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Jesus sier: 
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.  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.  

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.  Hvis dere blir i meg og 
mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal 
få det.  For ved dette blir min Far æret, at dere bærer 
mye frukt og blir mine disipler.          Joh 15,4-8 



    ”Uten disiplin  

   blir røttene grunne.”  

                             Peter Halldorf 



Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt 
navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han 
som er så rik på herlighet, gi mitt indre menneske kraft 
og styrke ved sin Ånd.  

Må Kristus ved troen bo i mitt hjerte og jeg stå rotfestet 
og grunnfestet i kjærlighet. Må jeg sammen med alle de 
hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden 
og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all 
kunnskap.  

Må jeg bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss 
med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det jeg 
ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus 
Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.  

Ef  3,14-21 
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