”Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant.
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla
dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta
Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller
avundas varandra.”
Gal. 5:22-26
Vi närmar oss den efterlängtade våren med ljus och värme och jag
tänker på att det är dags att börja beskära fruktträden för att de ska
växa fint och bära frukt. Gud vill att du och jag också ska bära frukt.
”Om vi lever i Anden!” det gäller att vi har våra rötter i den goda
jorden och att Gud får vattna och sköta om oss.
Församlingen är Guds kropp och ifrån Honom hämtar vi vår näring.
Vi har möjlighet att växa och bära rik frukt. Därför måste vi låta den
store trädgårdsmästaren få beskära och ta bort sådant i våra liv som
hindrar den tillväxt som Gud vill se i våra liv och i det samhälle vi
lever i.
Hans vilja måste få ske i vår gemenskap, det är ju det vi ber om.
Därför ska vår målsättning vara att leva i Hans vilja varje dag och låta
oss ledas av Anden.
Vi ser mer och mer hur Gud låter ”frukter” växa fram i form av nya
visioner, kärlek och respekt för varandra samt en vilja att nå ut med
vår tro. Detta ska vi vara rädda om och vårda ömt. Så var frimodig!
Ta del av den näring som Gud ger till vår gren i det stora träd som
tillsammans bär rik frukt åt Gud. Läs gärna bibelordet ovan flera
gånger och se vad Andens frukter är och betyder.
Kom ihåg att du är viktig, älskad och behövd i gemenskapen.
Fridshälsningar Niclas och Elisabeth!

