Kyrkan
Intro: Syftet med studien är att ge förståelse för att Kyrkan är Jesus idé och perfekta plan för hur människor ska
leva ut sina kristna liv här på jorden. En stark relation till Jesus leder till starka relationer med andra kristna. När
någon vill bli kristen och förstår vad tro på Jesus, synd, omvändelse samt dop betyder är det tid för denna
studie.
F- Vad tänker du på när du hör ordet ”kyrka”?
Ordet ”kyrka” kommer ifrån det Grekiska ordet ”ekklesia” vilket betyder ”De utkallade”, d.v.s. människor som
Gud kallade ut från världen till att bli Hans folk.
I. Kyrkan är Jesu idé, inte människans – Matteusev. 16:13-19
a. Jesus skapade kyrkan.
b. Jesus byggde sin kyrka på Petrus trosbekännelse att Jesus är Messias och Guds enda Son, inte på
Petrus själv (för mer bevis om det här, läs Matteusev. 16:21-23).
c. Petrus fick ”nycklarna i himmelriket”. F- Vad används nycklar till? Låsa samt att låsa upp. Jesus gav
Petrus auktoritet och kunskap för att ”öppna himmelriket” för mänskligheten. Vad är nycklarna och
när använde Petrus dem?
d. Se Apostlagärn. 2:36-38 – Rätt tro om och på Jesus, omvändelsen och dopet.
II. Den första kyrkan – Apostlagärn. 2:42-47, Jerusalem cirka 30 e.Kr.
a. Strax efter de döpte sig insåg de första kristna att de behövde leva tillsammans med andra kristna i
ett slags andligt gemenskap/samhälle.
b. Deras hängivenhet kretsade kring 4 saker:
i. ”Apostlarnas lära” – för oss idag motsvarar detta det Nya Testamentet.
ii. ”Gemenskapen” – de var hängivna i deras kristna relationer.
iii. ”brödsbrytelsen” – både att dela nattvarden och att äta tillsammans ofta
iv. ”bönerna” – de bad dagligen till Gud och ofta i grupp med andra.
c. Mycket glädje - mycket tillväxt.
III. Kyrkan är Kristi kropp – 1 Korintierbrevet 12:12-27
a. När du döps, döps du både in i Jesus och in i kyrkan, Hans kropp.
b. Kyrkan = Kristi kropp F- Varför tror du att Gud valde att använda en människokropp som en bild av
kyrkan? F- Vad är relationen mellan ditt huvud och övriga kroppen? Hela din kropp lyder budskap
från ditt huvud. Allting fungerar tillsammans efter samma syfte.
c. Många olika lemmar som tillsammans bildar och tjänar en kropp. På samma sätt finns det många
olika medlemmar i kyrkan som tillsammans bildar och tjänar som en kyrka.
d. Två attityder man inte får ha i Guds kyrka:
i. (v. 15) När foten säger, ”Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen” – Jag är inte lik alla
andra, jag hör inte hemma här.
ii. (v.21) När ögat säger till handen ”Jag behöver dig inte” – Jag klarar mig själv andligt och behöver
inte någon annan.
iii. Alla behöver alla. Ingen medlem överlever andligt ensam.
e. De svagaste medlemmarna i kyrkan är nödvändigast.
f. Om en medlem lider så lider alla och om en medlem hedras, så äras hela kyrkan.
IV. Relationer i kyrkan – hur du uppfyller din roll i kroppen
a. Galaterbrevet 6:1-2 Vi bär varandras bördor i kyrkan och tillåter andra att hjälpa oss bära våra
bördor. F- Hur kan du praktiskt börja göra detta?
b. Hebréerbrevet 3:12-13 Vi är kollektivt ansvariga att hjälpa varandra undvika synd samt att bevara
varandras hjärtan mjuka inför Gud. Detta sker bäst genom daglig uppmuntran. F- Hur kan du börja ge
och få daglig uppmuntran till och från kristna?
c. Hebréerbrevet 10:23-25 Sammankomsterna är så viktiga för att hjälpa oss växa andligt och i antal
lärjungar att Gud befaller oss att närvara vid dem. Man skulle missa möten endast som ett yttersta
undantag. F- Enligt denna vers, vad borde vara ditt syfte med att komma till en sammankomst? Hur
tror du att du kan uppfylla detta?
Utantillverser: Matt 16:16-18, Kol 1:18, Heb 3:12-13 (Heb 10:24-25, EF 4:4-6)

