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Innledning:

Innledning:

Vi har tidligere i denne gjennomgangen av Johannesevangeliet vært innom
kap.16. Da koplet vi det sammen med kap.14, og Jesu undervisning om
Den hellige ånd. Den siste halvdelen av kap.16 er avslutningen på Jesus
avskjedstale til disiplene. Her forteller han at han snart kommer til å
forlate dem, og at de vil gå en vanskelig tid i møte. De vil møte både sorg
og motgang. Men budskapet inneholder også et løfte om at Jesus skal se
sine disipler igjen. Han vil oppstå fra de døde og komme tilbake. Da skal
sorgen forvandles til glede. Denne gleden kan ingen noensinne ta fra dem.
Disiplene vil fortsatt ha trengsler i denne verden, men de kan være
frimodige fordi Jesus har seiret over verden!
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Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale
(men sørg for at dere får tid til å si litt i forhold til det siste spørsmålet):
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1. Har du opplevd å være i stor sorg? Hva forårsaket det?
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2. Hvordan hjelper den kristne troen deg når du har det vondt?
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3. Hva tror du menes med begrepene naturlig teologi og korsteologi?
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4. Hvilke ting gjør det vanskelig for deg å holde fast ved troen?
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5. Kan vi eie en glede som ikke noen eller noe kan ta fra oss? Hvordan ville
du forklare det til en som ikke er kristen?
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6. Er det noen du kjenner som opplever stor sorg, eller går igjennom en
vanskelig tid? Hva kan du gjøre for vedkommende i løpet av de neste to
ukene?
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