
En glede 
som ingen kan

ta fra dere



Johannes 16,21-24 
Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er 
kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin 
glede over at et menneske er kommet til verden. 
Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet 
deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. 
På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, 
sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere 
det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, 
og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
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Evangelisten Johannes

• Han som overlevde
• Kriser og forfølgelse
• Tiden før påske



Lykken er å følge Jesus?

Meike Bartels
Lykkeforsker

• Miljø
• Teknikker
• Gener

• Rikdom?
• Gud som culingforelder?



Jesus vil først og fremst gi oss seg selv

Johannes 14,20 – når DHÅ kommer
Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i 
meg og jeg i dere.

Lukas 11,13 
Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, 
hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til 
dem som ber ham!"



Jesus vil først og fremst gi oss seg selv

Johannes 3,16 
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv. 

1. Gaven å være elsket



Jesus vil først og fremst gi oss seg selv

1. Gaven å være elsket

2. Gaven å ha en retning

• Jesus er veien, sannheten og livet
• Vi skal ikke følge Jesus for å bli elsket

Vi skal følge Jesus fordi vi er elsket



Jesus vil først og fremst gi oss seg selv

1. Gaven å være elsket

2. Gaven å ha en retning

3. Gaven å ha en menighet
• Det sårbare – at det er så menneskelig
• Det fantatstiske – at Gud virker 

gjennom det som er menneskelig



Johannes 16,21-22 
Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes 
time er kommet. Men når barnet er født, har hun 
glemt smertene i sin glede over at et menneske er 
kommet til verden. 
Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, 
og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden 
fra dere. 


