
Rotad i Gud – del 3 

3 Livet i Kristus 
Fristadens Bibelgudstjänst 2020-11-08, Joh 15:1-17 

Tredje avsnittet handlar om vad som händer efter det att Evangeliet har slagit rot i hjärtat och Gud 

har fött oss på nytt till ett levande hopp i Kristus. Vi behöver förstå vad som händer i en pånyttfödd 

själ, vad som menas med att dö bort från synden och leva med Kristus, hur det förhåller sig med tro 

och gärningar, med lydnad och omvändelse, med trons kamp och med Guds pågående nåd för oss.  

Det finns många fallgropar, särskilt för den som är ny i tron eller för den som vandrat länge med Gud 

men av olika orsaker inte växt upp till full mognad i Kristus ännu utan fortfarande är beroende av 

andra för sin andliga tillväxt och näring. Alltifrån lagiskhet och fariseism, till laglöshet och otyglad 

liberalism. Vi behöver ta in och lära oss vad livet i Kristus innebär, vad vi blir befriade från men också 

vad vi dör bort ifrån och vad som inte längre kan eller bör binda oss.  

Här tar vi upp rättfärdiggörelse, synd, nåden och lagen, det nya livet och annat som berör skillnaden 

mellan att tillhöra Kristus och att inte göra det.  

Instuderingsfrågor: 

Läs Joh 15:1-17, läs igenom texten flera gånger och reflektera över vad som står där och vad det kan 

betyda. Svara sedan på följande frågor utifrån texten: 

1. Vad tror du är meningen med att Jesus liknar sig själv vid en vinstock och de troende som 

grenar på vinstocken? 

2. Jesus talar här mycket om att förbli i honom, vad menas med det och vad gör en gren för att 

förbli i trädet? 

3. I Joh 15:16 säger Jesus att han har utvalt lärjungar och bestämt om dem att de skall bära 

frukt och att den frukten skall bestå. Om det är så, hur kan det då finnas grenar som inte bär 

frukt i vers 6? 

4. Vad är kännetecknande för att förbli i Jesu kärlek enligt vers 10, och hur kan det göra vår 

glädje fullkomlig? 

3.1 Introduktion 
❖ Är du en Kristen, är du ett Guds barn? 

➢ Om du är det så är du ett mirakel som Gud har gjort 

➢ Du kanske inte själv är helt och hållet säker på svaret? Då kan du bli säker idag. 

➢ Jesus säger att om du är det, så har du blivit född på nytt, av Guds ande. 

➢ Vad innebär egentligen detta nya liv och hur ser det ut? 

❖ Den svåraste predikan på länge. 

➢ Jag insåg när jag började förbereda detta att det här är svårt att förmedla. 

➢ Om jag får en söndag i månaden skulle vi få hålla på i decennier för att förmedla vad livet i 

Kristus är och innebär. 



➢ Jag insåg att jag måste kunna koka ner det till det allra viktigaste, det mest essentiella för dig 

att veta. 

➢ Det är min uppgift här idag, med Guds nåd och favör.  

3.2 Kristus är livet & livet är Kristus (Joh 15:1-5 SFB) 
❖ Jesus är den sanna vinstocken (v.1a) 

➢ Sanning: Det sanna livet, den objektiva sanningen, det ofalska. 

➢ Rotstocken: Roten är den dolda källan till trädets liv, Kristus är vår rot. 

➢ Roten är gemensam för alla grenar: Kristus är gemensam för alla troende oavsett tradition 

och kultur. 

❖ Fadern är vingårdsodlaren (v.1b). 

➢ Han är den som utför arbetet med vingården. 

➢ Han är den som frambringar frukten och den som får njuta skörden (härlighet). 

❖ Att inte bära frukt: Airo = Lyfta upp/bära bort (v.2a). 

➢ Airo är en primär rot, ett grundord, och det har många betydelser. 

▪ Jämför med svenskan: Får får får? – sammanhanget ger betydelsen. 

▪ Grundbetydelsen av Airo är att lyfta upp, inte att ta bort något – det är en sekundär 

betydelse. 

▪ Varje gren i mig som inte bär frukt (ännu), lyfter han upp. 

➢ Vinodlaren binder upp nedtyngda och fruktlösa grenar. 

➢ VARNING! GÄRNINGSLÄRA! 

▪ Om vi läser Joh 15:2 fel så skapar vi en kultur där du måste prestera frukt för att vara en 

Kristen – det är tomma gärningar. 

▪ En vinträdsgren bär frukt för att den är en vinträdsgren, inte för att den är duktig eller 

anstränger sig! 

➢ 2 möjliga orsaker: 

▪ Inte bär frukt ännu – behöver växa sig starkare i Kristus först (bli upplyft). 

▪ Är en falsk gren – aldrig en del av trädet, även om den ser ut som det (vattenskott). 

❖ Att bära frukt: Kathairo = Rensa (från orenhet) eller (om träd) att tukta/ansa (v.2b-3). 

➢ Kathairo har en språklig likhet med Airo. 

▪ De är inte otvetydigt etymologiskt besläktade, men det finns en klar onomatopoetisk 

relation. 

▪ Tänker man så blir Kathairo (vars ursprung är oklart) Rena i betydelsen göra upphöjd 

➢ Du blir tuktad/renad i Eld - vägen till din fruktbarhet går genom lidande. 

➢ Du blir rensad genom ordet – uppenbarelsen av Kristus genom Logos ger livsförvandling. 

❖ Förblivande: En gren är en gren (v.4). 

➢ En gren gör ingenting för att bli kvar i trädet – den är en gren… 

➢ Bli kvar i = (Gr.) Menó = Att inte ta avfärd. 

▪ Menó är närmast ett ”icke ord”, definieras mer genom sin icke handling d.v.s. inte gå, 

inte upphöra, inte ändra sig. 

▪ Det ligger i ordet en känsla av permanens, att förbli så som man är. 

❖ Bära frukt = Konsekvens av att förbliva (v. 5). 

➢ En gren bär frukt p.g.a. trädet, den har egentligen ganska lite med frukten att göra annat än 

att just bära den.  

➢ Det är trädets frukt – inte grenens frukt. 



➢ En gren anstränger sig inte för att bära frukt, den bara är. 

3.3 Kristuslivet är tro & tro är utflödet av Kristus (Joh 15: 6-8 SFB) 
❖ Det finns ett vissnande som beror på icke-förblivande = att inte vara gren.  

➢ En gren som vissnar hade aldrig någon sav, ingen del i trädet. 

➢ Att ”ickeförbliva” = kastas ut som gren. 

▪ Jesu ordval här är medvetet lite oklart, men meningen blir klar: Den som inte förblir i 

trädet (Kristus) samlas ihop och eldas upp! 

➢ Ett sätt att ”ickeförbliva” är att leva i trons motsats, inte tvivel utan otro/vantro. 

❖ Det finns en välsignelse i att förbliva. 

➢ Att Jesu ord (Rhema – talat ord, inte Logos – idén i ett ord) förblir i oss ger bönesvar. 

➢ Att vi bär frukt förhärligar Fadern, det är en stor välsignelse. 

❖ Den rättfärdige skall leva av tro (Rom 1:17, Gal 3:11, Heb 10:38, Hab 2:4). 

➢ Förblivandet sker i tro och genom tro. 

➢ Tron kommer från Gud som en gåva och levs ut som ett val.  

3.4 Kristuslivet är kärlek & kärleken är essensen av Kristus. (Joh 15:9-11) 
❖ Kristus är mönstret för kärlek. 

➢ Enorm kontrast: 

▪ Jesus, Guds son – perfekt i Faderns kärlek, uppfyller allt för oss. 

▪ Vi, trasiga syndare – misslyckade och imperfekta men älskade i sonen. 

❖ Att förbli i Kristus är att hålla hans bud. 

❖ Att hålla hans bud är för vår glädjes fullkomnande – OBS! VIKTIGT! 

➢ Kärlek är att finna sin glädje i den älskades glädje. 

➢ Jesu bud är kärlek och att hålla dem är att älska. 

➢ Vi finner vår fullkomliga glädje i att hålla Jesu bud. 

▪ Budet är inte tungt – det är glädjefyllt. 

▪ Hans ok är skonsamt och hans börda lätt. 

▪ Synden vill stjäla vår glädje, att hålla Jesu bud är motmedlet! 

3.5 Gud har utvalt dig! (Joh 15:12-17) 
❖ Vers 12 – 17 utgör ett kiastiskt mönster (SKB). 

➢ Kiasmer är vanliga i antik litteratur – ett sätt att betona kärnan i ett budskap med hjälp av 

upprepning av teman före och efter.  

➢ Studera gärna Kärnbibeln för att lära dig mer om Kiastiska mönster. 

❖ Budet: Älska varandra (ni syskon i Herren) (12-13/17b). 

➢ Befallningen: Håll budet om kärlek (ni Jesu vänner) (14/17a) 

Relationen: Ni är vänner, ni har fått uppenbarelse från Fadern, jag har bestämt att ni ska bära 

frukt, Fadern skall ge er vad ni frågar efter. (15/16b) 

Utvalda (Kiasmens kärna): Han har utvalt oss, inte vi honom! (16a) 

3.6 Innanför och utanför Kristus 
❖ Det finns inga kristna utanför Kristus. 

➢ Är du utvald så är du inlemmad, då har du del i kristuslivet och då är du pånyttfödd. 

➢ Är du bara religiös så är du oäkta, då har du bara tomma gärningar, det leder till döden! 

❖ Det finns gott om icke kristna i kyrkan. 



➢ Det är inte ditt jobb att hitta dem och peka ut dem! 

➢ Jesus känner de sina (Matt 7:22-23). 

❖ På frukten skall man känna trädet (Matt 7:16). 

➢ I positiv mening: Om du kan se någon frukt i ditt liv så är Kristus i dig, då kan du odla fram 

mer frukt genom att bli tuktad.  

➢ I negativ mening: Om du saknar frukt trots många görningar är du religiös, då behöver du bli 

född på nytt.  

❖ En omskakande tanke: 

➢ Joh 15:18-19: Världen hatar äkta kristna. 

➢ Luk 6:26: Ve dig om alla alltid talar väl om dig! 

➢ Jak 4:4: Akta dig för att vara vän med världen = människofruktan. 

▪ Gäller både enskilda kristna och olika församlingar/samfund. 

3.7 Slutsats: Livet i Kristus är Guds verk alltigenom! 
❖ Gud utväljer – han är den som ger nåd.  

➢ Frälsningen är tillgänglig för precis alla, och precis alla väljer bort den om de utlämnas till sig 

själva – men Gud ger oförtjänt nåd! 

❖ Gud föder till nytt liv. 

➢ Det är ett mirakel, ett verk av anden. En död kan inte ge sig själv nytt liv. 

❖ Han inlemmar dig som en gren i vinstocken. 

➢ En gren kan inte inympa sig själv – bara trädgårdsmästaren kan det! 

❖ Han ger frukten i ditt liv! 

➢ En gren bär frukt av att vara en gren i ett fruktträd. 

❖ Han förhärligar sig själv i dig. 

➢ I dig själv har du ingenting som förhärligar Gud, så förhärliga inte dig själv.  

➢ Just eftersom verket är hans av hans nåd allena förhärligas han i dig. 

❖ Han ger dig glädje tillfyllest. 

➢ Gud blir som mest förhärligad i dig när du är som mest tillfredsställd i honom. 

➢ Att sträva efter alltmer glädje i Gud är ditt högsta mål – lycksaligheten är din arvedel! 

❖ Detta är Livet i Kristus! 

AMEN! 

3.8 Diskussionsfrågor 

1. Vad är det för frukt som Gud vill se i våra liv? 
2. I din vandring med Jesus, vilka beskärningar har Gud gjort i ditt liv och vilken frukt har du sett 

som resultat? När/hur har han lyft dig när du kände att du låg på marken och inte kunde bära 
så mycket frukt? 

3. Vad är det som gör att du inte alltid förblir i honom? 
4. Vilka löften ger Jesus oss, om vi förblir i honom? 

 

 

Av Christoffer Jaarma 


