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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.

2 23.09.2018 Åndens Frukt



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.



Vennlighet
Mer en bare Den Gyldne Regelen



Jesus møter Sakkeus som en venn.
• Sakkeus som toller var foraktet og 

ikke akseptert av andre. Han kunne 
ikke for eksempel vitne eller gi 
almisser.

• Jesus kom til å møte Sakkeus der 
som han var, og slik som han var. 
Jesus gjorde ikke noe stor 
oppmerksomhet til Sakkeus som en 
toller, men aksepterte han som en 
venn.

• Å spise sammen har en stor 
symbolsk betydning, det innebærer 
full aksept av det man spiser med.
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Vennlighet fra Ånden
• Vennlighet er kvaliteten på å gjøre det som er rett ved hverandre - den 

varmhjertet mykheten vi viser til de vi bryr oss om.

• Vennlighet handler mest om å vise nåde til hverandre; vi rett og slett fortjener 
ikke å få en positiv reaksjon til det som vi gjør, men Gud kaller oss til nåde og 
tilgivelse også med hverandre.

• Mine barn, dere kan ikke elske bare med vakre ord. Sann kjærlighet viser vi 
gjennom praktisk handling. (1 Joh 3:18, ELB)

• Når dere gjør det som er godt, se da til at dere ikke gjør det bare for at 
menneskene skal legge merke til dere. (Matt 6:1)

• Alt som vi gjør skulle peke åt Gud. Våre gode gjerninger, barmhjertighet og 
vennlighet mot hverandre skulle ikke handle om oss selv, men skulle gi ære til 
Gud som har gitt oss alt vi har.
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Godhet
Rettferdighet i praksis.



Skapt til gode gjerninger

• Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere 
levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i 
himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en 
gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det 
og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en 
kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av 
våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp 
fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i 
de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor 
god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er 
ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at 
ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode 
gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 
(Ef 2:1-10)
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Godhet fra Gud

• Godhet er å gjøre det som er rett i Guds øyne. Han har sagt i sitt Ord hva er 
Hans ønske for livet våres. 

• Det er enkelt å være god mot de som er god mot oss, men Guds kall for oss er 
å gjøre godt åt alle. (Matt 5:10, 1 Pet 2:20) Å være god mot de som gjøre godt 
til oss er ikke ren godhet, det er to personer som vasker hverandres rygg.

• Gud er like opptatt av våre hjerter en Han er av våre gjerninger. Han hater 
hykleri. «På utsiden er dere like sterilt rene som de beger og fat dere vasker så 
grundig før dere drikker og spiser av dem. Men innvendig stinker livet av 
griskhet og begjær.» (Matt 23:25) Vi kan aldri jukse Gud, Han ser hjertet.

• Målet å gjøre godt skal alltid å være å peke åt Gud, og å gi Ham all ære. «Lyset 
fra dere skal skinne for menneskene, slik at de klart og tydelig kan se det gode 
dere gjør og hylle Far deres i himmelen.» (Matt 5:16)
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