
Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att 
förlora sig själv. Myntat av Søren Kierkegaard i mitten av 1800-talet. 
Våren kommer att handla en hel del om att våga i mina predikningar, 
och idag handlar det om att våga leva nära.  
 
Vi läser dagens episteltext 
 
Apost 2:41-47  
    De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de 
troendes antal med inemot tre tusen. [42] Och de deltog troget i 
apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet 
och bönerna.  
    [43] Alla människor bävade: många under och tecken gjordes 
genom apostlarna. [44] De troende fortsatte att samlas och hade 
allting gemensamt. [45] De sålde allt vad de ägde och hade och 
delade ut åt alla, efter vars och ens behov. [46] De höll samman och 
möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och 
höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. [47] De prisade 
Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya 
människor bli frälsta och förena sig med dem. 
  
Apostlagärningarnas andra kapitel är ett av de mest dramatiska och 
ett av de viktigaste i Nya Testamente. Här berättas om den första 
dagen i en ny tid och en ny gemenskap växer fram, en profetisk 
gemenskap som i sig själv visar på en att en helt ny värld är på G.  
 
Många av er har läst dessa verser många, många gånger och försökt 
tänka er in i hur det hade varit att få vara med. Tänk att få varit med 
bland de 120 som fick möta Guds Ande så totalt att de till och med 
såg eldslågor landa på var och en av dem. Och sen fick vara med och 

se 3000 komma till tro på Jesus – allt under samma dag. Ibland kan vi 
ha svårt när saker och ting förändras i en församling, men snacka om 
förändring. Vad hade hänt om det helt plötsligt kom 3000 
Mariestadsbor till tro på Jesus idag och ville vara med i Korskyrkan? 
3000! Inget hade varit som innan kan vi nog lugnt konstatera i alla fall.  
 
Vad är det som de första kristna pysslar med egentligen? De deltar i 
undervisningen och fick näring av Ordet som visade sig genom under 
och tecken. De hängav sig i bön och lovprisning när de dagligen 
möttes i templet. De bröt brödet när de samlades och käkade i olika 
hem. Gör detta till minne av mig sa Jesus när han bröt brödet och 
höjde bägaren i påskmåltiden kvällen innan han dog. Det ska vi också 
göra idag även om vi inte gör riktigt som de första kristna som gjorde 
det när de träffades hemma hos varandra och delade livet och var 
glada tillsammans. Också delade de med sig av vad de ägde så att 
ingen saknade något.  
 
Temat idag är ju våga leva nära, och dessa verser om den första 
kristna gemenskapen utmanar på många olika sätt. Det kan 
naturligtvis utmana oss att be, utmana oss att tillbe, utmana oss att 
låta oss formas av Ordet ännu mycket mer, utmana oss att dela 
nattvard oftare tillsammans – allt är goda mycket goda utmaningar. 
Men där det utmanar mig mest och oss i Sverige mest är att våga leva 
nära varandra. De deltog troget i den inbördes hjälpen står det, men 
egentligen är en bättre översättning som gamle Helge Åkesson 
översatte versen 1889 ”de blevo ihärdiga i gemensamheten”, för det 
är det som det står – Koinonia på grekiska, gemenskap. Och då 
handlar det inte om att ta en kopp kaffe vid samma bord efter 
gudstjänsten och prata lite om hur halkigt det är ute, utan det handlar 
om att vara delaktiga i varandras liv, hela livet, delaktiga i varandras 



vardag, i varandras ekonomi, i varandras relationer, i varandras 
barnuppfostran, i varandras vandring med Jesus, i varandras små och 
stora val i livet. Och det är därför det inte är så konstigt med versen 
som följer. Lukas som skriver Apostlagärningarna skriver till sin gode 
vän, den nyomvände greken Theofilus, för att han ska våga ta den 
kristna tron till sitt hjärta. Och när han nu ska beskriva den första 
kristna gemenskapen så gör han det med orden panta koina – allting 
gemensamt, ett uttryck som använts flitigt av grekiska filosofer ända 
tillbaka till Platon. I den grekiska världen fanns tanken om att det 
ideala samhället grundade sig på en vänskap där man delade allting 
tillsammans, där man inte längre talade om sitt utan om vårt. När 
Teofilus nu får höra om denna nya gemenskap, så blir det uppfyllelsen 
av vad alla filosoferna hade sträckt sig mot. Anden skapar en vänskap 
mellan människor som får så påtagliga uttryck att de inte längre 
behåller något för sig själva  
 
Lukas beskrivning utmanar vår tanke och har utmanat kristna i alla 
tider. Och det är väl detta ideal som pekar mot vad kyrkan i sina bästa 
stunder kan få vara i världen – ett samhälle omkring Gud där 
konkurrens och rivalitet har övervunnits av den gemenskap där 
människorna har sin glädje i att fylla varandras behov. Peter Halldorf 
har sagt att ”Andlighet prövas genom måttet av generositet”. Sann 
andlighet kan aldrig vara egoistisk, sann andlighet sättar aldrig fokus 
på dig själv, utan hjälper dig att sätta fokus på Jesus och sätta fokus 
på andra människor.  
 
Längre fram i Apostlagärningarna blir det ännu mer utmanande. Lukas 
berättar i slutet av kapitel 4 om hur de som kom till tro fortsatte att 
tänka panta koina – allting gemensamt, hur de säljer åkrar och hur 
ingen av dem led någon nöd. Men sen kommer kap 5 och berättelsen 

om Ananias och Sapfeira. Och nu är det inte längre utmanande utan 
rent ut sagt obekvämt att läsa. Ananaias och Sapfeira säljer även de 
en åker, går till apostlarna med pengarna, säger att det var allt och 
berättar inte att de gömt undan en del av summan. Mammon, 
materialismen hade satt sina klor i dem. Det var inte ett krav bland de 
kristna i Jerusalem att sälja allt och ge till den gemensamma kassan, 
utan det var upp till var och en. Men det Ananias och Sapfeira spelade 
ett spel och låtsades att det var allt, men Petrus profeten, 
genomskådar allt och Ananias och Sapfeira faller döda ner. Deras 
synd var att låtsas! 
 
När Jesus angriper fariséerna så är det för att de låtsas, religionen 
hade blivit teater. Spelad överlåtselse är ett av de största hoten mot 
det andliga livet. Här i den första församlingen hotade det grunden för 
Andens närvaro i gemenskapen – öppenheten och ärligheten. Jag 
fattar inte denna texten helt om detta par, varför de dog knall fall, men 
jag tror att det vi kan lära oss är att när vi kväver öppenheten och 
ärligheten i gemenskapen och börjar låtsas, då har vi missat hela 
tanken med församling.   
 
”Andlighet prövas genom måttet av generositet” sa Peter Halldorf, 
Ananias och Sapfeira hade låtit girigheten förgifta sitt sinne och med 
girigheten följer lögnen, två tvillingsynder.  
 
Jaha, men jag då, ska jag skänka bilen till församlingen och ska du 
sälja av alla dina fonder och ge till församlingen gemensamma kassa 
där alla får pengar ifrån så ingen ska behöva lida nöd? Vi lever ju inte 
riktigt på det sättet, inte jag i alla fall. Om vi ser på hur andra 
församlingar beskrivs i Apostlagärningarna och i Paulus brev så 
verkar inte heller det här med att sälja allt och leva i någon form av 



mindre eller större egendomsgemenskap varit någon praxis. Men 
omsorgen om varandra finns där.  
 
Poängen för oss idag tror jag är att våga leva lite närmare varandra. 
Att gå från solokristna som möts i kyrkan på söndagar, men som 
egentligen inte har någon koll på varandras liv, till koinonia, en 
gemenskap av människor som är delaktiga i varandras liv. Vad vet du 
egentligen om dina syskon i församlingen? Vet du vilka som kämpar i 
sina äktenskap, vet du vilka som har det tufft ekonomiskt just nu, vet 
du vilka som gråter för sina barns livsval, vet du vilka som funderar på 
om de verkligen tror på allt det här eller om de bara blivit 
insocialiserade i tron, vet du vilka som har svårt att sätta gränser för 
sitt tablettintag, osv osv, eller är det så att vi möts, vi låtsas och vi 
nöjer oss med det. Vi är rädda för vad folk ska tycka också låter vi det 
som egentligen ska vara den gemenskap där jag verkligen kan vara 
öppen och ärlig, bli en gemenskap av teater.  
 
I slutet av de verser som Lukas skriver till Timotheos finns två viktiga 
poänger som jag också vill sluta med idag.  
 
Det utmärkande draget i mötet med de här första kristna var glädjen, 
de omgavs av en jublande och uppriktig glädje. När vi vågar leva nära 
så finns det något som kommer att prägla oss mer och mer och det är 
glädjen. 
 
Det andra är att de var omtyckta av hela folket och att varje dag så 
kom nya människor till tro. När vi vågar leva nära varandra så blir tron 
attraktiv, då blir det nerv, då blir det kött och blod, då blir det 
inkluderande, då kan människor känna sig hemma. Teater kan vara 

kul att gå på, men hur attraktivt är det att verkligen dela livet med 
människor som bara låtsas?  
 
Nu vänder vi – kallar vi målsättningarna för 2011-2013, och en del i att 
vända och få se nya människor komma till tro, det är absolut att ta 
denna beskrivning av de första kristna som en riktig inspirationskälla 
och inte som en gullig beskrivning av några fanatiker för 2000 år 
sedan, och att våga börja leva nära även om det innebär att du 
förlorar fotfästet för en stund, att inte våga finns inte ens med på 
kartan, eller hur!  


