Johannes 14
Joh. 13,36 - Peter spør, «Herre, hvor går du?»
Kapittel 14 begynner med et svar til Peters
spørsmål. Jesus åpenbarer noe som har vært
skjult i det gamle testamentet, nemlig at
oppstandelsen av legemet vil innebær noe mer
enn å oppstå til messiasriket her på jord, men
også innebære «romfart». (Salme 23,6 og salme
2,6)
Løftet til Abraham var et land og en ætt.
Ikke rart at disiplene hadde problem med det
Jesus sier her.

14, 1 – Uansett hvordan kriser tårner seg opp
mot Peter og oss alle, så har vi håpet! Ikke la
hjerte ditt forferdes. Tro på Jesus. Dette
hjelper i kriser.
Jesus bekrefter Sin stilling i Gud Faderen.
(også v.10)
14, 2-4 Himmelen er et virkelig sted der man skal
fysisk være til stede. Jesus skal en dag rykke oss
opp i luften, legemlig. 1. Tess. 4 13-18.
Dette var nytt for disiplene.
Thomas er den som stiller viktige spørsmål og
forlanger holdbare argumenter og solide beviser.
Er det noen som kjenner seg igjen?

v.5-6 Hvordan skal vi komme oss dit??
Evangeliet ekskluderer alle andre veier og
sannheter. Jesus var dogmatisk.
Dette er svært upopulært i samfunn og kirke.
Sannheten er dogmatisk!
2+2=4
v. 7-11 Filip vil se Guds herlighet, slik som
Moses og Jesaja så den. Ingen kan ha høyere
ønske enn det!
Jesus har utelukkende talt Faderens ord og
gjort Faderens gjerninger. Han har åpenbart
Faderen for dem. For et privilegium å være
vitne til det!

v. 12-15 På samme måte som Jesus talte
Faderens ord og gjorde Hans gjerninger skal vi
også tale Jesu ord og gjøre Hans gjerninger.
Husk at Jesus aldri talte eller gjorde noe uten
at Faderen hadde bestemt det.
Derfor heter det at «han skal gjøre de
gjerninger Jeg gjør.» Men større? Peter talte
slik at 3000 ble frelst på pinsedagen!!
Se på vers 14 og 15 i sammenheng med
hverandre. Ulydighet til Guds bud, og mangel
på kjærlighet til Jesus vil hindre bønnesvar.

v.16-17 Jesus åpenbarer for første gang at
den Hellige Ånd skal bli i de troende, ikke
bare i nådens tid, men til evig tid. Det betyr at
de kristne har noe verden ikke kan få.
(Rom. 8,9)
Legg merke til at Jesus sier, «Jeg vil be
Faderen, og Han skal gi....»
v. 16 Jesus er den første Talsmann, den
Hellige Ånd er den andre.
v.18-19 Jesu oppstandelse er garanti for min
oppstandelse.

v. 20 «dere i Meg» - frelsen
«Jeg i dere» - kristenlivet, helliggjørelse
Gal. 2,20
v.21-24 Lydighet er pga vår kjærlighet til
Jesus. Verden kommer til å bli presentert
evangeliet gjennom oss som elsker Jesus.
v.25-26 Disiplene ble minnet om de ord som
Jesus talte når de skrev ned det hellige nye
testamentet. (v. 17 Sannhetens Ånd)

v. 27-28 For tredje gang i 14. kapittel hører vi
trøstens ord om at Han skal komme igjen. v.1-3,
v. 18, og nå v. 27-28.
Den freden som Han gir er den som kunne gi
disiplene frimodighet til å lide for evangeliets
skyld. Den freden vil Han at vi skal ha. Han vil
gi oss den.
v.29 Som i Joh. 13,19 sier Han at et profetisk ord
som oppfylles er til for at vi skal tro når det skjer.
Johannes Ev er skrevet for at vi skal tro.
(Joh. 20,31)

v. 30-31 Jesus bryter opp og er på vei ut til
Getsemane hagen. Han skal i kamp mot
Satan, denne verdens fyrste. (Jesaja 50,5)

