Rotad i Gud – del 4
4 Andens frukt
Fristadens bibelgudstjänst 2020-12-06. Gal 5:22-23
Sista avsnittet handlar om utflödet av det nya livet, vad det får för resultat att vi lever i Kristus och
vad det gör med oss, med våra relationer till varandra och till andra människor.
Andens frukt är något som växer fram i oss genom Guds vilja och ingripande i oss utan vilka vi inte
kan bära någon frukt alls. Men samtidigt är det även någonting som vi är inbjudna och kallade att
odla fram i samarbete med Fadern som är vingårdsodlaren. Vi har möjlighet att bejaka eller förkasta
det som Anden vill göra i oss och vi behöver vägledning för att se mer av den frukten växa fram i vars
och ett av våra liv.
Här ser vi närmare på vad Jesus gjorde och hur han levde, vad Kärlek är och hur Gud kallar oss att
leva i ljuset av det. Vi tar upp Kungsbudet: Älska Gud och din nästa och vi ser på hur det får ett
utflöde i att våra liv blir mer missionella och mer fokuserade på Gud och andra människor än på oss
själva.

4.1 Inledning: Är du en gren i ett vinträd, så växer det vindruvor från dig.
❖ Det finns en anledning till att Jesus använder bilden av vinträdet i Joh 15.
➢ Det finns en koppling mellan vem du är i Kristus och vad det får för resultat i ditt liv
➢ Det finns en aspekt av det andliga livet som bäst beskrivs i termer av växande och
fruktbarhet
➢ Det är också så att frukt kommer av att vara ett friskt träd, inte av att vara ett duktigt träd.
❖ Vad är då Andens frukt och hur växer den till i ditt liv?
❖ Vad är egentligen syftet med Andens frukt, varför spelar det roll?

4.2 Tre aspekter av Andens frukt
❖ Ordet för frukt står i bestämd form singularis, ordagrant till Svenska ”Frukten av Anden”, det är
alltså en frukt med många egenskaper – inte flera olika frukter.
❖ Egenskaperna som nämns kan delas in i 3 olika kategorier med tre egenskaper i varje
❖ 3 Gåvor från Gud
➢ Kärlek (Agape) – Guds kärlek i oss
➢ Glädje (Chara) – Glädje från Gud, över Gud
➢ Frid (Eirene/Shalom) – Oskadat tillstånd
❖ 3 Egenskaper för att relatera till andra
➢ Tålamod (Makrothymia) – Longsuffering på engelska, Tålamod i relationer, tålmodighet
➢ Vänlighet (Chrēstotēs) – Moralisk godhet, integritet, vänlighet/göra väl mot andra
➢ Godhet (Agathosyne) – Kvaliteten att vara God, upprätt leverne
❖ 3 Inre kvaliteter
➢ Trohet/Tro (Pistis) – Både tro, i bemärkelsen lita på, och trohet i bemärkelsen pålitlig.
➢ Mildhet (Praotes) – Milt sinnelag
➢ Självbehärskning (Egkrateia) – Behärska sina begär och passioner, härska över sig själv.

4.3 Ingen frukt utan lidande (Gal 5:24)
❖ Att korsfästa sitt kött gör ont.
➢ Det är lidelserna och begären som är i behov av korsfästelse
❖ Det kan du göra på 4 sätt, och 3 av dem är fel (2 Kor 7:10)
➢ I egen kraft och viljestyrka och lyckas väl – det leder till högmod över vad du åstadkommit.
➢ I egen kraft/viljestyrka och kämpa eller piska dig igenom – Leder till bitterhet
➢ I egen kraft/viljestyrka och misslyckas – Leder till depression och att bli krossad/skadad.
➢ I svaghet och med Andens hjälp/ I nåden – Leder till tacksägelse till Gud.
❖ Lidandet formar dig långsamt till att kunna bära frukt, om du tillåter det att göra så
➢ Slösa inte bort ditt lidande, det är både dyrbart och dyrköpt
❖ Att korsfästa sitt kött handlar om att leva ut nya begär ur ett nytt hjärta
➢ Du är en ny skapelse i Kristus (2 Kor 5:17)
➢ Du har fått ett nytt hjärta (Hes 36:26)
➢ Det nya livet springer fram ur det nya hjärtat (Gal 5:16)
➢ Andlig krigsföring – Att döda köttets gärningar (Rom 8:13b)

4.4 Hur växer Andens frukt?
❖ Andens frukt växer fram gradvis över tid, du kan inte få tålamod snabbt…
➢ Guds tre gåvor, kärlek glädje och frid kommer övernaturligt, men måste övas på. Resten får
vi träna upp.
➢ Gud ger inte tro – han ger tillfälle att leva av tro
➢ Gud ger inte självbehärskning genom ett trollslag – han ger spelrum för frestelser att öva på.
❖ Tankens förnyelse (Rom 12:2)
➢ Ny skapelse tänker nya tankar
➢ Nya tankar formar nya vanor
➢ Nya vanor ger ett nytt beteende som är Andens frukt
❖ Studera ordet och Arbeta i bönen. (2 Tim 3:16)
➢ Fyll dig med Guds ord, det ger dig nytt tankestoff att bygga dina nya tankar av.
➢ Bed om hjälp till kraft och till förvandling. Att växa andligen är en process men Gud ger hjälp
och kraft i den processen.
➢ Praktisera daglig omvändelse – Metanoia = Sinnesändring
❖ En tanke i taget
➢ Hur fungerar tankar?
▪ Jag säger ett ord och du skapar en bild (Hund – Stor, svart, ful, trebent, dreglande hund)
▪ Tänk nu inte på en stor bukett med rosor (inga negationer)
➢ Ändra din tanke
▪ Tänk på en död häst
▪ Tänk nu på en vacker blomma
▪ Hur gjorde du det? Du gjorde det en tanke i taget.
➢ Skapa nya målbilder, ersätt oönskade tankar med medvetet önskade tankar istället.
▪ Detta är Rom 12:2

4.5 Vad är syftet med allt detta?
❖ Trädets syfte med frukten är att sprida frön.
➢ Frukt har inget egenvärde, frukt har värde genom funktion.

➢ Jesus har samma syfte med din frukt, inget egenvärde utan funktion
▪ Förhärliga Gud
▪ Betjäna andra i att förhärliga Gud
❖ Du skall bära frukt som består (Joh 15:16)
➢ Till andras frälsning
➢ Gud ger dig allt du behöver för ditt uppdrag.
❖ Lev för en publik av EN
➢ Livet levs bäst baklänges
➢ Hur vill du att din sista dag skall vara?
➢ Lev med den sista dagen för ögonen
➢ Väl gjort, du gode och trogne tjänare.
❖ Syftet är att kunna göra Rom 12:11-12, som är Kristet Liv.

4.6 Slutsats:
❖ Andens frukt är en nödvändig konsekvens av att leva i Kristus.
➢ Utan Kristus ingen frukt / Ingen frukt = ej i Kristus
❖ Ingen frukt utan lidande
➢ Tänk på HUR du hanterar din andliga tillväxt, så det inte blir fel sorts frukt
❖ Andens frukt växer fram genom gradvis förändring.
➢ Det går aldrig över en natt, så var vis i dina böner och be i enlighet med den kunskapen
❖ Syftet är att leva för andra, för att ultimat leva för den där sista dagen då du får se allt det Gud
har gjort i dig, genom dig och för dig för att förhärliga sig själv genom dig.
➢ Då skall också du få höra: Väl gjort – du gode och trogne tjänare. Gå in till GLÄDJEN hos din
Herre.
AMEN!

Av Christoffer Jaarma

