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När en kristen lämnar sitt förflutna borde det finnas tecken som visar att det 
förflutna är besegrat och att personen lever i det närvarande och ser fram mot 
framtiden. Detta tecken är frukt. När det är mycket frukt i ditt liv, betyder det att 
du har lyckats bryta loss från det förflutna. Bibeln nämner tre sorters frukt.  

1. Den första frukten är att avla barn. 1 Mos. 1:28 
2. Den andra sortens frukt sker i den andliga världen. Gal. 5:22-26 
3. Andens frukter ger i sin tur goda gärningar. Ef. 2:10 

Att skaffa barn kräver inte några andliga färdigheter eftersom människan har 
sexualdrift som automatiskt orsakar havandeskap. Man försöker styra födseln av 
barn antingen genom kontroll av födelseantal eller genom att mörda det ofödda 
barnet. 
Som Art Linkletter sade för många år sedan, ”Till och med kackerlackor förökar 
sig, men för att älska och uppfostra barn krävs det kärlek, vård och tålamod.” 
Linkletter var adopterad och fick aldrig veta vilka hans biologiska föräldrar var. 
Ord. 22:6 

FRUKTEN KOMMER INTE AV SIG SJÄLV 
Gud har inte gjort så att den kristne automatiskt bär frukt, men har gett oss 
möjlighet till fruktsamhet om han handlar på ett visst sätt. Filip. 2:12-16 
En gren kan inte bära frukt om den inte hör till trädets stam. Jesus underströk att 
vi skall dröja kvar hos honom, annars blir det ingen frukt. Joh. 15:1-10 
Den gren som växer ur trädets stam är ansvarig för att skjuta skott och bilda 
blommor, för att förbereda en växande frukt. Ef. 6:10-18 

GUD SER EFTER SKÖRD  
Vi är frälsta men Gud väntar sig att vi ska bära frukt i våra liv. Luk. 13:6-9 
Johannes Döparen kom för att bereda väg för Messias och budskapet var att 
människorna bör omvända sig och bära frukt. Matt. 3:1-10 
Jesus gjorde det klart att den frukt som finns i en människas liv bestämmer om 
det rör sig om en god eller ond person. Matt. 7:15-20; Luk. 6:43-45 
Jesus liknade jorden vid en vingård vars ägare väntade sig en skörd. Matt. 
21:33-41 



 

 
 

EN KRISTEN MÅSTE DÖ FRÅN SIG SJÄLV 
Vad betyder det att dö från sig själv? Det betyder att man ger upp de planer och 
ambitioner som man har i livet och väljer att säga till Gud, ”Inte min vilja, utan 
din.” Joh. 12:23-26   
Jesus sade likadant i Matteus evangelium, men talade då inte om sin eget liv, 
utan om att ta korset på för vår skull. Matt. 10:38-39 
Att ta korset på betyder ett uppgivande av det egna jaget. Mark. 8:31-38 
Budskapet om att dö i sig själv är så viktigt att att det finns med i alla fyra 
evangelierna. Luk. 9:23-26 
En kristen som har dött från det egna jaget blir inte förolämpad, inte 
förargad, och söker inte sina egna fördelar utan strävar ständigt efter att 
behaga Gud och göra hans vilja. 

ATT BÄRA FRUKT 
Kampen är över när du i sanning dött i dig själv och du inte längre behöver 
anstränga dig för att bära frukt. Frukten börjar då växa och när den har bärgats 
kommer mera frukt att ta dess plats. Det blir ett överflöd av frukt. Ef. 5:9 
När du är i Guds vilja blir du lycklig och nöjd och behöver inte ens tänka på att 
bära frukt, ty den kommer att växa av sig själv. Filipp. 1:11 
Som en fröjdefull kristen kommer du att utstråla den Helige Andes kraft. När du 
blir ombedd att hjälpa någon i ett arbete för Herren, finns det ingen tvekan, utan 
bara ett flöde av frukter, som på löpande band! Jak. 3:17-18 
Du kommer inte att behöva kämpa eller arbeta hårt för att ditt liv skall bära frukt 
när du följer den Helige Ande, för det blir ett ständigt flöde!  Gal. 5:22-25 
 

LEV I NUET OCH GLÄD DIG ÖVER FRAMTIDEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

VAL 
Psalm 1:1-2 

Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke 
träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta, 
utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både 
dag och natt. 

TILLSTÅND 
vers 3-4 

Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin 
frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det 
lyckas väl. Icke så de ogudaktiga,utan de äro såsom agnar som 
vinden bortför. 

UPPLEVELSE 
ÖDE  

vers 5-6 

Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller 
syndarna i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de 
rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås. 

 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
Har du gjort upp en plan på hur du skall avsluta ditt liv eller driver du runt 

utan mål? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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