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Endring, vekst og frukt

Jarle Råmunddal talte sist gudstjeneste om hvordan forvandling, vekst og frukt i våre liv, ikke 
bare er mulig, Det er faktisk uunngåelig når vi har våre liv podet inn på Kristus. Fra Kristus 
(vintreet) strømmer liv og kraft og alt vi (grenene) trenger for vekst. Guds rolle, 
vingårdsmannen, i vår vekst er å rense, løfte opp og beskjære. Så i dette å bære frukt har vi 
en eneste oppgave og det er å forbli på vintreet – Kristus.

Les sammen Johannes 15:1-11
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.


Velg noen spørsmål som utgangspunkt for samtale 

1. Jarle sier i denne talen noe om hvor vanskelig han synes det er å «forbedre seg». 
Hva er deres erfaring?


2. Kommer vekst til det bedre naturlig med alderen?


3. Hva sier bibelteksten om muligheten til å vokse/bære frukt? 


4. Denne teksten snakker mye om å «bære frukt». Hvordan forstår dere dette bildet?


5. Hva tenker dere Jesus mener når han sier «Bli i meg»?


6. Jesus tegner her et bilde av Gud som «vingårdsmannen».  
Hva er hans oppgave/ansvar i at vi (greinene) bærer frem frukt?


7. Har du noen opplevelser i ditt liv av at Gud har renset eller beskåret deg? 

Månedens utfordring 

Skriv ned 2-5 punket om hva Jesu utfordring «Bli i meg» betyr i ditt liv. Del det gjerne i 
gruppen neste gang.
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