Jeesus sanoo:

”Minä olen tie
totuus ja elämä.”
• Tie Ruotsin kirkkoa varten
– kirkko ilman puoluepolitiikkaa
• Totuus Ruotsin kirkkoa varten
– kirkko, joka rakastaa Jumalan sanaa
• Elämä Ruotsin kirkkoa varten
– kirkko, jossa Jeesus on keskuksena

Äänestä
meitä:
Frimodig
kyrka

Tämä on vaalilauseemme

KIRKKOVAALIEN
TODELLINEN
VAIHTOEHTO

Anna Jeesuksen olla keskuksena

Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä

Uudista kirkkoa!

Tie Ruotsin kirkkoa varten

Jeesus Kristus on kirkon Herra, tämän tulee vaikuttaa kirkon päätöksiin.

Päästäksemme päämäärään tulee meidän tuntea tie. Jeesus on ainoa tie
Isän luo. Hän on tie, jonka Ruotsin kirkon tulee tunnustaa.
Voidakseen tehdä päätöksiä kristillisessä kirkossa, pitää tuntea Jeesus ja
elää uskovien yhteydessä. Päätösten pitää perustua kirkon tunnustukseen
eikä puoluepoliittisiin ohjelmiin.
Siksi Ruotsin kirkossa ei ole tilaa puoluepolitiikalle. Mutta siellä on tilaa
Sinulle, joka haluat seurata Jeesusta, riippumatta siitä mitä (hallitus)
puoluetta sympatisoit.

Ruotsin kirkko tarvitsee uuden rakkauden Jeesukseen ja Hänen sanaansa,
sekä niihin ihmisiin, jotka eivät Häntä tunne.
Ruotsin kirkon tulee rakentaa eläviä seurakuntia, joissa vietetään
jumalanpalveluksia, missä ihmisiä johdatetaan elävään Jeesus-yhteyteen.
Ruotsin kirkon tulee toimia ilman puoluepoliittista vaikutusta,
kuten muutkin kristilliset kirkot toimivat.
Johdanto kirkkojärjestykseen on laadittu yksimielisesti
kirkkohallituksessa, tämä on oikea linja, jota ”Frimodig kyrka” tukee.
”On tarkoitus, että ihmiset löytävät uskon Kristukseen ja elävät
uskossa, että luodaan ja syvennetään kristillistä yhteyttä,
levitetään Jumalan valtakuntaa sekä eheytetään luomakuntaa.”
Nyt on korkea aika toteuttaa tämä.
Meidän ehdokkaamme haluavat toimia näin.

Lue lisää www.frimodigkyrka.se
”Om oss, om kyrkovalet 2017” otsikko ”Profilfrågor”
Seuraa meitä myös mediassa, Facebookissa,
Twitterissä sekä Instagramissa.

Totuus Ruotsin kirkkoa varten
Raamattu on Jumalan inspiroima sana, joka antaa meille todellisen
kuvan Jeesuksesta. Hän on Jumalan Poika, kirkon Herra ja esikuva. Tämä
asettaa Raamatun erikoisasemaan. Jeesuksen, sellaisena kuin me hänet
tunnustamme Raamatun sanan mukaan, tulee olla lähtökohtana kaikkiin
päätöksiin ja kaikkeen Ruotsin kirkon työhön.

Elämä Ruotsin kirkkoa varten
”Frimodig kyrka ”haluaa tuoda esiin elävän jumalanpalvelusyhteyden
– joka kokoontuu sanan ja sakramenttien ympärille
– joka elää rukouksesta ja ylistyslaulusta
– joka luottaa Jeesukseen Kristukseen, Vapahtajaan
– missä Jumalan Pyhä Henki saa vaikuttaa ja herättää uutta elämää
”Frimodig kyrka” rukoilee herätystä maahamme ja maailmaamme,
niin että monet saisivat uskon Jeesukseen Kristukseen. Hän on
luvannut: ”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.”

Risti
Rakkaudessaan Jumala lähetti ainoan Poikansa maan päälle
ristinkuolemaan, sovittamaan synnin ja pelastamaan meidät
kuolemasta.
Risti on merkki Jeesuksen voitosta kuolemasta ja
pahuudesta. Risti on maailmanlaajuisen kirkon kokoava
symboli ja toivon merkki kaikille kärsiville ja niille, joita
vainotaan uskonsa tähden.
Ruotsin kirkon tulee pitää ristiä korkealla, sitä ei saa kätkeä.
Tämä koskee yhtälailla kirkkorakennuksia kuin yksityisten
kristittyjen arkielämääkin. Me emme häpeä evankeliumia!
Se on Jumalan voima, joka pelastaa jokaisen, joka uskoo.

Uudistuksen vuosi 2017
Tänä vuonna vietämme Uskonpuhdistuksen
500-vuotismuistoa. Uudistuksessa on kyseessä palaaminen
takaisin kirkon juurille, Raamattuun ja uskontunnustukseen.
Siten voimme rohkeasti ja pelkäämättä kohdata
tulevaisuuden.
Uskonpuhdistuksen tarkoituksena oli poistaa oman aikansa
vääristymät. Meidät on kutsuttu kirkon uudistamiseen
tänään. Me rakastamme Ruotsin kirkkoa ja iloitsemme
yhdessä elävien seurakuntien, herätysliikkeiden ja kaikkien
kristillisten sisarustemme kanssa ja etsimme näkyvää
yhteyttä kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen kanssa.
Voit liittyä jäseneksi
www.frimodigkyrka.se/medlem
Lahjasi:
Bankgiro 5150-3910 tai Swish 123 149 64 39

Kiitos tuestasi, avustasi ja äänestäsi vaaleissa!

