
Johannes 15
Talt på veien til Getsemane hagen.  

Noen mener at det kan være at Jesus tok 
utgangspunkt i det store gyldne vintreet 
skildret på portene til tempelplassen som de 
passerte.  
Andre mener Jesus talte ute i en vingård.

Vintreet representerer nasjonen Israel. 
Salme 80, 9-10
Jesaja 5, 1-7



v.1  «Jeg er» - den syvende og siste gang i 
Johannes Ev.  

Denne store erklæringen kjenner vi veldig 
godt til, men for apostlene var den en 
revolusjonerende åpenbaring!

De knyttet sin identitet til nasjonen Israel, 
Israels Gud, og Israels Messias.  

Jesus sier at Han er den som de må knytte 
identiteten til !!!!!



v.2  I alle engelske oversettelser jeg sjekket står 
det «Hver gren i meg...»
Jeg lurer på hvorfor det står «Hver gren på
meg...» i alle norske oversettelser.  Det er samme 
ordet for preposisjonen «i», altså «en», i vers 2 
som i vers 4.

«i Meg» er et uttrykk som sammenfatter alle sider 
ved frelsen.

Temaet er:   Vi er i Kristus for å bære frukt.  

Det er ikke her poenget om frelse eller ikke frelse, 
men om frukt eller ikke frukt.  



Jesus vil at vi skal bære frukt, og enda mer frukt!
De kristne som ikke bærer frukt må tas bort fra 
plassen sin i treet.  Deres liv bærer ikke lenger 
Åndens frukter.  Gal. 5, 22-23

Har du kjent hvordan Gud (vingårdsmannen) 
beskjærer deg??  

Les Heb. 12, 11
Han vil at du skal bære mer frukt! 
v. 3  Tenk tilbake til fotvask i kap. 13.  (Husk at 
dette handler om å kunne bære frukt.)
Se også Ef. 5,26   
Tenk tilbake til vaskevannsfatet i tabernaklet.  
Den var plassert etter brennoffer alteret.



v. 4   Se Joh. 8, 31

«Bli i Meg og Jeg i Dere.»

Enkle ord hver for seg,.... men satt sammen på en 
slik måte er det ikke til å fatte.

v. 5  Nå lærer vi ikke bare at Gud vil at vi skal 
bære «mer frukt», men også at vi skal bære 
«mye frukt»!  
Vi bærer ikke frukt uten å bli i Jesus.

v. 6  Les 1. Kor. 3, 5-17 som bakgrunn (særlig v. 15) 

Dette handler om fruktbæring, ikke om frelsen.



v. 7-8  Hvorfor ber du om det eller det.  Er det 
fordi du ønsker å bære frukt?  
Vårt fremste mål er å ære Gud.  Don't forget it!

v. 9-11
Jesu bud er mulig å holde når vi  er i Ham og i 
Hans kjærlighet.
Joh. 16,24 knytter den fullkommen gleden i 
Kristus sammen med bønnesvar. (v. 7)
(Se også Joh. 14 og sammenheng med 
bønnesvar.  «Jeg i Faderen og Faderen i Meg»)

v.12  «Mine bud» blir oppsummert i «Mitt 
bud».
v. 13  Les 1. Joh. 3,16



v. 14  Jesus var i Gud, og gjorde bare det 
Gud vil av Ham.  Slik er det å være i Kristus, 
å gjøre bare det Han vil av oss.

v. 14-17  Den nye intimiteten

Dere er ikke lenger kalt tjenere, men venner.
Jesus forteller alt, og skjuler ingenting.

Jesus har kalt oss, derfor er vi Hans ansvar.

Dere skal bære frukt som varer og få 
bønnesvar i Jesu navn.

Dere skal elske hverandre.



v. 18-25   Over til verdens forhold til Jesus og 
oss.......  (1.Joh. 3, 10-13)

v. 26-27   Sannhetens Ånd skal vitne om 
Jesus.

Også skulle apostlene.  

Apostlenes lære (vitnesbyrd) blir gitt spesiell 
betydning ved denne uttalelsen av Jesus.  
De ble gitt ansvaret for den første misjonstid 
og for å nedtegne det Nye Testamentet.
Joh. 14,26



Bønnesvar er et av de berørte tema i dette 
og andre av kapitlene vi har vært igjennom.

Forholdet mellom Jesus og Faren skal lære 
oss om vårt forhold til Jesus.  

Lær om bønn og bønnesvar ved å høre når 
Jesus ber til Sin Far.  Fikk Han bønnesvar?

Får du bønnesvar?  


