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«Jeg er vintreet, dere er 

greinene. Den som blir 

i meg, og jeg i ham  

han bærer mye frukt» 
John 15:5 



Det er endelig vår og vi kan skrape av oss 

vinterhud, finne frem tennisskoene og høre 

buekorps i gatene – i alle fall de av oss som 

bor vestpå, til både glede og ergrelse. Tid 

for å så og plante. Jeg er nok ikke den med 

de grønneste fingrene, men jeg har  

jammen meg klart å gro en hel del saftige 

agurker, sukkererter og grønnkål denne  

våren. Kanskje er det håp også for meg 

som stadig tørker ut begoniaen og  

overvanner kaktusen?  

 

Min favorittblomst har i årevis vært  

Hortensia. Kan du  velge en mer kravstor 

plante, spør du da. Oppe i fjellsiden i  

Bergen, med gamle trekkfulle hus, vindfulle 

balkonger og få kvadratmeter ligger det 

gjerne ikke til rette for å fylle hus og hager 

med denne blomsten. Men hvert år prøver 

jeg meg igjen. Og igjen. Jeg elsker de  

nydelige fargene, de små blomsterbladene 

og følelsen man får når man setter en  

uttørket Hortensia i vann og ser at den, på 

magisk vis, kommer til liv gang etter gang. 

 

Jeg har en venninne med fantastisk grønne 

fingre. (Mine er mer en gusjen spygrønn  

farge dessverre.) Min venninne er en mester 

med stiklinger, næring og å vite når hun bør 

rotere plantene etter sola. De siste årene 

har vi passet plantene når de er på ferie, 

og man kan nesten få prestasjonsangst av 

mindre. De fleste plantene står strategisk 

plassert i huset med en tilhørende post-it-

lapp som inneholder instrukser om vann-

ingsmengde og frekvens. Dedikasjonen er 

imponerende- (Og luftkvaliteten i huset  

deres må jo være upåklagelig.)  

 

Heldigvis for meg fins det både bøker,  

blogger og butikker som kan støtte meg i 

min uvitenhet, og kunnskapen blir stadig 

mer omfattende på temaet om plantestell. 

Jeg har stor glede av nye små, store,  

stripede, prikkede, runde og spisse planter, 

og et nytt kalenderår betyr gjerne at  

julestjernen blir erstattet med en ny, ukjent 

plante i vindus-karmen. Det er kanskje  

derfor jeg har lest og talt om Johannes 15 

opp til flere ganger de siste årene. Bildene 

som Gud bruker om planter, greiner,  

beskjæring og frukt er praktisk og  

håndfaste for meg – jeg har en personlig  

interesse og økende forståelse for  

prosessene som utgjør en plantes liv. Igjen 

og igjen fascineres jeg av hvor enkle, og 

samtidig nydelig detaljerte og dype,  

bildene i Bibelen er. Gud har gjort naturen 

så tilgjengelig for oss, og samtidig avdekker 

Han mer av hvor komplisert og intensjonelt 

skaperverket er.  

 

Jeg håper at du, i løpet av de neste åtte 

ukene, vil fordype deg i disse enkle versene 

om vintreet fra Johannes 15. Hver dag skal 

du lese samme versene, med ny hovedvekt 

på et eller to av dem. Jeg tror du vil  

utfordres, oppmuntres og bli tvunget til å 

reflektere over hvor du står her og nå, og 

samtidig hvor du ønsker at Gud vil ta deg 

fremover. Begynn med å be om at Gud 

kan bruke ukene til noe vakkert, uansett om 

prosessen er enkel eller vanskelig. 

 

 

 

 

 

                    Lydia Kristin Furnes Sindland 
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Denne leseplanen er ment til å hjelpe deg finne noen gode rutiner og rytmer med  

bibellesning, refleksjon og bønn. Bibelen er levende og aktiv, innåndet av Gud og vi 

kan frimodig åpne den med forventning om at Han kan tale til oss.  

 

ANDAKTSIDEN 

inneholder bibeltekst, 

andakt, illustrasjon og 

notatplass. Her er 

det materiale 

som vil utfordre deg  

og forhåpentligvis 

sette tankene i sving. 

 

REFLEKSJONSSIDEN 

utfordrer deg til å  

tenke, skrive, takke 

og notere ned  

ting Gud har vist 

deg om ukens 

tekst og tema. 

 

 

PAUSESIDEN 

inneholder en tom  

liste der du skal fylle 

inn bønneemner  

eller ting å takke for.  

Du finner også en 

helside med  

bibelvers som du kan 

klippe ut. 

 

STATUSSIDEN 

er en dobbeltside 

hvor du kan  

oppsummere dine 

opplevelser gjennom 

de siste åtte ukene. 

 



1 



Jeg er det sanne vintre, og min Far  

er vinbonden.  2 Hver grein på meg 

som ikke bærer frukt, tar han bort, og 

hver grein som bærer frukt, renser 

han så den skal bære mer.  3 Dere er 

alt rene på grunn av det ordet jeg 

har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg 

i dere. Slik som greinen ikke kan  

bære frukt av seg selv, men bare 

hvis den blir på vintreet, slik kan heller  

ikke dere bære frukt hvis dere ikke 

blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er 

greinene. Den som blir i meg og jeg i 

ham, bærer mye frukt. For uten meg 

kan dere ingen ting gjøre.  6 Den 

som ikke blir i meg, blir kastet utenfor 

som en grein og visner. Og greinene 

blir samlet sammen og kastet på  

ilden, og de brenner.  7 Hvis dere blir 

i meg og mine ord blir i dere, be da 

om hva dere vil, og dere skal få 

det.  8 For ved dette blir min Far 

æret, at dere bærer mye frukt og blir 

mine disipler. 9 Som Far har elsket 

meg, har jeg elsket dere. Bli i min 

kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine 

bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg 

har holdt min Fars bud og blir i hans 

kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt  

dere for at min glede kan være i  

dere og deres glede kan bli  

fullkommen.  

___________________________________ 

 

Før du drar ut på reise vil en av de  

smarteste tingene du gjør være å 

lage en liste. En oversikt over hva du 

må pakke og huske å ta med,  

kanskje et budsjett over hvor mye du 

kan bruke – i bunn og grunn må du 

vurdere behovene for turen. Du vil 

ikke komme halvveis til destinasjonen 

og gå tom for drivstoff eller bare ha 

pakket nok klær for to netter dersom 

du skal være borte i to uker. Du må 

vite hva du trenger. Dette er enkelt 

nok for oss å gjøre for en reise, men 

som mennesker? Veldig ofte er dette 

det siste vi vil—å gå under overflaten 

og kjenne på hvor vi er og hva vi 

trenger. 

 

Opp med en hånd hvis du i løpet av 

det siste året har gitt deg ut på en 

eller annen form for hagearbeid. 

Kjøkkenhager, stiklinger og grønne 

planter er i vinden, så jeg vil tro det 

er en ganske stor andel av oss. Jeg 

har nærmest fått forbud mot å kjøpe  

flere krukker til vår noe mindre  

balkong. Jeg ser også alltid ut til å 

velge blomster basert utelukkende 

på estetikk, som tilfeldigvis også er 

de som legger fra seg flest frø og  

bittesmå blader overalt. Du skjønner 

vel at jeg er en vandrende suksess-

historie i grønne fingre.  

 

Heldigvis for meg, og oss, er Gud 

den med grønne fingre. Han er vin-

gårdsgartneren i Johannes 15, og 

han ser og vet alt. Han ser vær-

meldingen feilfritt. Gud vet hvilken 

jord du er plantet i. Han ser de  

faretruende rovdyrene som kan true 

innhøstingen. Og mer enn det? Han 

er oppmerksom. Han bryr seg. Han  

jobber daglig i ditt liv fordi Han tar 

seg av de Han elsker.  

 

Du kan ikke BLI i Ham hvis du ikke  

innrømmer at du trenger Ham.  

Likevel tar Gud vare på deg uansett. 

Om du er sta og egoistisk, eller  

ydmyk og overgivende – når vi er i 

Kristus er vi holdt av Ham. Jesus  

inviterer deg til å ta lagertelling og se 

på de ulike delene av livet ditt og 

hjertet ditt, og se hva du virkelig 

trenger.  

 

Er du fysisk sliten? Trenger du  

helbredelse? Har du en skjult synd 

som bør bekjennes? Trenger du hjelp 

med logistikken for å komme deg  

gjennom hverdagen? Eller kanskje 

trenger du en endring i hjertet som 

bare Han kan ta seg av? 

 

Jeg tror mange kan kjenne på en 

eller flere av disse tingene til ulik tid. I 

det vi går over til uke to, bruk de  

neste sidene på å sette ord på hva 

du virkelig trenger. La Gud veilede 

deg til å se hvor du er tørst, tørr eller 

brukket.  

 
‘For vi har ikke en øversteprest som  

ikke kan lide med oss i vår svakhet, men 

en som er prøvet i alt på samme måte 

som vi, men uten synd. 16 La oss derfor 

frimodig tre fram for nådens  

trone, så vi kan finne barmhjertighet og 

finne nåde som gir hjelp i rette tid.’ 

Hebreerne 4:15  
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Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud inviterer deg til å ta lagertelling over behovene her og nå. Hvor er du trengende?  

Mens du forbereder hjertet ditt til å virkelig BLI, be Gud om visdom og tillat Den Hellige Ånd 

å veilede deg til å se hvor du er tørst, tørr eller brukket.  

 

1 Vi har typisk et stort hjertebehov som vi prøver å skjule. Be Gud om å avsløre ditt eller kanskje 

til og med be en nær venn om å fortelle deg ut av omsorg. Hvor trenger du helbredelse for å 

styrkes i troen?  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 Som troende skyr vi ofte bort fra å be Gud om å møte våre fysiske og utvendige behov.  

Er det noe som ville hjulpet deg å bli dersom Gud sørger for det? Be til Ham.  

Håpet skuffer ikke og vårt håp er i Ham. Han svarer kanskje ikke alltid med bekreftelse, men  

Han klandrer oss aldri for å komme til Ham som den kjærlige Far han er. 

 

________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



2 



Jeg er det sanne vintre, og min Far er 

vinbonden. 2 Hver grein på meg som 
ikke bærer frukt, tar han bort, og 

hver grein som bærer frukt, renser 

han så den skal bære mer.  3 Dere er 

alt rene på grunn av det ordet jeg 

har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg 

i dere. Slik som greinen ikke kan  

bære frukt av seg selv, men bare 

hvis den blir på vintreet, slik kan heller 

ikke dere bære frukt hvis dere ikke 

blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er  

greinene. Den som blir i meg og jeg i 

ham, bærer mye frukt. For uten meg 

kan dere ingen ting gjøre.  6 Den 

som ikke blir i meg, blir kastet utenfor 

som en grein og visner. Og greinene 

blir samlet sammen og kastet på il-

den, og de brenner.  7 Hvis dere blir i 

meg og mine ord blir i dere, be da 

om hva dere vil, og dere skal få det. 

8 For ved dette blir min Far æret, at 

dere bærer mye frukt og blir mine 

disipler. 9 Som Far har elsket meg, 

har jeg elsket dere. Bli i min kjærlig-

het 10 Hvis dere holder mine bud, blir 

dere i min kjærlighet, slik jeg har 

holdt min Fars bud og blir i hans  

kjærlighet 11 Dette har jeg sagt dere 

for at min glede kan være i dere og 

deres glede kan bli fullkommen.  

 

__________________________________ 

 

Dagens to vers inneholder noen ord 

som jeg tror har fått et urettferdig  

dårlig rykte. Det er nemlig lett å se 

Gud i feil lys i disse versene. ‘Hver 

grein på meg som ikke bærer frukt, 

tar Han bort, og hver grein som  

bærer frukt, renser Han så den skal 

bære mer.’ I vers 2 står det tydelig at 

Gud tar bort greinene som ikke  

bærer frukt, og de som bærer frukt 

renser Han eller beskjærer. I lang tid 

så jeg for meg en Gud som klipper 

og kutter bort de negative, ekle  

sidene ved meg – sidene jeg ikke 

ønsker at noen skal se, sidene jeg  

føler ikke strekker til. Men ser vi  

nærmere på verset ser vi at det er 

de gode greinene, de som bærer 

frukt, Han beskjærer og renser. Han 

lar de gode greinene, de som 

vokser, beskjæres.  

 

 

 

Jeg er som sagt ikke den med mest 

naturlig instinkt på stell av planter, så 

dette med beskjæring trengte jeg 

hjelp for å forstå. Heldigvis kan  

Plantasjen alltid hjelpe en venn i  

hagenød. De forklarer enkelt 

‘Beskjæring – slik lykkes du’: 

«Hensikten med beskjæring er oftest 

at vi ønsker og gi veksten en viss form 

eller størrelse, eller at vi vil at den skal 

gi oss større avling eller flere  

blomster.»  

 

Gud fascinerer meg med alt han har 

lagt til rette for i denne verden. Gud 

står ikke over oss, nedlatende med 

hendene krysset, øyenbrynene  

skuffet, klar for å kutte vekk det som 

ikke strekker til. Se heller for deg Gud 

med gartnerhatten på snei mens 

han kjærlig klipper og trimmer vekk 

det som er nødvendig slik at vi får 

mer sollys og bærer søtere frukt. Han 

ønsker at du skal gi større avling og 

bære flere blomster. 

 

Vi har i uke 1 identifisert hvem som 

tar vare på oss, hvem som steller oss 

og følger vår vekst. Men møter vi 

Ham med åpne armer og lar ham 

beskjære det som er nødvendig? Vi 

ønsker jo å la Ham ta bort det som er 

vondt og hindrer vekst, men er vi 

åpen for at Han kan beskjære den 

gode frukten? 

 

Denne prosessen er todelt. Den er til 

Hans ære – for at vi skal kunne se 

mer av Ham og at det som kommer 

fra oss kan reflektere Hans verk. Det 

er også for vårt beste at Han sørger 

for hvile og motstandsdyktighet hvor 

vi enkelt kunne valgt å fortsette i 

egen kraft.  

 

La Ham være gartneren.  

La Han være den med grønne 

fingre.  

La Ham beskjære.  

 

‘Men Åndens frukt er kjærlighet, gle-

de, fred, overbærenhet, vennlighet, 

godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og 

selvbeherskelse.’  
Galaterne 5:22-23a 
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Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er tid for å være ærlig med deg selv og med Gud. Gå ærlig gjennom dine vaner og de 

som har en tendens til å dra deg bort fra tid med Gud.  Alle gode gaver kommer ovenfra,  

og Guds hjerte er for deg.  

 

1 Har du noen døde og brukne greiner som du vet Gud prøver å ta bort, men som du fortsatt 

holder fast på? Vær ærlig med deg selv og med Gud.   

 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 Har du noen sider av livet hvor det går så greit fremover at det er fristende å fortsette i egen 

kraft? Hvordan vil det se ut å la Gud beskjære disse delene?   

 

________________________________________________________________________________________ 

 

3 Frykter du hvile eller et roligere tempo?  Bruk litt tid i Bibelen, hva sier den om frykt? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________   __________________________________ 
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__________________________________   __________________________________ 
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Jeg er det sanne vintre, og min Far er 

vinbonden. 2 Hver grein på meg som 

ikke bærer frukt, tar han bort, og 

hver grein som bærer frukt, renser 

han så den skal bære mer.  3 Dere er 

alt rene på grunn av det ordet jeg 

har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg 
i dere. Slik som greinen ikke kan  

bære frukt av seg selv, men bare 

hvis den blir på vintreet, slik kan  

heller ikke dere bære frukt hvis dere 

ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet,  

dere er greinene. Den som blir i meg 

og jeg i ham, bærer mye frukt. For 

uten meg kan dere ingen ting gjøre. 

6 Den som ikke blir i meg, blir kastet 

utenfor som en grein og visner. Og 

greinene blir samlet sammen og  

kastet på ilden, og de brenner. 7 Hvis 

dere blir i meg og mine ord blir i  

dere, be da om hva dere vil, og  

dere skal få det. 8 For ved dette blir 

min Far æret, at dere bærer mye 

frukt og blir mine disipler. 9 Som Far 

har elsket meg, har jeg elsket dere. 

Bli i min kjærlighet 10 Hvis dere holder 

mine bud, blir dere i min kjærlighet, 

slik jeg har holdt min Fars bud og blir i 

hans kjærlighet 11 Dette har jeg sagt 

dere for at min glede kan være i  

dere og deres glede kan bli  

fullkommen.  

 

_________________________________ 

 

Det er ikke helt ukomplisert å forstå 

dagens kjerneord: Bli i meg. Hva  

betyr nå det? Der er noen enkle  

elementer i dagens vers som er  

nødvendige å forstå for å skjønne 

hva Gud mener. Dagens andakt har 

tittelen «ikke av meg selv», og  

kanskje synger hjernen din auto-

matisk videre «men gjennom Jesus». 

Du er uansett på riktig spor. 

 

Jeg tror Gud vil vi skal skjønne at vi 

må hvile i Hans kjærlighet til oss før vi 

i det hele tatt begynner å tenke på 

å elske andre. Hvordan kan du elske 

andre som Gud har elsket deg hvis 

du ikke har forstått Hans kjærlighet? 

Han har ikke kalt deg tjener, han har 

kalt deg venn (Joh 15:15). Så grunn-

laget for denne uken legges her: ikke 

gå videre i dagen og fortap deg i alt 

du må gjøre og produsere uten å 

først glede deg over at du ikke  

lenger er en fremmed eller en tjener, 

men at du er en datter. Å forstå 

kjærligheten Gud har for oss er 

grunnleggende for troen vår. Om vi 

ikke skjønner hvordan Gud ser på 

oss, hvordan skal vi kunne vise vår 

neste kjærlighet i Hans bilde? 

 

Johannes 15:4 sier «Bli i meg, så blir 

jeg i dere.» Likedan sier vers 9: «Bli i 

min kjærlighet!» Det er slike ord som 

er nydelig poetiske, men som man 

gjerne ikke griper helt. Lingvist som 

jeg er måtte jeg finne noen svar på 

hva som gjemmer seg bak poesien. 

Jeg søkte frem noen antonymer  - 

nettopp for å se hvilke fallgruver jeg 

dumper nedi når jeg ikke blir i Guds 

kjærlighet. Ordene som dukket opp 

var skummelt kjente.  

 

Fortsette. Kjempe. Gi. Holde ut.  

 

De er ikke nødvendigvis skitne ord. 

Noen ganger må vi fortsette. Noen 

ganger må vi kjempe. Som troende 

er vi kalt til å gi—av oss selv og av 

vår tid. Og å holde ut—hva er  

alternativet? Gi opp? Slutte?  

 

Å virkelig bli i Gud handler ikke om å 

gi opp eller stanse. Det betyr at vi 

fortsetter og gir og kjemper, men 

med kunnskapen og kraften vi får i 

Jesus. Vintreet. Næringen som  

kommer direkte fra kilden. Vi øser 

Guds ord utover våre liv og går frem-

over i vissheten om at Jesus er med 

oss. Han vet nøyaktig hva vi jobber 

med og mot. 

 

Jeg elsker the Message-versjonen av 

Hebreerne 4:16: «Let’s walk right up 

to Him and get what He is so ready 

to give. Take the mercy, accept the 

help.»  Vi er ikke elsket av en distan-

sert Gud som stiller harde krav for 

hvem som er gode nok for ham. Vi 

tjener og er holdt av en Gud som 

sier: «Kom til meg alle som strever og 

bærer tunge byrder. Og jeg vil gi  

dere hvile.»  (Matt 11:28) 

 

Kanskje må du kjempe denne uken. 

Men vit at Han gjør det med deg. 

Finn din styrke og tilflukt i Ham. 
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Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli i meg. Hvil. Stopp. Ro ned.  

Fortsett. Hold ut. Kjemp. Stå på.   

 

1 Hvilke av disse ordene opplever du beskrivende for hverdagen din som den er akkurat nå?  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 Står du i noen kamper for øyeblikket? Hva er det du er kalt til å fortsette med, kjempe med, 

holde ut i?  

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

3 Slå opp Matteus 11:28 , Salme 4:8 og Salme 23. Hva tenker du om disse versene? Hvordan 

kan de hjelpe deg gjennom hverdagen? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



Vi er tre uker inn i leseplanen,  

og målet er ikke bare at  

du skal bli bedre kjent med Bibelen,  

men at det du leser kan henge sammen  

med et aktivt bønneliv.  

Bruk derfor litt tid til å be og skrive ned ting  

du enten har bedt for, vil be for fremover 

eller ting Gud minner deg om her og nå. 

 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 



JOHANNES 15: 4 



4 



Jeg er det sanne vintre, og min Far er 

vinbonden. 2 Hver grein på meg som 

ikke bærer frukt, tar han bort, og 

hver grein som bærer frukt, renser 

han så den skal bære mer.  3 Dere er 

alt rene på grunn av det ordet jeg 

har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg 

i dere. Slik som greinen ikke kan  

bære frukt av seg selv, men bare 

hvis den blir på vintreet, slik kan heller 

ikke dere bære frukt hvis dere ikke 

blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er 
greinene. Den som blir i meg og jeg i 

ham, bærer mye frukt. For uten meg 

kan dere ingen ting gjøre.  6 Den 

som ikke blir i meg, blir kastet utenfor 

som en grein og visner. Og greinene 

blir samlet sammen og kastet på  

ilden, og de brenner.  7 Hvis dere blir 

i meg og mine ord blir i dere, be da 

om hva dere vil, og dere skal få det. 

8 For ved dette blir min Far æret, at 

dere bærer mye frukt og blir mine 

disipler. 9 Som Far har elsket meg, 

har jeg elsket dere. Bli i min kjærlig-

het 10 Hvis dere holder mine bud, blir 

dere i min kjærlighet, slik jeg har 

holdt min Fars bud og blir i hans  

kjærlighet 11 Dette har jeg sagt dere 

for at min glede kan være i dere og 

deres glede kan bli fullkommen.  

_________________________________ 

 

Johannesevangeliet er fylt av Jesu 

erklæringer om hvem han er. Jesus 

uttaler at han er veien, sannheten 

og livet (14:6), den gode hyrde 

(10:11), oppstandelsen og livet 

(11:25), verdens lys (9:5), døren inn til 

fårene (10:7) og livets brød (6:35).  

Hans erklæring om at han er  det 

sanne vintre i kapittel 15 er den siste 

av syv Jeg er-utsagn. Han gjør det  

tydelig at relasjonen mellom Gud og 

mennesker er livsviktig. Dersom  

greinene skal bære frukt er de  

avhengig av livgivende næring fra 

treet. På samme måte er vi avhen-

gig av en tett relasjon til Gud for at 

våre greiner skal bære frukt.  

 

Det har alltid eksistert mennesker 

som  påstår at de er i Kristus, og som 

på ulike måter fremstår som kristne, 

men som avslører seg selv i det at de 

ikke bærer frukt. Når Jesus taler om 

frukt her, snakker han ikke utelukken-

de om eksterne resultater, men om 

at Åndens frukter (Gal 5:22-23) slår  

røtter i et menneske. Som en  

konsekvens av dette blir hele  

mennesket mer Kristus-lik. Når Jesus 

taler om frukt viser han ikke uteluk-

kende til tall og målbare resultater. 

Han påstår ikke at mennesker som 

ikke leder et visst antall personer til 

Ham er ikke verdig frelse. Nei, i det 

som kalles Bergprekenen (Matt 5-7) 

tar Han et oppgjør med nettopp de 

som påstår å gjøre store ting i Hans 

navn, men som ikke bærer Åndens 

frukt. Kjærlighet, glede, fred, over-

bærenhet, vennlighet, godhet,  

trofasthet, ydmykhet,  

selvbeherskelse—disse fruktene  

preger ikke deres liv. 

 

De fruktløse greiene blir kastet bort 

og de som bærer frukt blir beskjært 

så de kan bære enda mer frukt. I  

tillegg legger Han til i vers 5: For uten 

meg kan dere ingen ting gjøre.   

Jesus viser, på ett nivå, til den grunn-

leggende far-barn-relasjonen.  

Gjennom Bibelen uttaler Gud flere 

ganger at Israel er Hans folk, Hans 

barn. Og denne far-barn-relasjonen 

blir understreket igjen i vers 5 når han 

sier at vi — akkurat som et lite barn—

kan ingenting gjøre uten gjennom 

Ham.  

 

Han er den som gir oss de grunn-

leggende elementene for liv. Han gir 

oss pust i lungene. Han gir oss en ny  

morgen, med ny nåde. Han gjør  

mulig, gir kraft og oppmuntrer oss til 

å leve som Ham og for Ham. Dersom 

vi ønsker å bære frukt i dette livet er 

det 100% avhengig av å igjen og 

igjen løfte blikket opp og bort fra oss 

selv. Jesu intensjon er ikke å frelse oss 

og deretter å sende oss av gårde for 

å overleve. Han ønsker at vi fullt og 

helt lener oss mot Ham, gråter til 

Ham, roper til Ham, stoler på Ham. 

Først da kan Han vise oss hvor  

altomsluttende Hans kjærlighet er.  

Nåde. Fra begynnelse til slutt.  

 

____________________________________ 

 
«I am thankful for the unknowns and 

that I don't have control because it 

makes me run to God.» 

- Francis Chan, Crazy Love 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_2link%22,%20%22ref1_4_2%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_3link%22,%20%22ref1_4_3%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_4link%22,%20%22ref1_4_4%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_5link%22,%20%22ref1_4_5%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_7link%22,%20%22ref1_4_7%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_8link%22,%20%22ref1_4_8%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_9link%22,%20%22ref1_4_9%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_10link%22,%20%22ref1_4_10%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_11link%22,%20%22ref1_4_11%22);


 

Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har allerede avdekt at beskjæring, i Johannes 15’s kontekst, ikke alltid handler om å kutte bort det 

negative, men å la Gud kutte bort det gode for å lage rom for enda mer frukt. Så la oss begynne  

med å nevne den gode frukten! Nå skal ydmykheten vike!  

 

Hvor bærer du frukt? I hvilke sider av livet kan du se virkelig, sann frukt?   

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
HVIS DU TRENGER HJELP. SE FOR DEG AT JEG GRIPER ANSIKTET DITT: 

Ikke vær fristet til å si ingen steder. Gud har ikke forlatt deg og han er i kontroll over alle  

deler av livet ditt. Kanskje opplever du for øyeblikket noen veldig mørke tider, og de er  

virkelige og tøffe, men klamre deg til Ham og be Ham om å vise deg hvor du bærer frukt og 

vekst og skjønnhet. Trenger du mer hjelp? Ring en venn, spør noen som er nær deg: «Hvor  

produserer Gud frukt i mitt liv?» Og mens du er i gang, fortell DEM om sin frukt. Det vil være til 

velsignelse. 
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__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 
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Jeg er det sanne vintre, og min Far er 

vinbonden. 2 Hver grein på meg som 

ikke bærer frukt, tar han bort, og 

hver grein som bærer frukt, renser 

han så den skal bære mer.  3 Dere er 

alt rene på grunn av det ordet jeg 

har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg 

i dere. Slik som greinen ikke kan  

bære frukt av seg selv, men bare 

hvis den blir på vintreet, slik kan heller 

ikke dere bære frukt hvis dere ikke 

blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er 

greinene. Den som blir i meg og jeg i 

ham, bærer mye frukt. For uten meg 

kan dere ingen ting gjøre.  6 Den 

som ikke blir i meg, blir kastet utenfor 

som en grein og visner. Og greinene 

blir samlet sammen og kastet på  

ilden, og de brenner.  7 Hvis dere blir 

i meg og mine ord blir i dere, be da 

om hva dere vil, og dere skal få det. 

8 For ved dette blir min Far æret, at 

dere bærer mye frukt og blir mine 

disipler. 9 Som Far har elsket meg, 

har jeg elsket dere. Bli i min kjærlig-

het 10 Hvis dere holder mine bud, blir 

dere i min kjærlighet, slik jeg har 

holdt min Fars bud og blir i hans  

kjærlighet 11 Dette har jeg sagt dere 

for at min glede kan være i dere og 

deres glede kan bli fullkommen.  
 
___________________________________ 
 

Dagens vers er nok ikke av de mest 

populære, ei heller av de mest opp-

muntrende. Det har likevel fått meg 

til å tenke på et interessant spørsmål: 

Kan kristne gå bort fra sin frelse?  

Svaret er for deg kanskje spontant 

og klart, men temaet om apostasi—

frafall fra troen – har vært diskutert i 

hundrevis av år. En gang frelst, alltid 

frelst? Argumentene for og imot har 

vært flerfoldige, og det er ganske 

tydelig at diskusjonen også kan  

relateres til det Johannes sier om å 

bli i Kristus.  

 

Som nevnt tidligere betyr ordet bli, 

eller det engelske ordet abide å  

fortsette / å være / å forbli. Det Jesus  

forklarer i Johannes 15 er at et  

menneske må forbli i Ham for å bli 

frelst. Det faktum at Han flere ganger 

bruker ordet hvis, viser at det er  

mulig å velge om man vil forbli i 

Ham. Bildet Jesus bruker om vintreet 

understreker poenget. Hvis du har 

sett noen beskjære et tre ved å kutte 

vekk de døde greinene, så skjønner 

du også bildet. Hva er de døde  

greinene? Hvis de som bærer frukt er 

de som er tett på Gud, de som går 

på Hans ord og holder seg til hans 

lære, så må de døde greinene være 

de som ikke lenger holder seg nær 

Ham og som har bevisst eller ubevisst 

gått mot en åndelig død. Husk:  

greinen kan ikke eksistere utenfor  

vintreet som er dens kilde. 

 

Disse versene kan minne oss om det 

David skriver i den aller første salmen: 

«Salig er den som ikke følger lovløses 

råd, ikke går på synderes vei og ikke 

sitter i spotteres sete, men har sin  

glede i Herrens lov og grunner på 

Hans lov dag og natt. Han er lik et 
tre plantet ved rennende vann. Det 

gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. 

Alt Han gjør skal lykkes.» (Salme 1:3) 

 

Jeg har alltid elsket bålene på St. 

Hans, men det er dessverre ikke den 

typen bål Jesus beskriver i vers 5. 

Midt i oppmuntrende  og styrkende 

vers gir Han også en påminnelse om 

hvor avgjørende temaet faktisk er. 

Mange kristne velger taler, bøker, 

podcaster og sanger som ute-

lukkende varmer og oppmuntrer.  

Beskrivelser som i vers 5 stikker og  

utfordrer noe grunnleggende i oss. 

Det er likevel viktig å ta med dette 

aspektet av evangeliet. Gud kom for 

å gi liv, frelse og vise kjærlighet til  

sine barn, men da er det også  

nødvendig å vite hva han gir liv og 

frelse fra.  

 

___________________________________ 

 
Jeg synger en sang til deg min venn, 

for jeg lurer på: Har du funnet veien 

hjem? Hva tror du på? Er det mening 

i ditt liv?  Du mitt barn, som jeg  

elsker, ikke gå. Jeg vil gi deg min 

fred, jeg vil fylle deg med kjærlighet. 

Du mitt barn, som jeg elsker ikke 

glem: Jeg har åpnet en vei til him-

melen, til evig fred. 

Norsk barnesang, ukjent opphav. 
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Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukens vers er ganske brutale, men av og til lar Gud sitt budskap stikke litt. Vi trenger tidvis en  

påminnelse om å sjekke hjertets status. Er det noe som er på vei i feil retning? Har noen rutiner 

sklidd ut? Er det noe som sakte men sikkert drar oppmerksomheten feil vei?   

 

1 Sannhetens time: Hvordan ser det å søke Gud ut for deg? Fins det deler av din vei med Ham 

som ikke er som du skulle ønske? Legg det foran Gud, be Ham om hjelp. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 Hva risikerer du å gå glipp av hvis du ikke omfavner det Gud har gjort for deg? Hva ville livet 

se ut som hvis du går glipp av den søte frukten Gud kan bruke deg til å bære frem? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
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Jeg er det sanne vintre, og min Far er 

vinbonden. 2 Hver grein på meg som 

ikke bærer frukt, tar han bort, og 

hver grein som bærer frukt, renser 

han så den skal bære mer.  3 Dere er 

alt rene på grunn av det ordet jeg 

har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg 

i dere. Slik som greinen ikke kan  

bære frukt av seg selv, men bare 

hvis den blir på vintreet, slik kan heller 

ikke dere bære frukt hvis dere ikke 

blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er 

greinene. Den som blir i meg og jeg i 

ham, bærer mye frukt. For uten meg 

kan dere ingen ting gjøre.  6 Den 

som ikke blir i meg, blir kastet utenfor 

som en grein og visner. Og greinene 

blir samlet sammen og kastet på  

ilden, og de brenner.  7 Hvis dere blir 
i meg og mine ord blir i dere, be da 

om hva dere vil, og dere skal få det. 

8 For ved dette blir min Far æret, at 

dere bærer mye frukt og blir mine 

disipler. 9 Som Far har elsket meg, 

har jeg elsket dere. Bli i min kjærlig-

het 10 Hvis dere holder mine bud, blir 

dere i min kjærlighet, slik jeg har 

holdt min Fars bud og blir i hans  

kjærlighet 11 Dette har jeg sagt dere 

for at min glede kan være i dere og 

deres glede kan bli fullkommen.  

 

_________________________________ 

 

Jeg elsker at det å vandre med Gud 

til tider føles som et mysterium. Vi VET 

at han elsker oss, men det er  

jammen vanskelig å forstå. Vi VET at 

han hjelper oss til vekst, men åndelig 

vekst er vanskelig å måle og se. Til og 

med alt pratet om frukt kan bli noe 

rotete etter hvert. Da minner jeg 

meg på at selv om Gud kan opp-

leves som et mysterium, så er Han 

aldri forvirrende eller ustabil. Han gjør 

veien rett og stien klar. Bli i Ham, len 

deg på Ham, lær fra Ham, og  

Ånden VIL arbeide i deg. Det er  

heldigvis ikke noe vi fortjener eller  

utvikler på egen hånd. Det er helt og 

fullt Guds nåde som kommer ned 

over våre liv og gjør gamle ting nye. 

Døde og brukne deler av oss får nytt 

liv og bærer ny frukt.  

 

Du vokser i Ham. Du vil fortsette å  

vokse. Trengte du at noen minnet 

deg på det i dag? For av og til  

trenger jeg det. De syndene som har 

veid tungt på meg eller de  

relasjonene som føles som de aldri 

blir bedre? Den enkle hverdagen 

hvor du føler at du aldri strekker til? 

Han VIL fortsette og arbeide.  

 

I vår fysiske, sekulære verden er det 

lett å se andres utvendige skjønnhet 

og sammenligne den med våre  

private indre liv. På samme måte må 

vi være på vakt, for vår åndelige 

frukt er like lett å sammenligne. Vår 

frukt kan se ulik ut, høres ulik ut,  

starte tidlig eller sent, og den  

kommer definitivt i ulik mengde. Du 

kan derfor senke skuldrene og puste 

godt ut, for all god frukt kommer fra 

Gud.  

 

Vers 7 har også vært et omdiskutert 

segment innenfor bibeltolkning. 

«...be da om hva dere vil, og dere 

skal få det.» Dette verset er så utrolig 

for oss at de færreste prøver å heve 

denne sjekken i himmelbanken. Hva 

enn vi vil? Det må være utilstrekkelig 

med midler på min konto for dette. 

Siden de fleste av oss har ønsket og 

bedt Gud om så mangt som ikke har 

blitt, er det lett å tenke at en av to 

ting må være sant: 1) Jesus bruker 

en hyperbol eller 2) Dette løftet er 

kun for superhelgener som har en 

helt egen forbindelse med Gud.  

 

Ingen av delene stemmer. Jesus 

overdriver ikke og han velger svake 

mennesker med liten tro, nettopp 

folk som oss, til å være sine disipler. 

Nei, dette løftet er virkelig og Han gir 

løftet til oss. Det er ikke til å trekke på 

skuldrene av—Jesus vil faktisk at du 

skal ha tro til å heve denne sjekken. 

Det er et løfte Han ønsker at du skal 

tro på og et Han elsker å fullføre.  

Gjennom det erfarer vi at vår glede 

ikke springer ut fra at Gud GIR oss 

det vi ønsker, men at Jesus ER det vi 

ønsker.  

 
Søk først Guds rike og Hans rettfer-

dighet, så skal dere få alt det andre i  

tillegg.  

Matteus 6:33 

 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_2link%22,%20%22ref1_4_2%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_3link%22,%20%22ref1_4_3%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_4link%22,%20%22ref1_4_4%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_5link%22,%20%22ref1_4_5%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_7link%22,%20%22ref1_4_7%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_8link%22,%20%22ref1_4_8%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_9link%22,%20%22ref1_4_9%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_10link%22,%20%22ref1_4_10%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_11link%22,%20%22ref1_4_11%22);


 

Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søk først Guds rike og Hans rettferdighet,     Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere,   

så skal dere få alt det andre i tillegg.     be da om hva dere vil, og dere skal få det. 

Matteus 6:33        Johannes 15:7 

 

1 Hvordan er ditt forhold til ordene i Matteus 6:33 og Johannes 15:7? Ser du noen  

gjennomgående trender i hvordan du ber? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 Har du vært frimodig i bønn i det siste?  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

3 Hva har Gud lagt deg på hjertet i bønn denne uken? 

 

________________________________________________________________________________________ 
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Vi er seks uker inn i leseplanen,  

og nå håper jeg du kjenner at Johannes 15 

oppleves kjent og kjært. Som en god venn, 

kanskje. Bruk litt tid i bønn og se gjerne om 

du har fått noen bønnesvar i det siste som du 

ikke har lagt merke til. Skriv så ned noen 

takkeemner her, både noen du fortsatt ber 

for eller kanskje nye ting Han har lagt deg på 

hjertet. 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

 



GALATERNE 5:22 
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Jeg er det sanne vintre, og min Far er 

vinbonden. 2 Hver grein på meg som 

ikke bærer frukt, tar han bort, og hver 

grein som bærer frukt, renser han så 

den skal bære mer.  3 Dere er alt rene 

på grunn av det ordet jeg har talt til 

dere.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik 

som greinen ikke kan bære frukt av 

seg selv, men bare hvis den blir på 

vintreet, slik kan heller ikke dere bære 

frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er 

vintreet, dere er greinene. Den som 

blir i meg og jeg i ham, bærer mye 

frukt. For uten meg kan dere ingen 

ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, 

blir kastet utenfor som en grein og  

visner. Og greinene blir samlet  

sammen og kastet på ilden, og de 

brenner.  7 Hvis dere blir i meg og  

mine ord blir i dere, be da om hva  

dere vil, og dere skal få det. 8 For ved 

dette blir min Far æret, at dere bærer 

mye frukt og blir mine disipler. 9 Som 
Far har elsket meg, har jeg elsket  

dere. Bli i min kjærlighet 10 Hvis dere 

holder mine bud, blir dere i min kjær-

lighet, slik jeg har holdt min Fars bud 

og blir i hans kjærlighet 11 Dette har 

jeg sagt dere for at min glede kan 

være i dere og deres glede kan bli 

fullkommen.  

_________________________________ 

 

I de forrige versene bruker Jesus  

analogien om vintreet og greinene for 

å illustrere forskjellen mellom de som 

ser ut til å være kristne og de som  

virkelig er knyttet til det sanne vintreet. 

Deler av analogien er Jesus som viser 

til de som blir i Ham og dem som Hans 

ord blir i.  

 

Begge disse delene er viktige for å for-

stå utsagnet i dagens vers. Det Jesus 

gjorde i sin tjeneste ble alltid gjort  

etter Guds vilje. Det Jesus  

gjorde, gjorde han for Guds navns 

skyld (Joh 15:21). Jesus viser Guds 

kjærlighet mot oss, og vi burde  

fortsette å videreformidle den kjærlig-

heten, på samme måte som en grein 

viderefører livet som er gitt den av 

stammen. Måten vi gjør det på er på 

samme måte som Jesu eksempel: ved 

lydighet.  

 

 

Jeg tror dette ordet, lydighet, kan 

fremkalle ulike følelser i oss. For noen 

er lydighet en utelukkende negativ 

ting i en relasjon—som om en part skal  

bestemme over den andre. Når Jesus 

sier i imperativ form «bli i min kjærlig-

het», sies ikke dette med autoritær 

maktformidling. Han sier det på  

bakgrunn av sin førstehånds erfaring 

av at Gud tar seg av sine.  

 

Jesus mener ikke bare at vi skal hvile 

trygt i vissheten om at Han elsker oss. 

Han mener også at vi bør aktivt leve i 

kjærligheten Han gir oss. Dette krever 

at vi holder oss til, og er lydige mot, 

hans lære. Når små barn blir irettesatt 

for å ha lekt midt i bilveien eller laget 

sølekaker innendørs, opplever de det 

kanskje som begrensende og smerte-

fullt. Ingen av oss ønsker begrensning-

er påtvunget oss av andre. Likevel, 

om de forstår faren ved å leke i  

bilveien og foreldrenes ønske om å 

beskytte dem, vil de også kunne se 

irettesettelsen som kjærlig. En forelder 

ønsker at barnet skal være lydig fordi 

det beskytter barnet. På samme måte 

kan vi se på Jesu ønske om lydighet 

som beskyttelse fra en kjærlig frelser 

som verner, velsigner og tar vare på 

oss. Når vi er lydige mot Gud, forblir vi 

under Hans kjærlighets beskyttelse. 

 

Jesus elsket sine disipler som Gud  

elsket Ham. Han elsket dem ved å  

undervise dem, beskytte dem, veilede 

dem, tjene dem og Han brukte sin  

autoritet til å gjøre dette. Han sa ikke: 

«Jeg elsker dere som en mor elsker sitt 

barn» eller «som en ektemann elsker 

sin kone». Den eneste sammen-

ligningen sterk nok til å vise Hans  

omsorg er å vise til Faderens kjærlig-

het for sin Sønn.  

 

 
Guds kjærlighet  

har ingen start 

ingen slutt 

den er nær og personlig 

den ikke målbar  

den forandres ikke.   
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Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvordan kan du elske andre som Gud har elsket deg hvis du ikke har forstått Hans kjærlighet?  

Dette las du i del 3 og er like viktig for ukens tekst.  

 

1 Tenk over ditt eget selvbilde. Tenker du om deg selv slik Gud tenker om deg?  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 Les noen av disse versene som forteller hvem du er i Kristus:  

Johannes 15:15-16 og Johannes 1:12, Kol 2:10, Rom 8:1, Rom 8:28, 2 Tim 1:7, 2 Kor 3:16 

 

Må du endre noe med måten du snakker til og om deg selv? Tenk om det er noen  

sannheter du bør begynne å intensjonelt si til deg selv for å forstå Guds kjærlighet til deg. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 
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Jeg er det sanne vintre, og min Far er 

vinbonden. 2 Hver grein på meg som 

ikke bærer frukt, tar han bort, og 

hver grein som bærer frukt, renser 

han så den skal bære mer.  3 Dere er 

alt rene på grunn av det ordet jeg 

har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg 

i dere. Slik som greinen ikke kan  

bære frukt av seg selv, men bare 

hvis den blir på vintreet, slik kan heller 

ikke dere bære frukt hvis dere ikke 

blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er 

greinene. Den som blir i meg og jeg i 

ham, bærer mye frukt. For uten meg 

kan dere ingen ting gjøre.  6 Den 

som ikke blir i meg, blir kastet utenfor 

som en grein og visner. Og greinene 

blir samlet sammen og kastet på  

ilden, og de brenner.  7 Hvis dere blir 

i meg og mine ord blir i dere, be da 

om hva dere vil, og dere skal få det. 

8 For ved dette blir min Far æret, at 

dere bærer mye frukt og blir mine 

disipler. 9 Som Far har elsket meg, 

har jeg elsket dere. Bli i min kjærlig-

het 10 Hvis dere holder mine bud, 
blir dere i min kjærlighet, slik jeg har 

holdt min Fars bud og blir i hans 

kjærlighet 11 Dette har jeg sagt dere 

for at min glede kan være i dere og 

deres glede kan bli fullkommen.  

 

________________________________ 

 

Igjen knytter Jesus sammen ekte  

disippelskap med lydighet til Hans 

ord. Jesus oppfylte dette ønsket til 

Gud, og disiplene oppfyller det til 

Jesus. Bare ved å følge Ham og ha 

et lyttende øre vil disiplene erfare 

den fullstendige glede som er lovet 

dem som blir i Hans kjærlighet. 

 

Den typen glede Jesus beskriver her 

er ikke det samme som vi forbinder 

med å føle seg fornøyd og tilfreds.  

Jesu glede betyr ikke et bekymrings-

fritt og sorgfritt liv; det er bunnet i 

begeistringen av å være rett med 

Gud. Norsk kan til tider være et fattig 

språk, og forskjellen kan illustreres 

enklere med de engelske ordene 

HAPPINESS og JOY. HAPPINESS er en 

positiv emosjonell følelse som hoved-

sakelig kommer fra eksterne omsten-

digheter. Det er følelsen man får  

etter å ha fått en jobb man virkelig 

vil ha, når bilen starter på tredje  

forsøk eller når vi får mer enn forven-

tet tilbake på skatten. Siden følelse  

bunner i utvendige faktorer er den 

også midlertidig og flyktig. Vi har  

gode og dårlige dager—dager som 

påvirker oss på godt og vondt. 

JOY, derimot, er en dyp glede som 

er et resultat av en nær og genuin 

relasjon med Jesus. Den er grunn-

festet i Jesus og ikke i flyktige  

omstendigheter. Den varierer derfor 

ikke med vårt humør og våre følelser. 

Konsekvensen er at vi, som kristne, 

kan oppleve dyp glede og mening, 

selv i noen av livets mest vonde og 

utfordrende dager. 

 

HAPPINESS kommer og går. En regn-

full dag kan ødelegge gleden om du 

hadde store planer om en piknik. 

JOY kommer fra hjertet og er støttet 

og næret av Gud. Bibelen omtaler 

stadig denne typen glede. Nehemja 

8:10 sier: «gleden i Herren er deres 

styrke», og Jakob 1:2 oppfordrer oss 

til å se prøvelser som en glede.  

Dersom JOY er en sjeledyp glede 

som kommer av et nært forhold til 

Jesus, så må den kristne se til Jesus 

med tro og tillit.  

 

Vi gir daglig av våre krefter og vår tid 

i søken etter glede og tilfredshet i ulik 

form. Penger, status, bekreftelse...  

Dette er gleder som tilfredsstiller  

midlertidig, men som aldri kan gi oss 

en sjeledyp ro. I det vi avslutter vår 

reise gjennom Johannes 15  

understreker dagens tekst at det ene 

og alene er Kristus som kan gi oss 

den ro, mening og glede vi daglig 

søker etter. Kristus alene er vårt håp. 

 

___________________________________ 

 
Joy is distinctly a Christian word and 

a Christian thing. It is the reverse of 

happiness. Happiness is the result of 

what happens of an agreeable sort. 

Joy has its springs deep down inside. 

And that spring never runs dry, no 

matter what happens. Only Jesus  

gives that joy.  

S.D. Gordon 
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Hver uke vil jeg at du skal velge en aktivitet, hobby eller tidsfordriv som gir deg glede.  

Tanken er ikke bare å slappe av og ha det gøy, men å sette av tid til ting som gir deg en gnist.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

HAPPINESS er noe som skjer deg; JOY er produsert i deg. 

HAPPINESS er usikker, JOY er trygg. 

 

1 Hva tar du deg selv i å fylle den blanke delen av denne setningen med:  

    

   Jeg kommer til å bli lykkelig når ________________________________________________________ 

 

2  Føler du deg trygg i din tro? Eller føler du deg drivende? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

3 Hva tar du med deg som de viktigste momentene fra Johannes 15?  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
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Hvor las jeg? 
Hjemme    Kontoret    Kafé 

Kirken    Bibelgruppe   Annet 

Hørte jeg 

på musikk? 

 

 Artist : 

 Sang : 

Bibelvers jeg vil  

dele med en venn: 

Hva skjedde i verden? 

 

 ____________________ 

 

 ____________________ 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

   

 Hva var det viktigste     

 budskapet? 



 

Bønneemner jeg fikk svar på: 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Ting jeg var takknemlig for: 

•  

•  

•  

•  

 

Noe som inspirerte meg: 

1 

2 

3 

 

 Andre tanker:  
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