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1. Du är, du har och du kan vad Guds ord säger 

Det Gud säger står i Bibeln. Så du är vad Guds ord säger att du 
är. Du har det Guds ord säger att du har. Du kan göra det Guds 
ord säger att du kan göra. 

Guds ord är Guds tankar 
För att vi skall få reda på vad andra tänker om oss, måste de på 
något sätt kommunicera det till oss, antingen i tal, i skrift eller i 
bild. För att du skall veta vad Gud tänker om dig måste du gå till 
Guds ord, där talar Gud om sina tankar för dig.  

Gud har höga tankar om dig 
Jes 55:8-9 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte 
mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre 
än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina 
tankar högre än era tankar.”  
Om du är beredd att acceptera Guds tankar och ta emot dem 
kommer de att lyfta dig. Därför känns det som en förmån att få 
undervisa från Guds ord, att förmedla Guds tankar till dig.  
 

Gud har höga tankar om dig oavsett vilka tankar du har 
Vad tänker Gud om dig?  
Det finns en berättelse i Bibeln om en man som hette Gideon. Vid 
den tiden som han levde var hans land Israel ockuperat. Och varje 
gång israeliterna hade sått och väntade på skörd så kom fienderna 
och förstörde skörden. En gång stod Gideon och försökte gömma 
lite skörd för fienden, då en ängel kom. Och ängeln sa  
Dom 6:13”HERREN är med dig, du tappre stridsman.”  
Var det samma uppfattning som Gideon hade om sig själv?  
Nej, han ansåg sig vara den minste i sin släkt. Och hans släkt var 
den ringaste i Israel. Så här blev det en krock i tankar. Vi ser att 
Guds tankar var högre än Gideons tankar. Och det som är det 
lyckliga i den här berättelsen är att Gideon accepterade Guds 
tankar och handlade på dem. Det Gud säger är rätt. 
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Du är Guds heliga tempel 

När du blev född på nytt blev ditt liv annorlunda. Vi ser i Bibeln 
vad som har blivit annorlunda för dig och vad det innebär för dig. 
Du är nu bland annat Guds heliga tempel.  
1 Kor 3:16-17”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds 
Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud 
fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är 
ni”.  
I många religioner bygger man tempel för sina gudar. Det finns 
stora ståtliga, dyrbara tempel. Det finns också enkla och billiga 
tempel. Men i sann kristendom är Guds tempel inte av sten eller 
trä, utan består av människor. När du blev född på nytt blev du ett 
tempel. Din kropp är Guds tempel. 
 

Frågor på Du är Guds heliga tempel 
 
Vad har Gud för tankar om dig? Jes 55:8-9 
 
Vad hade Gud för uppfattning om Gideon? Dom 6:13 
 
Vad hade Gideon för uppfattning om sig själv? Dom 6:15 
 
Vad är Guds tempel? 1Kor 3:16-17 
 
Vilka tankar har du om dig själv? 
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2. Du är Guds köpta tempel  

Du är Guds heliga tempel. Gud har gjort din kropp till ett tempel. 
Detta tempel tillhör Gud, det är Hans tempel.  
1 Kor 6:19-20”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den 
helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni 
inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så 
förhärliga då Gud i er kropp!”  
Hur kommer det sig att du är Guds heliga tempel? 

Du har blivit friköpt 
” Ni har blivit köpta och priset är betalt.” Ordet ”köpta” är ett 
ord som betyder en process, som innebär befrielse genom 
betalandet av en lösensumma. Det är alltså någon som har köpt 
dig fri, genom att betala en lösensumma. 
Jesus som har friköpt dig genom det han gjorde på korset.  
Upp 5:9 ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty 
du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt 
människor av alla stammar och språk, folk och folkslag”.  

Du har blivit friköpt från syndens slaveri 
Joh 8:34 ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Var och en  
                 som gör synd är syndens slav”.  
Ingen människa kan bli fri från syndens slaveri i egen kraft. Utan 
det är Jesus som har gjort dig fri. Det var tack vare Jesus och hans 
blod som du blivit friköpt 
Kol 1:14 ”I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra 
                 synder”.  

Du har blivit friköpt med Jesu dyrbara blod 
Att köpa fri en människa från syndens slaveri är en dyr affär. 
Vad kostade det?  
1 Petr 1:18-19 ”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, 
med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa 
liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med  
blodet av ett lamm utan fel och lyte.”  
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Här står det att det kostade Jesus hans blod. Jesus var tvungen att 
ge sitt liv, för att du skulle bli fri.  Du har blivit friköpt från 
syndens slaveri, för att leva till Guds ära 

Du kan leva till Guds ära 
Vad är avsikten med dig som Guds tempel?  
Avsikten är att du skall leva till Guds ära.  
1 Kor 6:20 ”Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så   
                    förhärliga då Gud i er kropp!”  
Hur skall du leva för att ära Gud? 

Du kan låta Jesus få herraväldet i ditt liv 
Kännetecknet på människor som inte står under Guds herravälde, 
utan under syndens herravälde, är att de följer sin egen väg. 
Jes 53:6 ”Vi gick alla vilse såsom får var och en av oss vill 
vandra vår egen väg.”  och de följer sina egna begär  
Ef 2:3 ”Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga 
begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi 
vredens barn, vi liksom de andra.”  
När vi är vilse då går vi vår egen väg, när vi följer våra egna 
begär då är vi vredens barn.  Om du skall leva till Guds ära, måste 
någon annan få herraväldet i ditt liv.  
1 Kor 6:19”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den 
helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni 
inte tillhör er själva?”  
Om du inte tillhör dig själv vem tillhör du då?  
Vem är Herre i ditt liv? Gud vill att Jesus skall vara Herre i ditt 
liv.  
Fil 2:9-11”Därför har också Gud upphöjt honom över allting och 
gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän 
skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla 
tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är 
Herren”..  
Det är Gud Fader till ära att bekänna Jesus som Herre. Du ärar 
Fadern genom att göra Jesus till Herre i ditt liv.  
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Du kan låta Jesus få använda din kropp 
1 Kor 6:20 ”Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så 
                     förhärliga då Gud i er kropp!”  
Du kan leva till Guds ära, när du överlåter din kropp som ett 
levande offer till Gud.  
Rom 12:1 ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds 
barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och 
heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.”  
Att överlåta din kropp till Gud, betyder att Han får bruka och 
använda dig. Det är en gudstjänst du gör. Din kropp står till Guds 
förfogande. 
Rom 6:13 ”Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt 
orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var 
döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt 
rättfärdigheten”.  

Du kan välja: ditt eller Guds herravälde  
Vem har äganderätten? 
Apg 20:28 ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den 
helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i 
Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” 
Gud har äganderätten. Men han tar inte ut den rätten utan att du 
får välja det. Det finns något hos människan som Gud inte bryter, 
och det är människans fria vilja. Du har ett val,  
Gal 5:16-18 ”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”.  
Vi uppmanas att vandra i Anden, vi uppmanas att ledas av 
Anden, men det är vårt eget val.  
Att Jesus är Herre i ditt liv är villkoret för att kunna leva till Guds 
ära. Och att överlämna din kropp är villkoret för att kunna tjäna 
honom. Men det är ditt val, du väljer om Jesus skall vara Herre i 
ditt liv. Om du skall ställa din kropp till Guds förfogande.  



7 
 

Vill du att Gud skall vara Herre i ditt liv? Om du vill det kan 
du leva ett liv till Guds ära. Vill du ställa din kropp till Guds 
förfogande? I så fall kan du vara ett heligt tempel åt Gud 
 
 

Frågor på Du är Guds köpta tempel 
 
Hur blev du Guds heliga tempel? 1 Kor 6:19-20  
 
Vad kostade det Gud att köpa dig fri? 1Petr 1:18-19 
 
Vad är avsikten med dig som Guds tempel? 1 Kor 6:20 
 
Vad innebär det att leva till Guds ära?  
 
Hur skall du leva för att ära Gud? 
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3. Du är den levande Gudens tempel 

Du är Guds heliga tempel och du tillhör Gud för han har köpt dig.  
1 Kor 3:16-17”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds 
Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud 
fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni”.  
Du är Guds tempel. Guds tempel i dag är inte byggnader, kyrkor, 
katedraler utan människor. I dessa människor bor den levande 
Guden. Gud är en levande Gud. Församlingen kallas den  
1 Tim 3:15 ”levande Gudens församling”  
Han är en levande Gud som hör allt  
Jes 59:1”Se, HERRENS hand är inte för kort, så att han ej kan  
              frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.”  
Han är en levande Gud som ser allt.   
Ps 139:1-3”HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag 
sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. 
Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är 
du förtrogen”.  
Han är en levande Gud som kan göra allt han vill  
Jes 59:1 ”Herrens hand är inte för kort ”.  
Gud är en levande Gud. Han ser, Han hör och Han är verksam. 
Du är ett tempel åt den levande Guden. 

Du har Guds närvaro i ditt liv 
1 Kor 3:16 ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds  
                     Ande bor i er”  
1 Kor 6:19 ”er kropp är ett tempel för den helige Ande”  
Du har en hyresgäst i dig och det är Gud själv. 

Gud har gjort sig tillgänglig 
Tack vare Jesus och vad han gjorde på korset så är Gud 
tillgänglig för dig. Gud är inte långt borta utan nära.  
Ef 2:13”Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång 
var långt borta, kommit nära genom Kristi blod”.  
I Gamla förbundet fanns det ett tempel som var byggt av 
människor som Gud hade lovat att uppenbara sig i. Och den plats 
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han gjorde det på, var i det allra heligaste. Framför det rummet 
hängde ett tjockt draperi som visade att vägen in i Guds närvaro 
var stängd. Det var en människa en gång om året som hade 
tillträde till platsen i Guds närvaro. Men när Jesus dog på korset 
så gick detta draperi itu och det visade att vägen in i Guds 
närvaro nu är öppen för alla människor dygnet runt.  
Hebr 10:19 ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå 
                      in i det allra heligaste”  

Du har nära väg till Gud 
Rom 10:6-8”Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: 
Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill 
säga för att hämta ner Kristus – eller: Vem skall fara ner i 
avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de 
döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt 
hjärta, nämligen trons ord som vi predikar.”  
Lika nära är det till Guds närvaro i ditt liv. Du har närmare till 
Gud, än hans lärjungar hade när de vandrade med Jesus på 
jorden. När Jesus skulle lämna sina lärjungar sa han till dem.  
Joh 14:12-21 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och 
jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som 
alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta 
emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni 
känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 
Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu 
en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, 
ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att 
jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har 
mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. 
Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall 
älska honom och uppenbara mig för honom.” Judas – inte Judas 
Iskariot – frågade: ”Herre, hur kommer det sig att du vill 
uppenbara dig för oss och inte för världen?” Jesus svarade: ”Om 
någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader 
skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår 
boning hos honom”.   
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Kan man komma närmare? Jesus säger: ”Jag skall komma till er”, 
vidare ”ni är i mig och jag i er”, senare säger han att vi skall ”ta 
vår boning hos honom”. Ord som verkligen talar om närhet. Detta 
är ditt livs största tillgång, att ha tillträde till Gud. Guds Ande bor 
i dig, du har Guds närvaro i din kropp.  
Hur långt har du till din kropp? Är det lång eller nära väg?  

Du kan söka Guds närvaro 
Vad gör man i ett tempel?  
Man söker Gud. 
Ef 2:18 ”Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande 
tillträde till Fadern”  En annan översättning säger ”Ty genom 
honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en och samma Ande”  

Hur behandlar du Guds närvaro i ditt liv? 
Du kan stänga ute Gud från ditt liv, du kan hålla honom på 
avstånd. Ja, du kan till och med frysa ut honom. Eller så kan du 
inbjuda honom i ditt liv, uppmärksamma honom, ge honom 
utrymme och inflytande i ditt liv. Såklart är det bäst att behandla 
Guds närvaro som vi beskrev det sist. Behandla den väl. 

Du kan aktivt söka Guds närvaro 
Jes 55:6 ”Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom 
medan han är nära”.  
Ps 42:2-3 ”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar 
min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den 
levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds 
ansikte?”   
Du kan söka honom hans närvaro genom Guds ord och i bönen. 
Du kan söka Hans närvaro ensam eller i en kristen gemenskap 

Du kan få hjälp av Gud 
Vid ett tillfälle så var det en man som hette Daniel. Han var en 
krigsfånge i ett land. En natt hade kungen en dröm som han 
begärde att de visa och spåmännen skulle tala om för honom. 
Både vilken dröm han haft och vilken uttydning det var på 
drömmen. Om de inte gjorde det skulle alla bli dödade.  
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Dan 2:16ff ”Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på 
sig, så skulle han ge kungen uttydningen. Sedan gick Daniel hem 
och talade om för sina vänner Hananja, Misael och Asarja vad 
som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens 
Gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad 
för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med 
de övriga vise i Babel.  Då uppenbarades hemligheten för Daniel 
i en syn om natten, och Daniel prisade himmelens Gud”  
Daniel hade Guds närvaro i sitt liv och han levde i den dagligen. 
När han kom i denna situation, så kunde han genom Guds närvaro 
i sitt liv också få hjälp. Guds närvaro i ditt liv är den största 
tillgång du kan ha i livet. 

Du kan få se Guds härlighet 
Guds härlighet är när Guds närvaro manifesterar sig på olika sätt. 
Guds närvaro blir påtaglig, märkbar. Vid ett tillfälle bad Mose om 
att få se Guds härlighet och han fick det.   
2 Mos 33:18-23”Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet.” Han 
svarade: ”Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och 
jag skall ropa ut namnet ’HERREN’ inför dig. Jag skall vara nådig 
mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig 
över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte 
få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” Därefter sade 
HERREN: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på 
klippan. När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta 
i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag 
har gått förbi. Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du 
få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”   
  
När Salomo byggde templet så lovade Gud att hans närvaro 
skulle finnas där. Och när de invigde templet och prisade Gud för 
hans närvaro, då hände detta 
2 Krön 5:14  ”HERRENS härlighet uppfyllde Guds hus”.  
Templet blev uppfyllt av Guds härlighet. Du är nu Guds tempel 
och när du prisar Gud och söker hans närvaro så blir du uppfylld 
av Guds härlighet. 
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Du kan alltid söka Guds närvaro 
Eftersom vi har tillgång till Guds närvaro 24 timmar om dygnet, 
så kan du alltid söka Guds närvaro. Ta vara på den största 
tillgången i livet, Guds närvaro i ditt liv, och sök honom. Vi vill 
tillsammans med Bibeln uppmana dig att söka hans närvaro.  
Matt 6:33”sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni 
få allt det andra också.”  
Du är den levande Gudens tempel, du har Guds närvaro i ditt liv, 
du kan söka Guds närvaro 

 

Frågor på Du är den levande Gudens tempel 
 

Den levande Gudens tempel. Vad betyder det?  
Jes 59:1, Ps 139:1-3, Jes 59:1 
 
Vem bor i dig? 1 Kor 3:16, 1 Kor 6:19 
 
Hur behandlar du Guds närvaro i ditt liv? 
Ps 42:2-3, Hebr 10:19, 2 Mos 33:18-23 
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4. Du är Guds upprättade tempel  

1 Kor 3:16-17 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds 
Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud 
fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är 
ni.”  
Vad betyder det att du är Guds heliga tempel? 

Du är köpt för att bli upprättad till Guds standard 
När Gud köpte dig med Jesu dyrbara blod var det för ett ändamål. 
Gud har en avsikt med ditt liv att upprätta dig till sin standard.  
1 Petr 1:18-19”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, 
med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa 
liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med 
blodet av ett lamm utan fel och lyte.”  
Gud har friköpt dig från ett meningslöst liv till ett meningsfullt 
liv.  Hur ser detta liv ut?  

Du har en ny standard för ditt liv 
Gud har tänkt att ditt liv skall förändras till något bättre. Han har 
en ny standard för ditt liv. Den standarden är helighet, 
1 Kor 3:17 "Ty Guds tempel är heligt"  

Guds standard för livet är helighet 
Jes 6:3 "Helig, helig, helig är Herren Sebaot"  
Vi ser gång på gång i Bibeln att Gud är helig.  
1 Petr 1:16 ”Ni skall vara heliga, ty jag är helig"  
Du skall också vara helig såsom Gud är helig.  

Du har Guds standard  
Vad innebär det att vara helig?  
”helighet” i din position inför Gud. I din position inför Gud så är 
du helig. I sina brev så skriver Paulus ofta ”till alla heliga”. Vilka 
är dessa heliga? Jo, det är människor som tagit emot Jesus och 
genom detta har de blivit heliga inför Gud. Det finns ingen synd i 
deras förhållande till Gud.  
”helighet” är i ditt liv här på jorden. Helighet är att ha rätta 
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attityder, tänka rätt, tala rätt och handla rätt. I det praktiska livet 
är helighet en process, något du är på väg mot.   

Du är på väg att bli lik din Far  
Att bli helig betyder att du är på väg att bli lik Gud, din Far. 
”Ni skall vara heliga, ty jag är helig".  
2 Petr 1:4 ”skall få del av gudomlig natur”  
Du har en ny standard i ditt liv, den finns på insidan och den 
kommer att visa sig på utsidan. Den standarden har du i ditt 
förhållande till Gud, du är helig inför Gud. Denna standard är du 
också på väg mot, att bli helig i ditt liv, i dina tankar, i attityder, i 
ord och i dina handlingar. 
Denna nya standard som kallas ”helighet” finns på insidan som 
ett frö. Det växer och påverkar ditt liv så mycket att det står  
1 Joh 3:9 ”Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd 
förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av 
Gud.”  
Betyder det att du aldrig syndar? Nej, du kommer att synda 
men du vill inte leva kvar i den. Du bekänner synd och omvänder 
dig då förlåter Jesus dig och renar dig från all synd. 

Du har en högre standard för ditt liv 
Hur är den nya standarden?  
Jesus är helig och hans liv visar vad sann helighet är. Jesus var 
utan synd, han levde ett heligt liv.  
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.”  
Jesus vet vilka frestelser du har han vet vad du går igenom, men 
han är utan synd. Han är alltigenom helig, han är den perfekte 
modellen på ett heligt liv. Så se på Jesus och följ honom.  
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Gal 5:22-23”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning” 
Detta är resultatet av den inre heligheten, det är frukten av den 
heliga säden. Detta är din nya livsstil som växer fram i ditt liv 
Denna standard är den bästa standarden för ett mänskligt liv. Att 
leva ett heligt liv är det bästa liv du kan leva.  
 

Frågor på Du är Guds upprättade tempel 
 
 
Vad kallas den nya standarden? 1 Kor 3:17  1 Petr 1:16 
 
Vad menar vi när vi talar om helighet som en ny standard? 
 
Hur ser den nya standarden ut? 
1 Petr 1:16, Hebr 4:14-16, Gal 5:22-23 
 
Vad innebär det att vara helig?  
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5. Du är Guds heliga tempel  

1 Kor 3:16-17”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds 
Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud 
fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är 
ni.”  
Vad betyder det att du är Guds heliga tempel? 

Du är köpt för att bli upprättad till Guds standard 
Gud har en avsikt med ditt liv, att upprätta dig till sin standard.  
1 Petr 1:18-19”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, 
med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa 
liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med 
blodet av ett lamm utan fel och lyte.”  
Gud har friköpt dig från detta meningslösa liv till ett meningsfullt 
liv. Hur ser detta liv ut?  

Du har en ny standard för ditt liv 
Gud har tänkt att ditt liv skall förändras till något bättre. Detta 
bättre kallas helighet.  
1 Kor 3:17 "Ty Guds tempel är heligt"  
Det är den bästa standarden för mänskligt liv. Det innebär att leva 
som Jesus gjorde.  
Vill du bli lik Jesus? Då skall du leva ett heligt liv. 

Du kan leva ut Guds standard 
Vad är avsikten med templet?  
Vi är tempel byggda för att ära den levande ende sanne Guden.  
1 Kor 6:20 "Ära då Gud med din kropp" 
Hur kan du leva till Guds ära?   
Om du gör Jesus till Herre, överlåter din kropp till honom, då 
kommer du att klä dig i den nya standarden för ditt liv. Du ärar 
Gud när du klär dig i den nya standarden.  

Du kan klä av dig den gamla standarden 
Det finns en annan standard som inte behagar Gud. 
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Kol 3:5-9 ”Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, 
orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt 
sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem 
vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu 
skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt 
inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte 
på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med 
hennes gärningar”    
Detta är en livsstil som kännetecknar människor som lever i 
uppror mot Gud, som är olydnadens barn. För människor utan 
Jesus är dessa saker mer naturligt och svåra att sluta med.  
Det är alltså inget liv som behagar Gud, utan tvärtom det orsakar 
Guds vrede. Det är också en standard som är utdömd och som 
skall gå under som det står 
Ef 4:22 ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla 
människan som går under, bedragen av sina begär”.  
Därför är det viktigt att göra sig av med dessa ”kläder” 

Vilken inställning skall du ha till denna ”gamla livsstil”? 
Du skall ”döda” den, du skall ta av dig den. Därför att det är en 
för låg standard för dig som är ett heligt Guds tempel. Denna 
standard är redan utdömd och accepteras inte av Gud och ärar 
inte Gud. 

Du kan klä dig i Guds standard 
Acceptera Guds standard och ta på dig den. Att klä på sig den 
handlar om nya attityder, nytt språk och nya gärningar.  
Kol 3:12-17 ”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och 
älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och 
tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om 
någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit 
er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i 
kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi 
frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en 
enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er 
med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med 
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psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet 
Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, 
gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom 
honom”.  
Här beskrivs den nya standarden. Det är en helt annan standard en 
mycket bättre och högre standard. Det står också vad du skall 
göra med den, du skall ta på dig den. Du avgör vilka kläder du 
skall ta på dig, du avgör vilken standard du vill ha. 

Du kan omvända dig 
Som vi har sagt är helighet i ditt liv en process, något du är på 
väg mot och som tar tid. Det betyder att du kommer till 
situationer när du upptäcker att du har fel kläder på dig, att du har 
den gamla standarden. Du har fel attityder, tänker fel, du talar fel 
och handlar fel.  
Vad kan du göra när du lever ut den gamla livsstilen?  
Jesus berättar i Luk 15 om en far som har två söner. Den yngste 
sonen begär att få sitt arv och sedan lämnar pappan. Han reser till 
ett främmande land och slösar bort det. Han tar ett arbete som 
svinvaktare i denna situation händer något, så här står det  
Luk 15:11-24 ”Då kom han till besinning och sade: Hur många 
daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag 
på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till 
honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte 
längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina 
daglönare. Och han stod upp och gick till sin far.  
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och 
förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll 
honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, 
jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd 
att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att 
ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på 
hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den gödda kalven 
och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var 
död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. 
Och festen började.”  
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Vad är det som händer?  
För det första han inser sin situation. Det står att han kom till 
besinning, han fattade hur fel han hade handlat. Så är det för dig 
ibland, du kommer i situationer där du inser att du gjort fel.  
Nästa sak han gjorde var att han fattade ett rätt beslut. Han 
besluta sig för att förändra sitt liv, han beslutade sig för att gå till 
sin far. När du har insett att du gjort fel är det viktigt att fatta rätt 
beslut att förändra det som är fel. Att inte acceptera det som något 
naturligt, utan att ta beslut att förändra det. Och det bästa beslutet 
du kan göra är att gå till Jesus med dina fel och brister.  
För det tredje så bekände han sin synd. Han sa, ”Far jag har 
syndat”. Han ångrade sig och bad om förlåtelse. När du har 
beslutat dig för att gå till Jesus med dina synder så bekänn dem 
för honom och be honom om förlåtelse. 

Vad är resultatet av en sann omvändelse? 
Hans Far hade väntat på honom, sprang emot honom och 
omfamnade honom. Det fanns ingen anklagelse eller straff som 
väntade, utan en öppen famn med förlåtelse och upprättelse. I 
detta möte fick han också nya kläder att ta på sig. Det är så Gud 
behandlar dig. Han kommer att ta emot dig med öppen famn och 
med förlåtelse. Du blir mottagen och accepterad. Gud vill också 
ge dig nya kläder som du kan ta på dig. Dessa nya kläder är din 
nya standard, det är helighet. Visst fick sonen ett mycket bättre 
liv hos fadern än i det främmande landet. Så får också du ett 
mycket bättre liv som Guds heliga tempel när du lever ut den nya 
standarden. Om Gud har kallat dig till det så kan du det,  
1 Thess 4:7 ”Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i  
                     helgelse”.  
Du är Guds heliga tempel, du har en ny standard som du kan leva 
ut 
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Frågor på Du är Guds heliga tempel 
 
 
Vad kallas den nya standarden för ditt liv? 1 Kor 3:17 
 
Vad skall du klä av dig? Kol 3:5-9 
 
Vad skall du klä på dig? Kol 3:12-17 
 
Vad innebär sann omvändelse? Luk 15:11-24 
 
Vad är avsikten med templet? 1Kor 6:20 
 
Vad är resultatet av en sann omvändelse? 
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6. Du är den mäktige Gudens heliga tempel 

Du är Guds heliga tempel, ett tempel han har köpt och upprättar 
till helighet. Gud som bor i dig är också en mäktig Gud. 
1 Kor 3:16-17 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds 
Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud 
fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 

Gud är en stor och mäktig Gud 
Jes 40:26”Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat 
allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? 
Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla 
vid namn – ingen enda uteblir”.  
Det betyder att av alla miljarder solar som universum består av så 
kan Gud namnet på alla. Och inte nog med det Han har till och 
med koll på dina hårstrån. Det står att han har räknat dem.  
2 Sam 7:22”Därför är du stor, Herre, HERRE, ty ingen är dig lik, 
och ingen Gud finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra 
öron”.  

Du är ett tempel för denne mäktige Gud 
1 Kor 3:16 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds 
                     Ande bor i er?”  
Gud som skapade universum, som förde Israel ut ur Egypten och 
som har gjort mycket mer och Han bor i dig.  
Jes 57:15”Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar 
till evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga 
men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, 
för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades 
hjärtan.”  

Du har den mäktige Gudens kraft i dig  
1 Kor 3:16”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds  
                   Ande bor i er?”  
Det betyder att Guds kraft finns i dig. Det är samma kraft som 
skapade världen, och som väckte Jesus ifrån det döda  
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Rom 8:11”Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda 
bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra 
också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i 
er.”  
Du har Guds möjligheter och Guds kraft på insidan. Det är detta 
som gör att du har förmåga att leva upp till Guds standard 

Du har förmåga att leva ut standarden genom hans kraft 
Den nya standarden är högre än att någon människa klarar av att 
leva upp till den. Därför har du fått en ny kraft som kan 
förverkliga Guds standard genom din kropp. 
Rom 7:22-23 ”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”,  
Gud hade en lösning på detta  
Rom 8:3-4 ”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”.  
Guds Ande har du inom dig. Det är inte bara syndens lag som 
finns i din kropp, utan också Guds Ande. Och om du lever efter 
Guds Ande, då kan du leva upp till Guds standard. 
Det är möjligt för att flygplanet har besegrat tyngdlagen. Så länge 
du är i ett flygplan kan du också besegra den. Så är det med dig så 
länge du befinner dig i Jesus och vandrar i Anden så besegrar du 
den gamla standarden och kan leva ut den nya.  
Gal 5:16 ”Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet  
                 begär”.  

Du kan leva ut Guds standard genom Guds kraft 
Vad är avsikten med templet?  
Du lever till Guds ära när Jesus är Herre i ditt liv. Din kropp står 
till Guds förfogande och du lever ut Guds standard genom den.  
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1 Kor 6:20"Ära då Gud med din kropp"  

Du kan söka Guds kraft Guds standard 
Guds Andes kraft verkar för att fullborda Guds standard.  
2 Krön 16:9”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han 
med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän 
åt honom”.  
Ef 6:10 (1981) ”Hämta nu styrka hos herren av hans oerhörda 
                         kraft ”  
Du kan hämta den kraft du behöver för att kunna leva ut den nya 
standarden. Vi har nu talat om att du är Guds tempel. Ett tempel 
som Gud vill upprätta till sin standard helighet. Eftersom du är 
den levande Gudens tempel så är det möjligt eftersom Han bor i 
dig. Du är Guds heliga tempel. 
 

Frågor på Du är den mäktige Gudens heliga tempel 
 
Vem är det som bor i dig?  Jes 40:26, 2 Sam 7:22 
 
Hur kan vi leva ut Guds standard? 
Rom 8:11, Rom 8:3-4, Gal 5:16  
 
Hur kan du leva upp till Guds standard? 
 

Vad minns du av  
 
- Du är .. Du har .. Du kan …  
- Du är Guds köpta tempel  
- Du är den levande Gudens tempel  
- Du är Guds upprättade tempel  
- Du är Guds heliga tempel  
- Du är den mäktige Gudens heliga tempel 
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