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Innledning: 

I kap.15 snakker Jesus om seg selv som det sanne vintre. Dette var et kjent 

begrep for jødene, de var vant med å se på seg selv som Guds vingård. Nå 

står altså Jesus fram og sier at han er det sanne vintre. Vi mennesker er 

greiner på han som er stammen. For å bære frukt, må vi forbli i Ham. Dette 

uttrykket `bli i meg´, bruker Jesus mange ganger gjennom denne teksten. 

Uten Ham kan vi ikke gjøre noen ting. Dersom vi blir i ham, vil vi bære 

frukt, frukt som varer.  

Les teksten: Joh.15,1-17 

* Bruk litt tid til å dele det den enkelte av dere legger merke til i teksten. 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale: 

1. Jesus sier at vi skal bli i ham. Hva kan det bety i praksis?   

2. Jesus snakker mye om at vi skal oppleve både glede og fred. Har du 

noen opplevelse fra din hverdag der du har erfart glede eller fred på en 

spesiell måte?    

3. Hvordan kan deres cellegruppe være en hjelp for den enkelte til å holde 

seg nær til Jesus?  

4. Jesus snakker også om at vingårdsmannen renser bort det som er til 

hinder for at frukten skal vokse fram. Har du noen erfaring av at din kristne 

tro, relasjonen til Jesus, Bibelen eller det kristne fellesskapet fungerer som 

et godt korreks til livet ditt?  

5. Jesus ber oss om å elske hverandre. Be Gud om å vise deg om det finnes 

noen mennesker eller situasjoner der du kan gjøre noe spesielt for å vise 

Guds kjærlighet?    

Søndagens tale over samme bibeltekst finnes på 

http://yrm.no/fellessamlinger 
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