
 Åndens frugt er i ental: det er ikke på samme måde, som at vi hver især har forskellige nådegaver.

Kærlighed (1 Kor 13) er central for Guds karakter.

Samtaleark                    Åndens frugter

Helligånden - den ene af de tre i den treenige Gud. Han kendes mest på hans gerninger: 
 Skaber og opretholder troen (1 Korinterbrev 12,3)  /  Overbeviser om synd, dom og retfærdighed  (
 Johannesevangeliet 16,8)  /  Vejleder os (Johannesevangeliet 16,13)  /  Herliggør Jesus 
 (Johannesevangeliet 16,14)  /  Giver kraft til at vidne (Apostlenes Gerninger 1,8)  /  Udruster os til 
 tjeneste (2 Kor 12 og 14)  /  Virker tegn og undere (som fx på pinsedagen).

Åndens frugt: Som et æbletræ: frugterne skal vokse langsomt frem, gennem hele livet.

 Åndens frugt - ikke anstrengelsens frugt, det er noget, Gud skaber i os.
 Gal 5,22-23a.

 

Fred  
 Der er en subjektiv fred, der er en følelse og en objektiv fred, der er en realitet. Den objektive fred 

 Velsignelsen)   “Shalom” betegner harmoni og at være I den rette relation med Gud og mennesker. 

 at vente på at Gud gør noget og om at vandre med Gud, imens han gør noget. Overgive sig til Guds   
 timing.

 Jesus er “Freds-fyrsten”, der har bragt os freden med Gud!

Venlighed 

 Luk 18,19: «God» er her i relation til Gud. Rom 15,14 - dette skrev Paulus til en menighed, hvor en 
 del af dem var nye kristne. det handler altså ikke om noget, vi opøver over tid, men om at finde 
 tilbage  til vores oprindelige skabte identitet. Synden må ikke få lov at definere os!

 (1 Joh 1,4; Præd 2,26; Ordsp 21,15; Jak 1,2-3). Ikke en overfladisk happy-clappy-glæde, men en dyb 

Tålmodighed 

 Det er ikke bare at smile og være sød. «Guds godhed» i Rom 2,4 er samme ord som i Gal 5,22    
 er oversat med «Venlighed». Næstekærlighed. Fjendekærlighed. Venlighed er ikke bare at lade stå til, 

 følelse, Gud giver os.

 hvis nogen gør noget forkert.

 med Gud er en forudsætning for at Ånden kan frembringe den subjektive fred. Ordet fra GT (fx 

Glæde

 Nok den mest upopulære frugt - men den er nøglen til de andre frugter. det handler både om 

Godhed 

  Ikke at jeg skal beherske mig selv - men en beherskelse af «Selvet». Luk 9,23; Matt 5,29. 

 løfter: Hebr 11: Noa, Ruth, Abraham osv. At være trofast med det, Gud har betroet dig i den familie, 

Selvbeherskelse

 11. Mildheden hjælper os til at se, at Gud har magten og hjælper os til at forstå Guds nåde.

 tjeneste, menighed osv du er en del af: Være med der - ikke passivt, men aktivt.

Til reflektion/samtale:

Tænker du nyt om:   Glæde?  Fred?              Tålmodighed?               Venlighed?

 Det er ikke alene at følge Guds love, men at være fyldt af tro og tillid til, at Gud holder sine 

                                  Godhed?          Trofasthed?                 Mildhed?                       Selvbeherskelse?.

 Kan ligne svaghed, men er det ikke. Kun de stærke har brug for at være milde. Jesus er mild 2 Kor 

 Rom 8,13: dette sker ved Helligåndens magt. Så: Ef 5,18: Lad jer fylde af Ånden!

 10,1. Mildheden overfor andre, som Jesus viste os fx ved kvinden grebet i ægteskabsbrud Joh 8,1-

 

Trofasthed 

Mildhed 
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