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Åndens Frukt – Gal 5:16-26
16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets 
kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står 
imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere 
vil. 18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. 19 Det er klart hva 
slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, 
utskeielser,20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, 
selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21 misunnelse, fyll, festing og mer av 
samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, 
skal ikke arve Guds rike. 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. 
Slike ting rammes ikke av loven! 24 De som hører Kristus til, har korsfestet 
kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også 
vandre i Ånden. 26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og 
misunner hverandre.
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Hva er Åndens frukt?
• Kjærlighet

• Glede

• Fred

• Overbærenhet

• Trofasthet

• Godhet

• Vennlighet

• Ydmykhet

• Selvbeherskelse
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Å leve i Ånden
• «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan 

komme til meg uten at det blir gitt 
ham av min Far.» Joh 6:65

• … gjorde Han oss levende med 
Kristus, vi som var døde på grunn av 
våre misgjerninger. Av nåde er dere 
frelst. Ef 2:4-6

• Om det nye livet begynte med 
Ånden, skulle det fortsette i Ånden. 
Gal 3:1-5

• De ting som er fra Ånden har Åndens 
natur.
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• Kjøttet har sitt egen begjær, det vil
velge alt som er mot Ånden (Rom 
7:18, 8:7)

• Friheten kommer fra å leve i Ånden. 
Du er ikke under loven på to 
forskjellige måter: 

1. Jesus døde for oss så at lovens
krav er oppfylt i oss når vi lever slik
Ånden vil. (Rom 8:4)

2. Når Ånden leder oss , er Guds
regler ikke noe som peker på oss, 
men noe som leder oss.



Trofasthet
Han som kaller dere er trofast…



Gud er Trofast
• Trofasthet er en av Guds mest 

karakteristiske egenskaper.

• Er vi troløse, så er han trofast, for 
han kan ikke fornekte seg 
selv. (2 Tim 2:13)

• Han er bundet av det Han er og at 
Han aldri kan være i den minste grad 
motstridende eller mindre enn 
Loven Han har skapt, eller Han selv.

• All god gave og all fullkommen gave 
kommer ovenfra, fra ham som er
himmellysenes Far. Hos ham er det 
ingen forandring eller skiftende
skygger. (Jak 1:17)
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• Må han, fredens Gud, hellige dere 
helt igjennom, og må deres ånd, sjel 
og kropp bli bevart uskadet, så dere 
ikke kan klandres for noe når vår 
Herre Jesus Kristus kommer. Trofast 
er han som kaller dere til dette. Han 
skal også fullføre det.(2 Tess 5:23-24)

• Serubabels hender har lagt grunnen
til dette huset,og hans hender skal
fullføre det. (Sak 4:9)

• Fordi Han er trofast, kan Han være 
det sentrale og viktigste objektet i 
vår tro. Vi mennesker svikter, men 
Han er alltid det samme, Han kan 
ikke forandre, det skulle stride mot 
Hans natur.



Trofasthet som Åndens Frukt 
• Målet for en kristen menneske er alltid til å bli mer og mer lik til Gud. Vi er 

skapt i Hans bilde, og vi har et kall å følge etter Hans lov og vilje i allt vi gjør.   
(5 Mos 26:16-19)

• La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, 
er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til 
kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten 
vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det 
så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. (Heb 10:23-25)

• DHÅ skaper tro i hjertet. Han hjelper oss å sette håpet våres i Gud som er alltid 
den samme. Åndens arbeid er til å hjelpe hjertet gradvis å bli bedre med å 
velge å være trofast, å velge det som er rett. Når vi vandrer i Ånden er Gud i sin 
trofasthet der å gi oss styrke å velge å ikke synde, men også i sin trofasthet 
der å gi oss tilgivelse når vi ikke rekker til. 
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Overbærenhet
Tålmodighet og Langmodighet



Kristi eksempel i Overbærenhet

Om dere holder ut å bli straffet når dere har gjort noe galt, er det noe å rose 
dere for? Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i 
Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot 
dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor.

Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn.
Han svarte ikke med hån når han ble hånt, han truet ikke når han led,
men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.
På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet,
så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten.

1 Pet 2:20-24
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Gud er tålmodig

• Så hogg Moses ut to steintavler som var lik de første. 
Tidlig neste morgen gikk han opp på Sinai-fjellet, slik 
Herren hadde befalt ham, og han hadde begge 
steintavlene med seg. Da steg Herren ned i en sky, stilte 
seg hos ham og ropte ut navnet Herren. Herren gikk 
forbi ham og ropte: « Herren er Herren, en barmhjertig 
og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og 
sannhet! (2 Mos 34:4-6)

• I kombinasjon med tålmodighet gir Guds kvalitetene 
nåde, barmhjertighet, kjærlighet, godhet og sannhet 
mulighet å jobbe med mennesker slik at de kan forbli 
levende og til slutt forvandle seg til Hans bilde. Hvis Gud 
var lik til oss mennesker i vår mangel av tålmodighet, 
skulle han allerede slettet oss bort i sin vrede.
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Å øve til å bli bedre

Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med 
all tålmodighet og iherdig undervisning! (2 Tim 4:2)

Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, 
nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i 
nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og 
godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhets ord og i 
Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, i ære og vanære, 
baktalt og hedret. (2 Kor 6:3-8)

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som 
tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det 
løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens 
opphavsmann og fullender, Jesus. (Heb 12:1-2)
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