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5. søndag i påsketiden – 18. mai 2014 

Prekentekst: Joh 15, 1-8 

Lesetekst I: Hos 14, 5-9 eller Apg 4, 32-35 

Lesetekst II: Rom 11, 13-20 

 

Koblet til det rette nettverk 

Jesus har i kapittel 14 fortalt disiplene at han skal gå bort, men etterlater dem sin fred og sin 

fars Ånd. Den som elsker Jesus og holder fast på hans ord, får et redskap til å møte angst og 

motløshet: Kristus blant dere, håpet om herligheten. (Kol 1, 27) 

Få tidsperioder har forstått bedre enn vår generasjon, hvor viktig det er å være ”online” med 

en rask og stabil tilkobling. 

Det stopper opp på de fleste arbeidsplasser når internett-tilkoblingen ligger nede. Og brudd 

på nettet får lett store økonomiske konsekvenser. 

Mange barn og unge sliter med søvnproblem, fordi mobil og Ipad holder dem online store 

deler av døgnet. De ”må bare” følge med på om det tikker inn noen ”Likes” og om det skjer 

noe på sosiale medier. 

Joh 15,5  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. 

Greiner har en oppgave; - de skal bære frukt. Utgangspunktet er at vi er greiner på det sanne 

vintre, vi som har fått del i Jesu soningsdød: 

Rom 8,1 Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. 

 

 



Ville og naturlige greiner 

Dagens lesetekst fra Rom 11, minner oss hedningekristne om at vi, som ville olivenkvister, er 

podet inn blant de naturlige greinene, og at frukten av rett holdning og handling vil føre til 

frelse for Israel. 

v.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. 

Frafallets mulighet er reell der greinene ikke er tilkoblet den fruktgivende livsstrømmen 

(nåden). Og greinene som bærer frukt, må beskjæres. Vinhagene  på vinterstid i Israel, den 

gang som nå, bærer preg av at kyndige hender har beskåret greinene kraftig. 

Vi kjenner rådene fra gartnerne når det gjelder frukttrær: Skjær bort greiner som vokser rett 

opp, og bind ned de andre greinene. En rundtur i veksthus for tomater gir et enda tydeligere 

bilde på at plantene må renses for å gi frukt. Villskuddene, som tilsynelatende ser friskest 

ut, må tas bort for at greinene skal få næring til å sette frukt. 

Å være ”online” med Jesus, er avgjørende for om våre liv skal bære frukt. Et rabbinsk ordtak 

sier: ”Gjør alltid det Toraen sier, og hold deg jevnlig  til den. Hvis du forlater den en dag, vil 

den være fraværende i to dager.” 

Frafallet kan gjenopprettes 

Fortellingsteksten for søndagen handler om David og Batseba. David, Guds utvalgte, slipper 

til grunnkreftene i menneskenaturen, og fruktene blir svik og død.  Profeten Natan er Guds 

redskap. Hans veiledning fører til at David ser sin synd, og i selverkjennelsens kjølvann 

kommer bønn om renselse og tilgivelse: 

Salme 51,3-4 Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store 

barmhjertighet!  Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! 

Frafall fra dåpens nåde er reell, men muligheten for å gjenopprette oppkoblingen, komme inn 

igjen i ”livsstraumen”, er absolutt til stede. ”Kall de frafalne tilbake til dåpens nåde, og la 

evangeliet bli til frelse for Israels ætt.” 

Lev i livsstraumen 

Mange sliter seg ut ved å være tilkoblet andre kilder enn ”det sanne vintre”, Jesus. Det er 

derfor viktig å identifisere villskudd i våre liv og se til at våre kilder ikke forsterker 

syndefallets krefter i vår menneskelige natur. 

 



Trygve Bjerkrheim skrev: Gud har ein plan med ditt liv. Han framtid og von vil deg gjeva. So 

lat han få visa deg veg. Då får du i livsstraumen leva. 

Dersom vi er koblet rett opp, vil vi, både som enkeltmennesker og som kirke, kunne bære 

fram vitnesbyrdet om den oppstandne Jesus Kristus med større kraft (Apg 4), og vi viser vår 

kjærlighet til Jesus ved å holde oss til hans ord.  
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