
”Vi som moderna EFS:are behöver låta oss utmanas”
Ett av EFS främsta kännetecken har på många områden varit vår enkelhet. EFS har stått för en
enkel teologi, en enkel förkunnelse och en enkel liturgi. När EFS Programförklaring för 2004-
2006 säger att EFS ska ”hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus” är detta därför en god
sammanfattning av vår rörelses uppdrag.

Samtidigt som vi konstaterar detta behöver vi dock komma ihåg att dessa ord är just en
sammanfattning. För mig har detta blivit särskilt tydligt när jag de senaste åren har bekantat
mig med de skrifter som har efterlämnats av våra andliga fäder - bland vilka C O Rosenius
och Lina Sandell kan betraktas som de främsta.

Dessa centralgestalter i den nyevangeliska väckelsen både förkroppsligar och formulerar
mycket av det teologiska och ideologiska arv som vi som EFS:are är förvaltare av. Och det
jag slås av när jag läser deras texter är att de visserligen har en fantastisk förmåga att
formulera sig kring det enkla och centrala, men att de samtidigt förmedlar en bredd och ett
djup som få av oss moderna kristna kommer i närheten av! Rosenius och Sandells storhet,
skulle man kunna säga, var inte att de kunde Lilla Katekesen utantill (= det centrala), utan att
de kunde utlägga djupen bakom de enkla trossatserna!

Här tror jag att vi som moderna EFS:are behöver låta oss utmanas. Ibland tycker jag
nämligen att vi lite för snabbt slår oss till ro med det enkla. Vi glömmer att Bibeln uppmanar
oss att utforska”längden och bredden och höjden och djupet” av vad Gud har gett oss genom
tron på Kristus (Ef 3:18; jfr Ef 1:17-19 och Kol 1:9).

En av huvudorsakerna till denna bibliska uppmaning är att kristen tro är en relation. Att
vara kristen är detsamma som att ha en personlig relation till universums Skapare genom hans
son Jesus Kristus. Och det är varje troendes kallelse att själv fördjupas i denna relation!
”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas
i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått” (Kol 2:6-7). Vår kallelse
som Jesusrörelse handlar alltså både om att bära bud om Jesus till andra och att själva lära
känna vår Frälsare bättre.

Mot den här bakgrunden tror jag att det enkla budskapet alltid behöver kompletteras med
ett djupare studium av Bibeln. Även om vi ska fortsätta att värna om enkelheten, får vi inte
väja för utmaningen att emellanåt tränga djupare. Vi behöver låta hela Bibeln utmana oss,
eftersom alla de enskilda delarna vittnar om vem Herren är och vad som är hans vilja. Och vi
behöver göra det tillsammans med kristna både från EFS och från andra kyrkor och samfund.
Paulus säger nämligen att det är ”tillsammans med alla de heliga” som vi kan uppfatta
”längden och bredden och höjden och djupet”!

De senaste åren har det varit en hel del diskussion om vilka frågor som EFS ska engagera
sig och uttala sig i. Ur mitt perspektiv är det ingen tvekan om att vi först och främst ska
engagera oss i de frågor som är centrala för att motivera vårt missionsarbete både i Sverige
och utomlands. Men samtidigt har jag svårt att se poängen med att helt förtiga alla andra
frågor som lyfts fram i Bibeln och som påfallande ofta aktualiseras också i samhället i övrigt.
Min övertygelse är nämligen att när vi skäms för vad Bibeln säger i de mindre centrala
frågorna kommer det att slå tillbaka på vår trovärdighet när vi står upp för det som är
frälsningsavgörande! Dessutom är det ju så, att en kyrka som inte vågar engagera sig i de
frågor som är aktuella i sin samtid löper stor risk att uppfattas både som ointressant och som
irrelevant av sin omgivning.

Av dessa och andra skäl är min övertygelse är att EFS både kan och bör förkunna ”allt som
hör till Guds plan” (Apg 20:27). Först och främst för att vi älskar den Gud som talar genom
Bibeln, men också för att den kristna tron har med hela livet att göra!
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