
Galaterbrevet 6

La oss nå se hvordan Åndens frukter skal slå ut i våre 
daglige liv.

v. 1  En «saktmodig» ånd er en av Åndens frukter.  
For å kunne hjelpe (ikke avskrive) en kristen bror eller 
søster som snubler krever en «saktmodig» ånd. 
Husk at du og kan trenge slik hjelp! 



v. 2  Det greske ordet i dette verset for «byrde» er baros.
Det betyr «byrder» som vi kan hjelpe hverandre med. 
For eksempel, en som har snublet (v. 1), sorg, stress, 
økonomi,  you name it.

v. 3-4 Vi er reisende sammen som ikke skal sammenligne 
oss med hverandre.  Vi må lære å kjenne vår egen 
skrøpelighet.
Jo bedre vi kjenner oss selv desto mer naturlig det blir 
for oss å hjelpe vår neste.  



v. 5  I dette verset er det greske ordet for «byrde» phortion.
Det betyr byrde som man ikke kan dele med andre.
For eksempel, sykdom, døden, svangerskap, etc.
Syndebyrden er for tung for deg, og ingen andre kan bære 
den med deg.  Derfor har Jesus tatt den!

v. 6  De som arbeider som lærere i menigheten må få del i 
de materialistiske goder som tilfaller medlemmene.
De må spise de også!



v. 7-8 Ditt fokus er Kristus.  La Ånden styre i ditt liv slik at du 
bærer frukt med evighetsverdi.  
Det å «høste det man sår» er et universal prinsipp.
Det gjelder i naturen og det gjelder med oss.  

v. 9  Det er ikke alle ting vi har kontroll over til enhver tid, 
men vi skal så i Ånden uten å bli trett.  Vi skal høste i den 
rette tid!

v. 10 Ved å vandre i Ånden kan vi gjøre ting som Jesus ville 
gjort mot våre neste, også mot dem som er utenfor.



v. 11  Paulus skriver selv uten sekretær (Rom. 16,22)
Han hadde synsproblemer og måtte skrive med store 
bokstaver.  Han hadde ikke tid til å finne en sekretær.  
Han var irritert på det som skjedde i galatermenigheten 
mens han var borte, og måtte bare knote i vei selv i all 
hast.

v. 12  Det er et utslag av feighet som gjorde at disse 
falske lærere ville tvinge dem til omskjærelse.
De sår i kjødet.
Å forkynne loven virker ikke til anstøt.
Å forkynne nåden virker til anstøt.



v. 13  Er din kristendom å holde Bergprekenen??
Klarer du det? Kan du skryte av det?
Motivene til disse falske lærerne var å vinne galaterne over 
til deres sekt, slik at de kunne rose seg av det.

v. 14  Korset stod mellom Paulus og verden.
Korset står mellom deg og verden!

v. 15  Ytre tegn, medlemskap i et kirkesamfunn, eller familie 
tilhørighet betyr ingenting.  
Du må bli født på ny.  



v. 16-17  Se 2. Kor. 11, 23-27
Er du villig til å bære omkostningene? 
Paulus forteller galaterne her at det er ikke et spørsmål om 
å forkynne et «tiltrekkende» evangelium.  
Bare se på kroppen hans hvor mye han har måttet lide for 
å forkynne et slikt «ekskluderende» budskap.  
Det er bare én vei til Gud.

v. 18  Det er nåden som gjelder!


