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Vandra i Anden så gör ni inte 
vad köttet begär

Vad säger Guds Ord och hur fungerar det egentligen?

Anders Pihl



Utgångstext Gal 5:13-18

"Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den 
onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela 
lagen är uppfylld i detta enda budord: "Du skall älska din nästa som dig 
själv." Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir 
uppslukade av varandra. 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. 



Hur mycket förstår vi av detta egentligen?

Undervisningspass 1

• Människans vandring i köttet började med syndafallet, så vi startar där.

• En god förståelse av begreppen ande och kött är nödvändigt för att förstå Guds oerhört 
stora gåva i försoningen

• Så vad säger Bibeln om begreppen ande och kött?

• Vad innebär försoningen för oss, två diken.

Undervisningspass 2

• Hur ser då då vägen ut?

• Vad är normal-tillståndet för vår vandring?

• Varför behöver vi svårigheter i form av lidande, fostran och prövningar?

• Vilken hjälp finns att få?

• Vad innebär det då att vandra i anden i din och min vardag?



Människan skapad till Guds avbild

• Den österländska definitionen av människan är falsk
• Att hon är en ande, har en själ och bor i en kropp, stämmer inte.

• Detta har anammats av stora delar av kristenheten och ställer till med 
förvirring.

• Människan är enligt bibeln en sammansatt enhet av ande, själ och 
kropp = en levande själ



Hur vandringen i köttet startade

• I lustgården levde människan i gemenskap med Gud och var helt 
nöjda med att vara skapade till Guds avbild. Människan vandrade i 
ande.

• Syndafallet: en gigantisk förbättrings-försämring! 

• Vandringen i ande är gemenskap med Herren = förtröstan på och  
beroende av Herren. 

• Vandringen i köttet strävar efter oberoende från Herren = förtröstan 
på sig själv eller människor och bryter gemenskapen med Herren.



Människan ögon öppnades

• Och hon blev blind! Blind för vem Gud är, vad som är livets mening och att 
kunna hantera kunskapen om gott och ont.

• Joh 9:39-41 "Jesus sade: "Till en dom har jag kommit i världen, för att de 
som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda." Några fariseer 
som var med honom hörde detta och sade: "Inte är väl också vi blinda?" 
Jesus sade: "Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger 
ni att ni ser. Därför står er synd kvar."

• Konsekvenserna:
• Nakenhet och skam: fikonlöven
• Jämförelsens förbannelse: Kain slog ihjäl Abel pga jämförelse. 
• Jämför situationen i Sverige: Vi anser oss ha så god syn och vara så goda att vi kan 

exportera vår godhet. 



Urskiljning av ande och kött

Jer 17:5-9 "Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på 
människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig 
bort från HERREN. Han är som en torr buske på heden och får inte se något 
gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med 
salthedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på 
HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd 
planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar 
inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett 
torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Bedrägligare än allt 
annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?" 
Rom 7:18 "Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. 
Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte." 

• Vissa svagheter, eller många svagheter, nej: inte NÅGOT gott!



Skillnader mellan kött och ande 

Kött

• Oberoende

• Förtröstar på kött

• Jämförelse 

• Fokuserar på sig själv 

• Kortsiktig

• Strävar efter styrka och kontroll

• Undviker lidande

Ande

• Beroende och gemenskap

• Förtröstar på Herren

• Tacksamhet/förnöjsamhet

• Fokuserar på Herren och tjänst

• Långsiktig

• Godtar svaghet och icke-koll

• Tar på sig korset



Vad är kött och vad är ande

• Ockultism, new age som verkar andligt är i själva verket köttsligt

• Att göra karriär i Guds rike är köttsligt

• Att söka upplevelser för dess egen skull är kött.

• Att stå i second hand för Herren är ande

• Att bedja i det fördolda är ande

• Att vandra med Herren i en oglamorös vardag är ande

• Att städa, eller sköta ekonomin eller vad som helst för Herrens skull är ande

• Strävan efter under och tecken kan vara både ande och kött beroende på 
målet.



Vad innebär försoningen för oss: två diken

Att inte förstå eller tro på radikaliteten 
i Jesu försoning (slaveri)

• Att inte anse Jesu försoning vara 
tillräcklig för just mina synder

• Att syndakännedom och  ånger är 
något som gör Guds hjärta välvilligt 
mot oss (istället gör det vårt hjärta 
mottagligt för Hans nåd)

• Köttet vill ideligen komma tillbaka 
och lägga till lite egen prestation

Att utlova för mycket: förändrade 
villkor för denna tiden (villfarelse)

• Du kan bli rik, frisk, framgångsrik

• Du kan leva i seger över synden 
mer eller mindre ständigt

• Människans beroende av Gud 
blir otydlig ” det är tur att Gud 
har oss”

• Många nya läror utgår från 
detta. (alla tidigare generationer 
har misslyckats, men nu!!!)



Hur ser vägen ut? 1/2

• Vi har ett val som möjliggjorts av Kristi försoning

Rom 6:1-11 "Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att 
nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, 
hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla 
som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är 
alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi 
skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom 
Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som 
hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse 
som hans. 



Hur ser vägen ut? 2/2

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att 
syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar 
under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med 
Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig 
mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre 
någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång 
för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se 
på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus."



Den troendes kamp med synden 1/2

Rom 7:14-25 "Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till 
slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det 
jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör 
det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men 
då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag 
vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos 
mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör 
jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 



Den troendes kamp med synden 2/2

Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, 
utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det 
goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig 
över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i 
strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens 
lag i mina lemmar. Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna 
dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag 
själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."



Och frigörelsen från synden

Rom 8:1-4 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och 
dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom 
den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son 
som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i 
hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss 
som inte lever efter köttet utan efter Anden.”

• Hur kommer man från Rom 7 till Rom 8?

• Det finns en väg…



Den övermåttan härliga vägen!
Tron (1/2)

Tron ser på radikaliteten i Jesu försoning, vänder blicken från oss till Honom!

• Rom 5:10 "Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud 
genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom 
hans liv, när vi nu är försonade." 

• 2Kor 5:19-21 "Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han 
tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt 
oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som 
förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den 
som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi 
i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud."



Den övermåttan härliga vägen!
Tron (2/2)

Tro på radikaliteten i Jesu försoning

Joh 3:16-18 "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, 
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 
Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att 
världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte 
dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på 
Guds enfödde Sons namn." 



Den övermåttan härliga vägen!
Hoppet

Hoppet hjälper dig hålla kursen ochgör dig målinriktad på riket som kommer

Hebr 6:19-20 "I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som 
når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för 
oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.”

Rom 5:1-5 "Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud 
genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den 
nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara 
det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger 
tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss 
inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som 
han har gett oss."



Den övermåttan härliga vägen!
Kärleken (1/2)

Vi älskar för att Han först älskat oss

Ef 3:14-21 "Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad 
Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin 
härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin 
Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade 
och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna 
förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi 
kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt 
uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om 
eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i 
församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, 
amen." 



Den övermåttan härliga vägen!
Kärleken (2/2)

Kärleken är i motsats-förhållande till köttet

Gal 5:13-26 "Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten 
så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 
Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: "Du skall älska din nästa 
som dig själv." Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte 
blir uppslukade av varandra. 



Vad är normal-tillståndet för vår vandring?

2 Kor 4:7-12 "Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall 
vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda men inte utan 
utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men 
inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli 
synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, 
för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i 
oss, och livet i er.”

• Detta låter inte så kul för köttet. Skall man förmedla liv är villkoret en 
beredskap till lidande.

• Vi kan inte stänga av vår egen kraft. Gud gör det genom att sätta oss i 
situationer enligt ovan, om vi tillåter Honom.



Lidandets betydelse

Hebr 5:7-10 "Medan han levde här i köttet, ropade han högt under 
tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från 
döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var 
Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade 
fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder 
honom, och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som 
Melkisedek." 

1Petr 4:1-2 "Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna 
er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, 
så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär 
utan efter Guds vilja." 



Betydelse av fostran

Hebr 12:5-7,11 "Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: " Min 
son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av 
honom. " "Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som 
han har kär. " Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar 
med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin 
far? För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men 
för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och 
rättfärdighet som frukt." 



Prövningarnas betydelse

Jak 1:2-5 "Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar 
ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör 
prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad 
gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 
Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla 
villigt och utan förebråelser, och han skall få den." 



Det finns hjälp att få

Hebr 2:18 "Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa 
dem som frestas." 

Hebr 4:14-16 "Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som 
har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 
Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra 
svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt 
oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet 
och finna nåd till hjälp i rätt tid." 



Samvetet behöver rening!

Hebr 9:11-14 "Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det 
goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som 
inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här 
skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med 
bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig 
återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en 
kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall 
då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi 
tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande 
framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud." 



Varför behöver vi lidande, fostran och 
prövningar?
2Kor12:7-10 "Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa 
utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en 
Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. Tre 
gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: "Min 
nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre 
berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder 
jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, 
eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." 

Jmfr Jakobs höft

• Gud fostrar oss för vårt eviga väl

• Vi skulle annars spåra ur



Vad innebär det då att vandra i anden i din 
vardag?
• Sätt full tilltro till Jesu försoning oavsett hur det känns.

• Att få ha ett rent samvete (den troendes startkapital) som endast 
baseras på vad Jesus gjort och ingenting på min egen prestation.

• Tillåt Herren att göra dig svag och beroende av Honom även om detta 
är ”jobbigt”. Du kan leva i din kallelse NU.

• Knalla på med Herren i barnaskapets trygghet och glädje, särskilt då 
vägen blir svår. Leta inte fel hos dig själv, fokusera på Jesus.

• Räkna med att Gud låter allt samverka till det bästa. Även dina felsteg.

• Låt den barmhärtige trädgårdsmästaren rensa dig, och inte du själv.



Vad innebär det då att vandra i anden i min 
vardag?
• Får sätta tilltro till att Herrens är min rättfärdighet och det räcker!

• Enskild tid med Herren och Hans ord

• Har alltid hamnat på jobb där beroendet till Gud behövts.

• ”Herre, visa än en gång att det inte är min förmåga du räknar med..”

• Jag räknar med Guds hjälp och ledning.

• Ber Gud att kunna se de tillfällen Han förberett.

• De flesta dagarna är vanliga ”grå” dagar och ändå ser jag tydligt Guds 
nåd när jag tittar bakåt.



Avslutande bön

Psalm 85 "HERRE, förr var du nådig mot ditt land, du gjorde slut på Jakobs 
fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning, du övertäckte all dess synd. Sela. 
Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss 
igen, du vår frälsnings Gud, upphör med din harm mot oss! Skall du för alltid 
vara vred på oss, skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra 
oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? HERRE, låt oss se din nåd 
och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar. Han talar frid 
till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap. Hans 
frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt 
land. Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas. Sanning 
skall växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himlen. HERREN skall ge 
oss det som är gott, vårt land skall ge sin gröda. Rättfärdighet skall gå framför 
honom och bereda väg för hans steg." 


