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19. søndag i treenighetstiden - 19. oktober 2014  
 
Prekentekst: Gal 5, 16 - 26  
Lesetekst I: Sal 36, 6 - 11 
Lesetekst II: Matt  5, 20 – 26 
 
 

Et liv i Åndens kraft 
 
De aller fleste søndager i kirkeåret er prekenteksten hentet fra et av evangeliene. Seks ganger 
i løpet av dette kirkeåret kommer teksten imidlertid fra et av de mange andre skriftene i 
Bibelen. Denne søndagen midt i oktober har vi en tekst som er hentet fra brevlitteraturen i 
Det nye testamentet, fra Galaterbrevet. Her er noe å bryne seg på for oss alle. 
 
Galaterbrevet er et sentralt brev. Det gir oss en innføring i forholdet mellom lov og 
evangelium som er avgjørende viktig for å kunne tilegne seg Guds frelsesverk. 
Når Paulus skriver dette brevet, er han bekymret for sine trossøsken i Galatia. Disse er jøder 
som han selv. Noen har kommet inn i menighetene og skapt forvirring. Derfor må han tale 
strengt og bestemt til menighetene. De må ikke la seg lure til å legge en annen grunn for sitt 
forhold til Gud enn troen på Jesus. 
 
To veier til frelse 
Noen fremmede predikanter har kommet til menighetene i Galatia og sagt at det er ikke nok å 
bare tro på Jesus, en må også overholde loven. Dette har de gjort ved å stille krav om at den 
som skal bli frelst, også må la seg omskjære, slik som det var i den gamle pakt. Dermed 
presenterer de en frelsesvei som egentlig krever at man må overholde loven. Paulus 
understreker at det er en umulighet for et menneske. Loven krever absolutt fullkommenhet,  
og ingen mennesker er i stand til å oppnå det. Dermed blir denne lovens vei egentlig en vei 
bort fra livssamfunnet med Gud.  
”Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, 
bare ved troen på Jesus Kristus.--- For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.” 
(Gal 2,16)  
Så overholdelse av Loven er egentlig en umulig frelsesvei. Hvis det hadde vært mulig for oss 
mennesker å oppnå frelse på denne måten, da hadde Jesu død og oppstandelse vært uten 
betydning. 
For Paulus er det maktpåliggende å understreke at det er bare én farbar vei til frelse, nemlig 
ved troen på Jesus. Ved dåp og tro blir et menneske ført inn i livssamfunnet med Gud, ved 
denne tro får de Ånden. Og dette gjelder oss alle, samme hva etnisk eller kulturell bakgrunn 
vi måtte ha. 
I Gal 3,2 stiller Paulus dette retoriske spørsmålet: ”Fikk dere Ånden på grunn av 
lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro?” Svaret er klinkende klart. Ved å høre 
evangeliet og tro det har de fått Den hellige Ånd. 
 
 
 



Livet i Ånden 
Bibelen bruker mange metaforer for å skildre hva som skjer når et menneske kommer til tro 
på Jesus og blir frelst. Det tales om å gå fra mørke til lys, fra død til liv, fra det gamle til noe 
nytt, og slik som vår tekst framstiller det, fra kjødets gjerninger til et liv i Ånden. 
Den som tror på Jesus Messias, har fått et nytt liv. Vi snakker også om at det har funnet sted 
en ny fødsel, en er blitt gjenfødt. 
 
To sider ved dette blir tatt fram i vår tekst. 
1. Det foregår en kontinuerlig strid mellom ”kjøttets begjær” og ”Åndens begjær”. Selv om vi 
har fått et nytt liv, gått over fra død til liv, så henger det gamle stadig ved oss. Kanskje kan vi 
si at nettopp fordi vi har fått del i det nye livet i Ånden, er vi blitt mer vár for å gjøre det som 
er i mot Guds hellige ord. 
Vi gremmes ved den liste over kjøttets gjerninger som Paulus gir oss, og vet at disse 
gjerninger hører ikke sammen med det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Likevel 
kjenner vi på kampen i oss, og den vil vi kjenne på så lenge vi er her i denne verden. 
 
2. Vi utfordres til å leve et liv i Ånden eller å vandre i Ånden. Hva betyr det? Teksten vår gir 
oss en liste over Åndens frukter. Denne listen viser oss at det å leve et liv i Ånden, handler om 
det virkelige livet vi lever i hverdagen. I dette livet skal vi få være med å formidle kjærlighet 
og omsorg, godhet og vennlighet, glede og fred. Å vandre i Ånden handler altså ikke om 
mystikk eller en eller annen form for overåndelighet, men om et liv i der vi skal få være med å 
fremme det som er ekte, sant og godt, og der vi skal få være med å formidle evangeliet både i 
ord og gjerninger, til jøder og hedninger, over alt. 
Vi klarer ikke dette i egen kraft, men ved den kraft og utrustning som Gud ved sin Ånd gir 
oss. 
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