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Församlingen, del 1: Församlingens väsen 
 
Inledning. Från frälsningen riktar vi nu blicken mot något som frälsningen åstadkommer med 
frälsta människor, nämligen Guds församling. I detta studium funderar vi särskilt över 
församlingens grundläggande väsen – vad är den för något?  
 
Inledande bibelord. Vi börjar med att göra några nedslag hos Nya testamentets författare 
för att se vad de säger om församlingens väsen. 

• Jesus: Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min 
församling, och helvetets1 portar skall inte få makt över den.2 (Matt 16:18) 

• Paulus: Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är 
den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.  (1 Tim 3:15) 

• Petrus: Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av 
människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar 
byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga 
offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. (1 Petr 2:4-5) 

I korthet kan sägas följande om dessa bibelställens samlade innebörd: 
1. Församlingen tillhör Kristus, den Levande Guden, och är något som Gud bygger 

genom att foga in de människor som kommer till Kristus i sitt bygge. 
2. Dödsrikets portar, en bild för dödens makt, skall inte få makt över församlingen. 

Församlingen är alltså något som övervinner döden3. 
3. Församlingen är Guds hus, en plats där Gud ”bor”, Andens tempel (1 Kor 6:19) 
4. Församlingen är sanningens pelare och grundval. Jesus är Sanningen (Joh 14:6) och 

församlingens väsen är att stödja denna sanning, för att bevara den (Jud v. 3, Matt 
28:20) och för att förkunna den. 

5. Församlingen är ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer. Församlingen 
är en plats för gudstjänst, och det offer som frambärs är inte syndoffer utan är 1) 
lovets offer (Ps 50:14, Hebr 13:15), och 2) våra egna kroppars helgelse (Rom 12:1-2) 

 
Det kollektiva i frälsningen. Om man leker med ordet församling skulle man kunna skriva 
det som för-samling. Det handlar om att Guds samlar ihop människor i förväg, innan han 
                                                        
1 En bättre översättning är dödsriket, grek Hades. Helvetet är normalt översättningen för grekiskans Gehenna, 
och syftar på en plats utanför Jerusalems murar i Hinnomdalen som fungerade som avskrädesplats, och där 
eldar ständigt brann (jfr Mark 9:48). Svenska Folkbibeln blandar tyvärr ofta ihop översättningarna av Hades och 
Gehenna på ett olyckligt sätt, se t.ex. Luk 16:23. 
2 Denna vers har historiskt sett använts för att argumentera för påvedömet och apostolisk successionen. I själva 
verket beror det på en sammanblandning av innebörden i orden petros (”sten, del av klippa”) och petra 
(”klippa”). Jag delar kyrkofadern Origines uppfattning, som i den äldsta kommentar som finns tillgänglig till 
detta bibelställe säger att Kristus bör ha menat sig själv när han talade om den klippa på vilken han skulle bygga 
sin församling, liksom han på ett annat ställa sade: ”bryt ner detta tempel” och då menade sin egen kropp (Joh 
2:19). Jesus syftade då inte på Petrus när han talade om klippan, även om vissa bibelöversättningar t o m lagt 
till ordet ”klippan” efter att Jesus nämner Petrus namn. I Petrus egna brev finns heller ingen medvetenhet om 
någon påvlig utkorelse, då han benämner sig själv som en av de äldste (1 Petr 5:1), och talar om alla de troende 
som levande stenar som fogas in i det husbygge där hörnstenen är Kristus. 
3 Det är viktigt att förstå hur denna seger över döden vinns, för det är inte genom ett yttre tillhörande som 
frälsningen över synd och död åstadkommes, utan genom personlig tillhörighet till Den som övervunnit döden, 
Kristus. Och detta sker genom personlig frälsning, att ”komma till honom” (1 Petr 2:4), och först då blir man 
”infogad” i det andliga husbygget. 
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skall ta hem dem till himlen, till en plats som Jesus förberett för dem (Joh 14:2). Detta 
återspeglar dock inte hela betydelsen av ordet församling i grundtexten, för där används 
ofta ordet ekklesia (Apg 8:1, Rom 16:16, 2 Tess 1:4, Matt 16:18, 1 Kor 15:9, Ef 5:25f), vilket är 
ett sammansatt ord för en grupp människor som har blivit utkallade ur en annan grupp och 
samlade på en (annan) plats, och syftar både på den lokala och den universella 
församlingen. Frälsningen är som vi vet individuell (Mark 16:16, Joh 1:12, Apg 2:21, Rom 
1:17), men här ser vi att den har kollektiva följder i det att Gud samlar åt sig ett folk av 
individer och sammanfogar dem i en särskild gemenskap, en gemenskap som har särskilda 
egenskaper, och som beskrivs med särskilda bilder i Bibeln. 
 
Bibliska bilder av församlingen. Följande är de kanske viktigaste bilderna Bibeln ger när den 
beskriver Guds församlings väsen och identitet: 

• Guds folk – centralt tema i GT: jag skall vara er Gud och ni skall vara mitt folk (2 Mos 
6:7, 19:5, 3 Mos 26:12, Jer 30:22, Hes 36:28, Hos 2:23) som fortsätter i det nya 
förbundet (Gal 6:16, 1 Petr 2:9, Tit 2:14, Upp 21:3) 

• Kristi kropp – förhållandet mellan Kristus och hans folk beskrivs organiskt som en 
kropp där han är huvudet som regerar över alla kroppens olika ömsesidigt beroende 
lemmar (Rom 12:5, 1 Kor 10:16, 12:27, Ef 5:23, Kol 1:18, 2:19). 

• Kristi brud – en bild från GT där Israel är Guds brud (Jes 54:5-8, 62:5, Jer 2:2) som 
Jesus använder om sig själv som brudgummen (Mark 2:18-20) och NT bygger vidare 
på för att förklara hur församlingen är Jesu brud (Ef 5:27, Upp 19:7, 21:2) 

• Guds (tempel-)byggnad – har sin grund GT:s tanke på Guds närvaro bland sitt folk (2 
Mos 25:8, Ps 132:13f, Jes 12:6). Jesus talar så om sin egen kropp (Joh 2:19-21), och 
församlingen beskrivs på samma sätt (1 Kor 3:11-16, Ef 2:20-22, Upp 21:3, 1 Petr 2:5) 

• Guds rike – egentligen inte en bild på församlingen, men de som tillhör församlingen 
har först in i hans älskade Sons rike (Kol 1:13) där Kristus regerar genom Anden (Rom 
14:17). Guds rike var Jesu favoritämne när han predikade och nämns i alla fyra 
evangelierna, se t.ex. Matt 6:33, Mark 1:15, Luk 4:43, Joh 3:3. 

• Guds familj – återigen en bild från GT där Israel kallas Guds son (Hos 11:1, jfr Matt 
2:15). Församlingen kallar Gud för Fader (Rom 8:14-17) och är Hans familj (Ef 2:19, 1 
Tim 3:15). Gud sörjer också för sin familjs behov (Matt 6:25-34). 

• Guds hjord – ytterligare en bild från GT, Israel som Guds fårhjord (Ps 80:2, 95:7, Hes 
34:15), som Jesus gör till sin för att beskriva relationen till församlingen (Joh 10:1-30), 
Han som dess Överherde (1 Petr 5:4, 2:25, Hebr 13:20), och församlingens ledare 
kallas därför också för herdar (Joh 21:17, Apg 20:28, 1 Petr 5:1-3). 

• Guds vingård – Israel var Guds vinträd (Ps 80:9f, Jes 5:1f), en bild som Jesus tillämpar 
på Guds folk (Mark 12:1-12) och benämner sig själv som den sanna vinstocken (Joh 
15:1-8) och där församlingen utgör dess grenar. 

 
Egenskaper hos den bibliska församlingen. Följande kännetecken/egenskaper hos 
församlingen gör att vi kan säga att den motsvarar den bibliska förebilden. Den är 1) enhetlig 
i lära och liv (Ef 4:1-6, Jud v 3, Joh 17:23), 2) helig (1 Petr 2:9), 3) allmän (Gal 3:28, Kol 3:11), 
4) apostolisk (Luk 6:12f, Apg 1:2f, 1 Kor 15:8-10, Ef 2:20, Upp 21:14, Apg 2:42, 2 Tim 2:2), och 
5) missionerande (Luk 10:1-20, Apg 1:1-18, Matt 28:18-20). 
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