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Helgelse, del 2: Andens frukt(er) 
 
Inledning. Vi kan med Bibeln som grund tala om frälsningen i tre olika tempus: 

1) Dåtid: när vi omvände oss, kom till tro på Jesus Kristus och lät döpa oss (1 Petr 1:3,23),  
2) Nutid: den frälsning som utverkas av Anden i våra liv när Han helgar oss, dvs avskiljer 

oss från världen, och gör oss mer lika Jesus Kristus (1 Petr 1:2,13-17), och  
3) Framtid: den frälsning som blir vår när Jesus Kristus kommer tillbaka (1 Petr 1:5,9). 

Vårt fokus för detta studium är 2) ovan, det som brukar kallas för helgelse. Kristen helgelse 
har som mål att separera den kristne från sådant som orenar denne, och följden blir då att 
denne vinner alltmer seger över sina svagheter och förvandlas alltmer till likhet med Jesus 
Kristus (Rom 8:29). Denna likhet med Kristus kallas för Andens frukt: 
 
Bibeltext. 
Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty 
köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider 
mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under 
lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, 
svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, 
utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så 
skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör 
Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, 
låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte 
avundas varandra.  (Galaterbrevet 5:16-26) 
 
Utläggning. Några saker att lägga märke till i texten är följande: 

1. Att vandra i Anden kontra att göra köttets gärningar (5:16-17) 
a. Detta är två livsvägar som inte kan förenas, de är diametralt motsatta och har 

ingenting gemensamt1.  
b. Detta är också två makter som ligger i strid med varandra om inflytande över 

den kristna människans tankar, värderingar och ytterst dennes handlingar. 
Notera att detta gäller den troende människans situation. Den som inte är 
född på nytt har inte alls samma val mellan Anden och köttet, utan utlämnas 
till att tjäna köttet (Ef 2:1-3, 5:8) så långt Gud tillåter det (1 Mos 20:6) 

2. Kännetecken hos Andens väg resp. köttets gärningar 
a. Köttets gärningar (5:19-21). Dessa är minst 152 olika företeelser som Bibeln 

betecknar som synd, brott mot Guds vilja. De börjar med sexuella synder och 
avgudadyrkan3, jfr Rom 1:21-28 där dessa återkommer i omvänd ordning, och 
fortsätter sedan med annat som den gamla människan älskar. 

b. Andens frukt (5:22-23). Denna frukt beskrivs med 9 dygder, och börjar med 
kärlek, glädje och frid. Dessa dygder är sådant som Gud har fött oss på nytt till 

                                                        
1 Jfr Jesu ord om den smala och den breda vägen och den trånga och den vida porten i Matt 7:13-14. 
2 Svenska reformationsbibeln och King James Version har 16 ord för att beteckna köttets gärningar, då vers 19 
innehåller 4 begrepp: hor [dvs äktenskapsbrott], otukt, orenhet, lösaktighet. Notera också: och annat sådant. 
3 Mycket ofta i Bibeln går avgudadyrkan och otukt hand i hand, se t.ex. 4 Mos 25:1-17, Hes 33:25-26, 1 Kung 
22:46, 1 Kor 6:9-10, jfr 1 Kor 5:10, Upp 2:20-23. 
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(Ef 2:10). Notera kontrasten mellan Andens frukt och köttets gärningar i hur 
de börjar: kärlek eller äktenskapsbrott/otukt. Sann eller falsk kärlek! 

3. Följderna på kort och lång sikt av Andens väg resp. köttets gärningar 
a. Andens väg: står inte under lagen (5:18), dvs kan inte dömas efter lagen. 

Lever vi efter Anden kan vi inte anklagas för något på Jesu Kristi dag (1 Kor 
1:8), eftersom vi dött bort från lagen för att leva för en Annan (Rom 7:6, Gal 
2:19). Då blir vi frikända i domen och får evigt liv (Rom 8:1-11) 

b. Köttets gärningar: inte ärva Guds rike (5:21, jfr 1 Kor 6:9-11). För att komma 
in i Guds rike måste man bli född på nytt (Joh 3:5), för de som lever kvar i sin 
gamla natur kan inte behaga Gud (Rom 8:8). Det är de som gör Guds vilja som 
kan komma in himlen, och endast en bekännelse räcker inte (Matt 7:21-23) 

4. Möjligheten till att följa Andens väg ligger i att köttet är korsfäst med Kristus (5:24).  
a. De som är kristna är ”med-korsfästa” med Kristus och har redan dött bort från 

lagens krav (Gal 2:19) och har uppstått med Honom så att Kristus lever istället 
för oss (Gal 2:20, 6:16) 

b. Därigenom har den gamla människans makt, och syndens inflytande, brutits 
över människans liv (Rom 6:6). Syndens makt finns fortfarande kvar, men den 
kristne är inte längre slav under den, utan har bytt sida i striden: förut slogs 
han som skyldig mot en hatad Gud på den älskade syndens sida, nu slåss han 
som frikänd mot det hatade synden på en älskad Guds sida 

5. Uppmaningar att följa Andens väg och inte köttets gärningar (5:16, 5:25) 
a. Ordet vandra (5:16) betyder ”gå omkring” och syftar på hela livsföringen. 
b. Ordet följa (5:25) betyder ”marschera som en soldat på led”. 
c. Detta handlar om att lyssna till den Andens röst som sedan vår omvändelse 

ljuder i våra hjärtan och sedan handla därefter: om ni leds av Anden (5:18) 
6. Tre särskilda uppmaningar som håller köttet på mattan (5:264).   

a. Sök inte tom ära – möjligen avses självupptagenhet, egocentriskhet och 
fåfänga 

b. Utmana inte varandra – provocera inte andra  
c. Avundas inte varandra – var inte avundsjuka (jfr 2 Mos 20:17) 

 
Anmärkningar.  

• I bibeltexten står frukt i singularis. Det innebär att alla dessa karaktärsdrag, mer eller 
mindre, kommer att framträda hos var och en som helgas av Anden. Det går t.ex. inte 
att ”välja” vänlighet men strunta i tålamod. Endast bland köttets gärningar (pluralis) 
går det att ”välja” vissa synder framför andra, och det kan göra oss egenrättfärdiga 
då vi tycker att vi ”minsann inte är som den där som gör si och så”. Bibeln säger dock 
att det där enbart är självbedrägeri eftersom den som brutit mot ett av buden har 
brutit mot alla eftersom alla buden kommer från en och samme Gud (Jak 2:10-11). 

• Notera också skillnaden i ordval mellan gärningar och frukt. Gärningar (grek ergon) är 
något vi producerar själva, frukt (grek karpos) är något som springer fram naturligt 
som en konsekvens av det inneboende livet. 

                                                        
4 Gal 5:26 är ganska unikt då det innehåller tre ord (kenodoxos = ”tom ära”, prokaleo = ”utmana”, phthoneo = 
”avundas”) som inte finns någon annanstans i NT (sådana ord kallas ibland för hapax legomena). 


