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Innledning: 

I kap.13-17 i Johannesevangeliet holder Jesus en slags avskjedstale til sine 

disipler. Et av temaene som vies stor oppmerksomhet er Den hellige ånd. 

Vi finner denne undervisningen i to avsnitt i kap.14 og 16. Også Lukas 

(særlig i Apostlenes gjerninger) og Paulus skriver mye om Den hellige ånd, 

men det er Johannes sine skrifter som bringer oss nærmest Jesu egen 

undervisning om Ånden. Samtidig er Johannes sine skrifter de 

nytestamentlige skriftene som ble skrevet sist. Han deler med oss den 

forståelsen av Ånden som opprinnelig preget kirken, og som samtidig 

preget den lenge etter at de andre apostlene hadde gått bort. 

 

Les tekstene: Joh.14,15-14,26 og 15,26-16,15 

* Bruk litt tid til å dele det den enkelte av dere legger merke til i teksten. 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale: 

1. Har du hatt erfaringer med Den hellige ånd? 

2. Når og hvordan erfarer du Guds nærvær? 

3. Hvorfor kalles Ånden for Talsmannen? 

4. Hva tror du er Den hellige ånds viktigste oppgaver? 

5. Hva synes du er mest utfordrende i forhold til det som har med Den 

hellige ånd å gjøre? 

6. Hvordan kan vi i enda større grad slippe Den hellig ånd til i våre 

samlinger? 

 

Søndagens tale over de samme bibeltekstene finnes på 

http://yrm.no/fellessamlinger 
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