DEN HELIGE ANDE– del 1 (Lars Mörling 2004)
Anden i Gamla Testamentet
Inledning. Ordet för Ande (hebreiska ”Rauch” och grekiska ”Pneuma”) betyder
vind, andedräkt, ande.
Guds Ande är det liv som utgår ur Gud utan vilken människan är kraftlös.
Anden är som en gudsvind som människan inte har kontroll över. Anden står för
Guds kraft och närvaro.
1. Anden som Guds kraft
- Gudsvind (1Mos 1:1-3, Jes 40:6-8).
Samspelet mellan vinden och Anden och mellan Ordet och Anden syns
på flera ställen i GT.
- Gideon (Dom 6:33-34).
Gideon bekläddes med Andens kraft till seger över en överlägsen
fiende.
- Simson (Dom 14:5-6).
Simson fick genom Guds Ande övernaturlig fysisk styrka.
2. Anden som Guds närvaro
- Ps 139:7-12
Herrens Ande är densamme som Herren själv, som är den allestädes
närvarande Guden.
- Mose och folket (4Mos 11:16-17, 24-26).
Samma Ande som var över Mose kom över de 70 äldste.
- Saul och profetlärjungarna (1Sam 19:19-24).
Den Ande som var över Samuel och profetlärjungarna kom också
över Saul. Det verkar som om Andens närvaro var geografiskt begränsad
till den plats där Samuel befann sig.
3. Anden och tjänsterna
- profet (Mika 3:8, Sak 7:8-13).
Profeten Mika var viss om att han var uppfylld av Herrens Ande
till att tala Guds ord.
Profeten Sakarja säger att Herren genom sin Ande talade genom
tidigare profeter.
- kung (1Sam 16:12-13).
När profeten Samuel smorde den unge David till kung kom Guds
Ande över David från den stunden.
- hantverk (2Mos 31:1-5).
Besalel fick konstnärliga förmågor genom Guds Ande till att
tillverka föremålen till tabernaklet i öknen.
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4. Anden och Nya Förbundet
- Joel 2:28-29
Det ska en gång ske en andeutgjutelse över hela mänskligheten.
Alla människor ska kunna få del av Anden oavsett social ställning och
bakgrund. Det ska ske märkliga övernaturliga saker när Anden verkar.
- Jes 44:3-4
Herren ska utgjuta sin Ande över sitt folk.
- Hes 36:26-27
Guds folk ska få ett nytt hjärta när Anden börjar bo i dem.
Resultatet blir att Anden ger troende kraft till att lyda Gud och hans ord.
5. Anden och Messias
- Jes 11:1-5
Löftena om Anden kopplades till Messias. Han skulle komma i Andens
fullhet. Han skulle verka i Andens kraft och Andens egenskaper.
- Jes 42:1-4
Herrens Ande skulle komma över Herrens tjänare (det skedde också vid
Jesu dop). Herrens tjänares kallelse gällde hela världen. Trots sin
ödmjukhet och varsamhet skulle hans kraft vara oemotståndlig.
Anden beskrevs i GT som Guds kraft och som Guds närvaro. Anden utrustade
vissa människor för tjänst.
Profeterna började tala om en ny tid när Gud skulle utgjuta sin Ande över alla
människor och att Guds Ande skulle bo i de troende. Profeterna kopplade även
Anden till Messias som skulle komma. Han skulle komma med Anden.

2

DEN HELIGE ANDE – del 2
Anden och Kristus
Anden skulle komma med Kristus enligt Gamla Testamentet. Det är precis vad
vi ser i evangelierna.
1. Anden kom över Jesus vid hans dop (Luk 3:21-22)
Treenigheten, Fadern, Sonen och Anden uppenbarades vid dopet. Profetian
över Herrens tjänare från (Jes 42:1) gick i uppfyllelse.
2. Anden ledde Jesus
ut i öknen för fasta och prövning (Luk 4:1-2).
Efter dopet ledde Anden Jesus ut i öknen för en 40-dagarsperiod av
fasta. I slutet av perioden mötte Jesus Satan som frestade honom och
Jesus vann seger i Andens fullhet och kraft.
till tjänst (Luk 4:14-15).
I Andens fullhet och kraft började Jesus sin tjänst. Allt Jesus gjorde och
sade skedde i Andes fullhet och kraft. Jesus sa också att hans ord och
gärningar kom från Fadern (Joh 14:10-11). Den treenige uppenbarades i
Kristus.
3. Jesus bekräftade profetian om Anden (Luk 4:16-21)
Jesus talade i synagogan i Nasaret och bekräftade att Jesajas profetia (Jes
61:1) om Messias och Anden gått i uppfyllelse i honom själv.
4. Jesus undervisar om Anden
Jesus ska sända Anden som utgår ur Fadern (Joh 15:26).
Versen beskriver enhet och harmoni i Gud. Anden utgår ur Fadern hela
tiden, som vatten flödar ur en källa. Sonen ska sända Anden som utgår ur
Fadern och Anden ska vittna om Sonen.
Fadern ska sända Anden enligt Sonens bön (Joh 14:15-17).
v15 ” Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.” sa Jesus. Men
klarar vi av det i egen kraft? Naturligtvis inte.
Jesus ska be Fadern att han ska ge lärjungarna en annan hjälpare som för
alltid ska vara hos Jesu lärjungar och bo i dem. Ordet ”Hjälpare”
(parakletos) betyder en som för vår talan, en som stöttar och bistår oss.
Anden skulle vara en annan hjälpare. Anden skulle alltså ersätta Jesus som
hjälpare, han som hjälpt dem att lära känna Gud och att följa Gud. Detta lär
oss något om den treenige Guden.
Parallellerna mellan Guds Son och Anden som "Hjälpare" är stora:
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- som Sonen hade utgått från Fadern skulle Anden utgå ur Fadern
(Joh 16:28, 15:26).
- som Fadern sänt Sonen till världen skulle Anden sändas av Fadern och
Sonen till världen (Joh 7:29, Joh 14:16, 16:7).
- som Anden varit över och i Sonen skulle Anden vara över och i
lärjungarna (Joh 1:32, 14:17).
- som Sonen undervisat sanningen skulle Anden leda lärjungarna in i hela
sanningen (Joh 8:45-46, 16:13).
- som Sonen vittnat om Fadern skulle Anden tillsammans med lärjungarna
vittna om Sonen (Joh 1:18, 15:26).
- som Sonen förhärligat Fadern skulle Anden förhärliga Sonen (17:4,
16:14).
Anden är Guds närvaro i oss (Joh 14:18-27, 15:1-11, 7:37-39).
Anden är just Guds närvaro i våra liv och Jesus förklarar här för
lärjungarna resultatet av Anden.
v 18 ”Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.”
Hur ska Jesus som snart skulle lämna världen ändå komma till lärjungarna?
Jo, genom den helige Ande i oss.
v 19 ”Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se
mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva.”
Hur ska lärjungarna se Jesus när världen inte kan se honom? Jo vi ska se
honom genom Anden som bor i oss.
v 20 ”Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i
er.”
Hur ska vi förstå sanningen om Gud och sanningen om Kristus i oss? Jo,
genom Anden som bor i oss
V21 ”Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som
älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa
mig för honom.”
Kärleken till Jesus Kristus uttrycks i vår lydnad och överlåtelse. Kärleken
blir besvarad av Fadern och Sonen som ska älska oss och visa sig
för oss. Hur ska han visa sig och sin kärlek för oss? Jo,
genom Anden som bor i oss.
V22-23 ”Judas — inte Judas Iskariot — frågade: ’Herre, hur kommer det
sig att du skall visa dig för oss men inte för världen?’ Jesus svarade: ’Om
någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar
mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från
mig utan från Fadern som har sänt mig.”
Judas undrar varför bara lärjungarna ska få se Jesus. Jesus har redan sagt i
v 17 att världen inte kan ta emot den helige Ande. Så svaret blir helt enkelt
att den som älskar Kristus bevarar och håller hans ord och det sker genom
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Andens hjälp i oss. Men den som inte älskar Kristus håller inte heller hans
ord.
Löftet till oss är att Fadern och Sonen ska bo i oss genom sin Ande
dvs. treenig Gud bor i oss.
v 27 ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det
som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”
Jesus lovar sina lärjungar sin frid. Vi ska få hans frid genom Anden som
bor i oss. Frid är ju en Andens frukt.
Andens uppgifter
Överbevisa om synd, rättfärdighet och dom (Joh 16:5-11).
Jesus säger att det är bättre att han går bort för att sända den helige Ande
till lärjungarna. När Hjälparen kommer ska han överbevisa världen om
synd, rättfärdighet och dom.
”Synd: De tror inte på mig.”
Den yttersta konsekvensen av synden, att inte tro på den Gud sänt i
världen, Jesus Kristus (Joh 3:18-19, 36, 8:24).
”Rättfärdighet: Jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre.”
Jesus dog som en dödsdömd kriminell person när han korsfästes. Men
han var den rättfärdige som återvände till Fadern (Joh 3:13, 6:61-62,
13:1, 16:28).
”Dom: Denna världens härskare är dömd.”
Domen skulle verkställas över den onde i samband med Sonens
förhärligande (Joh 12:31-32, 13:27-32, 16:33).
Påminna lärjungarna om Jesu ord (Joh 14:26).
”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”
Anden skulle också leda lärjungarna in i hela sanningen (Joh 16:13) och
förhärliga Jesus (Joh 16:14-15). Här är förklaringen till Nya
Testamentet, den är Andens verk.
Föda på nytt (Joh 3:3-8).
Jesus förklarar för Nikodemus att en människa måste födas av Anden för
att kunna se och komma in i Guds rike.
Sammanfattning
Anden kom över Kristus i dopet. Allt Jesus gjorde och sade gjordes i Andens
fullhet och kraft. Jesus sa även att orden och gärningarna var Faderns. Den
treenige Guden verkade samtidigt i Kristus.
Jesus undervisade om Anden, Hjälparen, som Guds närvaro i den troende.
Den helige Ande skulle säga sanningen till världen ifråga om synd, rättfärdighet
och dom. Anden skulle vittna om Jesus och förhärliga Jesus. Den som vill
komma in i Guds rike måste först födas av Anden, av Gud.
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DEN HELIGE ANDE – del 3
Andens egenskaper
Vi ska här se mer på Andens personliga egenskaper. Att den helige Ande är
Guds närvaro och Guds kraft är tydligt, men är Anden verkligen en person? Är
Anden Gud?
1. Jesus gav Anden personliga egenskaper.
- Anden ska lära och påminna lärjungarna om Jesu ord (Joh 14:26).
- Anden ska vittna om Jesus (Joh 15:26).
- Anden ska tala om sanningen för världen (Joh 16:8-11).
- Anden ska leda lärjungarna in i sanningen (Joh 16:13).
- Anden ska förhärliga Jesus (Joh 16:14).
2. Den Helige Andes egenskaper i Apostlagärningarna.
Anden som kraft
- Kraft till att vittna (Apg 1:8).
- Kraft till att lida (Apg 7:54-60).
- Kraft mot den onde (Apg 13:8-12).
Anden som person
- Anden kan bli utsatt för bedrägeri (Apg 5:3).
- Anden kan vittna om Jesus (Apg 5:29-32).
- Anden kan få personer att försvinna (Apg 8:39).
- Anden kan tala till människor (Apg 10:19-20, 20:23).
- Anden kan tala genom profeter (Apg 11:27-28, 21:10-11).
- Anden kan tala till en församling (Apg 13:1-3).
- Anden kan sända ut missionärer (Apg 13:4).
- Anden kan vara med och fatta beslut (Apg 15:28-29).
- Anden kan stoppa resor (Apg 16:6-7).
- Anden kan tillsätta tjänster i församlingen (Apg 20:28).
3. Anden som Gud (Matt 28:18-20)
Dopet sker i den treenige Gudens namn (ordet "namn" står i singularis). Han
som är Fader, Son och helig Ande i en Gudom.
Anden är densamme som Gud (Apg 5:3-4, 9)
Petrus använder omväxlande "den helige Ande, Gud, Herrens Ande" när
han syftar på en och densamme.
Enhet i Gudomen
- Anden är Faderns och Sonens Ande (Rom 8:9-11).
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- Anden är Sonens Ande (Gal 4:4-7, Apg 16:6-7).
- Anden och Sonen är ett (2Kor 3:16-18).
Tre personer i Gudomen
- Enhet i vår tro (Ef 4:3-6).
- Enhet i Guds gåvor och tjänster (1Kor 12:4-6).
Stället blir ännu starkare om man läser 1 Kor 12:3.
Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger:
"Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga: "Jesus är herre", om
han inte är fylld av den heliga anden.
Det är bara den som är fylld av Guds Ande som kan säga att Jesus är
"Kyrios" HERREN, alltså den samme som Jahve.
- Enhet i Gud i himlen (Upp 1:4-6).
- Den apostoliska välsignelsen (2Kor 13:13).
Den helige Ande är Gud. Han är en person med personliga egenskaper.
Samtidigt är Anden Guds närvaro och kraft i församlingen och i den troende.
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DEN HELIGE ANDE – del 4
Andens dop
Vi ska tala om något som vållat både glädje och splittring bland troende de
senaste hundra åren, nämligen Andens dop.
Under det att pingströrelsen växte fram i början av 1900-talet utvecklades en
lära som kopplade ihop andedopet och tungotalet, där man lärde att tungotalet
var tecknet på att en troende var andedöpt. Man lärde alltså att en människa först
blir pånyttfödd i den helige Ande när man kommer till tro och att den troende
senare blir döpt i Anden när man fått tungotalet som ett tecken på att man blivit
andedöpt.
Vidare lärde man att en troende som inte blivit andedöpt och talat i tungor inte
kunde vara fylld av Anden och därmed inte heller använd av Gud på ett
andefyllt sätt. Ett problem med denna undervisning om Andedopet var att den
skapade ett A- och B-lag i församlingen.
De senaste 30-40 åren har denna lära tonats ned och idag har man i svenska
pingstkretsar en betydligt mer nyanserad undervisning om andedopet.
Vi ska försöka att bringa en större klarhet kring frågorna om Andedop och
Andeuppfyllelse. Vi börjar med Andedopet.
1. Johannes Döparens ord om Kristus och Anden
- Kristus ska döpa i helig Ande och eld (Luk 3:15-16, Joh 1:32-34).
Elden syftar just på Andes helighet. Elden används i skriften som symbol
för att Gud bränner bort sådant som inte behagar honom i våra liv enligt
Gudsorden ”Ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig.” (3Mos
19:2). Anden skulle också enligt profeternas löfte ge de troende kraft att
lyda Gud (Hes 36:26-27).
2. Kristi ord om villkoret för att få del av Anden
- Tro på Kristus (Joh 7:37-39).
3. Kristus bekräftar att han sänder Anden och döper i Anden
- Fadern och Sonen sänder Anden (Joh 14:16, 15:26, 16:7).
- Lärjungarna skulle döpas i Anden på Pingstdagen (Apg 1:4-5).
- Lärjungarna blev döpta i Anden på Pingstdagen (2:1-4).
4. Petrus förklarar Andedopet på Pingstdagen
- Petrus pekar på uppfyllelsen av Joels profetia (Apg 2:16-21).
”Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.” (Apg 2:21)
- Jesus är HERRE (kyrios) (Apg 2:34-36).
- HERREN Jesus har utgjutit Anden (Apg 2:33, 17).
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- Var och en som åkallar HERREN Jesu namn skall bli räddad (Apg 2:21,
37-39).
"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får
förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva." (Apg 2:38)
Andedopet hör alltså samman med frälsningen. Villkoret för Andedopet är
detsamma som villkoret för frälsningen. Nämligen tro på Herren Jesus
Kristus.
5. Paulus förklarar Andedopet
- Alla troende är döpta i Anden och är lemmar i Kristi kropp
(1Kor 12:12-13).
”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många
kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma
kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått
en och samma Ande att dricka.”
- Alla lemmar i Kristi kropp är döpta i Anden.
- Alla lemmar i Kristi kropp har fått dricka av Anden (Joh 4:14, 7:37-39).
Genom tro på Jesus Kristus blir vi lemmar i hans kropp och får dricka av
Anden.
Sammanfattning
Herren Jesus Kristus kom för att döpa i Helig Ande. De villkor Jesus själv
ställde upp för att få del av Anden är exakt samma villkor som apostlarna Petrus
och Paulus ställde upp för Andedopet, nämligen omvändelse och tro på Jesus
Kristus. Dessa villkor är identiska med villkoren för frälsning i Nya Testamentet
och därmed pånyttfödelse i den helige Ande.
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DEN HELIGE ANDE – del 5
Andens fullhet
Nya Testamentet uppmanar de troende att låta sig fyllas av den helige Ande.
”Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande”
(Ef 5:18)
1. Anden utgöts över grupper
I den första kristna tiden läser vi i Apg att Anden utgöts över grupper av
människor. De exempel som finns följer i stort den programförklaring som
Herren Jesus gav strax före sin himmelsfärd i (Apg 1:8) ”Men ni skall få kraft
när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem
och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
- Anden utgöts i Jerusalem på Pingstdagen (Apg 2:1-4)
Pingstdagens under skedde i Jerusalem när Anden utgöts över lärjungarna.
När Anden föll över lärjungarna för första gången så skedde det med yttre
tecken som kunde uppfattas av människans sinnen. Det dånade som när det
stormar, tungor som av eld visade sig och fördelade sig till var och en.
Samtliga närvarande uppfylldes av Anden och började tala olika jordiska
språk. När Anden utgöts för första gången i Jerusalem skedde det med
övernaturliga manifestationer.
- Anden gavs via apostlarna i Samarien (Apg 8:4-8, 14-17)
Evangelisten Filippus predikade i Samarien och många kom till tro och
blev döpta. Däremot föll inte den helige Ande över Samarierna.
När apostlarna i Jerusalem fick höra att samarierna tagit emot evangeliet
skickades apostlarna Petrus och Johannes dit. De nydöpta samarierna fick
då ta emot Anden genom handpåläggning. Exakt vad som hände står
inte i texten men vi får förmoda att alla uppfylldes av Anden.
- Anden utgöts över hedningar i Kornelius hus (Apg 10:44-48)
Kornelius var inte jude, utan tillhörde den väldiga grupp av folkslag som
judarna kallade för ”hedningar”. Kornelius var dock en varmt troende som
”fruktade Gud” dvs. en hedning som konverterat till judisk tro.
Herren skickade en ängel med tydliga instruktioner om hur han skulle
hämta Petrus från staden Joppe. Samtidigt uppenbarade Herren för Petrus
att han som var jude skulle följa med till hedningen Kornelius hus, han som
aldrig tidigare gått in i en hednings hus.
Medan Petrus predikade evangeliet hos Kornelius, föll den helige Ande
över alla närvarande hedningar och de började tala i tungor. De blev
sedan alla döpta i vatten i Jesu namn.
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I det här fallet förekom ingen handpåläggning utan Anden bara föll ungefär
som på Pingstdagen.
- Anden utgöts över 12 män i Efesos (Apg 19:1-7)
Denna grupp män var efterföljare till Johannes Döparen och kände inte till
Jesu gärning eller att den helige Ande var given. Paulus döpte då om dem
i Jesu namn och lade händerna på dem. Då föll Anden över dem och de
började tala i tungor.
Ovanstående 4 exempel följer väl den programförklaring som Herren givit att
apostlarna skulle få kraft att vittna om Jesus i Jerusalem (som ju låg i Judéen),
hela Judéen, Samarien och till jordens yttersta gräns, till hedningarna.
Aposteln Petrus spelade en avgörande roll på Pingstdagen i Jerusalem, när
evangeliet fördes till Samarien och slutligen till hedningarna. Han hade en
speciell kallelse bland apostlarna som bl.a. visades i det namn han fick
”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag
bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.
Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara
bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”
(Matt16:18-19)
Här i Apg möter vi Petrus ”med nycklarna”. Petrus fick vara med och liksom
låsa upp nya områden för evangeliet.
Vi behöver också notera att det finns andra exempel på omvändelser i Apg som
inte åtföljdes av liknande synliga manifestationer av Andens verk.
2. Individer fylldes av Anden i Apg
Det finns i Apg två typer av andeuppfyllelse. En statisk, som beskriver en
hängiven troendes karaktär och en momentan, där den troende i ett ögonblick
fylls av Anden.
- Ett karaktärsdrag på Barnabas (Apg 11:24).
- Ett karaktärsdrag på Stefanos och diakonerna (Apg 6:1-5).
- Petrus uppfylldes av Anden flera gånger (Apg 2:4, 4:8).
- Paulus uppfylldes av Anden flera gånger (Apg 9:17-19, 13:8-12).
En troendes normala tillstånd är att var fylld av tro och helig Ande.
Samtidigt kan Anden på ett mycket speciellt sätt fylla en troende och det
kan ske med starka manifestationer av Andens verk, såsom tungotal, under
och tecken.
3. Hur kan vi leva ett Andefyllt liv?
- Alla troende har tagit emot Anden genom tron på Kristus (Gal 3:1-6).
- Alla troende behöver vara fyllda av Anden (Gal 5:13-25).
- Vi får inte ge köttet tillfälle att styra oss.
- Vi behöver vandra i Anden .
11

- Att styras av köttet leder till en andlig katastrof.
- Att styras av Anden leder till ett liv i Andens karaktär.
- Vi behöver hålla oss till Kristus och korsfästa vårt kött (Gal 2:19-20).
Innan vi tog emot Kristus hade vi bara ”köttets” natur i oss. När vi blev
frälsta kom den helige Ande in i oss. Dessa två naturer ligger i strid med
varandra. Man kan ta bilden av en svart hund (köttet) och en vit hund
(Anden). Beroende på vilken vi matar mest kommer den ena eller den
andra att växa sig stark i oss och på verka vår person. Vi måste välja Jesus
som ett medvetet förstaval i våra liv.
Sammanfattning: Vi behöver leva nära Jesus Kristus; så att vi kan uppfyllas av
Anden; så att Andens frukt blir synlig i oss; så att det kan sägas om oss att vårt
normala tillstånd är ett liv fyllt av tro och helig Ande.
Vi behöver vara öppna för att Gud på ett särskilt sätt vill fylla oss med Anden
flera gånger. Det kan innebära starka upplevelser och manifestationer av
Anden. Det kan innebära att vi får ytterligare nådegåvor för tjänst i Gud rike.

12

DEN HELIGE ANDE – del 6
Andens gåvor
Andens gåvor är ibland spektakulära så att själva gåvan tenderar att dra till sig
uppmärksamhet. Och eftersom vi människor har en svaghet av att vilja synas
finns risken att vi helst vill ha en spektakulär gåva som verkligen syns, så att
också vi får synas. Detta var ett problem i Korint där man hade många olika
nådegåvor och Paulus tar upp problemet i sin undervisning om gåvorna. Men
alla gåvorna är viktiga både de som är spektakulära och de som fungerar mer i
det tysta.
1. Anden ger gåvor efter sin vilja (1Kor 12:7-11)
Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor
åt var och en. (1Kor 12:11)
Detta innebär att alla troende har minst en nådegåva som Anden givit efter sin
vilja.
2. Anden ger gåvor för församlingens uppbyggelse (1Kor 14:12)
Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då att i
överflöd få sådana som uppbygger församlingen.
3. Anden ger gåvor för en tjänst (1Kor 12:12-30)
Varje del i kroppen har en gåva (förmåga) och en funktion. Så är det med både
människans kropp och Kristi kropp. En nådegåva är inget självändamål utan
syftet med en nådegåva är att den ska vara i funktion för att uppbygga Kristi
kropp. Den gåva jag har borde vara vägledande för min huvudsakliga tjänst i
församlingen. ”Gåvobaserade tjänster” är en nyckel till en fungerande
församlingsgemenskap.
4. Anden ger olika gåvor (1Kor 12:7-11, Rom 12:3-8, Ef 4:7-13)
Paulus använder bilden av en kropp med många lemmar som har olika
funktioner. Betoningen ligger på enhet och mångfald samtidigt. Målet för hela
kroppen är att bli uppbyggd till en mognad som svarar mot Kristi fullhet och då
är alla lemmars gåvor och tjänster viktiga. Kristi fullhet finns bara i helheten.
5. Vårt ansvar är öppenhet, sökande, tjänande (1Kor 12:31, 14:1, 14:12-14)
Vi behöver aktivt söka Herren för att upptäcka den gåva vi fått och för att få fler
gåvor som vi kan använda till att tjäna andra med. Vi behöver också hjälpa
varandra att upptäcka gåvorna och att bereda rum för gåvorna så att de kommer i
funktion i församlingen.
6. Andens gåvor och kärleken (1Kor 13, 12:31, 14:1)
Sammanhanget betonar enheten och mångfalden i Kristi kropp. Ofta tror vi
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människor att den som har vissa gåvor också automatiskt är fylld av Anden, men
så är det inte. Man kan ha många gåvor utan att vara fylld av Guds kärlek men
man kan inte vara fylld av Guds kärlek utan att samtidigt vara fylld av Anden.
Kärlek ju är Andens frukt. Ordet kärlek i 1Kor 13 är ”agape”, Guds kärlek och
inget som vi människor kan prestera utan den helige Andes fullhet.
- Andliga gåvor utan kärlek är värdelösa (1Kor 13:1-3)
Detta innebär också att för att en nådegåva ska kunna fungera på rätt sätt
måste vi vara fyllda av Anden, av Guds kärlek.
- Kärleken beskrivs i ljuset av sammanhanget (1Kor 13:4-7)
- 8 negativa karaktärsdrag, vad kärlek inte är.
- 7 positiva karaktärsdrag, vad kärlek är.
Flera av de negativa karaktärsdragen (vad kärlek inte är) är direkt farliga
och skadliga i samband med utövande av nådegåvorna.
"Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte
skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den
brusar inte upp, den vill ingen något ont." 13:4-5
- Kärleken är evig och därför större än gåvorna (1Kor 13:8-12)
Gåvorna är begränsade till den här tiden men kärleken är evig.
Gåvorna behövs här i tiden eftersom vår kunskap och förståelse av Gud
är begränsad, men i härligheten ska vi se ansikte mot ansikte.
- Endast tro, hopp och kärlek ska bestå (1Kor 13:13)
Det handlar om en tro som gått i fullbordan, ett hopp som uppfyllts. Men
kärlek är störst för kärleken får sin uppfyllelse i vår eviga gemenskap
med Gud, ty Gud är kärlek.
Sammanfattning
Vi ska vara öppna och aktivt sökande efter att få fler nådegåvor. Vi behöver även
hjälpa varandra att upptäcka varandras gåvor och ge utrymme för ett tjänande i
våra olika nådegåvor. Gåvorna är till för att uppbygga Kristi kropp. Den nådegåva
vi har borde leda oss till den tjänst vi gör i församlingen. Alla behövs och alla är
lika värdefulla oavsett om det är en spektakulär nådegåva eller en som verkar i det
tysta. Nådegåvorna kan bara fungera rätt när vi är fyllda av Anden, av Guds
kärlek. Alla lemmar ska sträva mot Kristus han som är huvudet för sin kropp och
som fyller oss med helig Ande.
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