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Når man taler om Helligåndens gaver og Helligåndens frugt så taler man om forskellige 
måder Helligånden kommer til syne i vores liv. Både “gaverne” og “frugten” har samme 
kilde, men de er samtidig meget forskellige.
 Helligåndens gaver har med hvad Gud gør “gennem os”, mens Åndens frugt har med 
hvad Helligånden gør “i os”. Begge dele er vigtig; for Gud ønsker at virke “gennem” os, 
men Han ønsker også at gør sit værk “i” os. Faktisk så er det sådan at Åndens frugt 
skaber den grundvold i os der gør at Helligåndens gaver kan virke trygt gennem os.
 I 1. Korintherbrev kapitel 12 taler Paulus om gaverne og lige efter at han har talt 
om gaverne bruger han et helt kapitel på at tale om kærlighed. I dette lys er det 
interessant at lægge mærke til at det først punkt over karaktertræk der kendetænger 
Åndes frugt er kærlighed.

Galaterbrevet 5:22-23
Men frugten af Helligåndens virke er: kærlighed, glæde, fred, udholdenhed, mildhed, 
godhed, trofasthed, ydmyghed og selvbeherskelse...

I mange karismatiske kredser så er det mange prædikanter som virkede mægtig i 
Helligåndens gaver, men fordi de ikke havde taget sig tid til at udvikle rødderne så blev 
ikke træet stående.

FRUGT GAVER
Kærlighed Gaven til at meddele visdom

Glæde Gaven til at meddele kundskab

Fred Evnen til at bedømme ånder

Udholdenhed Troens gave

Mildhed Kraft til at gøre mægtige gerninger

Godhed Nådegaven til at helbrede

Trofasthed Profetisk gave

Ydmyghed Tungetale

Selvbeherskelse Tydning af tungetale

Gud ønsker du skal bære frugt
Som kristen bør man have en ønske om at bære frugt, for når vi læser i Bibelen, så ser 
vi at Gud ønsker vi skal bære frugt.

Mattæus 3:8-10
Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi 
har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene 
dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, 
hugges om og kastes i ilden.

Lukas 13:6-9
Så fortalte han denne lignelse: »En mand havde et figentræ, som var plantet i hans 
vingård, og han kom og  ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til 
gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at 
finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte?  Men han 
svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. 
Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om.«

Åndens frugt
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For Gud er det ikke ligemeget om du ikke bærer frugt, for Han har skabt dig til sin ære, 
og det herliggør Ham når du bærer frugt.

 Johannes 15:8
 Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.

Hvad vil det sige at bære frugt?
Grunden til at det herliggør Gud når du bærer frugt, er at frugt er et resultat af indre 
liv. Jo mere Han har fået forvandle dit indre liv, jo mere vil frugten af dit liv minde om 
Hans natur og karakter. 
 Frugten af dit liv op til nu, er et direkte resultat af dit nuværende indre liv - uanset 
om den er god eller dårlig. Men om den er dårlig så er de gode nyheder at om dit indre 
liv forvandles så kan man heller ikke undgå at frugten af dit liv forandres.

Mattæus 7:17-18
Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ 
kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.

Et æbletræ producerer æbler, fordi det er det liv der findes inde i træet og en tomat 
plante producerer uden at anstrenge sig tomater. 

Når du bærer frugt som er omvendelsen værdig, så herliggør det Gud, for da bliver du 
en vandrende ambassadør for Hans rige.
Man kan sige at alle mennesker bærer en form for frugt, men det er ikke all frugt som 
er positiv. Den frugt som Gud er interesseret i, er den frugt som er et resultat af at 
Hans liv har taget bolig i dig - Åndens frugt.

Hvad er frugt et billede på?
Når man taler om at bære frugt, så er det jo selvfølgelig billedlig tale. Det store 
spørgsmål er da hvad  frugt egentlig er et billede på?

Når Lukas skriver om Johannes opfordring til at bære frugt som er omvendelsen 
værdig, så ser vi at skaren helt konkret spørge Johannes hvad de skal gøre.

Lukas 3:10-14
Skarerne spurgte ham: »Hvad skal vi da gøre?« Han svarede: »Den, der har to kjortler, 
skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså.« Der kom også 
nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham: »Mester, hvad skal vi gøre?« Han 
svarede dem: »Opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer.« Også nogle soldater 
spurgte: »Hvad skal så vi gøre?« Og til dem sagde han: »Ikke mishandle eller udplyndre 
nogen, men lade jer nøje med jeres løn.«

Når Johannes her i Lukas forklarer hvad det vil sige at bære frugt, så ser vi at han taler 
om ting som har med hvordan vi opfører os imod andre mennesker.

Når Paulus skriver til Titus for at vejlede ham i opfølgningen af menighedere på Kreta, 
så ser vi at det at bære frugt havde med gode gerninger at gøre.

Titus 3:14
Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv 
ikke skal være uden frugt.

Det samme ser vi også når Peter skriver sit brev.

2. Petersbrev 1:5-8
Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer  dyd, til dyden erkendelse, til 
erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden 
gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. For når alt dette 
findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor 
Herre Jesus Kristus;
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Faktisk så ser vi at gennem hele det nye testamentet så har dette med at bære frugt 
mere med opførsel og personlighed at gøre, end hvad mange kristne i dag tænker på 
når det gælder det at bære frugt.

Gud ønsker at forvandle dig
Mange mener at Gud har skabt dem med den personlighed de har og at den derfor ikke 
skal forandres - men dette er bare delvis rigtig.
 Ja, Gud har skabt dig, men det betyder ikke at du er 100% sådan som Han ønsker. 
Du er nemlig vokset op i en syndig verden der konstant søger at påvirke dig. Du er 
også født med en syndig natur som naturlig tiltrækkes af det onde. Når du bliver frelst 
er du ikke længere slave under den gamle natur, men du må stadig tage et valg om at 
ikke lade den få regere i dit liv. 

Romerbrevet 6:6-12-13
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet  sammen med ham, for at det 
legeme, som ligger under  for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for 
synden;... Lad derfor ikke synden herske i jeres  dødelige legeme, så I adlyder dets 
lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for 
uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I 
bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.

Vi må vælge at stille vore lemmer til rådighed for Gud, og når vi gør det, så vil Han lade 
sin natur komme til syne i vore liv.
 Det er Han som helliggør os, men vi må vælge at slippe Ham til og det gør vi ved at 
stille vore lemmer til rådighed for Ham.

I Romerbrevet 8:4 siger Paulus at lovens krav opfyldes i os når vi lever i lydighed mod 
Ånden. Før vi blev frelst så kunne vi ikke leve i lydighed mod Ånden på grund af vores 
syndige natur, men når Jesus døde så brød han trællebåndet, og gjorde det mulig for 
os at vælge hvem vi ønsker at lyde. Når vi giver Ham vores lydighed, giver Han os 
kraften til at stå synden imod.

Romerbrevet 8:3-4
Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud:
Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed 
synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, 
men i lydighed mod Ånden.

Hvad vil det sige at bære frugt?
Mange ser på det at bære frugt som hvor mange du bar bed med til frelse, hvor mange 
der er blevet helbredet gennem din tjeneste osv.
 Selv om alt dette positive ting som vi som kristne skal stræbe efter, så bliver antal 
mennesker helbredet eller udfriet fra dæmoner aldrig nevet i Bibelen som frugt. Dette 
er ting som Gud gør gennem os, men de fortæller ikke noget om vores indre liv.
 I Mattæus 7:21-23 ser vi et godt eksempel på at tegn og under ikke er ensbetydende 
med at du har din sag i orden med Gud. Guds ord fungerer fordi det er Guds ord, og 
ikke nødvendigvis fordi den som forkynder det har et indre liv med Gud. Derfor må 
vi ikke lade os fascinere fordi om nogle oplever mirakler. Mirakler er godt, men de 
fortæller ikke så meget om personen som miraklerne sker igennem.

WWW . M J F K . D K

Samtalespørgsmål:

1.!Hvorfor er det tryggere når Helligåndens gaver fungerer gennem 
! mennesker som har udviklet Åndens frugt i sit liv?


