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Gud har skapat oss för att fyllas med 
och bli förhärligade genom Anden 
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Pingstdagen 2018 

Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning.  
(2 Kor 5:5) 

Bibeltext 
Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är 
gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och 
längtar att få ikläda oss vår himmelska boning, ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där 
nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att 
det som är dödligt skall bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, som 
har gett oss Anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är 
borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro, utan att se. Men vi är 
ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. 
Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi 
måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här 
i livet, gott eller ont. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, 
men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era 
samveten.  (2 Korintierbrevet 5:1-11) 
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Inledning 
När vi tjänade i baptistförsamlingen i Ljustorp hade vi en bibelstudiegrupp som 
hette Q & A, Questions & Answers (Frågor och svar). Iden var att deltagarna 
(95% ungdomar) kunde ställa vilka frågor som helst gällande kristen tro, och så 
försökte vi gemensamt svara på dem med hjälp av Bibeln. En av de bästa 
frågorna jag fick vad följande: ”Varför finns man egentligen?” Jag minns inte 
vad jag exakt svarade, men jag tror det gick något i stil med att ”Gud ville skapa 
dig, och Han har en plan för ditt liv, och därför finns du”. Det är alldeles sant, 
men i ljuset av dagens predikotext är det svaret inte helt tillfredställande, för det 
finns ännu viktigare anledningar till vår existens som kristna, som vi snart skall 
få se. 

Min rubrik idag är: Det Högsta Ändamålet Med Ditt Liv. 

Om någon tycker att detta är ett konstigt ämne på självaste pingstdagen så skall 
jag säga det att om ni ger er till tåls så kommer ni att ändra er om en stund. 

Låt oss undersöka texten vi läst och se vad den kan lära oss. 

Predikan 
1. Vi har fått/Gud vill ge Anden som en handpenning (1:5). Det 

himmelska arvet tillhör oss, och för att försäkra oss om att det kommer en 
fortsättning har/vill Gud ge oss av sin Ande. Detta är som ett sigill som 
bekräftar äktheten i vårt barnaskap, så att Anden tillsammans med vår Ande 
vittnar om att vi är Guds barn. 

2. Frukter av att vi fått/kommer att få Anden som en handpenning. 
Vår text ger oss en hel del exempel på vad Andens inneboende i oss medför. 

2.1. Vi kan vara vid gott mod, alltid, och trots att vi lever borta från Herren  1

(1:6, 1:8) 

2.2. Vi kan leva i tro, utan att se (1:7) 

2.3. Vi kan vara Honom till behag, och sätta en ära i det (1:9) 

2.4. Vi kan träda fram inför Kristi domstol (underförstått: i full förvissning 
om en friande dom) (1:10) 

 ”Borta från Herren” betyder inte här att vi lever i uppropiskt avfall, utan att Herren Jesus och vi inte befinner 1

oss på samma fysiska plats. Anden gör dock att denna fysiska åtskillnad upphävs i vårt inre.
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2.5. Vi kan veta vad det är att frukta Herren (1:11) 

2.6. Vi kan försöka vinna människor (1:11) 

3. HUVUDPUNKTEN: Det högsta ändamålet med ditt liv: Och den som 
har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning (1:5). Det 
högsta syftet med våra liv är tvåfaldigt, men ändå handlar det om en och 
samma sak. Det handlar om det vi en gång skall bli, men också hur vägen dit 
ser ut.  

3.1. Slutmålet: Att bli iklädd den himmelska boningen — bli förhärligad 
(1:1-4) 

3.1.1. En ersättning för den jordiska kroppen 

3.1.2. En byggnad från Gud 

3.1.3. Inte gjord med människohänder 

3.1.4. En evig boning i himlen 

3.1.5. När vi är klädda i den ska vi inte stå nakna (en bild för skam) 

3.1.6. Vi blir inte avklädda utan överklädda 

3.1.7. Det som är dödligt uppslukas av livet 

3.1.8. Längtan efter den himmelska boningen: Så länge vi lever i detta tält, 
suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning…Ja, vi som 
bor i detta tält suckar tungt. 

3.2. Att vi fått Anden är garantin/handpenningen för att detta förhärligande 
en gång skall ske, som vi redan sett. 

3.3. Förberedelsen: Gud har berett oss för detta. Denna del av versen är 
översatt lite olika för verbet berett (grek. katergazomai) som kan översättas 
orsaka, göra, utföra, utarbeta, ordet är sammansatt av två ord som 
tillsammans ordagrant översätts som slita ner, där slit har med hårt arbete 
att göra. Verbet syftar på något Gud har gjort med oss. Några olika 
översättningar: 

3.3.1. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en 
handpenning. (SFB98) 

3.3.2. Det är ju Gud som har skapat oss för just detta och som en garanti har han gett 
oss Anden. (nuBibeln 2017) 

3.3.3. Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen har han gett oss 
Anden (B2000) 
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3.3.4. Det är ju det livet Gud har skapat oss för. Och som en garanti för att han skall 
uppfylla vårt hopp har han gett oss sin Ande. (Nya Levande Bibeln) 

3.3.5. Men han som berett oss till detta är Gud, som pant har han också gett oss 
Anden (SRFB 2017) 

3.4. Vägen dit: Gud har skapat och förberett (”slitit hårt med att 
förbereda”) oss för att förhärliga oss och iklä oss en himmelsk boning, och 
för att garantera detta vill han ge oss Anden. Detta är det högsta syftet 
med våra liv: att bli förhärligade och bli fyllda av Anden. Anden är — 
som vi sett — en handpenning, ett förskott på det himmelska arvet. I 
Efesierbrevet 1:14 står det t.ex. att Anden är en handpenning på vårt arv, att 
hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. Men detta är inte 
bara en engångsföreteelse att Anden ges till oss, vilket man kan tro från 
formuleringen ”gett oss Anden”, utan tidigare har Paulus förklarat att 
Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt 
ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, 
från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (2 Kor 3:17-18) Här 
talar Paulus om att detta är en presens-verklighet, något som händer 
ständigt. Han fortsätter precis innan vår huvudtext: Därför tappar vi inte 
modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 
Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt 
sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det 
synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är 
evigt.  (2 Kor 4:16-18) Denna förnyelse av den inre människan sker dag 
för dag genom Anden och förbereder dig för den härlighet som skall 
komma, från härlighet till härlighet. 

3.5. Slutsatsen: Du är skapad för att bli förhärligad genom Anden och fylld 
av Anden. Detta är det främsta ändamålet och syftet med hela din 
existens. Allt annat är helt underordnat detta.  

3.5.1. När du blir född på nytt är det genom Anden (Joh 3:3-8), och hos 
alla troende pånyttfödda människor finns Anden närvarande. Det 
skall dock inte förväxlas med Andens dop, som är en fortsättning på 
pånyttfödelsen 

3.5.2. När Jesus döper dig i den helige Ande (Apg 2:1-4) är det samma 
Ande som fött dig på nytt. (Ordet ”döpa”, grek baptizo betyder i 
grunden nedsänkning och förklaras kanske bäst av att man hittat ett 
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antikt recept på inlag gurka där man först förberedde en saltlag som 
man redan sänkte ned gurkorna i för att de skulle konserveras och 
genomträngas av lagen. Därför döper vi normalt med nedsänkning, 
och bilden är att att Anden på samma sätt skall fylls oss och omsluta 
oss på alla sidor när vi blir döpta i Anden.) 

3.5.3. När du vandrar i Anden (Gal 5:16),  

3.5.4. Förnyas i Anden (Ef  4:23),  

3.5.5. Uppfylls mer och mer av Anden (Ef  5:18, Apg 13:52), och  

3.5.6. när du slutligen förvandlas till likhet med Jesus genom Guds 
härlighet vid Jesu återkomst, eller får lägga av din jordiska kropp och 
gå in i härligheten med en ny kropp, så sker det naturligtvis genom 
samma Ande.  

3.6. Gud har skapat dig och förberett dig för detta högsta syfte. Detta är 
meningen med ditt liv: att få Anden in i ditt liv, och gå från härlighet till 
härlighet tills du får lägga av din jordiska kropp och flytta in i den 
härlighetskropp Gud har förberett för dig i himlen. Detta är meningen 
med ditt liv: inte ditt jobb, inte din familj, inte dina ägodelar, inte något 
här på jorden, utan att bli förvandlad till likhet med Kristus genom att du 
uppfylls alltmer av den helige Anden. Det är därför du finns. 

3.7. I Johannesevangeliet säger Jesus på ett ställe: På den sista dagen, den största i 
högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som 
tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften 
säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden 
hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.  (Joh 
7:37-39) Jesus kunde ha nämnt vilken som helst av alla andliga och 
himmelska välsignelser som de troende skulle få del av, men han väljer att 
nämna Anden. När Jesus talar med den samaritiska kvinnan vid brunnen 
säger Han något liknande: Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall 
aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram 
och ger evigt liv.  (Joh 4:14) Återigen: varför nämner Jesus detta hela tiden? 
För att detta är själva syftet med att vi finns: att vi skall genom Jesu nåd 
ska få ta del av det evighetsliv som finns i Anden, redan här på jorden, 
men fullkomligt i himlen. 
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Avslutning 
På pingstdagen brukar man tala över Apostlargärningarna 2, om när 
lärjungarna blev döpta i den helige Ande. Jag tror att när de gjorde denna 
erfarenhet var det något som klickade till i deras innersta. Nu äntligen förstod de 
vad Jesus hade talat om hela tiden, nu äntligen fick de uppleva det som han 
hade utlovat, äntligen lades något på plats som hade saknats.  

Jag behöver bli fylld med Anden. Det behöver du också. För detta är det högsta 
syftet med våra liv. Kom, låt oss söka Herrens ansikte idag och be Honom ge oss 
av sin Ande. 

Amen! 
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