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DAG 2 
LEVNADSTECKNINGEN AV ETT BLOMSTRANDE LIV

Det är inte svårt att känna igen ett 
blomstrande träd. Dess rötter är 
planterade i god jord med tecken på 
tillväxt; löv, frukt, blommor och frön finns i 
överflöd. Likt ett träd, är ett blomstrande liv 
ett fruktbärarande liv; det kommer att visa 
tecken på tillväxt och hälsa med gott om 
näringsrik frukt. Ett blomstrande liv växer 
som en "ceder i Libanon" (Psalm 92:12), 
den blir stark och stadig och reser sig över 
livets stormar för att ge skydd för andra. 
 
Ett fruktsamt liv är ett resultat av att så bra 
säd i hälsosam jord. Så, hur kan du veta 
att du sår ditt liv in i någonting som 
kommer att visa sig fruktsamt och 
produktivt på evighetens skala? Fråga dig 
själv: 
 
Vad sår jag mitt liv in i? 
Dina prioriteter reflekterar dina 
värderingar. Jesus sade, "… på denna 
klippa skall jag bygga min församling, och 
helvetets portar skall inte få makt över 
den." Jesus gjorde det tydligt att Han sår 
in i Hans församling och att helvetet självt 
inte kan stå emot det! Gör Guds hus till en 
prioritet, så kommer du bygga ditt liv på en 
grund som inte kan skakas. När du gör 
det, kommer det även att positionera dig 
att ”så” ditt liv in i andra saker av värde - t. 
ex familj, vänskap, integritet och 
generositet. 
 
Är jorden i mitt hjärta hälsosam? 
För att leva ett blomstrande liv måste man 
också fortsätta att konfrontera attityder och 
tankesätt som drar dig bort från Guds 

syften. Till exempel kommer själviskhet, 
oförlåtelse, otro och rädsla att dra ur 
Gudslivet ur dig. Gud är redo att hjälpa dig 
att konfrontera dessa interna utmaningar. 
Underordna dig själv till Honom och Hans 
Ord och stå emot fiendens verk i ditt liv, så 
kommer ditt liv att börja blomstra. 
 
Bön: Fader, jag vill att mitt liv ska blomstra 
och vara en källa av hopp till andra. Lär 
mig hur jag sätter Dig först i allting och hur 
jag kan lita på Dig för allt jag behöver. Jag 
ber Dig om det i Jesu Namn. Amen. 
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o Matt 6:33 

o Psaltaren 92:12 

 

 
Guds ord är nämligen levande och 
verksamt. Det är skarpare än ett 
dubbeleggat svärd, och det tränger 
djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ 
och ande, leder och märg, och avslöjar 
hjärtats uppsåt och tankar. 

Heb 4:12  
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