Kapitel 2B

BREVEN

TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA
Ett budskap till den universella församlingen
Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3

Textkommentarer: BREVET TILL EFESOS
SKRIV!

Upp 2:1 B2000: Skriv till ängeln för församlingen i Efesos: Så säger han som håller
de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld.
Efesos var ett stort handelscentrum i Mindre Asien vid floden Kayaros mynning särskilt
känt för sitt Dianatempel.
Skriv. Den tredje uppmaingen att skriva.
Till ängeln för församlingen i Efesos: Gr angelos = budbärare, sändebud, ängel,
himmelskt väsen. "Församlingsängel", Upp 1:20. "Skyddsängel", Matt 18:10. Det har
varit omstritt om ängel här betyder en himmelsk "församlingsängel" eller en jordisk
budbärare. Detta är tredje gången ängeln (änglar) är omnämnda i Uppenbarelseboken.
RUTA 15:

TEORIER

OM FÖRSAMLINGENS ÄNGEL

1. En "församlingsängel". Föreställningen om "församlingsängel" bygger på tanken
att liksom varje troende har en skyddsängel även varje församling skulle ha ett
himmelskt väsen, en ängel, som skyddar och vårdar församlingen. Invändningen mot
att ängeln skulle vara en "församlingsängel" är att det synes orimligt att bl a de
förmaningar som finns i breven skulle riktas till en ängel.
2. En kontaktman. Ängeln, som även kan översättas med budbärare, var en person
som förmedlade kontakten med andra församlingar, som läste upp brev till församlingen,
ordnade med sammankomster och hade hand om nycklarna och ordningen i
samlingslokalen, med andra ord var ett slags ordningsman och lokalvårdare.
3. En apostel eller en profet i församlingen. Uttrycket att Herren håller de sju stjärnorna,
de sju församlingarnas änglar, i sin högra hand, visar att dessa "änglar" är mycket
betydelsefulla personer i församlingen och det talar för att de är något mer än en
församlingens "springpojke" eller vaktmästare. Teorin finns därför att dessa änglar var
Guds utvalda sändebud med ett budskap till församlingen.
4. Församlingens föreståndare. Grundtexten för ängel står i singularis och detta har
av en del tolkats som att uttrycket syftar på församlingens föreståndare eller pastor.
Invändningen till detta är att i den urkristna församlingen var föreståndarna alltid i
flertal i församlingen. Det talas aldrig om en föreståndare eller en pastor utan
församlingens ledning utgjordes av flera bröder som alla samtidigt var både herdar
(pastorer) och föreståndare (presbytors), Apg 20:28. Det är därför inte riktigt att översätta
ordet ängel med en pastor eller en föreståndare eftersom de alltid var flera.
5. Församlingens äldstekår. Sändebreven torde ha sänts till dem som är ytterst
ansvariga för församlingen, nämligen församlingens äldstekår. Därför är den mest
adekvata tolkningen den att ordet ängel här representerar hela församlingens äldstekår
som en enhet med ansvar för församlingen.
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DE SJU STJÄRNORNA

Så säger han som håller de sju stjärnorna: Jesus är församlingens huvud och den är
hans kropp, Ef 1: 22, 23. De sju stjärnorna är de 7 församlingarnas änglar, Upp 1:20. Att
Jesus höll dem i sin högra hand, visar vilken stor betydelse dessa "stjärnor" hade i
församlingen. Herren beskyddar och uppehåller dem som står i ansvarsställning i
församlingen.
I sin högra hand: Den högra handen är den som verkställer, handlar och leder, stärker
och uppehåller.
Han som går bland de sju lampställen: Jesus, Människosonen, är ej stillastående
och passiv. Han går omkring ibland ljusstakarna, bildlikt talat, och sköter om lamporna,
så att de kan lysa klart. Han rensar vekarna och förnyar med ny olja varje morgon och
varje kväll. 2 Mos 30:7,8. Jesus går idag omkring bland församlingarna och ger sitt
folk kraft och mod att lysa för honom genom Hjälparen, den helige Ande. Den
uppståndne Kristus både håller alla församlingarna i sin hand och är mitt ibland dem
alla.
JAG KÄNNER DINA GÄRNINGAR

2:2 Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan
tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och
du har funnit att de är lögnare.
Jag känner: Herren känner de sina och vet om allt som händer i sin församling.
Dina gärningar: I 1Thess 1:3 talas det om: (1917)
• Gärningar i tron (B2000 = uträttar i tron).
• Arbete i kärleken (uppoffrar er).
• Ståndaktighet i hoppet (håller ut).
Jesus prisade deras gärningar i tron vilket kan innebära att de hade en effektiv planering
av verksamheten, bibeltrogen förkunnelse och en utåtriktad verksamhet med spridning
av evangeliet.
Din möda: Gr kopos = hårt arbete. Jesus uppskattade att de inte sparade sig någon
möda i ett uppoffrande arbete, som dock tyvärr tydligen övergått alltmer från att vara
ett arbete i kärleken till att bli en ansträngning för att visa upp en prestation.
Din uthållighet: Gr hupo-mone = uthållighet, ståndaktighet, tålamod. Ordet ”hupomone” skulle här kunna översättas med "triumferande mod", en uthållighet som kunde
förvandla lidandet till härlighet. Trots motsägelser höll de ut och höll fast vid
apostlarnas lära, hoppets budskap om uppståndelsen, Kristi återkomst och evigt liv.
Jag vet: Liksom Gud, Fadern, är Jesus allvetande.
Att du icke kan tåla onda människor: Att man inte kan tåla onda människor får inte
utvecklas därhän att man handlar kärlekslöst mot dem. Då har man själv övervunnits
av det onda.
Du har prövat dem som kallar sig apostlar: Gr apostolos = apostel, sändebud,
budbärare. I de första kristna århundradena fanns det många som utgav sig för att vara
apostlar. Det fanns redan då gott om villolärare. Paulus hade varnat för dem och
Timoteos och de äldste hade avslöjat flera av dessa falska lärare och därmed bevarat
den rena apostoliska läran. Enligt Paulus undervisning i 1 Kor 9:1-16 var:
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Kännetecknet på en apostel:
• att ha sett Herren Jesus, v2
• att ha fått ett gudomligt uppdrag att predika evangelium, v16
• att ha grundlagt församlingar, v2
• att ha rätt till att leva av arbetet med evangelium, v9-11
Kriteriet att ha sett Herren Jesus gällde för de första apostlarna. Paulus fick dels
höra Herrens röst vid mötet med Herren på Damaskusvägen, dels senare fick han se
Herren i en syn i Jerusalem. Apg 23:11. Apostel i betydelsen utsänd (av Herren och en
församling) motsvaras av vår tids pionjärmissionärer, som har en gudomlig kallelse att
grunda nya församlingar.
DIN FÖRSTA KÄRLEK

2:3 Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull, och du har inte tröttnat.
2:4 Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek.
Men det har jag emot dig: Även om det fanns många positiva förhållanden i Efesos,
som Jesus började med att framhålla, så undanhöll han inte det negativa.
Du har övergett: Övergett kan översättas med "lämnat bakom sig". Det står inte
"förlorat", vilket man så ofta får höra. Det är inte här en fråga om en känsla utan om hur
man handlar, om man handlar i kärlek eller handlar kärlekslöst.
Din första kärlek: Gr Agápe = Kärlek. I budet om att älska, skall Herren intaga första
platsen. ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och
med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Luk 10:27.
I de uppräknade positiva sidorna i Efesos fanns det mycken nitälskan och oförtröttat arbete för Guds sak. Ja, de hade även fått utstå mycket lidande och smälek för
Jesu namns skull. Kärleken till Gud och iver för hans sak synes det inte vara något fel
på, men kanske att avfallet i kärlekslivet hade börjat i förhållandet till nästan. Genom
allt motstånd och all smälek, allt hat och förtal som de fått möta, så hade kärleken till
nästan börjat svalna. De kunde inte längre älska dem som talade illa om dem och bedja
för förföljarna. Det var positivt att de inte kunde ha fördrag med onda människor, men
kanske att de just mot dem, de klassificerade som onda, handlade kärlekslöst och
kallsinnigt vilket mynnade ut i ett andligt översitteri och en likgiltig självbelåtenhet.
Nöden för motståndarnas eviga frälsning hade slocknat och efterhand hade de börjat
tillgripa köttsliga vapen i sin kamp mot dem, i stället för att det skulle vara en kamp
mot ondskans andemakter med andliga vapen – bön och kärlek. Så blev det en påtaglig kamp i köttet mot människor, som de till slut önskade förbannelse i stället för
välsignelse. De hade övergivit den första kärleken.1
OMVÄND DIG!

2:5 Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som
förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder
dig.
Betänk! Det är ibland nödvändigt att meditera över sin situation! Vilken var den
lyckligaste tiden i mitt liv, om inte då när jag var heluppgiven för Herren för att vandra
i avskildhet och att göra hans vilja. Är jag lika aktsam nu för att inte bedröva Guds
Ande eller att säga och göra något som misshagar Herren? Betänk!
1
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Ämne 16: Agápe – den första kärleken, kap 2B s72

Omvänd dig, gör sinnesändring, ångra ditt avfall! För en botfärdig människa finns det
alltid nåd, förlåtelse och fullständig upprättelse hos Herren, vars nåd är lika väldig
som himmelen är hög över jorden. Ps l03:11
Gör samma gärningar som förr: I fallet Efesos framhålles den första tiden med den
första kärleken som den bästa. Det fanns ingen tillväxt i Efesos, men det borde ha
funnits en utveckling så att de sista gärningarna överträffade de första. Om en kristen
börjar med 30-faldig frukt, så skall det normalt utvecklas till att bära 60-faldig och
slutligen hundra-faldig frukt för Herren. När det gällde Efesos var Herren nöjd om de
kom tillbaka till den första kärleken och gärningarna under den första tiden. Istället
för utveckling till att bära alltmera frukt, så hade de gradvis avfallit.
Annars kommer jag snabbt över dig: Om en människa inte ändrar sig och bättrar sig
från sitt avfall, kan Herren plötsligt dra sin välsignelse och sitt beskydd ifrån henne.
Och flyttar bort ditt lampställ: Enligt traditionen uppstod det en väckelse i Efesos
som en följd av Jesu varningsord till dem. Men senare avföll de igen och i dag är deras
ljusstake flyttad. Efesos hamn slammades igen och folket övergav staden. Numera
finns endast en liten eländig by vid namn Asalouk uppkallad efter Johannes, men utan
några kristna innevånare.
NIKOLAITERNAS GÄRINGAR

2:6 Men den förtjänsten har du, att du avskyr nikolaiternas gärningar, som jag också
avskyr.
Ruta 16: NIKOLAITERNAS GÄRNINGAR
Nikolaiter var efterföljare till en villolärare vid namn Nikolaos. Enligt uppfattningar
i fornkyrkan var Nikolaos den proselyt från Antiochia, som valdes till diakon enligt
Apg 6:5. Han spårade senare ur och bildade en gnostisk sekt som undervisade och
praktiserade sensuella läror, och att äta offerkött offrat till avgudar var lagligt – just de
saker som apostlamötet i Jerusalem varnade de nykristna hedningarna för. Namnet
Nikolaos betyder "folkbesegrare" och är ett sammansatt ord av: Niko = segra och laos
= folk. Som de flesta villoläror från den första kristna tiden innebar den en kompromiss
med den tidens religösa uppfattningar om gudsdyrkan och sexkult. Enligt kyrkofadern
Clemens lärde Nikolaos att man måste "missbruka köttet". Avsikten med
kompromisserna var att man därigenom skulle vinna de stora massorna för den "kristna
läran", och i den betydelsen blev Nikolaos något av en folkbesegrare.
LIVETS TRÄD I GUDS PARADIS

2:7 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar
skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.
Du som har öron, hör vad Anden säger. Den första uppmaningen att höra. För att höra
vad Anden säger fordras andesmorda öron som kan skilja Andens röst från alla andra
röster som vill göra sig gällande. Andens budskap till Efesos var särskilt anpassat till
deras situation. På grund av att hamnen slammade igen hade Efesos som stad blivit
flyttad flera gånger. Budskapet om att flytta ljusstaken hade därför en smärtsam påminnelse om Efesos förflutna och dess osäkra framtid.
Till församlingarna: Den helige Ande, den tredje personen i gudomen, talade till
församlingarna då och han fortsätter att tala nu. Oftast kommer Andens budskap genom
andesmorda predikanter som har profetians gåva.
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Åt den som segrar: Gr nikao = segra, besegra, över vinna. Förekommer 7 gånger i
Upp. Det finns övervinnare i varje församling.
RUTA 17:

SEGERVINNARNAS VÄLSIGNELSER

Varje sändebrev avslutas med ett löfte
om välsignelse för dem som segrar:
”I världen liden i betryck, men var vid gott mod,
jag har övervunnit världen.” Joh 16:33
”Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom
honom som har älskat oss.” Rom 8:37
”De har besegrat honom genom Lammets blod
och genom sitt vittnesbörd ord.
De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.” Upp 12:11
Jesus har segrat och i hans efterföljd kan vi bli segervinnare!
Vi får del av hans segertåg!
RUTA 18: JESUS SEGERFURSTEN

• I öknen besegrade Jesus Satans frestelser med Guds ord.
• I Getsemane när han övervann sig själv genom att dricka den bittra kalken,
vilket innebar att han såsom världens syndoffer blev övergiven av sin Fader
då han var gjord till synd på korset.
• På korset då han utropade att det är fullbordat och vann seger åt oss genom att
köpa oss fria från Satans makt, lagen och synden, domen och döden.
• Vid uppståndelsen då han triumferade över döden och dödsriket.
Ge att äta av livets träd: Livets träd är en bild av Kristus. Den som äter av livets träd
kommer att leva evinnerligen. 1 Mos 3:22. Livets träd stod mitt i Edens lustgård och
Adam och Eva var tillåtna att äta av det trädet. I Eden hade de före fallet full gemenskap
med Jahvé-Elohim, Herren Gud (Kristus) och de lärde känna Guds kärlek och de var
klädda i Guds härlighet. Genom syndafallet förlorade de både härligheten från Gud
och skämdes över sin nakenhet. De förlorade även rätten att äta av livets träd och
därmed möjligheten att leva ett evigt liv och att umgås med Gud.
I Kristi försoning på Golgata har dock den fulla gemenskapen med Gud upprättats
på nytt för dem som tror, så att människan åter kan äta av livets träd enligt Jesu ord:
”Den som tror på mig skall leva om han än dör.” Joh 11:25
Guds paradis: Paradiset räknas som en förgård till själva himlen dit den frälsta själen
kommer efter döden. Luk 23:43. Livets träd, Kristus, finns både i Paradiset och i själva
himlen – tronhimlen, samt i det Nya Jerusalem. "Saliga de som tvättar sina kläder
rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar." Upp
22:14
För Paulus var döden en vinning, ty då fick han bryta upp och vara hos Kristus,
vilket var mycket bättre än att vara kvar i den jordiska kroppen. 2 Kor 5:8; Fil 1:23

2
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Ruta 17: Församlingens ängel. sxx, UPP KAP 2B, EFESOS. ???
Ämne xx: Talvärden i Bibeln, App xx xx

Ruta 19: SAMMANFATTNING – EFESOS
Ett 7-faldigt budskap från Jesus till församlingen i Efesos
Jag känner: 1. Dina gärningar (effektivitet) 2. Ditt arbete, din möda (verksamhetsiver) 3. Din uthållighet, din ståndaktighet, du har inte förtröttats (energisk envishet)
4. Du kan inte tåla onda människor (kyrkotukt) 5. Du har burit mycket för mitt
namns skull (förföljd och hatad av världen) 6. Du hatar nikolaiternas gärningar
(inga kompromisser med sedeslöshet) 7. Men jag har det emot dig: Du har övergivit
din första kärlek (och var inte längre brinnande)

Efesos: Skriv till
ängeln för församlingen
i Efesos: Så säger han
som håller de sju
stjärnorna i sin
högra hand, han som
går bland de sju
ljusstakana av guld.

Jag känner
dina gäningar

din
möda

din
uthållighet och Du har
inte tröttnat. övergett din
första kärlek.

Tänk på
varifrån
du fallit!

Men du
kan inte
tåla onda
människor

och tålt
mycket
och du
för mitt
avskyr
namns skull nikolaiternas
gärningar.

Omvänd
dig!

Gör
samma
gärningar
som förr

Annars
flyttar
jag bort
ditt lampställ

Åt den
skall jag ge att
som står i
Hör vad Anden säger

som segrar
äta av livets träd,
Guds paradis.
till församlingarna!

Efesos
VAD SOM NU ÄR – FÖRSAMLINGENS TID. KRISTI BUDSKAP TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA.
(1) Efesos – den kärlekslösa församlingen
Ett sjufaldigt budskap till församlingen i Efesos
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Ämne 15:

EN ANALYS AV EFESOSFÖRSAMLINGEN

Församlingen som övergav sin första kärlek
Efesosförsamlingen hade fått en solid grundläggning genom aposteln Paulus. De
hade fått uppleva mäktiga väckelsetider då Guds Ord utgick från Efesos till hela
Mindre Asien. Efesosförsamlingen hade haft förkunnare såsom Timoteos och aposteln
Johannes men likväl hade den församlingen svalnat och övergivit sin första kärlek.
Varför? Hade verksamhetsapparaten tagit överhand, hade de blivit stolta över framgångarna, hade de börjat att förlita sig på sina vältaliga pastorer istället för att ägna sig
bön och personligt själavinnande, hade prästämbetet redan börjat ersätta det allmänna
prästadömet där alla medlemmarna är evangelister och Kristi vittnen? Inga gångna
segrar eller svunna väckelsetider, ingen hänvisning till aposteln Paulus som deras
grundläggare, kunde förändra deras situation – endast bättring och uppvaknande
kunde göra det. Inte ens att kärlekens apostel hade verkat bland dem hade bevarat dem
från avfallet från den första kärleken och nöden för själars frälsning.
Efesos upplevde väckelse genom U-bokens budskap
Traditionen berättar om att Efesos vaknade upp! Budskapet i sändebrevet från
Patmos väckte dem och de upplevde en förnyelsetid. Men den varade endast en tid
och åter somnade församlingen in i en självupptagenhetens och likgiltighetens förlamande sömn.
Efesosförsamlingen är en typbild på att en församling kan vara renlärig och upptagen
med många aktiviteter utan att ha den rätta värmen och kärleken som är nödvändig för
att föda andra människor till nytt liv i Gud.
Man kommer inte ifrån känslan att vi har ganska många Efesosförsamlingar även
i vår tid. Församlingar som är döende därför att inga nya lärjungar föds in i gemenskapen. Läran finns där och även en välplanerad verksamhet, men var finns den första
kärleken och de första gärningarna?
Den kyrkohistoriska tolkningen
Efesosförsamlingen återspeglar det första kristna århundrandet. Enligt den kyrkohistoriska tolkningen, skulle efesosförsamlingen motsvara kristenhetens allra första
tid. Församlingar växte upp överallt och det fanns en brinnande kärlek i att föra
budskapet vidare och vinna världen för Kristus. Man väntade ivrigt på Kristi återkomst och man trodde att tiden var nära. Men mot slutet av det första århundrandet
mattades ivern av och man började att vara nöjd med de stora församlingarna och de
framgångar som hade vunnits. Kristenheten i stort hade börjat svalna i sin första kärlek
vid tiden för Johannes Uppenbarelse. Men Herren skulle tillåta förföljelser att komma
som åter skulle sätta eldssjälar i brand för sin tro. Därmed kommer vi in i nästa epok.
Ämne 16:

AGÁPE – DEN FÖRSTA KÄRLEKEN

Det finns fyra huvudord för kärlek i klassisk grekiska: Agápe, filéo, stergó och éros.
Apápe (substantiv): kärlek, respekt, omsorg för andras välfärd, kärleksgåvor,
kärleksmåltid. Agápe i NT uttrycker "gudomlig kärlek" och brukas om Guds utgivande
kärlek, en kärlek som är osjälvisk och utan anseende till personen. Den innehåller
Guds kärlek till de förlorade och de av människor förkastade och utstötta – en kärlek
som kommer uppifrån och ned och är främst uppenbarad i Jesus Kristus men också
genom de människor som fått uppleva den gudomlig kärleken. ”Såsom Fadern har
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älskat mig, så har ock jag älskat er; förbliv i min kärlek... ni skall älska varandra så
som jag har älskat er.” Joh 15: 9,12
Agapáo (verb, oftast uttalat: agápe): älska, hålla av, visa kärlek, högakta, vara
trofast mot. Det är en kärlek som bygger på aktning och respekt i motsats till filéo som
är knuten till förhållanden såsom vänskap och släktband. I sig själv har människan
väldigt liten förmåga att älska med "agapáo". I sin egen kraft kan hon knappast älska
sina fiender och be för dem som förföljer henne. Därför blir agápe-kärleken den specifikt
kristna kärleken som kommer in i människan genom tron på Kristus och genom
uppfyllelsen av den helige Andes kraft. ”...Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan
genom den helige Ande, som han har gett oss.” Rom 5:5
I nya testamentet är även "apápe" uttryck för en praktisk kärlek. Det är inte bara en
fråga om en känsla utan även för den vilja och handling som får sitt uttryck i att mätta
den hungrige och att klä den nakne. Även den gamla seden med kärleksmåltiden
kallas för agápe och denna gudomliga, kristna kärlek skapar grunden för en ny
gemenskap människor emellan som förverkligas i den kristna församlingen.
Filia (substantiv): kärlek, vänskap. filéo (verb): älska, hålla av, ha kär, tycka om,
kyssa. Filia-kärleken är en "mänsklig" kärlek i motsats till den gudomliga och kallas
även för "hedendomens" kärlek. Den har sin grund i en böjelse eller sympati för någon
på grund av förbundenhet, pliktrelationer, släktskap eller vänskap (filos = vän). Den
begränsas därför till den egna kretsen, släkten eller nationen. Den kan älska det egna
samfundet, partiet och det egna landet men se ned på andra, hata och gå i krig för att
göra ned andra människor.
Filia har flera sammansättningar:
• Filadelfia (av Filadelfos) = brödrakärlek.
• Filosofia = kärlek till visdomen. • Filanthropia = kärlek till människorna.
Stergó: den naturliga kärleken mellan föräldrar och barn samt nära släktingar.
Stergó användes sällan i förhållandet mellan man och kvinna. Den negativa formen as
torgos = brist på naturlig kärlek, användes om de synder som är typiska för hedendomen.
Rom 1:31
Éros (substantiv), eráo (verb): den lidelsefulla, sexuella kärleken som begär den
man älskar för sig själv. Éros är även namnet på den grekiska kärleksgudinnan.
Éros-kärleken är den grekiska benämningen på den passionerade kärleken mellan
man och kvinna. Som en Guds skapelse för släktets fortbestånd är den kärleken en av
livets mäktigaste krafter. Éros-kärleken är en gåva från Gud i skapelsen som då den
brukas i samklang med Guds bestämmelse är en stor tillgång i livet. Det är först när den
missbrukas som den blir oren och pervers.
Éros-kärleken är djupt förankrad i människans driftsliv. Men den kan sublimeras
så att den inte nödvändigtvis måste få sitt uttryck i sexuella handlingar utan söker sin
tillfredsställelse i andra värden av kreativitet och skönhetsupplevelser, i musik och
konst. Även kärleken till det motsatta könet kan sublimeras från en begärelse av
sexuell gemenskap till en från driftslivet frigjord så kallad platonisk kärlek som är en
mycket högstämd upplevelse av en ren och översinnlig kärlek för den som får uppleva
den.
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ÄMNE 17:

AGAPÁO – GUDOMLIG

KÄRLEK

Då Jesus upprättade Petrus som tre gånger förnekat honom, gjorde han det med att
fråga Petrus tre gånger om han älskade Honom. Jesus använde ordet agapáo vid de två
första förfrågningarna, men Petrus svarade med det lägre ordet för kärlek, filéo. Säkerligen kände Petrus svaghet i sin kärlek till Mästaren eftersom han svikit honom i
provets stund. Därför blev svaret något av en bekännelse av Petrus att han inte hade
någon agápe-kärlek i sig själv och han var rannsakande ödmjuk inför frågan. När
Jesus för tredje gången frågar Petrus använder han själv ordet filéo, som om Jesus ville
ha sagt: ”Ja, jag vet att du i dig själv inte äger agápe-kärleken.” Likväl gav Herren
Petrus uppdraget att föda lammen och valla fåren vilket endast kunde förverkligas
genom en praktiserande agápe-kärlek. Vid Andens utgjutande på pingstdagen blev
både Petrus och de andra lärjungarna fyllda av den gudomliga kärlek som gjorde det
möjligt för dem att fullfölja uppdraget.
Även om orden agápe, filéo och éros till en del överlappar varandra i NT och
ibland brukas som synonymer, så har agápe blivit det ord för kärlek som betecknar
den specifikt kristna kärleken, den gudomliga kärleken uppenbarad genom Jesus
Kristus. Sammantaget kan sägas att agápe-tanken får korrigera, utfylla och berika
såväl filéo- som éros-kärleken i alla livets förhållanden.
Vad innebar det att efesosförsamlingen övergav sin första kärlek? Var det att de
gradvis ersatte agápe-kärleken med filéo-kärleken? Blev de upptagna av ett slags
inbördes beundran? Bildade de små kotterier med stark inbördes filéo-kärlek, men var
likgiltiga och utan agápe-kärlek till de förlorade utanför församlingen?
Ämne 18: FÖRSAMLINGEN – GUDS UTVALDA FOLK

Församlingen, gr ek-klesia = utkallad, utvald, församling, folkförsamling, kyrka.
Församlingen som Guds utvalda och för sin räkning avskilda folk står som en motsats
till världen och består av människor som tagit emot nåden till syndernas förlåtelse och
evigt liv genom tron på Kristus med åtföljande inre upplevelse av pånyttfödelse genom den helige Ande. Det kristna dopet innebär dels en bekännelse inför världen att
man blivit en kristen, men har också en djupare innebörd av att dö och uppstå med
Kristus till att leva ett nytt liv.
Församlingens tidsepok började på pingstdagen i Jerusalem, 50 dagar efter Kristi
korsfästelse och pågår fram till församlingens himmelsfärd vid Kristi tillkommelse i
skyn. Församlingen har inga nationella, kulturella eller språkliga gränser utan omfattas
av alla människor som genom tron på Kristi evangelium tar emot nåden i Kristi försoning.
Ofta har man kallat församlingens tidsålder för nådens tid. Det är riktigt att Guds
nåd predikas över hela världen under denna tid, men det är också sant att det fanns nåd
till syndernas förlåtelse även före denna tid, men den var då knuten till ceremoniella
offer. 3 Mos 19:22; Ps 32:5. Även efter att församlingens tidsepok är avslutad, kommer
det att under vedermödans tid predikas ett evigt evangelium med nåd till syndernas
förlåtelse. Upp 14:6
Församlingen – en Guds boning i Anden. ”Ni har fogats in i en byggnad som har
apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom
honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom
honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.” Ef 2:20-22. Vi är levande
stenar i Guds tempelbygge på jorden. "När ni kommer till honom, den levande stenen,
ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till
levande stenar i ett andligt husbygge." 1 Pet 2:4-5
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ÄMNE 19:

MÖNSTERFÖRSAMLINGEN I JERUSALEM

DEN FÖRSTA FÖRSAMLINGEN – DEN SEGRANDE FÖRSAMLINGEN I JERUSALEM
EN LYSANDE FÖRSAMLING – EN MÖNSTERBILD FÖR ALLA TIDER
Karakatäristik och kvalifikationer: Jesus var i centrum – förhärligad. De predikade
ordet frimodigt. De utförde under i Jesu namn. Församlingen växte – själar blev frälsta.
De utstod lidande för Kristus med glädje. Herrens fruktan var förhärskande. De hade
omsorg om de behövande och de fattiga. – De höll troget fast vid apostlarnas lära och
gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Apg 2:42
De hade ett överflödande hopp och en överflödande tacksägelse!

JESUS VAR
TILLBEDD OCH

I CENTRUM
UPPHÖJD!

Utstod lidande
för Kristus
med glädje

Antalet
troende
förökades

Herrens fruktan
var rådande

Utförde mirakel
i Jesu namn

De hade
omtanke
om de fattiga

Predikade
frimodigt
Guds ord

Förkunna
allt om
nya
Gud ger
åt dem som

Den segrande församlingen:
Apg 9:31 1. Levde i fred
2. Blev uppbyggd
3. Levde i gudsruktan
4. Hade tröst och stöd av Anden
5. Växte till
6. Utbredde sig
7. Förökades i antal

för folket
detta
liv
helig Ande
lyder honom

Apostlarnas förkunnelse:
1. Tro på Jesu namn
2. Ånger och bättring
3. Förlåtelse och dop
4. Den helige Andes gåvor
5. Avskiljning från världen.
Helgelse
6. Uppståndelse och dom
7. Kristi återkomst
och Guds rike på jorden

Jerusalemförsamlingen – Den segrande tidiga kyrkan
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