
  

 

 

Apostlagärningarna 5:1–11 
 

 

Gemenskapen i den första kristna församlingen: Apostlagärningarna 4:32–35 
 

Inte kommunism, utan frivillig generositet: Apostlagärningarna 4:36–37 
 

Ananias och Safira lägger inte ned sina pengar vid apostlarnas fötter för att de älskar vare sig 
Gud eller församlingen – utan för att framstå i bättre dager inför andra 

Apostlagärningarna 5:3–4 
 

Varför verkar Gud vara så sträng? 
Är det rimligt av Gud att straffa Ananias och Safira på ett sånt brutalt sätt? 
 

För att sätta in Apostlagärningarna 5 i sitt rätta sammanhang behöver vi säga några ord  
om ett betydligt mer grundläggande tema: Guds helighet 
 

Helighet är den mest grundläggande av alla Guds egenskaper  
– nämns på över 600 ställen i Gamla och Nya testamentet 

Att Gud är helig betyder att han är den Radikalt Annorlunde 
1 Timotheosbrevet 6:15–16 
Jfr Jag Är … 

 

1 Johannesbrevet 1:5 
 

Synden i oss människor gör att kollisionen mellan Gud och oss blir något akut 
Hela ärendet för Bibelns författare är att visa på hur gapet mellan Guds helighet  
och vår mänskliga synd och otro kan bli överbryggat 

 

1 Petrusbrevet 2:24 
 

Guds helighet kan beskrivas som något både vackert och skrämmande,  
något både tilltalande och farligt 
 Jfr nattflyet som dras mot elden … 

Jfr 2 Moseboken 33:20; Hebreerbrevet 12:29; 10:31 
 

Jesaja 6:1–8 
– En nyckel för den typ av gudsgemenskap som brukar beskrivas med ordet ”gudsfruktan”  
– Gud uppenbarar sig som den Helige – men också som den Nådige 
– Kolet som ängeln hämtar kommer från offeraltaret  
– Hebreerbrevet 10:19–20 

 

Kontentan av detta är att det är först när vi själva har mött den helige Guden  
som vi kan förstå varför Gud inte kan se mellan fingrarna med vår synd 

Men det är också först när vi själva har mött den förlåtande Guden  
som en längtan kan väckas i oss efter att inte bedröva Guds helige Ande 

Gudsfruktan är en kombination av bävan inför Guds helighet och tacksamhet över hans nåd  
Jfr Psaltaren 2:11 

 

Genom hela Gamla testamentet kan vi läsa om hur Guds heliga närvaro fick som konsekvens  
att Gud utförde ett antal mycket dramatiska domshandlingar 

Guds dom drabbar de människor som berörs av den redan där och då  



  

 

 

– inte bara i en avlägsen framtid. 
En viktig orsak till detta är att Gamla testamentet är så starkt präglat  

av Guds manifesterade närvaro 
Därför blir det också tydligt när det uppstår någon form av konflikt mellan Guds och hans folk 
 

I Apostlagärningarna 5 får vi ett exempel på att Gud faktiskt är densamme  
både i Gamla och Nya testamentet 

Precis som på Gamla testamentets tid var Guds närvaro på ett konkret sätt manifesterad 
i Jerusalemförsamlingen 

Detta var också en avgörande fas i Guds frälsningsplan 
 

Genom att på ett fysiskt och påtagligt sätt låta Ananias och Safira drabbas av domen  
gör Gud klart: 

1) Att han är på riktigt.  
2) Att församlingen är på riktigt  

(jfr 1 Korinthierbrevet 3:16; 1 Timotheosbrevet 3:15) 
3) Att synden är på riktigt. 

Detta gör berättelsen om Ananias och Safira till en viktig text 
 

Jesaja 57:15 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vilka frågor väcks hos dig när du läser skildringen i Apostlagärningarna?  

Om Gud? Om den kristna församlingen? 
3) Är du van att tänka på Gud som en paradox?  

Tilltalas eller störs du av detta sätt att tala om Gud? 
 

1) Har du själv haft ett möte med Gud som helig? 
2) Hur kan erfarenheten av Guds helighet få sätta större prägel på ditt eget liv?  
3) Vill du att den ska göra det? 

Domen: Evangeliets bortglömda dimension av Olof Edsinger (CredoAkademin 2014) 
Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ord 2015) 
 


