
Bibelsamtale, uke 18 2020 Åndens frukt 
 
(Gal. 5, 16-26) 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. 
 
Oppskrift: Her er en svært enkel versjon av den klassiske Lectio Divina. Før dere starter:  
 
Avklar hvem som er gruppa. Er det familien? Er du husstand med kun én person kunne du 
avtale med noen andre at dere møtes på en digital plattform (Facetime/ Teams/ Zoom/ 
messenger) for å gjøre dette sammen.  
 
1) Les bibelteksten høyt 1-2 ganger.  
 
2) Hver enkelt får noen minutter (1-15 minutter, avhengig av gruppens størrelse/ alder / 
kjennskap til hverandre/ setting o.l) til ettertanke, bønn og refleksjon. Hvordan er 
hendelsesforløpet – er det noe du særlig legger merke til? Var det noe i teksten som særlig 
rørte ved deg? Dvel ved teksten. Hva trådte fram? Et ord? En setning? Et uttrykk? Hva landet 
i deg?  
 
3) Del med hverandre: Ha lyttegruppe: Det betyr at man tar runden i «kretsen» og alle får dele 
noe de er komfortable med. Etter at alle har delt kan dere ev. samtale videre om noe som ble 
viktig etter at vi har lyttet til hverandre.  
 
4) Avslutt enkelt med bønn: Fader Vår/ at én ber/ at hver enkelt skriver eller tegner en 
bønnelapp som legges i en bønnekrukke. Denne kan så bes for/ at dem som vil får be 1-2 
enkle bønnesetninger hver. Kanskje har dere andre måter dere trives med å be sammen på. 
 


