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Konfirmantkatekese – Uke 11/12 2020 

Den Hellige Ånds Gaver og Frukter 

INNLEDNING 

Vårt mål er å nå Himmelen. Dette vet vi fordi vi søker det som er godt og som gjør oss 

glad, og det er ingenting som er bedre eller mer perfekt en Gud selv. Alle beslutningene 

vi tar er rettet mot å velge det vi ser på som godt. 

Dessverre velger vi ofte feil – enten på grunn av uvitenhet (en svak forstand), eller fordi 

vi overmannes av fristelse (svak vilje). Vi trenger altså hjelp fra Gud til å opplyse 

forstanden og styrke viljen, men også til å hjelpe oss til å se at Guds veier er gode. 

Dette gjør Gud ved å gi oss 

Den Hellige Ånd, i Dåpen. Den 

Hellige Ånd virker i oss på 

mange måter, men den største 

måten er gjennom Den Hellige 

Ånds gaver som bærer Den 

Hellige Ånds frukter. 

HVA ER DE SYV GAVENE? 

• Visdom 

Visdom er Åndens 

største gave. Det gjør at 

vi ser at Guds vilje er 

god, at Hans vei er sann 

og rett, og det gjør at vi 

elsker Ham. 

• Forstand 

Dette gjør oss i stand til 

å se hva Guds vilje er og 

at den er god. Kort sagt: 

forstand lar oss forstå. 

• Råd 

Råd trenger vi for å 

velge rett, særlig i 

vanskelige situasjoner 
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• Styrke 

Lar oss fast og sikkert søke det gode tross ondskap som møter oss. 

• Kunnskap 

Hjelper oss å se verden fra Guds perspektiv, som har kunnskap om alt. Med 

kunnskap skjønner vi hva som er verdt å leve for. 

• Fromhet 

En sann kjærlighet, takknemlighet og ærefrykt ovenfor Gud som gjør at vi ønsker 

å tjene Ham og vår neste.   

• Gudsfrykt 

En frykt for Gud som ikke kommer fra at vi er redde for straff, men fordi vi ikke 

ønsker å skuffe Ham. Det er på samme måte som vi er redde for å såre våre 

foreldre ved å gjøre noe galt mot dem. Dette er begynnelsen på visdom (les 

Ordspråkene 9:10). Vi blir ydmyke og takknemlige når vi ser hvor mektig og hvor 

god Gud er. 

De fire markert i blått er gaver som opplyser forstanden over det naturlige og lar oss se 

og tenke mer lik Gud, mens de tre i rødt er gavene som styrker viljen og forener den 

med Guds godhet og vilje.  

HVOR HAR VI DET FRA? 

Vi vet hvor mange det er og hva de heter fra først del av kapittel 11 i Jesaja (som er en 

profeti om Jesus fra det Gamle Testament): 

«Herrens ånd skal vil over ham [Jesus], en Ånd med visdom og forstand, en ånd med 

råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede I 

frykten for Herren.» (Jesaja 11:2-3) 

Her er fromhet den gleden vi får av å tjene Herren i frykt. 

NOEN FORKLARINGER 

• Gavene kan ikke oppnås, de må mottas (derfor kalles de gaver) 

• Gavene får vi fordi Den Hellige Ånd bor i oss – gavene kommer med Ham 

• Da vi ble døpt tok Den Hellige Ånd bolig i oss, og gavene kom med 

• Konfirmasjonen styrker nettopp disse gavene som ble gitt oss i dåpen ved at Gud 

på spesielt vis gir oss sin kraft og nåde 
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HVA ER DE TOLV FRUKTENE? 

Den Hellige Ånds frukter er det som skjer når vi handler ut fra de gavene Han gir oss. 

Da ser vi at vi bærer frukt (som Jesus snakker om i Johannes 15:16 – det er verdt å 

lese hele kapittelet). Tradisjonelt er det tolv frukter (Galaterbrevet 5:22): 

• Kjærlighet – å ville den andres beste (et ønske, ikke en følelse) 

• Glede – å oppnå det vi er skapt til: å se og tenke over Gud og Hans godhet (noe 

som skjer i tanken, heller ikke en følelse) 

• Fred – Den roen og orden som hersker når man stoler på Gud   

• Tålmod – En forståelse for og villighet til å bære andres svakhet  

• Høysinn – En sjenerøsitet som overgår det vi skylder andre 

• Godhet – Å ta avstand fra ondskap og å søke det som er godt og rett 

• Langmodighet – En evne til å tåle det onde andre gjør mot deg uten å ta hevn  

• Mildhet – En ydmykhet ovenfor Gud og vår neste hvor vi er tilgivende og 

barmhjertig og ikke søker å fremheve oss sel 

• Tillit – Å stole på at Guds plan for oss er god som gjør at vi ønsker å følge den 

• Beskjedenhet – Å være klar over sine egne svakheter uten å klandre andre for 

dem 

• Selvbeherskelse – Å ha kontroll på ens eget temperament og over ens impulser 

• Kyskhet – Å la kjødelige lyster (etter mat, drikke, samliv, etc.) styres og 

kontrolleres av fornuft framfor lidenskapene* 
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*Med kjødelige lyster og lidenskapene menes de signalene kroppen gir oss for å si at 

den trenger eller ønsker noe. Disse er ikke onde i seg selv, bare når de får oss til å gå i 

mot vår egen natur og mot Gud. Siden de av og til leder oss til syndig handling (fråtseri, 

ekteskapsbrudd) så må de underlegges fornuften, den gaven Gud har gitt oss til å se 

det rette. 

HVA ER FORSKJELLEN PÅ GAVENE OG FRUKTENE? 

Gavene er vaner som dannes av Den Hellige Ånd for å adlyde, tjene og elske Gud. De 
er ikke individuelle handlinger, men de er varige innstillinger. Derimot er fruktene 
de handlingene som springer ut ifra Åndens gaver.  

Ta for eksempel en fotballspiller: treneren hans danner i ham en vane som gjør ham i 
stand til å skjønne spillet, se når han burde gå i angrep, når han burde sentre og når 
han burde skyte. Dette kommer ikke av bare én handling, men av mye erfaring. Når han 
faktisk spiller kamp så vil denne erfaringen la ham gjøre riktige valg slik at laget vinner. 
Åndens gaver er som den treningen som danner vanen til å spille godt, og fruktene er 
de gangene spilleren scorer og dette fører laget til seier. Forskjellen her er at en 
fotballspiller må jobbe hardt for disse vanene, mens Åndens gaver får vi uten å streve 
etter dem.  

Et annet eksempel er en sangerinne som ble født med en vakker stemme. Da tilsvarer 
den gode sangstemmen hennes Åndens gave, siden det er en innstilling rettet mot det 
gode. Åndens frukter er da det samme som når hun bruker den gode stemmen sin 
(gaven) til å synge for andre. 

HVORFOR TRENGER VI DEM? 

Selv klarer vi ikke å oppnå den hellighet vi er kalt til. Derfor behøver vi Guds nåde og 
gaver slik at vi kan bære frukt å gjøre gode gjerninger. For at vi skal frelses er det ikke 
nok at vi oppnår naturlig godhet, slik vi kan av oss selv; vi må ha Guds hjelp til å løfte 
oss opp til Ham slik at vi kan etterligne Hans guddommelige kjærlighet og godhet. 
Åndens gaver og de fruktene de bærer i oss er altså nødvendig for frelsen. 
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NOEN BØNNER FOR Å BLI KJENT MED DEN HELLIGE ÅND 

Kom Hellige Ånd! 

(Latin: Veni Sancte Spiritus) 

Kom, Hellige Ånd, 
fyll dine troendes hjerter, 
og tenn i dem din kjærlighets ild. 

V: Send ut din Ånd og alt blir omskapt. 
S: Og du fornyer jordens åsyn. 

La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss ved 
ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. 
Amen. 

Bønn om den Hellige Ånds syv gaver 

Kom Hellig Ånd! Fyll meg med dine syv gaver: Visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, 
fromhet og gudsfrykt. Amen. 

Bønn om den Hellige Ånds tolv frukter 

Hellig Ånd, skjenk meg kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet, langmodighet, 
mildhet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse og kyskhet. Amen. 

 

 

 


