Således elskede Gud kirken. Johannesevangeliet kap. 13-21
Opbygning
 Fodvaskningen og Judas’ forræderi. 13:1-30
 Jesu afskedstale, 1. del. 13:31 – 14:31
 Jesu afskedstale, 2. del. 15:1 – 16:33

 Men Jesu komme gennem opstandelsen,
Helligåndens komme og Jesu genkomst vil
forvandle deres sorg til glæde. 16:22.
”Disciplene blev glade, da de så Herren” 20:20

 Jesu ypperstepræstelige bøn. 17:1-26

Jesu genkomst

 Jesu lidelse og død. 18:1 – 19:42

 Jesus trøster disciplene med, at han går bort
for at gøre en plads rede for dem. 14:1-3

 Jesu opstandelse. 20:1-29
 Evangeliets formål. 20:30-31
 Epilog. Ottende tegn: Disciplenes fiskefangst.
Jesus og Simon Peter. Jesu storhed. 21:1-25

Således elskede Gud kirken
 ”…han havde elsket sine egne, som var i
verden, og han elskede dem indtil det sidste”
13:1.

Korset – Jesu offer
 Kap. 1-12: En ophøjelse og herliggørelse
 Fodvaskningen. Vi må tage imod Jesu offer og
lade ham vaske os rene. 13:6-8
 ”Jeg helliger mig selv for dem, for at de også
kan være helliget i sandheden” 17:19
 ”Det er fuldbragt” 19:30
 Jesus er påskelammet. ”Ingen af hans knogler
må blive knust” 19:36

Jesus døde frivilligt
 ”Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det
til af mig selv” 10:18
 Jesus meldte sig selv frivilligt i Gethsemane
have. 18:1-11. ”Når det altså er mig, I leder
efter, så lad de andre gå” 18:8
 Barabbas gik fri. 18:39-40.
 ”Og han bøjede hovedet og opgav ånden”
19:30.

Fra sorg til glæde
 Pga. Jesu bortgang har sorgen fyldt deres
hjerter. 16:6. Maria græder ved graven. 20:11

Helligåndens komme
 Helligånden kunne kun komme, fordi vi er
rene og hellige pga. Jesu død: ”For Ånden var
der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var
herliggjort” 7:39
 I kap. 1-12 møder vi Helligånden som ham,
der føder på ny (kap 3), giver at kunne tilbede
Gud i Ånd og sandhed (kap 4) og giver
strømme af levende vand (7:37-39).
 Disciplene sad tilbage med sorg og mange
spørgsmål: Hvordan skal det gå, når Jesus ikke
er her mere? Hvordan skal vi kunne forstå
troen? Hvordan skal vi kunne overbevise en
fjendtlig verden? Helligånden er svaret på
disse spørgsmål.
 Helligånden formidler et endnu tættere
fællesskab med Jesus og Faderen. 14.23. ”Jeg
vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til
jer” 14:18. Ved Helligånden kan vi opleve
Jesus indefra. 14:16-17
 Helligånden skal vejlede disciplene og os til
hele sandheden. 14:26; 16:13
 Helligånden skal herliggøre Jesus. 16:14.
 Helligånden skal overbevise verden om synd,
retfærdighed og dom. 16:8-11.
 Jesus sender disciplene til verden ved at ånde
Helligånden på dem. 20:21-22.
 Evangeliet er Guds kraft til frelse, det har
magt til at tilgive synder. 20:23
 Helligånden vil vidne om Jesus midt i
disciplenes trængsel i verden. 15:26-27.
 Helligånden er én af mange vidner: Johannes
(1:32ff), Faderen (5:32), Jesu gerninger (5:36),
Skrifterne (5:39), Helligånden (15:26),
disciplene (15:27).

Fred midt i verdens trængsel
 Verden vil hade disciplene, fordi de ikke er af
verden, og fordi verden hverken kender Jesus
eller Faderen. 15:18-25; 16:1-4
 Men Jesus efterlader dem sin fred, frugten af
hans død. ”Fred være med jer” 20:19. ”Fred
efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg
giver jer ikke, som verden giver” 14:27
 ”I verden har I trængsler; men vær frimodige,
jeg har overvundet verden” 16:33

Indbyrdes kærlighed og enhed
 Vi skal elske hinanden, som Jesus har elsket
os. Den indbyrdes kærlighed overbeviser
verden. 13:34-35.
 Vi skal vaske hinandens fødder. 13:14
 Den kristne enhed overbeviser verden. 17:2021.

Afhængighed af Jesus
 Jesus er vintræet, vi er grenene. ”Jeg er
vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig,
og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt
fra mig kan I slet intet gøre” 15:5.
 Faderen renser os (15:2), for at vi skal bære
mere frugt. For ”den, der er badet, behøver
ikke at få vasket andet end fødderne, men er
ren over det hele” 13:10
 Vi skal blive i Jesus, så vil Helligånden
fremelske frugterne i os. Gal 5:22
 Fiskefangsten (kap 21) viser, at vi er særlig
afhængige af Jesus, når det gælder mission.
 Bøn udtrykker vores afhængighed. Bøn i Jesu
navn betyder at vi kommer på Jesu vegne. Bed
i Helligånden (Jud 20)
 Jesus beder for os. 17:20.

Vores identitet
 Vi er elskede af Sønnen og Faderen. 14:23: ”
Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord,
og min fader vil elske ham, og vi skal komme
til ham og tage bolig hos ham”

 Vi er Guds børn og Jesu søskende. 20:17:
” …men gå hen til mine brødre og sig til dem:
Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til
min Gud og jeres Gud”
 Vi er en gave fra Faderen til Sønnen, som
Jesus sætter så højt, at han er villig til at dø for
at få den. 17:6: ”De var dine, og du gav dem til
mig”

Tro og vantro
 Skrækeksemplet på vantro er Judas Iskariot.
Han afslog Jesu sidste invitation (12:26f).
 Peter fornægtede Jesus, men Jesus gav ham
oprejsning. Peter fik lov at bekræfte, at han
elskede Jesus ligeså mange gange, som han
havde fornægtet ham. 21:15-17. Jesus sejrer
gennem Peter ved at Peter får lov at vise sin
kærlighed til Jesus gennem martyrdøden.
21:18-19.
 Thomas nægtede at tro på Jesu opstandelse,
men endte med at komme med den højeste
bekendelse: ”Min Herre og min Gud!”. 20:28.
 Marias sorg har blændet hendes tro, men
Jesus kommer og bryder igennem sorgen.
 ”Salige er de, som ikke har set og dog tror”.
20:29

Vejen til Gud – den eneste
 Jesus er den eneste vej til Gud: ”Jeg er vejen
og sandheden og livet; ingen kommer til
Faderen uden ved mig”. 14:6

