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Hösten är skördens tid, en tid då vi får njuta av det goda som växt. 
Och också en tid att utvärdera odlings säsongen och tänka hur man vill 
ha det nästa år, kanske är det redan nu saker som man vill sätta? 
 Allt gav kanske inte den skörden som du och jag tänkt oss? 
 
Själv tycker jag att det är väldigt roligt att odla. Blommor och växter 
generellt men särskilt roligt är det att odla växter som man kan äta. 
Allra roligast är det att ge bort och dela med sina vänner av det goda 
som man fått. 
 
I bibeln kan man läsa på många ställen om skörd och växter där de 
i liknelser för olika saker.  
Ofta som en liknelse för tillväxten i det kristna livet, om att se 
evangelisation ge frukt och om frukten/skörden du och jag personligen 
har möjlighet att få del av i himelriket. 
Frukt används ofta som en symbol för Guds välsignelse och gåvor.  
Det handlar också ofta om frukten av vårt handlande, produkten av det 
vi gör  
Den frukten som vi ska få skörda här på jorden, varje dag när vi lever 
nära Herren är andens frukter. Gal 5:22 
 
och det talas i  
Matt 6:19-21 om att vara rik inför Herren i livet efter detta istället för 
att samla skatter på jorden. Det vi skördar här, våra frukter och 
grönsaker som vi arbetat hårt för är kanske inte beständiga? 
Gal 6:7-9 det man sår får man skörda. 
Vilken sorts frukt har du sått? 
Frukt som har en hållbarhet in i himlen. Eller den sortens frukt som 
kommer till glädje nu men som ruttnar efter ett tag och som mal och 
mask kan förstöra.  
Sår du i ditt liv frön enligt Guds vilja eller sår du frön av din egen vilja? 
 

Vi behöver som kristna och som församling be om Guds ledning i vart i 
våra liv vi ska lägga vår energi och investera i vår tid och vårt 
engagemang. Hur vi ska leva vårt liv och hur vi tänker på oss själva och 
andra människor.   
Vi behöver be om hjälp vilka sorts frön vi ska sätta, och när vi ska sätta 
dom. Och vi behöver ständigt komma tillbaka till honom för att få 
ledning om och om igen. Ständigt ställa in kursen så att vi går rätt. 
Vi behöver rensa i våra odlingar regelbundet för att inte ogräs ska ta 
över och ta all näring och energi som finns i vår jord. Ibland sår man 
fina växter som sen tar över och kväver annat, och då och då är det dags 
att gallra ur, så att några få plantor kan få växa sig stora. 
 
Jesus talar om vinstocken och grenarna i Joh 15:4-7. Vi kan inte bära 
frukt i våra liv om vi inte håller oss till honom. Och om du utvärderar 
ditt liv nu och känner att det inte ger den frukten som du önskar, dom 
andliga frukterna, behöver du söka dig närmare honom. Han kommer 
ta emot dig.  
Jesus talar om att om vi blir kvar i honom och han i oss ska vi bära 
frukt. Och det får vi lita på. 
 
Det gror i vår församling nu. 
Kul lagret har startat för hösten och det känns som vi har hittat rätt. Vi 
har bl.a. fått ett nytt barn sista veckorna.  
Konfirmationsgruppen har ökat från ca 6 st när vi började till drygt 10 
st sista veckorna.  
Ungdomssamlingarna har omformaterats och känns uppskattade. 
Jag upplevde i slutet av förra terminen att alla dom tre verksamheterna 
inte funkade till 100% i slutet av terminen. Men en tid av dålig skörd 
ger ofta en liten knäpp på näsan att man behöver tänka om. Förändra 
och kanske förnya, tänka i nya banor och fundera på vilket behov som 
finns. Att framför allt söka sig närmare Herren. Att lägga ner sig 
själv, inse sin litenhet igen och i tacksamhet till hans nåd söka hans 
vilja, lita på hans omsorg.  
Och nu ser vi att det gror här och där.  



Jag hoppas att också det gror i era hjärtan, för första gången eller för 
hundrade gången.  
Att du som har en stark tro kan få se hur det bildas nya skott på din 
planta, att du får upptäcka nya dimensioner av livet med Jesus 
 att du som precis har fått ett litet frö av tro i ditt hjärta får känna att 
det kommer en liten grodd och att det får växa till sig, att du får lära 
känna livet med Herren och se vad det kan få betyda för dig,   
och för dig som haft en stark tro som kanske fått sig en och annan törn 
kan se på plantorna som vissnar nu på hösten, men som vi är vissa 
kommer att bli ännu större och kraftigare nästa vår och se på din tro och 
veta att om du bara öppnar ditt hjärta lite kommer Gud att göra så att 
det börjar gro igen.  
 
För det är ju så alla växter behöver vissa saker för att kunna växa.  
Dom behöver vatten, näring, värme och ljus i olika mängd för annars 
blir det ingenting med det hela.  
Vi har också ett ansvar för vår tro att se till att den är i en miljö där den 
kan växa på ett bra sätt.  
Din tro behöver enhet, vänskap och kärlek från församlingen för att 
fortsätta växa sig stark. Den hehöver vara i ett sammanhang som ger 
liv. Som ger frukt. Hos Gud men också hos församlingen. 
 
Men ibland är ju inte livet på topp, och inte heller känner man att man 
har en så stark tro som förut, och energin kanske inte alls finns att jobba 
på sin tro och frälsning. 
Men om igen, hösten är på nåt vis en tröstens tid, och är det det som du 
behöver kan du få luta dig tillbaka och bara i en suck till Gud få lita på 
att det kommer en vår. Det är ju därför som hösten känns bra- för att vi 
vet att det alltid kommer en vår. Annars skulle det kännas supertungt. 
Aldrig med blommor, aldrig mer sol, värme och jordgubbar. 
 
 
 
 

HÖSTEN: 
Skörd 
Utvärdering – se tillbaka 
Växterna vissnar 
Tid av vila att luta sig tillbaka till Gud 
Vissa om att det kommer nytt liv 
Spännande se på framtiden – vad ska vi så här näst? 
 


