
Johannes 16
Jesus fortsetter talen til apostlene.
Han fortsetter å åpenbare nye sannheter, og 
lover at det hele og fulle sannheten skal 
åpenbares apostlene ved Den Hellige Ånd.

v. 1-4  Fortsetter fra kap. 15.

Det er ingen poeng i å popularisere Jesus for 
verden.  Sanne vitner, som apostlene, blir 
aldri populære heller.

v. 4  Gud forbereder Sine på det de skal 
igjennom.  Det vil styrke troen deres når det 
oppfylles.



v. 5-6 Jesus åpenbarer ting i tur og orden, 
mens apostlene aner ikke Guds plan.  
Guds tanker er høyere enn våre tanker. 

v. 6 er bakteppe for det Jesus forteller videre.  
v. 33 er konklusjonen.
v. 7 Talsmannen, »Comforter» (King James), 
«Tröster» (Luther), Sannhetens Ånd blir mye 
omtalt i denne siste talen til apostlene.  

Som Eliesar ble sendt av Abraham til å føre 
en brud heim til Isak, slik er Den Hellige Ånd 
sendt fra Gud til å føre en vakker og ren  
brud heim til Sønnen.  1. Mos. 24



v.8-11  Den Hellige Ånd skal føre verden til å 
måte ta stilling til Jesus.  
Det greske ordet for «overbevise» blir brukt i 
rettsalen.  
Den Hellige Ånd skal presentere en sak som 
krever av oss å ta et valg på bakgrunn av 
bevismaterialene.
v. 9 Vanntro er den største synd.

v. 10 Jesus er vår rettferdighet. Ikke bare tar 
Jesus bort vår synd, men Han legger til Sin 
rettferdighet. (Rom. 4 25)

v. 11 Dommen er allerede avsagt.  Valget er 
klart. 



v. 12 – 15
Igjen ser vi at Jesus må åpenbare litt om 
gangen fordi det er for mye å fordøye på en 
gang. De må først oppleve det store med 
Jesu soningsverk, oppstandelse, og 
himmelfart.

Jesus skal la mye stå usagt igjen etter Seg.

Han lovte at hele sannheten skulle åpenbares 
av Den Hellige Ånd til apostlene.

Ånden skal gi apostlene profetiene om ting som 
skal komme.



Ånden skal herliggjøre Kristus.

Ånden skal ta av Jesu Sitt og vise oss det.

F. eks. - Når du ser noe i Skriften, og den 
Herre Jesus blir stort for deg, da er det den 
Hellige Ånd som gjør Sin gjerning i å 
herliggjøre Kristus.

1. Kor. 2,9-10 forklarer v. 15.



v. 16-22   «En liten stund...»  Hvor lenge er det??

Sju ganger hører vi denne frasen.  Hvorfor 
legger Jesus så vekt på det, og hva er det Han 
henviser til?

Det blir klart i sammenhengen at Han snakker 
om Sin forestående død og påfølgende 
oppstandelse etter 3 dager.  
Men det ligger også en annen «liten stund» her 
«fordi Han går til Faderen».  2. Peter 3, 8-9 sier 
noe om dette.

Er vers 22 et godt vers for deg idag?



v. 23-24  Det er tredje gangen Jesus taler om å 
be i Hans navn.  
Apostlene hadde aldri bedt til Gud i Jesu navn.
Det gjelder å være i Jesus, lyde Ham, slik Jesus 
var i Faderen og var lydig i alt. 
Han la Seg under Faderens vilje.

Eksempler: «Far,...Jeg vet at Du alltid hører Meg»
Jesus ba for Sine.  
Han skulle be Faderen om å sende Talsmannen. 
«...La kalken gå meg forbi, men.....»

Som i Joh. 15,11, Jesus taler om fullkommen 
glede i samfunn med Seg.  
De var sorgfulle og forvirret, så Jesus visste 
de trengte oppmuntring.  



v. 25-27 
«den tid kommer» - Korset forandrer på mye.  
Deretter skal man be til Faderen i Jesu 
seierrike navn.
Faderen elsker oss for Jesu skyld.

v. 28 Tema for Johannes Evangelium.  
Verset omfatter ikke bare Bethlehem, men 
har evighets perspektivet.

v. 29-30  Johannes Evangelium er skrevet for 
at vi også skal tro nettopp dette.



v. 31  Hvorfor spør Jesus om de tror?

v. 32  Troen deres ville ikke hindre at de 
flyktet i alle retninger når Jesus ble tatt.  
Troen ville oppleve en knekk, men Jesus vil 
trøste dem.  

Sammenlign verset med 1. Mos. 22 der 
Abraham og Isak går alene mot offerstedet.

v. 33  Hele verset er sant.

v. 11 forteller oss at denne verdens fyrste er 
dømt, men ikke at han er satt ut av spill ennå.
1. Joh. 5,19,  Ef. 2,2,  og 2. Kor. 4,4


