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Medan Vi Väntar På Jesus 
Vad församlingen skall göra i väntan på 

att Jesus Kristus kommer tillbaka 
Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 

Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda 
fram i härlighet (Titusbrevet 2:13) 

Bibeltext 
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.  Den fostrar oss att säga nej till 
ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid 
som nu är,  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus 
skall träda fram i härlighet.  Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all 
laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.  Så 
skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Påminn dem 
om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra 
allt som är gott,  att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa 
vänlighet mot alla människor.  Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi 
var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda 
och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna 
uppenbarades,  frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund 
av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,  som han 
rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.  Detta skedde för att vi skulle stå 
rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.  Detta är ett 
ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger 
sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.  
(Tit 2:11-3:8) 
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Inledning 
När man på olika sätt är i väntans tider, t.ex. då ett barn skall födas, eller man 
väntar på ett bönesvar, eller något annat, kan det vara svårt att veta vad man 
skall syssla med medan man väntar.  

Som kristna väntar vi på att Jesus Kristus skall komma tillbaka, och medan vi 
väntar på det vill Gud att vi använder tiden på rätt sätt och förbereder oss för att 
Jesus skall komma igen. Detta handlar texten om som vi just läst, och min rubrik 
idag är Medan vi väntar på Jesus. 

Predikan 
1. Det saliga hoppet. Vårt hopp är ett bestämt sådant, nämligen evig 

frälsning genom Jesus Kristus vår Herre. 

1.1. Frälsningen genom Jesus Kristus (2:11, 2:14, 3:4-7) 

1.1.1. Av Guds nåd och på grund av barmhärtighet, ej av gärningar (2:11, 3:5). 
Människan kan inte bli frälst genom gärningar, därför måste det ske 
genom ett ingripande utifrån. Bibeln säger då att det var Guds nåd 
och barmhärtighet som grep in och gjorde skillnaden. Nåd handlar 
om att Gud ger något fritt och för intet, och barmhärtighet handlar 
om att Gud efterskänker vår skuld och handlar gott mot oss trots vår 
stora skuld. 

1.1.2. Skedde när Guds godhet och kärlek till människorna uppenbarades (3:4). 
Verbformen indikerar punkthändelse i det förflutna, och Guds godhet 
och kärlek uppenbarades när Jesus dog på korset för vår skull. 

1.1.3. Jesus har offrat sig själv för att friköpa oss från all laglöshet (2:14). Här 
används en bild som anknyter till att någon släpps från fångenskap på 
grund av att en lösensumma har betalats. Detta är ju innebörden av 
ordet ”frälst” som betyder att bli frihalsad, befriad från en slavs 
halsboja. Det som hållit oss fångna är laglösheten (grek anomia = ingen 
lag) och Jesus köper oss alltså fria på grund av Guds nåd och 
barmhärtighet genom att han offrar sig själv så att våra synder kan bli 
förlåtna. Laglösheten gjorde att vi var avskyvärda och hatade 
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varandra (3:3) men Guds kärlek gör att vi kan släppa hatet och istället 
älska människor såsom Gud älskar oss. 

1.1.4. Rena åt sig ett egendomsfolk (2:14). Förutom syftet att friköpa oss var 
och en från laglösheten, så har Jesu offer på Golgata också det syftet 
att samla åt Gud ett egendomsfolk. Här är det befrielsen från Egypten 
som ligger i bakgrunden, den stora frälsningsberättelsen i GT. Kung 
David beskriver det som följer när han ber till Herren i 1 Krön 
17:20-22: Herre, ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi 
har hört med våra öron.  Och var på jorden finns ett enda hednafolk likt ditt folk 
Israel, som Gud gick för att återlösa till att bli hans eget folk för att göra dig till ett 
stort och fruktat namn, när du fördrev hednafolken för ditt folk, som du hade 
återlöst från Egypten.  Du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid, 
och du, Herre, har blivit deras Gud. På samma sätt friköper Gud i vår tid 
människor av alla folk, stammar och språk och formar åt sig ett folk 
som han kallar för sitt. 

1.1.5. Genom pånyttfödelsen genom Anden som Gud utgjutit över oss genom Frälsaren 
Jesus (3:6). Problemet för oss är vår laglöshet, och att vi inte genom 
gärningar kan förändra något hos oss själva. Så frälsningen och den 
nödvändiga förändringen hos oss människor kan bara ske genom att 
vi får en ny natur med en ny och förändrad vilja att gå Guds väg och 
följa hans lagar. Detta sker genom att vi blir födda på nytt. Gud 
omskapar vårt inre till att bli en avbild av honom, vi blir Guds barn, 
födda av honom, när vi tror på Jesus Kristus och att han friköpt oss. 

1.1.6. Detta skedde för att vi skulle bli rättfärdiga (3:7). I och med denna 
pånyttfödelse hamnar vi i en ny situation inför Gud: vår gamla synder 
är glömda, vi blir förklarade rättfärdiga inför Gud. Vi blir inte 
syndfria, men i och med att Gud förlåtit vår synd förklarar han oss för 
rättfärdiga. Därför kan vi gå med full frimodighet inför Gud eftersom 
han ser sin Son när han ser på sina pånyttfödda barn. 

1.2. Jesus Kristus ska komma (2:13). När Jesus föddes som ett barn i Betlehem 
var det för att bära synden på korset. Men Bibeln säger att han skall 
uppenbara sig en andra gång, komma tillbaka. Detta är vårt saliga hopp 
att… 
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1.2.1. Vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus (3:13). Här sägs rent ut att den 
som skall komma tillbaka är Gud själv. Jesus kallas här för vår store 
Gud och Frälsare. 

1.2.2. Skall träda fram (3:13). Egentligen står i grundtexten om vår store 
Guds och Frälsare Jesu Kristi framträdande, alltså genitivformen av ett 
substantiv. Det är Guds dag, Jesu Kristi dag, den stora sluthändelsen i 
världshistorien, och den dagen och det framträdande äger Gud. 

1.2.3. I härlighet (3:13). Det är också ett framträdande i härlighet, som 
kommer att få Melodifestivalen och allt annat liknande glitter och 
glam som människor kan åstadkomma att framstå som patetiskt. När 
Jesus framträdde på jorden första gången var det som ett skört barn i 
Betlehem, och när han samlade sina lärjungar och sedan gick till 
korset för att dö för mänsklighetens synder står det att människorna 
trots hans förnedringstillstånd ändå såg hans härlighet, en härlighet som den 
Enfödde har av Fadern (Joh 1:14). När han sedan uppstått från de döda 
och visade sig i sin förhärligade kropp var det ändå i en begränsad 
form. Men när det talas om att Jesus skall komma tillbaka gör han det 
i en härlighet som överskuggar allt vad vi kan drömma om och 
föreställa oss, för att döma levande och döda och slutgiltigt utrota 
ondskan från jorden och upprätta sitt eviga rike. 

1.3. Vi bli arvingar till det eviga livet (3:7). När detta sker säger Titusbrevet alltså 
att vi skall bli arvingar till det eviga livet. Det finns ett arv att ta i 
besittning när Jesus kommer, och det arvet delar vi med Jesus Kristus, vår 
äldre broder. Det arvet är det himmelska rike som legat färdigt åt oss 
ifrån världens skapelse. 

2. Medan vi väntar. Kristendomens huvudmål är inte lycka och 
självförverkligande här på jorden, utan att förbereda människor för en 
annan verklighet. När vi tagit emot Jesus Kristus försätter vi oss i ett tillstånd 
av väntan på något annat än det vi har runt omkring oss. Och vad gör vi då 
medan vi väntar? 

2.1. Men först: verbformerna i 2:13 (presens particip aktivum) antyder att vår 
väntan på Jesus är pågående och aktiv. Dessutom används en form som vi 
skulle översätta med att vi är väntande, dvs vår väntan på Jesus är inte bara 
något vi gör utan något vi är. En kristendom som har förlorat det 
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eskatologiska perspektivet är ingen kristendom längre. De tidiga kristna 
sa i sina bönerop ”Mara nata!”, dvs Kom Herre Jesus! 

2.2. Guds nåd fostrar oss att…(2:11). Vår laglöshet var vårt problem, och genom 
Guds nåd har vi friköpts från fångenskapen under laglösheten. Men det 
slutar inte där. Guds nåd fostrar oss sedan, lär oss såsom en lärare lär 
elever, att förändra vårt sätt att leva. Detta är den helgelse förutom vilken 
ingen för se Herren. Därför är det så viktigt att vi håller oss kvar i Guds 
nåd: Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin 
barmhärtighet skall ge er evigt liv. (Jud 1:21) 

2.2.1. Säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Som kristen måste man 
faktiskt säga nej till en del saker. Det finns saker man inte skall göra, 
inte skall se, inte skall tala om, inte delta i, och det finns ställen och 
sammanhang man inte skall befinna sig i. Att kunna säga nej till 
sådant som man tidigare hängett sig åt blir viktigt, och min erfarenhet 
är att detta ”nej” i vårt inre växer i takt med att vi säger mer av ”ja” 
till Guds nåd. När nåden växer till helgas vi till alltmer likhet med 
Kristus och då driver nåden ut ogudaktighet (grek asabeia=brist på 
eller avsaknad av vördnad för Gud) och världsliga begär (grek kosmikos 
epithymia=längtan och begär efter vad världen kan ge). 

2.2.2. Leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Här används 
tre ord för att beskriva hur Guds nåd vill fostra oss att leva: 
2.2.2.1. Anständigt (grek sophronos) som betyder med sunt sinne, nyktert 
2.2.2.2. Rättfärdigt (grek dikaios) som betyder rätt, lämpligt, lagenligt 
2.2.2.3. Gudfruktigt (grek eusebos) som betyder fromt, gudaktigt 

2.3. Vinnlägga oss om att göra goda gärningar (3:8) och vara uppfyllda av iver att göra 
goda gärningar (2:14). Om de föregående handlar om att säga nej till 
världens lockelser och leva i enlighet med Guds vilja — nyktert, rätt och 
fromt — så går Bibeln ännu längre och säger här att vi skall vinnlägga oss 
och att göra gott och vara uppfyllda av iver till detsamma. Det skall vara som 
en passion för oss att inte bara 1) undvika att göra fel (uppfylla alla 
negativa bud), utan också att 2) göra rätt (uppfylla positiva bud) och 
dessutom 3) göra gott (sådant som gott men ändock frivilligt)! 

2.4. Underordna oss myndigheter och makthavare (3:1). Ett sätt att göra det som är 
rätt är att — så länge det inte stör vårt samvetsfrid — underordna oss 
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den överhet vi har omkring oss. Kristna förändrar inte världen genom 
aktivism och civil olydnad, utan genom kärlek och vänlighet mitt under 
förföljelser.  

2.5. Inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot 
alla människor (3:2).  

2.5.1. Att inte förolämpa någon betyder här inte bara att inte säga något ont 
till någon annan människa utan också att inte tala illa om någon 
annan människa. Förtal är djävulens mellannamn, och vill vi tjäna 
Gud kan vi inte ägna oss åt det. 

2.5.2. Vidare, att hålla frid står här i grundtexten med grekiska ordet a-
machos, som ordagrant betyder att undvika strid, inte hamna i tvist 
med människor. Kristna får aldrig bli konflikträdda för vår tro 
kommer alltid att vara i konflikt med tidsandan, men här handlar det 
om personliga relationer med andra människor. Där skall vi så långt 
vårt samvete tillåter oss hålla frid, undvika strid och inte vara 
”macho”. 

2.5.3. Dessutom skall vi vara tillmötesgående vilket handlar om tålamod, 
vänlighet, måtta. Används i grekiska litteraturen om hur en ledare utövar 
sin myndighet med mildhet och inte går för långt och som därigenom 
också väcker andra människors respekt, är anständiga och 
sanningsenliga. 

PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE !6

http://www.pingstlindesberg.se
mailto:robert.granat@pingstlindesberg.se

