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DEL 6: DET FEMFALDIGA ÄMBETET

Orden ”Det Femfaldiga Ämbetet” har en dålig klang hos kristna av den gamla
stammen i USA. Begreppet myntades inom den karismatiska rörelsen och härrör
från det sena 1960-talet, men i brevet till Efesus säger Paulus att det finns fem
ämbeten inom Kristi Församling. Ef. 4:11

1. APOSTEL
Det grekiska ordet för apostel är apostolos, som betyder ”en utsänd.”
I Matteus evangelium talas det om att de män som Jesus utvalde skulle kallas
lärjungar och apostlar. Matt. 10:1-4
Jesus sände ut dem för att predika evangelium. vers 5
I Johannes evangelium ser vi att Jesus utvalde en del av de som så småningom
skulle kallas apostlar. Joh. 1:35-51
Efter uppståndelsen gav Jesus de återstående elva apostlarna (utom den döde
Judas Iskariot) i uppdrag att bli hans missionärer i hela världen. Matt. 28:18-20
I förstone i kyrkan i Jerusalem, hade de tolv apostlarna tagit på sig att predika
och förkunna Guds Ord för kyrkomedlemmarna. Apg. 6:1-2
Apostlarna utvecklades senare till kyrkoledare vid de äldstes sida. Apg. 15:6
Aposteln Paulus bar ständigt med sig budskapet då han reste runt i Romarriket
där han predikade evangelium och grundade kyrkor i många städer. 2 Kor. 11:28
Det moderna ordet för ”apostel” betyder det samma som ”missionär” det vill
säga en som predikar evangelium, grundar kyrkor och ser till att allt fungerar
tills man är mogna att själva styra kyrkan.
Varje människa som predikar evangelium och grundar sant kristna kyrkor har
rätt att kalla sig själv apostel.

2. PROFET
Det grekiska ordet för profet är ”profetes” som betyder en person som är uttydare
eller förklarare, etc.
Det finns en skillnad mellan de gammaltestamentliga profeterna och de i det Nya
Förbundet. Profeter som levde före Jesu födelse i Betlehem var Guds redskap
för uttalande av varningar, att vara lärare, förkasta villolärare/läror och att
förutsäga framtiden och det de talade skrevs ned och räknades som Guds Ord.
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De profeter som uppstod efter Pingstdagen som gör samma saker och skriver
ned dem kan inte räkna de skrifterna som Guds Ord. Efter Uppenbarelseboken,
som aposteln Johannes fick, är alla uppenbarelser avslutade och man kan inte
lägga något till eller dra något ifrån Bibeln. 2 Petr. 1:14-21; 2 Tim. 3:14-17;
Upp. 22:18-19
En nytestamentlig profet kan vara man eller kvinna. Apg. 21:8-9
En nytestamentlig profet kan förmedla ett budskap från Gud. Apg. 9:10-19
En nytestamentlig profet kan förutsäga framtiden. Apg. 21:10-11
En profet avslöjar synden. Apg. 5:1-11
En profet kan skilja kristna medarbetare åt. Apg. 13:1-4
Vem som helst som är uppriktigt kristen kan användas av Gud för att frambära
profetior till de som har ett behov. Apg. 27:18-26
Det finns ett stort behov av profeter inom våra kyrkor

3. EVANGELIST
Det grekiska ordet ”evangelistes” är vårt ord evangelist, det vill säga ”en som
förkunnar goda nyheter.”
Filippus började som diakon (Apg. 6:1-6) men fick sen uppgiften att evangelisera
staden Samaria. Apg. 8:5-8.
Han fick det profetiska ordet och framförde evangeliet till mannen från Etiopien.
Apg. 8:26-40
I rättan tid sågs inte längre Filippus som en diatom utan kallades evangelist. Apg.
21:8
Vi uppmanas uträtta det arbete en evangelist utför. 2 Tim. 4:5
Det finns ett mycket stort behov av evangelister inom kyrkorna
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

