Kristikropp i funktion
(Församlingen)
Maj 2019 - Mars 2020

Så som det var under Noas dagar, så
ska det vara när Människosonen
kommer.
Matteus 24:37

Bygg/ förbered församlingen

Gör församling i ordning

1 Moseboken 6:20

Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag
och av alla kräldjur på marken efter deras slag ska ett par av
varje slag gå in till dig för att förbli vid liv.
Two of every kind shall come to you to keep them alive.

Bygg/ förbered församlingen

Gör församling i ordning

Bygg/ förbered församlingen

Gör församling i ordning

Efesierbrevet 5:21-33

Kroppen (Församlingen) i funktion
Föra pingstdagen

Under pingstdagen

Alla dessa höll
enigt ut i bön
tillsammans.

När pingstdagen
kom var de alla
samlade.

Apg 1:14

Apg 2:1

All continued
with one accord
in prayer and
supplication
(Ödmjuk bön)

They were all
with one accord
in one place.

Efter pingstdagen
Varje dag var de troget och enigt
tillsammans i templet, och i hemmen
bröt de bröd och delade måltid med
varandra i jublande, innerlig glädje.
Apg 2:46

Continuing daily with one
accord in the temple

Herren ökade var dag skaran
med dem som blev frälsta.
Vs: 47

One Accord

Före pingst dagen

På pingst dagen

Ledde till att alla blev
fyllda av Den Helige
Ande

Ledde till att alla fick
kraft att Vittna om
Jesus.
Folk hörde evangeliet.

Efter pingst dagen

Under förföljelse

Ledde till tillväxt i
Antal och Tro

Ledde till att alla
fylldes med mod att
fortsätta Vittna

Jesu Bön för oss
”Men Jag ber inte bara för dem, utan också för
dem som kommer att tro på Mig genom deras
ord. Jag ber att de alla ska vara Ett, och att de
ska vara i Oss liksom Du, Far, är i Mig och Jag i
Dig. Då ska världen tro att Du har sänt Mig”.
Joh 17:20-21

Du, Far, är i Mig och Jag i Dig

Olika Positioner (Uppgifter)
1 kor 12:1-25

1 Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de
andliga tingen…
7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.
Den Ene får av Anden ord av vishet, den Andre ord av kunskap genom
samme Ande.
En får tro genom samme Ande, En får gåvor att bota sjuka genom
samme Ande, En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att
profetera, En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika
slags tungomål, En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en
och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

1 Kor. 12:14-19

Kroppen består ju INTE av en enda lem utan av Många. Om
foten sade: "Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till
kroppen", så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade:
"Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen", så hör
det ändå till kroppen.
Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra?
Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna
lukt?
Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av
dem som Han har velat. Om alltsammans vore en enda
lem, var vore då kroppen?

• Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter
sin vilja fördelar sina gåvor åt Var och En
• Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en
av dem som Han har velat

• Kroppen består ju INTE av en enda lem utan av Många

1 kor. 12:20-25

Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga
till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till
fötterna: "Jag behöver er inte."
Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så
mycket mer nödvändiga.
Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär
vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler
vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte
behöver.
Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare
lemmen större heder, för att det inte skall uppstå splittring i
kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra.

1 kor 12
7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8
Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av
kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande,
en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan
att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att
skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en
annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och
samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.
12Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens
alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med
Kristus. 13 I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till
en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller
fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över
oss[b].
14 Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. 15
Om foten sade: "Jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen", så
hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: "Jag är inte öga,
så jag hör inte till kroppen", så hör det ändå till kroppen. 17 Om
hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore
hörsel, var fanns då luktsinnet? 18 Men nu har Gud satt samman
delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. 19 Om alla
vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen?

20 Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. 21 Ögat kan
inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till
fötterna: "Jag behöver er inte." 22 Nej, tvärtom är de delar av
kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och
de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så
mycket större heder, och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket
större anständighet, 24 något som våra anständigare delar inte behöver.
Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större
heder, 25 för
detdet
inteinte
ska bliska
splittring
i kroppen iutan
att delarna i
förattatt
bli splittring
kroppen
stället ska ha samma omsorg om varandra. 26 Om en kroppsdel lider, så
lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad,
gläder sig alla de andra delarna med den.
27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. 28 Gud har i
församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till
profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra
kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra
och tala olika slags tungomål.

lemmarna många och kroppen en

Ögat kan inte säga
till handen: "Jag
behöver dig inte"

Nej, tvärtom är de av
kroppens lemmar
som vi anser svagast
så mycket mer
nödvändiga.
Men Gud har fogat samman
kroppen och gett den
oansenligare lemmen större
heder, för att det inte skall
uppstå splittring i kroppen

Apg 6

Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna
klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga
matutdelningen. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sade: "Det är
inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder,
utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så
ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."
Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och
den helige Ande…
Man förde fram dem inför apostlarna,
som bad och lade händerna på dem.

Vad är din uppgift?
Den ene & den
andre Får:

Gud har satt
några till:

Enheten i
Kristi Kropp

Den Andliga
Gudstjänst

1 kor 12:8-10

1 Kor 12:27-30

Ef 4:11-13

Rom 12:1-8
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•
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Ord av Vishet
Ord av Kunskap
Tro
Att Bota Sjuka
Kraftgärningar
Att Profetera
Att Skilja mellan
Andar
• Att Tala olika
slags Tungomål

•
•
•
•

Apostlar
Profeter
Lärare
Att göra
Kraftgärningar
Att Bota Sjuka
Att Hjälpa
Att Styra
Att Tala olika
slags Tungomål

Apostlar
Profeter
Evangelister
Herdar
Lärare

Att Profetera
Att Tjäna
Att Undervisa
Att Förmana med
Uppmuntran & Tröst
• Att Dela ut Gåvor utan
baktankar
• Att vara Hängiven som
Ledare
• Att Visa Barmhärtighet
med Glatt Hjärta

Resultatet av Guds folk enade som ett
Gamla testamentet
Salomos Tempel

Nya testamentet
Pingst dagen

I Framtiden
Inför Guds Tron

Jesu sista brev till församlingarna

Uppenbarelseboken 2 -3

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar Jag….
Se Jag står vid dörren och knackar… 3:19-20

En beredd Brud
Matt 25:1-13

1 Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och
gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och
fem var kloka…
6 Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt
honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i
ordning sina lampor.

10 Men när de hade gått i väg för att köpa kom
brudgummen, och de som var redo gick med Honom
in till bröllopsfesten.

11 Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade:
Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag
säger er sanningen: Jag känner er inte.
Håll er därför vakna, för ni vet inte
vilken dag eller timme Han kommer.

Sammanfattning
Så som det var
i Noas dagar

• Bygg/ förbered församlingen
• Gör församling i ordning
(Inför Jesu återkomst)

• Olika uppgifter
• Varje del är nödvändigt

Som en Brud som
förbereda sig

Guds härlighet:
Resultatet av enhet

• Att jobba tillsammans
• Enhet

En Församlingen/ brud som
är beredd för Jesu återkomst

Kristikropp i funktion
(Församlingen)

