
  

 

 

Apostlagärningarna 2:42–47; 4:23–37 
 

 

1 Korinthierbrevet 1:9 
 

Gud själv är gemenskap! 
 

Som kristna har vi blivit inbjudna att ta del av denna gemenskap 
Jfr 1 Johannesbrevet 1:3 

Vi är kallade till gemenskap inte bara med Gud, utan också med varandra 
Jfr NT:s tal om huvudet och kroppen (1 Korinthierbrevet 12 m fl) 

Huvudet och kroppen hör ihop! 
På samma sätt som vi är beroende av Kristus är vi beroende av varandra 
Jfr 1 Johannesbrevet 4:20 

 

Hur yttrar sig då detta beroende av församlingen? 
 

1) Gud talar om sin församling med ett stort mått av kärlek 
– Lukas 12:32 

 

2) Bibeln talar om det kristna livet som något kollektivt 
– Hela gudsfolket ska återspegla Guds egenskaper 
– Herrens bön inleds med orden: ”Vår Fader” 

 

3) Gud har lovat att verka genom församlingen 
– Binde- och lösenycklarna (se Johannes 20:21–23) 
– Missionsuppdraget 

o Gud har gjort sig bereonde av sin församling för att sprida evangeliet 
o Jfr att vi sänder ut missionärer och evangelister från församlingen 

– Andligt beskydd (se Efesierbrevet 3:10; Matteus 16:18) 
o Handlar om gemenskapen, förkunnelsen, omsorgen från andra kristna  

och om att underordna sig ett av Gud insatt ledarskap 
o Jfr människor som har dragit sig undan den kristna gemenskapen  

och som i många fall har förlorat också sin kristna tro 
– Om vi vill gå i takt med Herren och lyssnar in vad som är hans vilja för vårt land  
   behöver vi vara kopplade till den kristna kyrkan  

o Jfr Uppenbarelseboken 2:7 m fl 
 

Hur kan vi rent konkret se att Gud verkar genom församlingen? 
– Den personliga förbönen (jfr Matteus 18:19) 
– Möjligheten att bära varandra när vi vacklar i vår tro (jfr Lukas 5:17–26) 
– Sakramenten 

Sakramenten för Guds nåd till oss; de förmedlar det som de själva avbildar 
 

Vad avbildar dopet? 
– Hur vi dör och uppstår med Kristus (jfr Romarbrevet 6:3–5)  
   = visar oss på vårt beoende av Kristus och vad han har gjort för oss 
– Hur vi inlemmas i Kristi kropp (jfr 1 Korinthierbrevet 12:13) 
   = visar oss på vårt beroende av varandra 

 



  

 

 

 
Vad avbildar nattvarden? 

– Jesu kropp och blod (jfr Matteus 26:26–28) 
– Vår samhörighet som kristna syskon (jfr 1 Korinthierbrevet 10:17) 

 

Vad avbildar bikten? 
– Psykologisk funktion: att våga tro på syndernas förlåtelse 
– All synd är synd också mot Kristi kropp (jfr Jakobsbrevet 5:14–16) 

 

Församlingen är inte en klubb för likasinnade – den är Guds familj 
Jfr Dietrich Bonhoeffer i Liv i gemenskap: 

”Vi är varandras bröder endast genom Kristus. Jag är någons broder blott genom det som 
Kristus har gjort för mig och genom mig; denne någon har blivit min broder genom det 
som Kristus har gjort för honom och med honom. Detta att vi är bröder genom Jesus 
Kristus är ett faktum av oerhörd betydelse. Min broder är sålunda inte den hängivna, 
fromma, gemenskapssökande människa som kommer mig till mötes, utan den verkliga 
gemenskapen gäller den av Kristus återlöste andre, den från synden frikände, till tron och 
det eviga livet kallade. Vad man själv möjligen besitter av innerlighet och andlighet som 
kristen kan inte grunda kristen gemenskap, för broderskapet bestäms helt av vad jag är i 
Kristus.” 

 

Det är just detta som gör den kristna gemenskapen så unik i jämförelse med alla andra 
gemenskaper här på jorden 
 Jfr Kolosserbrevet 3:11 
 

De troendes gemenskap utgår inte från vad vi kan få av varandra när vi träffas,  
utan från vad vi kan ge till varandra genom Kristus 
 Jfr Apostlagärningarna 2:42–47 
 

Församlingen är inte främst en manifestation av Guds rike, utan av inkarnationen 
Gud är så stor att han kan verka genom sin församling trots den synd  
och de tillkortakommanden som präglar den 

 

Nya testamentet tonar inte ner – utan lyfter fram – våra olikheter som kristna  
Jfr 1 Korinthierbrevet 12 

 

Förutsättningen för att kunna växa i kristen enhet och gemenskap är att vi fokuserar  
på Jesus själv 

Jfr Dietrich Bonhoeffer i Liv i gemenskap: 
”Kristen gemenskap innebär gemenskap genom Kristus och i Kristus. Ingen kristen 
gemenskap är mer eller mindre än detta. Det gäller den korta tillfälliga kontakten likaväl 
som en mångårig daglig samvaro. Vi hör endast samman i och genom Kristus. Vad innebär 
detta? Det innebär för det första att kristna människor behöver varandra för Jesu skull. Det 
innebär för det andra att kristna når fram till varandra endast genom Jesus. Det innebär för 
det tredje att vi är utvalda av evighet, mottagna i tiden och förenade för evigheten, allt i 
Jesus Kristus.”  

 

Hebreerbrevet 10:25 
 

Väckelserörelser i alla tider har betonat inte bara den stora gudstjänsten,  
utan också den lilla gruppen, när de har talat om de troendes gemenskap 
 

Gemenskapens yttersta test: förmaning 
 Jfr Galaterbrevet 6:1–2 
 
 



  

 

 

 
Dietrich Bonhoeffer i Liv i gemenskap: 

”Den som förblir ensam med sina synder, förblir helt ensam. Det händer att kristna blir 
lämnade alldeles ensamma trots gemensam gudstjänst, gemensam bön och all slags 
arbetsgemenskap. Det slutgiltiga genombrottet till gemenskap blir inte av, eftersom de 
visserligen har gemenskap med varandra som troende, som fromma, men inte har det som 
ofromma och syndare.”  

 

Matteus 18:15–18: 
– Kallelsen att hjälpa varandra att leva i Guds nåd 
– Kallelsen att hjälpa varandra till äkta relationer 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vad tilltalar dig i Nya testamentets tal om den kristna gemenskapen? Varför? 
3) Vad utmanar dig i Nya testamentets tal om den kristna gemenskapen? Varför? 
4) Dagens undervisning var sannolikt lite svårare än vanligt.  

Var det något särskilt du hakade upp dig på? 
 

1) Slå upp bibelorden under de tre rubrikerna ”Att ha en vilja att …” i Grunder för 
medlemskap i EFS i Mikaelskyrkan (se slutet av detta dokument).  
Vilka ! och ? väcks i dig när du läser dessa? 

2) Besök en kristen församling/EFS-förening i din stad, där du tidigare inte har varit. 
Vilka likheter och skillnader noterar du jämfört med din hemförsamling? 

 

Drömmen om församlingen av Torsten Åhman (Libris 2001) 
Församlingen: Bli en del av Guds dröm av Olof Edsinger (Salt 2010) 

Finns som gratis e-bok här:  
http://salt.efs.nu/produkt/forsamlingen-bli-en-del-av-guds-drom-e-bok/ 

Liv i gemenskap: Därför behöver kristna varandra av Dietrich Bonhoeffer (Libris 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 

Detta är inte en checklista på vad man som medlem måste vara ”färdig” med.  Snarare anger 
den i vilken riktning som man – tillsammans med sina kristna syskon – vill vandra.  
 

Att ha en vilja att: 
 

a) Överlåta sig till församlingen och dess vision 
• genom att be för och stötta församlingen och dess ledarskap  
  (Ef 6:18-20; 1 Thess 1:2-3; Hebr 13:17) 
• genom att själv vara med och pröva att församlingen är på rätt väg 

   (Gal 2:11-14; Ef 3:17b-19; 1 Thess 5:19-22) 
• genom att vara med i en av församlingens hemgrupper  
  (Apg 2:46; Kol 4:15; Filem v 1-2; Hebr 10:25) 
• genom att inbjuda andra till församlingen och ge ett varmt mottagande till dem som är nya  
  (Luk 14:23; Rom 15:7; 1 Petr 2:12) 
• genom att ge till församlingen (1 Kor 16:1-2; 2 Kor 8:12-15; 3 Joh v 5-8) 
• genom att vara solidarisk med församlingens lutherska identitet (2 Tim 2:23-24) 

 

b) Se sig själv som en lem i kroppen 
• genom att utveckla ett tjänarhjärta (Fil 2:3-8) 
• genom att upptäcka och använda sina gåvor (1 Kor 14:1; 1 Petr 4:10) 
• genom att styrka, uppmuntra och förmana sina trossyskon  
  (Rom 12:8; Gal 6:1-2; 1 Thess 5:14; Jak 5:19-20) 
• genom att själv låta sig fostras och utrustas för tjänst (Matt 18:15-18; 1 Thess 5:12) 
• genom att inte tala illa om andra (Ef 4:29-32) 

 

c) Fördjupas i sin personliga gudsrelation 
• genom att vårda sitt andliga liv (Rom 12:1-2; 1 Petr 3:15a) 
• genom att växa i Kristuslikhet (Gal 5:22-23; Fil 2:5; Kol 1:9b-10) 
• genom att ta emot och ge vidare av Guds förlåtelse (Matt 6:14-15; Kol 3:13; Hebr 12:15) 
• genom att leva troget (Matt 19:3-6; Ef 5:1-3; Hebr 13:4) 

 


