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Församlingen, del 3: Församlingens inre liv och 
tillväxt i den andliga enheten 
 
Inledning. När Jesus bad för sin församling inför sitt lidande bad han bland annat med 
följande ord:  De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i 
sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till 
världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. Men inte bara 
för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att 
de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, 
för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag 
gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara 
fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så 
som du har älskat mig.  (Johannes evangelium 17:16-23) I en del ekumeniska sammanhang 
framhålls ofta den här bönen som något vi själva skall sträva efter att åstadkomma, för att 
världen skall tro att Fadern har sänt Sonen (17:21). Min ståndpunkt är annorlunda: jag 
menar att Fadern redan har gett sin Son ett fullständigt bönesvar när det gäller allt det här. 
Han säger ju i samband med att Lasaros uppväcks att själv vet jag att du alltid hör mig (Joh 
11:42, jfr löftet om bönesvar i 16:23). Det finns inga böner Sonen ber som Fadern inte svarar 
på. Därför behöver vi vända på steken och istället tänka så här:  

• Där det finns en grupp människor som uppvisar tecken på den enhet, glädje, 
härlighet och helighet som Jesus bad om i sin bön, och som låter apostlarnas ord vara 
avgörande för lära och liv, där finns det fog för att kalla det en Guds församling, 
annars inte. Lägg märke till vad Jesus bad om: församlingen skulle bli kallad ut ur 
världen (Joh 17:6), bli bevarad (17:15), bli helgad i Ordet (17:17), bli ett (17:11,21,22). 
Hur kan den sanna församlingen vara annorlunda än vad Jesus bad om? Ibland 
glömmer vi vad Jesus säger om frukten och träden: Ett träd känner man igen på 
frukten (Luk 6:44). Om vi tar det bokstavligt och tillämpar det på församlingen så är 
det inte en grupp människor som kallar sig en kristen församling som verkligen utgör 
en sådan, utan en grupp människor vars gemenskap utmärks av just det som Jesus 
bad Fadern om för sin församling. 

• Det en sådan Guds församling kan göra är inte att sträva efter att producera den 
enhet som behövs, utan att bevara den enhet som Fadern redan gett till 
församlingen som svar på Sonens böner: Var ivriga att bevara Andens enhet genom 
fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er 
kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, 
genom alla och i alla. (Ef 4:3-6). Och Paulus tillrättavisar församlingen i Korint med 
orden: Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens 
och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter (1 Kor 
1:2 B2000). Enheten är redan av Gud given, och det församlingen kan göra, om 
splittring, förvirring eller någon form av oenighet föreligger, är att återvända till 
denna enhet och underordna sig den på Guds villkor, så att Hans Ord följs. Då skall 
världen tro att Fadern sänt Sonen. 

Hur vi bevarar den andliga enheten. Att bevara den andliga enheten är synonymt med att 
främja församlingens inre liv. Några bibelord som behandlar detta är: 
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• Genom att observera och erkänna vad det är som är grunden för vår gemensamma 
tro: apostlarnas lära (Joh 17:20, Apg 2:42). Nya testamentets samlade vittnesbörd 
utgör därför grunddokumentet för den kristna tron, eftersom det var efter 
apostlarnas ord som församlingen skulle tro. 

• Genom att på grund av ovanstående ansluta oss till en gemensam lärouppfattning 
med full enighet i de stora frågorna (Ef 4:2-6, 1 Kor 1:2) och stor frihet i de små 
frågorna, t.ex. så att hänsyn tas till ”svaga” bröder (Rom 14:1-15:6) 

• Genom att hålla sig nära Jesus och låta honom vara huvudet för kroppen och inte 
underordna sig människor som vill begränsa den kristna friheten (Kol 2:16-19, jfr Ef 
2:20-22) 

• Genom att församlingsgemenskapen präglas av en Guds frid och kärlek (Ef 4:3, 4:15), 
en kärlek som endast kan förstås tillsammans i församlingen (Ef 3:18-19) 

• Genom att inte bilda partigrupper inom församlingen som sluter sig till vissa 
predikanter eller pastorer (1 Kor 3:1-23) 

Notera att ingenting av ovanstående verkar ha något med organisation att göra. 
Församlingen är en kropp (Rom 12:4-5, 1 Kor 12:12), och enhet finns redan inom kroppen 
annars skulle den inte överleva. 
 
Hur andlig enhet leder till tillväxt i både kvalitativt och kvantitativt avseende. 

• Det viktigaste är att församlingens enhet automatiskt leder till tillväxt i ett kvalitativt 
avseende, eftersom det är en förutsättning för att kvantitativ tillväxt skall vara 
meningsfull (Ef 2:20-22, 4:15, 2 Petr 3:18) 

• Församlingens enhet leder också till tillväxt i ett kvantitativt avseende (Apg 2:42-47, 
4:4, 5:14, 6:1-7) 

 
Vad som kan orsakar splittring i församlingskroppen. Splittring i församlingen är en allvarlig 
sak. Jesus undervisar oss och säger att: Ett rike som är delat kan inte bestå (Mark 3:24-26). 
En sökning på ordet ”splittring” i breven i Nya testamentet gav följande träffar1: 

• Falska lärare som sprider villoläror: Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som 
vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning 
i. Vänd er bort från dem. (Rom 16:17) 

• Brist på omsorg om hela kroppen, särskilt de svagare lemmarna: …för att det inte 
skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. (1 
Kor 12:25, jfr omsorgsfrågan som lyftes och löstes i Apg 6:1-7) 

• Människor som inte har Guds Ande: Det är dessa som vållar splittring, de som är 
oandliga och som inte har Guds Ande. (Jud 1:19) 

 
Att fundera på. Lewi Pethrus skriver i sina memoarer att splittring och oenighet bland de 
kristna är något han ”aldrig förstått”. Samtidigt menar han att om ”brytningar” eller 
”strider” aldrig uppstår i de kristna leden är det ett tecken på att det inte längre finns något 
av andligt värde att försvara. Strider och brytningar kan då t o m ses som ett hälsotecken. 
Förstår du hans tanke? Håller du med honom? 

                                                        
1 Ordet ”splittring” i Svenska Folkbibeln 1998 finns också i Luk 12:51 om man utvidgar sökningen till hela NT, 
och där handlar det om den form av splittring som Jesus orsakar mellan den som tror och den som inte tror, 
och det ordet är inte tänkt att tillämpas på olika grupper av kristna människor. 


