördjupa sig och ”ha tyngre grejer” söker sig vidare från Hillsong till andra mer
traditionella kyrkor. (25/2-, 2015) https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/508854
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frikyrkoförsamlingar idag med dålig teologi och med otillräckliga och felaktiga
trossatser, men HL- Malmö och EP kan knappast uppfattas vara någon av dem. Mina
studieförsamlingar har både en bred evangelisk trosgrund och gudstjänster som överlag
lever ut och uttrycker denna tro. Därför finner jag att Demingers kritik om ytliga
gudstjänster med en dåligt grundad spiritualitet inte ger en rättvis beskrivning av HLMalmö och EP:s gudstjänster. Här finns det liv och en kristocentrisk spiritualitet med
utrymme för trosformande ritualer.
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10. Avslutning
I detta avslutande kapitel ska jag mot bakgrund av det som framkommit i den här
studien följa upp min personliga ingång och metodval. Jag kommer också att diskutera
några delar i det teoribaserade resultatet som jag ser som värdefulla att lyfta fram för
det fortsatta samtalet om gudstjänstens handlingar och gudstjänsten som en
trosformande miljö. I ljuset av detta avslutar jag till sist med ett antal förslag på vidare
forskning.

10.1 Reflektion över personlig ingång och metod
Efter 20 år som pingstpastor och många år som församlingsföreståndare inom
pingströrelsen är församlingsrörelsen jag här studerar välkänd för mig. Jag har i
grunden uppfattat detta som något positivt då min ingång i studiet genom detta varit
naturlig. I studiens teoretiska bakgrundsarbete har min bakgrund hjälpt mig att värdera
vad i den historiska bakgrunden och i den pentekostala spiritualiteten som varit viktigt
för studiens forskningsperspektiv. Det är också min personliga närhet till den
pentekostala spiritualiteten och gudstjänsten som lett fram till denna studies
problemställning och varit vägen in i studiet. Mitt inifrånperspektiv kan därför uppfattas
som ett viktigt bidrag till att studiens problemställning kan bedömas vara väl grundad i
det som verkligen rör vid den pentekostala gudstjänstens verklighet och liv. En annan
möjlig fördel med min nära personliga koppling till studieobjekten är att jag genom
detta har med mig en mycket stor praktisk erfarenhetsbas in i min diskussion. Genom
detta uppfattar jag att det finnas naturliga och goda förutsättningar för att jag kritiskt
och balanserat har kunnat värderat studiens resultat. I detta uppfattar jag att jag också
har haft goda förutsättningar att kunna ge förslag på konstruktiva vägar framåt som
naturligt även landar i studieförsamlingarnas teologi, spiritualitet och kultur.
Det finns för- och nackdelar med att på olika sätt stå nära ett studieobjekt och en del av
riskerna diskuterar jag i kap 2. Sammantaget uppfattar jag att min personliga ingång i
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denna studie har varit en mycket stor tillgång i forskningsarbetet snarare än ett
problem. Om så verkligen är fallet överlåter jag dock till andra att bedöma.
Valet av induktiv ingång dvs. empiri utifrån ett begränsat antal observationer genom
intervjuer och besök har givit studien en observerande utgångspunkt som både studerat
hur gudstjänsten i praktiken är, men också lyssnat till ett inifrånperspektiv om hur
pastorerna uppfattar gudstjänsten. I detta dubbla perspektiv har det i studien funnits
goda förutsättningar för att få en bra bild av det jag studerar, men också se om det finns
en diskrepans mellan det jag observerat och trosdokumenten. Mina intervjufrågor har
haft en öppen karaktär där jag som forskare samlat in material och utifrån svaren även
spontant ställt motfrågor. Intervjuerna blev därmed levande och långt ifrån helt
förutsägbara. Detta gjorde att studiens intervjuer inte heller blev likadana, trots att de
ursprungliga frågorna var de samma. Intervjuerna gav därmed ett betydande bidrag till
studiens resultat. Det hade dock varit intressant att göra fler intervjuer och fördjupa
analysen av hur församlingens medlemmar uppfattar gudstjänstens handlingar, men
detta sträcker sig utanför denna studies omfång och avgränsning.

10.2. Reflektion över resultatet
När jag började min studie var min förhoppning att jag skulle hitta något som skulle
kunna vara ett bidrag in i den pentekostala gudstjänstens utveckling. Trots att min
studie i huvudsak är begränsad till gudstjänstens handlingar, uppfattar jag att studiet
har fått fram flera viktiga perspektiv som jag tror kan vara av betydelse för den
pentekostala gudstjänstens utveckling. Jag vill därför här i detta avslutande kapitel
skicka med några framtidsutsikter jag uppfattar att min forskning har visat på och kan
bidra med i den pentekostala gudstjänstutvecklingen.
10.2.1 Ritualens betydelse
I denna studie har jag visat att ritualer kan uppfattas ha en naturlig plats i den
pentekostala gudstjänsten och att den rituella dimensionen av gudstjänstens handlingar
har en stor utvecklingspotential. Den pentekostala spiritualiteten är på många sätt
uttrycksfull och kännetecknas ofta av en rad olika troshandlingar där den naturliga
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utgångspunkten ofta är den personliga troserfarenheten. Dessa troshandlingar är
därmed i regel ett uttryck för tro. Men vi har även sett att det finns gudstjänsthandlingar
som är centrala i formandet av tro och av församlingens trosidentitet. Dessa handlingar
har ofta en rituell karaktär och är laddade med central tro och formar och sammanför
trosutövarna på ett särskilt sätt. Troshandlingen som ett trosformande och
identitetsskapande element har jag dock inte uppfattat som betonat inom den
karismatiska gudstjänsten och därför uppfattar jag att det här finns en mycket stor
utvecklingspotential. Jag tror att den rituella dimensionen därmed ännu tydligare skulle
kunna medvetandegöras och att den pentekostala gudstjänsten med sina många
trosuttryck i detta skulle berikas och förstärkas i sin ambition att vara trosformande.
Då den pentekostala gudstjänsten redan har en rad tydliga rituella handlingar ligger
utmaningen därför inte i att forma nya troshandlingar utan snarar i att lyfta fram de som
finns och som redan praktiseras i församlingens gudstjänster. Här skulle gudstjänsten
varje söndag behöva påminna församlingen om varför gudstjänsten innehåller vissa
handlingar och hur dessa handlingar är ett uttryck för församlingens tro. Genom detta
bli gudstjänstens troshandlingar inte tomma gärningar, vilket är den pentekostala
gudstjänstens stora fasa, utan handlingar som uttrycker och formar liv.
Rent praktiskt tror jag att studieförsamlingarnas församlingsledningar skulle behöva
titta över gudstjänstens innehåll för att se vilken teologi och vilken tro som
gudstjänstens handlingar uttrycker. Här skulle församlingsledningen behöva fundera
igenom hur gudstjänstfirandet på bästa sätt formar tro, aktiverar tro och uttrycker tro.
Hur tron uttrycks överlämnas ofta till det spontana inom tron, men jag menar att en
församling behöver vara med och aktivt forma och ta ansvar för hur tron gemensamt
kan uttryckas och formas genom gemensamma troshandlingar. Församlingen skulle
tydligare behöva utforma en gudstjänstliturgi där trons uttalade och utlevda ord står
tillsammans och uppfattas berika varandra. Den tro som med ord predikas behöver
medvetet sammankopplas med trons uttryck och handling, men trons olika uttryck
behöver också landa och förankras i det skrivna och i det predikade ordet. Församlingen
behöver göra ett aktivt arbete och skapa en gudstjänst med en liturgi där ord och
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handling på ett genomtänkt och uttalat sätt står tillsammans och uppfattas vara två
sidor av samma mynt.
10.2.2 De karismatiska gåvornas medvetna plats i gudstjänsten
En central del av den pentekostala spiritualiteten är Andens närvaro, tilltal och
spontanitet. Båda studieförsamlingarna har en självbild av att deras gudstjänster är
karismatiska och öppna för den helige Ande. Men jag har observerat att det inom
liturgin i princip finns ett mycket begränsat utrymme för församlingen att uttrycka
karismatiska gåvor som t.ex. profetia och tungotal, vilket församlingarnas trosdokument
uttrycker och lyfter fram som viktigt och naturligt. En del av de andliga gåvorna som
t.ex. tungotal kan möjligen uppfattas passa bättre in i andra typer av samlingar, men då
gudstjänsten blir allt mer central i församlingslivet blir frågan om inte de signifikativa
pingstkarismatiska gåvorna idag skulle behöva få en tydligare plats i gudstjänsten och
inom liturgin?
I den historiska bakgrundsbeskrivningen av den pentekostala gudstjänsten har vi sett
att de karismatiska gåvornas plats liksom spontanitet varit signifikativt för den
pentekostala gudstjänsten och uppfattats vara ett tecken på gudstjänstens andliga
äkthet. Här är det tydligt att studieförsamlingarna idag uppfattar de karismatiska
gåvorna på ett annat sätt och att karismatisk spontanitet har svårt att hitta in i den allt
mer uppstyrda gudstjänstliturgin. Utifrån studieförsamlingarnas tydliga betoning på de
karismatiska gåvornas betydelse i trosdokumenten skulle jag därför vilja föreslå en mer
offensiv väg gällande de karismatiska gåvornas plats och funktion i gudstjänsten. Den
avslutande delen av gudstjänsten som idag inbjuder till förbön och avgörelse skulle t.ex.
tydligare kunna uttalas vara den plats där gåvor likt profetia, kunskapens ord och
tungtotal uppmuntras och ges utrymme. Här skulle en tydlig ordning behöva finnas för
hur profetior både framförs och prövas. Här skulle förbönstillfället tydligt kunna uttalas
vara en plats för både Andedop, helande och profetisk tjänst. I denna avslutande del av
gudstjänsten skulle gudstjänstdeltagarna både kunna uppmuntras till att enskilt be i
tungor och inbjudas till att få ta emot Andens dop för den som längtar efter att få erfara
tungotal. Jag uppfattar att det karismatiska inslaget i gudstjänsten skulle kunna förlösas
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utifrån att det mer ingående både uppmärksammas, synliggörs och ges utrymme. När
församlingen skapar tydliga och säkra ramar för de karismatiska gåvorna, kan det enligt
min uppfattning skapa goda förutsättningar för att den historiskt utmärkande
karismatiken återigen ska landa i församlingen och kännas naturlig i den pentekostala
gudstjänsten.
10.2.3 En ökad medvetenhet om gudstjänsten som formande miljö
I denna studie har det tydligt framkommit att båda studieförsamlingarna uppfattar
söndagens gudstjänst som församlingens viktigaste och mest centrala samling.
Gudstjänsten innehåller idag allt fler inslag och ska nå ut bredare och tilltala allt fler.
Gudstjänsten skall därför inte underskattas som formande trosmiljö för de troende, eller
när församlingens kultur och trosidentitet formas. Jag menar att en församling med
fördel skulle kunna lyfta fram, och än mer tydligt uttala gudstjänstens trosformande
dimension. Detta skulle ge gudstjänsten ett tydligt mål och en ram inom vilket olika
gudstjänstinslag kan finnas och prövas när det gäller huruvida de passar in i
gudstjänsten eller inte. Detta skulle kunna förstärka gudstjänstens mål och mening och
skapa en allt större förväntan omkring gudstjänsten. När detta perspektiv av formande
lyfts fram och medvetandegörs kan detta även skapa viktiga dimensioner in i
gudstjänstplanering och i utvärderingen av gudstjänsten.

10.3 Förslag till fortsatt forskning
Redan i min inledning av denna uppsats deklarerade jag en rad avgränsningar. Då jag
utifrån ett formande perspektiv har haft fokus på gudstjänstens olika moment och
handlingar och hur dessa relaterar till församlingarnas trosdokument saknar denna
studie det talade ordets plats och möjlighet i gudstjänstens trosformande funktion. Då
det talade ordet i predikan också uppfattas vara gudstjänstens mest centrala del skulle
predikans plats och betydelse i gudstjänsten som trosformande samling behöva
undersökas närmare.
Även gudstjänstens karismatik och vad de klassiskt och signifikativa karismatiska
gåvorna har för plats i den moderna pentekostala gudstjänsten skulle behöva fortsatt
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forskning. Det hade varit intressant att forska mer om den pentekostala karismatikens
plats i gudstjänsten och varför den idag har svårt att finna en naturlig plats i
gudstjänsten och vad detta på sikt gör med den pentekostala spiritualiteten.
Det hade även varit intressant att se hur församlingens medlemmar ser på gudstjänsten
som en formande miljö och hur gudstjänstens olika handlingar uppfattas utifrån detta.
Finns det en diskrepans mellan hur församlingens pastorer uppfattar gudstjänsten som
trosformande jämfört med den enskilda medlemmens uppfattning? Här skulle fortsatt
forskning om centrala troshandlingar som t.ex. dop, nattvard och förbön, smörjelse med
olja etc. kunna vara intressanta områden att utforska vidare utifrån ett
medlemsperspektiv.
Slutligen skulle det kunna finnas ett värde i att se om det finns en skillnad i hur en
församling på landsbygden utformar gudstjänsten och uppfattar gudstjänsten som
trosformande, jämfört med en församling i storstaden. Kan det vara så att
storstadsförsamlingens större omsättning på människor och större frekvens av tillfälliga
besökare gör att gudstjänsten som trosformande miljö skiljer sig mot
landsbygdsförsamlingens där gudstjänstdeltagarna/besökarna i princip i högre
utsträckning alltid är de samma? Det hade alltså varit intressant att undersöka om
denna studies problemställning hade fått ett annat svar om några
landsbygdsförsamlingar istället hade undersökts.

10.4 Avslutning
Ett forskningsprojekt är en spännande resa där en väckt fråga leder forskaren framåt
mot ett mål som från början kan kännas avlägset och svårt att se. När jag började denna
forskning hade jag genom mina teologiska studier och personliga erfarenhet sett och
upplevt något av den pentekostala gudstjänstens ambivalenta förhållningssätt till
gudstjänstens handlingar. Detta ledde mig nyfiket in i denna forskningsresa som nu har
nått sitt slut. Denna resa har öppnat många nya dimensioner av gudstjänsten och givit
mig en mängd viktiga lärdomar och kunskaper. Det rituella perspektivet har varit min
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personligt största upptäckt och församlingarnas ambivalenta förhållningssätt till de
karismatiska gåvorna min största överraskning.
Studiet har därmed öppnat många nya dörrar som kommer bli viktiga för mig i mina
framtida studier och i min fortsatta tjänst som församlingspastor. I studien har jag sett
något av vad som händer när en gudstjänst landar i de troendes kroppar, får utlopp i
troshandlingar och uttrycks i de troendes gemenskap. När detta sker når evangeliet in
och ut på ett sätt som skapar en gudstjänst med en påtaglig himmelsk höjd, bredd, djup
och längd. En sådan gudstjänst når inte endast in i varje tid, utan också upp till himlen.
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Tal från mötesledare, video på skärmar

Gemensam inslamling

Alla ställer sig spontant upp
Aktivt ljudligt gensvar från församlingen
Mycket aktivt lyssnande

Alla ställer sig sponant upp
Nedsläckt
Lyfta händer
Räcka sin hand som ett tecken på att vilja ta emot Jesus Nedsläckt

Info om kommande händelser

Kollekt

Lovsång
Predikan

Lovsång

Erfara, tillvarata, leva ut
Erfara, tillvarata, leva ut
Erfara, tillvarata
Tillvarata

X
X
X
X

Övriga handlingar
Dop
Nattvard
Barnvälsignelse
Förbön med handpåggning

Erfara
Tillvarata

Erfara

Erfara
Tillvarata
Leva ut

Leva ut

Tillvarata

Erfara, tillvarata

Erfara, tillvarata

Leva ut

Leva ut
Tillvarata

Leva ut

X

X

X

Erfara, tillvarata, leva ut

Spiritualitetsperspektiv*

Gemenskap

Nedsläckt
Upptänt 50%
Upptänt 50%

Nedsläckt
Upptänt 50%

Skärmar visar info

Info på skärmar

Upptänt 50%

Upptänt 50%

Fotnoter:
* Ritual: Är något transformativt snarare än konfirmativt. Uttrycker något större än handlingen i sig.
* Spiritualitet: Sättet vi lever ut, erfar och tillvaratar livet i Kristus
* Det fulla evangeliet uttrycker Jesus som: 1.Frälsare 2. Helgare 3. Andedöpare 4. Helare 5. Kommande konung
* Troslära är den lära som församlingens trosdokument innehåller. Se Bilaga A2

Frälsningsbön
En Bibel erbjuds till nya besökare
Avslutning
Fika

Alla ber gemensamt och högt efter mötesledaren

Gemensam spontan respons i "Amen" osv.

Vittnesbörd

Inbjudan till Jesus

Gemensam spontan respons i "Amen" osv.

Bibelläsning

Upptänt 50%

Tal från estraden
Församlingen är på olika sätt med i aktiv uppmuntran

Medlemsrelaterad info och uppmuntran

Upptänt 50%
Upptänt 50%

Tal från mötesledaren, Välkomstmingel
Gemensam bön

Välkommen
Förbön/inlämnade böneämnen

Tabellen följer gudstjänstens ordning, men gudstänstens ordningen kan variera och behöver inte alltid vara helt den samma.
Moment som förekommer flera gånger kommenteras bara vid ett tillfälle i tabellen
Moment
Församlingens handling
Lokalens uttryck Ritual*
Samlande video
Nedsläckt
Lovsång
Lyfta händer
Nedsläckt
X
Stå upp
Hopp och dans

A1- Ritual och spiritualitetsanalys Hillsong

Leda människor in i troslivet
Bekänna sin tro och sin tillhörighet till Jesus
Överlåta barenet i Guds omsorg
Se en förändring i människors livssituation

Tryggt leda människor till Jesus
Ge Guds ord till den som bekänt sitt intresse
Att avsluta och inbjuda till fika och gemenskap
Upprätta kontakt och bilda gemenskap

Få människor att fatta beslut
Hjälpa andra

Bygga upp församlingen
Förankra församlingen i Guds ord
Vägleda de enskilt troende i troslivet
(Se ovan)

Möjliggöra driften av verksamheten
Medlemmarna är med och bygger kyrkan
Betonar ett gemensamt ansvarstagande

Stärka de troende genom det Gud gör
Skapa tro i församlingen
Presentera det som händer i kyrkan
Visa nya besökare det kyrkoliv som finns

Syfte
Samla alla som kommit till gudstjänstens start
Samla männiksor inför Gud
Uttrycka lov och tack till Gud
Proklamerar och uttrycker tro
Inspirera och förbereda
Skapar tro
Uttryck en andlig frihet och glädje inför Gud
Alla ska bli sedda och känna sig välkommen
Omsluta och betona att de troende hör samman
Är en andlig familj
Skapa tro i församlingen
Presentera församlingen
Se och lyfta fram glädjande händelser
Stärka församlingens sammanhållning
Lyfta bibelordet som Guds ord
Visa på bibelordets formativa kraft

Ett heligt och fruktsamt liv
Kyrkans gemensamma bekännelse. Jesu återkomst
Utrusta till ett heligt liv
Helande och förvandlande

Kyrkan som en levande gemenskap

Hjälpa andra
Bibeln är Guds ord

Frälsning från synd
Frälst till ett liv med Jesus
Finna livets mening

Bibeln är Guds ord
Synd och frälsning

Bibeln är Guds ord
Är tillförlitligt
Tillämpbart för trosvardagslivet
Guds vilja att vi lever i framgång
Leva ett välsignat liv
Kyrkans betydelse som gemenskap

Kyrkans centrala betydelse som trosgemenskap
Leva ett liv i nära gemenskap

Kyrkans betydelse som gemenskap
Kyrkans betydelse som trosgemenskap
Guds vill hela och förvandla oss

Troslära*
Troslivets gemensamma liv
Guds syfte med människan
Församlingen är en kropp

Frälsare
Frälsare
Helgare
Helare

Frälsning

Frälsare, helgare, helare,
döpare och kommande kung

Helgelse

Slår ann flera perspektiv

Gud som helare

Frälsare, kommande konung

Det fulla evangeliet*

Vertikalt perspektiv
Vertikaltg och horisontellt perspektiv
Vertikalt perpektiv
Vertikalt perspektiv

Horisontellt perspekiv

Vertikalt perspektiv
Horisontellt perspektiv

Vertikalt och horisontellt prespektiv

Horisontellt perspekiv

Vertikalt och horisontellt prespektiv

Horisontellt perspektiv

Vertikalt och horisontellt prespektiv

Vertikalt och horisontellt prespektiv

Horisontellt prespektiv

Horisontellt perspektiv
Vertikalt och horisontellt prespektiv

Övrigt
(Motsvarande funktion som kyrkklockor
Vertikalt perspektiv

Bilagor

Bilaga 1
A1. Hillsong
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A2. Hillsong
A2- Troslära och gudstjänstens uttryckta tro
Troslära*
Bibeln är Guds ord

Fördjupning*

Utlevd troshandling i gudstjänsten

Tillförlitlig
Applicerbar i vardagslivet

Bibelläsning, Bibelutdelning
Bibelcentrerad predikan

En evig Gud
Skapat allt
Fader, Son och Ande
Helig Gud
Gud är kärlek
Guds kärlek är total
Synd separerar oss från Gud
Jesus

Böjda knän, lyfta händer, stå upp tillsammans i lovprisningen
Förbön, frälsningsinbjudan, vittnesbörd
Alla inbjuds till församlngen
Frälsningsinbjudan

Både Gud och människa
Den ende som kan försona oss med Gud
Levde ett liv utan synd
Dog på korset i vårt ställe
Återuppstod för att bevisa sin seger över döden
Vill ge oss kraft i livet

Bön till Jesus, Nattvarden
Frälsningsbön till Jesus
Omvändelse och förbön
Fräslningsinbjudan
Nattvarden
Förbön

Omvändelse från synd
Tro på Jesus
Leva efter Jesus vilja

Frälsningsinbjudan och inbjudan till förbön
Vittnesbörd, frälsingsinbjudan, predikan
Predikan, förbön

Dop i vatten
Fylld med den Helige Andes kraft
Kraft till att använda de andliga gåvorna
Tungotal

Gemensam förbön
Förbön

En avgörande gemenaskap för de troende

Inbjudan till verksamheten, information om verksamheten.
Lyfta fram och belysa viktiga händelser som att någon fått barn, gift sig etc.

Frälsning

Ett kristet liv förutsätter

Den kristna kyrkan

De troende behöver träffas regelbundet till:
* gemenskap, * bön, *nattvard

Hälsa på varandra, stå upp tillsammans i tillbedjan, bönestund, nattvardsfirande

Att vara framgångsrika i att leva ut Guds syfte med vårt liv
* lovsjunga Gud
* göra vår del i kyrkan
* betjäna samhället

Vittnesbörd
Lovsång
Många visar sig vara engagerade, kollekt
Info om vad kyrkan gör för Malmö, kollekt

Att leva ett andligt hälsosamt liv
Välsignade liv för andra
Att effektivt kunna hjälpa andra

Inbjudan till tjänande och engagemang
Inbjudan till tjänande och engagemang
Kollekt, inbjudan till att engagrea sig, bön för inlämnade böneämnen

Människans respons till Jesus är avgörande

Frälsningsinbjudan- Himlen är i fokus

Guds löfte

Nattvard

Gud utrustar de troende

Gud vill hela och förvandla oss till

Himmel eller helvete

Jesu återkomst

Notering:
*Troslära: De trossatser som lyfts fram i Hillsongs officiella trosdokument
* Fördjupning är underpunkter till troslärans huvudpunkter.

A3. Hillsong
A3- Handlingar och teologi
Tabellen ska inte uppfattas som heltäckande
Handlingar/agerande
Lyfta händer

Stå upp
Hopp och dans
Hälsa på varandra
Gemensam bön
Tal från estraden
Aktiv uppmuntran
Gemensam spontan respons i "Amen" osv.
Tal och vittnesbörd från mötesledare
Gemensam inslamling
Alla ställer sig spontant upp
Aktivt ljudligt gensvar från församlingen
Mycket aktivt lyssnande
Alla ställer sig sponant upp
Räcka sin hand som tecken på omvändelse
Alla ber gemensamt och högt

Spiritualitet/Trosliv
Gudstillvändhet
Ära till Gud
Personlig överlåtelse
Gemensam och enskild bekännelse
Församlingen som en gemensam kropp
Glädje inför Gud
En gemenskap där alla är välkomna
Tro på Guds närvaro
Skapar sammanhang och identitet
Omsorg, ett liv tillsammans
Fira tillsammans, kämpa tillsammans
Tro på Guds möjligheter
Delaktighet, ansvarstagande, generositet
Frihet i Kristus
Aktivt deltagande
En längtan efter mer
Aktivt gensvar på Guds närvaro.
Aktivt och synlig bekännelse
Aktivt och gemensamt bekänna Jesus

Teologiskt perspektiv
Tillbedjan av Gud (1 Tim 2:8)
Gud som helig (Upp 4:8)
Gud möter oss personligt (Apg 2)
En kropp med många lemmar (Rom 12:4-5)
Församlingen som Kristi kropp (1 Kor 12:27)
Frälsningsvisshet (Heb 6:11, Rom 8:38)
En öppen gemenskap för världen (1 Kor 16:20)
Gud hör och svarar på bön (Luk 11:9)
Gemensam identitet i Kristus (Gal 3:28)
Församlingslemmar som är till för varandra (Rom 12:4-8)
Uppmuntran (1 Tess 5:11)
Gud vill möta oss (Luk 15:4)
Ansvarstagande för Guds församling (1 Kor 9), Generositet (Rom 12:8, 1 Tim 6:18
Gud som helig (Upp 4:8)
En trosfylld församling (Heb 10:24-25)
Gud talar till de som vill lyssna (Mark 4:23, Matt 17:5)
En Guds som kommer och möter sitt folk (1 King 8, Apg 2, Luk 24:36)
Bekänna tro genom offentlig bekännelse (Rom 10:9)
Alla som bekänner Jesus tillhör honom (Luk 12:8)
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Församingen går fam och tar emot
Församingen är med i förbön
Applåder
X

X
X
X

Erfara, tillvarata, leva ut
Erfara, tillvarata, leva ut
Erfara, tillvarata
Leva ut
Tillvarata
Tillvarata

Leva ut

Erfara
Tillvarata
Leva ut
Erfara, tillvarata, leva ut

Fotnoter:
* Ritual: Är något transformativt snarare än konfirmativt. Uttrycker något större än handlingen i sig.
* Spiritualitet: Sättet de troende lever ut, erfar och tillvaratar livet i Kristus.
* Det fulla evangeliet uttrycker Jesus som: 1.Frälsare 2. Helgare 3. Andedöpare 4. Helare 5. Kommande konung (Vanliga teologiska perspektiv inom den pentekostala teologin).
* Troslära är den lära som församlingens trosdokument innehåller och uttrycker. Europaporten har ett relativt allmän trosdokument.

Övriga handlingar
Dop
Nattvard
Barnvälsignelse
Respons
Parentation
Avskiljning

Klart upptänd lokal

Inbjudan till förbön med handpåläggning, En del männisor går till förbönsplatsen medan andra sitter kvar i bön Något dämpad belysning
förbön med smörjelse av olja

Gemenskap

X

Sitter och lyssnar
Några gensvarar i bänkarna med utryck som "Amnen"

Predikan

Lovsång
Avslutning
Fika

X

Gemensam insamling

Kollekt och sång

Leva ut

Leva ut

Applåd och sång
Församlingen sitter och lyssnar

Tillvarata

Leva ut

Erfara, tillvarata, leva ut

Barnen går till söndagsskolan
Vittnesbörd

Hälsar på varandra

Välkomstmingel

Något mer upptänt

X

Spiritualitetsperspektiv*

Erfara, tillvarata

Tal från mötesledaren, Välkomstmingel
Sitter och lyssnar

Välkommen
Information

Något dämpad beslysning

Ritual*

Bibelläsning

Några sitter ner
En del står upp
En del männiksor lyfter sina händer

Lovsång

Tabellen följer gudstjänstens ordning, men gudstänstens ordningen kan variera och behöver inte alltid vara helt den samma.
Moment som förekommer flera gånger kommenteras bara vid ett tillfälle i tabellen
Moment
Församlingens handling/agerande
Lokalens uttryck

B1- Ritual och spiritualitetsanalys Europaporten

Leda människor in i troslivet
Bekänna sin tro och sin tillhörighet till Jesus
Överlåta barnet i Guds omsorg
Visa delaktighet och ge respons
Minnas och hedra den avlidne
Insätta kallade människor i tjänst

Att avsluta och inbjuda till fika och gemenskap
Upprätta kontakt och bilda gemenskap

Möjliggöra driften av verksamheten
Medlemmarna är med och bygger kyrkan
Betonar ett gemensamt ansvarstagande
Bygga upp församlingen
Förankra församlingen i Guds ord
Vägleda de enskilt troende i troslivet
Att möta människans behov av Guds ingripande
Se en förändring i människors livssituation
Att skapa en plats för männiksor att uttrycka sina behov

Alla ska bli sedda och känna sig välkommen
Presentera det som händer i kyrkan
Visa nya personer det kyrkoliv som finns
Omsluta och betona att de troende hör samman
Är en andlig familj
Höra/lyssna till Guds ord
Lyfta bibelordet som Guds ord
Visa på bibelordets formativa kraft
Anpassa gudstjänsten efter ålder
Stärka de troende genom det Gud gör

Samla männiksor inför Gud
Uttrycka lov och tack till Gud
Växa i lärjungaskap

Syfte

Vertikalt perspektiv

Horisontellt perspektiv

Vertikalt och horisontellt perspektiv

Vertikalt perspektiv

Vertikalt perspektiv

Övrigt

Frälsare, kommande konung
Frälsare
Helgare
Frälsare, kommande konung

Frälsning och de dödas uppståndlese

Vertikaltg och horisontellt perspektiv

Vertikalt perspektiv
Vertikaltg och horisontellt perspektiv
Vertikalt perpektiv

Horisontellt perspektiv

Helare, frälsare, döpare, kommande kung Vertikalt och horisontellt perspektiv
Andens frukter och nådegåvor är verksamma

Frälsare, helgare, helare,
döpare och kommande kung

Frälsare, helgare, helare,
döpare och kommande kung

Frälsare, kommande konung

Det fulla evangeliet*

En vesäntlig del av det kristna livet
Gemenskap för andlig tillväxt
Gemenskap för andlig tillväxt

En kyrka för alla

Bönen en kommunikation med Gud
Andens frukter och nådegåvor är verksamma

Bibeln är Guds ord och vägleder människan i livet
Andlig tillväxt

Gemenskap för andlig tillväxt
Frälsning

Bibeln är Guds ord
Vägledning för människans liv

En kyrka för alla

En kyrka för alla (En allmännelig kyrka)
En kyrka för alla

Människan har blivit förlåten
Trosbekännelse till Jesus

Troslära*

Bilaga 2
B1. Europaporten
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B2. Europaporten
B2- Troslära och gudstjänstens uttryckta tro
Troslära
Treenig Gud

Fördjupning 1

Fördjupning 2

Utlevd tro/handlingar
Dop i den treenige Gudens namn

Allsmäktig
Himlens och jordens skapare

Sång/lovsång där Gud Fadern nämns

Fader

Jesus
Guds enfödde Son
Församlíngens och de troendes Herre
Uppstånden från det döda
Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida
Döma levande och döda

Bön till Jesus
Bön till Jesus, möjlighet till frälsning

Helig Ande
En gåva till alla troende
Vill fylla den troende
Andens gåvor och frukter

Bön vid dopet

Kyrkan
Helig
Allmännelig
De heligas samfund
En gemenskap för andlig tillväxt
Andens frukter och nådegåvor är verksamma

Hälsningsmingel, fika
Nattvard, dop, bön etc.
Predikan
Förbön med profetisk dimension, smörjelse av olja

Jesus ger syndernas förlåtelse
Den människa som tror och bekänner Jesus som Herre är kristen
De dödas uppståndelse
Evigt liv

Frälsningsbön
Frälsningsinbjudan
Parentation
Frälsningsinbjudan, parentation

Väsentlig del av det kristna livet

Dopförättning

Guds ord
Vägledning för våra liv

Bibelläsning
Bibelcentrerad predikan

Hämtar sin församling

Nattvard

Skapade till Guds avbild
Alla människor har ett lika värde

Alla människor inbjuds till församlingen

Frälsning

Dop

Bibeln

Jesus återkomst
Människan

B3. Europaporten
B3- Handlingar och teologi
Tabellen ska inte uppfattas som heltäckande.
Handlingar
Lyfta händer

Stå upp
Hälsa på varandra
Gemensam bön
Förbön
Tal från estraden
Bibelläsning
Bön
Vittnesbörd
Gemensam inslamling
Alla ställer sig spontant upp
Aktivt ljudligt gensvar från församlingen
Aktivt lyssnande
Alla ställer sig sponant upp i tillbedjan
Applåder
Predikan

Spiritualitet/Trosliv
Gudstillvändhet
Ära till Gud
Personlig överlåtelse
Gemensam och enskild bekännelse av tro
Församlingen som en gemensam kropp
En gemenskap där alla är välkomna
Tro på Guds närvaro
En gemenskap som tar hand om varandra
Skapar sammanhang och identitet
Lyfter fram och tillvarartar den bibliska berättelsen
Leva ut troslivet och sträcka sig till Gud
Tro på Guds möjligheter
Delaktighet, ansvarstagande
Frihet i Kristus
Aktivt deltagande
En längtan efter mer
Aktivt personligt gensvar på Guds närvaro.
Aktiv respons och uppmuntran i det som händer i gudstjänsten
Guds personliga och gemensamma tilltal in i nuet

Teologiskt perspektiv
Tillbedjan av Gud (1 Tim 2:8)
Gud som helig (Upp 4:8)
Gud möter oss personligt (Apg 2)
En kropp med många lemmar (Rom 12:4-5)
Församlingen som Kristi kropp (1 Kor 12:27)
En öppen gemenskap för världen (1 Kor 16:20)
Gud hör och svarar på bön (Luk 11:9)
Gud inbjuder oss till sig i nöden (Matt 11:28)
Gemensam identitet i Kristus (Gal 3:28)
Guds ord är levande och verksamt (Heb 4:12)
Be så skall ni få (Luk 11:9)
Gud vill möta oss (Luk 15:4)
Ansvarstagande för Guds församling (1 Kor 9)
Gud som helig (Upp 4:8)
En trosfylld församling (Heb 10:24-25)
Gud talar till de som vill lyssna (Mark 4:23, Matt 17:5)
En Guds som kommer och möter sitt folk (1 King 8, Apg 2, Luk 24:36)
Uppmunta varandra vid sammankomsterna (Heb 10:24-25)
Predikan är Guds ord till de troende (1 Tess 2:13)
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Bilaga 3
Trossatser Hillsong57
We believe that the Bible is God’s Word. It is accurate, authoritative and applicable to
our everyday lives.
We believe in one eternal God who is the Creator of all things. He exists in three
Persons: God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. He is totally loving and
completely holy.
We believe that sin has separated each of us from God and His purpose for our lives.
We believe that the Lord Jesus Christ as both God and man is the only One who can
reconcile us to God. He lived a sinless and exemplary life, died on the cross in our place,
and rose again to prove His victory and empower us for life.
We believe that in order to receive forgiveness and the ‘new birth’ we must repent of
our sins, believe in the Lord Jesus Christ, and submit to His will for our lives.
We believe that in order to live the holy and fruitful lives that God intends for us, we
need to be baptised in water and be filled with the power of the Holy Spirit. The Holy
Spirit enables us to use spiritual gifts, including speaking in tongues.
We believe in the power and significance of the Church and the necessity of believers to
meet regularly together for fellowship, prayer and the ‘breaking of bread’.
We believe that God has individually equipped us so that we can successfully achieve
His purpose for our lives which is to worship God, fulfil our role in the Church and serve
the community in which we live.
We believe that God wants to heal and transform us so that we can live healthy and
blessed lives in order to help others more effectively.
We believe that our eternal destination of either Heaven or hell is determined by our
response to the Lord Jesus Christ.
We believe that the Lord Jesus Christ is coming back again as He promised.

57

Hämtade 2018-12-05 från https://hillsong.com/what-we-believe/
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Bilaga 4.
Trossatser Europaport58
Den 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 jungfrun Maria, pinad under
Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nerstigen 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.
Trossatser i församlingens medlemsdokument:
1. vi tror på en treenig Gud- Fader, Son och helig Ande
2. att Bibeln är Guds ord och i den finner vi vägledning för livet
3. att bönen är vår möjlighet till ständig kommunikation med Gud
4. att en människa som tror och bekänner Jesu som Herre är kristen
5. att ett baptistiskt dop är en väsentlig del av ett kristet liv
6. att möjligheten att bli uppfylld av Guds helige Ande är en gåva till alla troende
7. att församlingen är gemenskapen för andlig tillväxt där andens frukter och nådegåvor
är verksamma.
8. att Jesus återvänder och hämtar sin församling
9. att en kristen aktivt vill följa Jesus och dela med sig av sin tro
10. att alla människor är skapade till Guds avbild och har lika värde

58

Hämtad från församlingens församlingsordning. Se referenslista.
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Bilaga 5: Intervjuguide
Inledning:
1. Vad heter du?
2. Vad har du för position/uppgift i församlingen?
Om gudstjänsten:
1. Beskriv kort hur era gudstjänster ser ut och varför?
2. Vad tycker du kännetecknar era söndagsgudstjänster?
3. Vad anser du att gudstjänstens mål och mening är?
4. Vilka inslag är viktiga i gudstjänsten och varför?
5. Hur arbetas gudstjänstens innehåll fram och utifrån vad? (T.ex. teologi, tradition,
samhälle etc.)
6. Vem bestämmer gudstjänstens innehåll och uttryck och ser detta arbete ut?
7. Hur lätt skulle du säga det att där är att ändra i gudstjänstens innehåll och
ordning? Markera i skalan nedan där 1 är mycket svårt och 10 mycket lätt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Till vem riktar sig era gudstjänster i första hand sig till och hur påverkar detta val
det sätt ni firar gudstjänst på?
9. Hur central är söndagsgudstjänsten för församlingens arbete i att vägleda och
forma församlingens medlemmar?
Markera i skalan nedan där 1 indikerar liten betydelse och 10 stor betydelse.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gudstjänstens uttryck
1. Vilka handlingar skulle du säga är centrala i er gudstjänst och varför?
2. Vilken teologi skulle du säga att dessa centrala handlingar uttrycker?
3. Hur väl skulle du säga att denna uttryckta teologi ligger i linje med församlingens
uttalade och nedskrivna teologi (predikan, trosdokument etc.)
4. Hur väl skulle du säga att er församlings teologi syns och märks i sättet
församlingen firar gudstjänst och i de handlingar gudstjänsten innehåller?
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Markera i skalan nedan där 1 indikerar att församlingens teologi syns lite i
gudstjänstens uttryck och 10 mycket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Vilken av församlingens centrala teologi skulle du säga är betonad, nedtonad
eller saknas i gudstjänstens uttryck och handlingar?
6. Hur medveten anser du att församlingen är om att gudstjänstens handlingar talar
till nya kyrkobesökare och uttrycker viktig information om församlingens tro och
liv? Markera i skalan nedan där 1 indikerar låg medvetenhet och 10 mycket hög
medvetenhet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Hur skulle du säga att er församling påverkas av andra kyrkor i Sverige och
utomlands i fråga om sättet att fira gudstjänst och dess uttryck?
Hur öppen är er församling för att ta intryck från andra kyrkotraditioners
gudstjänsthandlingar? Markera i skalan nedan där 1 indikerar låg öppenhet och
10 mycket hög öppenhet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. På vilket sätt och i vilken grad tror du att er församlings gudstjänstutformning
påverkas av den omkringliggande samhällskontexten?
Markera i skalan nedan där 1 indikerar låg påverkan av samhället och 10 mycket
hög.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Jag har i mina frågor utgått ifrån att församlingens teologi på olika sätt ligger till
grund för gudstjänstens innehåll och uttryck. Tror du att det även kan vara så att
vårt sätt att fira gudstjänst också påverkar och formar vår tro, dvs. att sättet vi
som kyrka agerar är med och formar vår tro och teologi?
Övriga frågor:
1. Jag har lagt märke till att ni arbetar med belysningen under era gudstjänster. Ni
har ibland mer släckt och ibland tänder ni upp så att ni ser varandra mer. Berätta
om hur nu tänker och varför?
154

2. På vilket sätt tycker du att de andliga gåvorna kommer fram i er gudstjänster?
3. Hur ser du på karismatiska uttryck som tungotal och profetia i era gudstjänster?
4. Vad är målet med era gudstjänster?
5. Ritualer och rituella handlingar är begrepp som inte så frekvent används i
frikyrkan. Ordet står för heliga handlingar uttrycker handlingar som uppfattas
uttrycka och innehålla något som är mycket större än själva handlingen i sig.
Skulle du säga att ni har rituella handlingar i er kyrka och i så fall vilka?
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