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Jóhannesarguðspjall 14. kafli 
Vegurinn, sannleikurinn, lífið 
Jesús segir: „Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til 
föðurins nema fyrir mig. 7  Ef þér hafið þekkt mig munuð þér og þekkja 
föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann.“ 

Filippus segir við hann: „Drottinn, sýn þú okkur föðurinn. Það nægir okkur.“ 

Jesús svaraði: „Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig 
ekki, Filippus? Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú 
þá: Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í 
mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð. Faðirinn, sem í mér er, 
vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér trúið 
ekki orðum mínum trúið þá vegna sjálfra verkanna. Sannlega, sannlega 
segi ég yður: Sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og 
hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér 
biðjið í mínu nafni það mun ég gera svo að faðirinn vegsamist í syninum. Ef 
þér biðjið mig einhvers í mínu nafni mun ég gera það. 

 
Hebreabréfið 1. kafli 
 
Guð talaði fyrrum oftsinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn 
spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni 
sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka 
heimana gert.  
 

Jesús er Guð sjálfur, og hann gerðist maður til að frelsa okkur frá syndum okkar.   

Hann elskar okkur svo mikið að hann vildi fara í gegnum alls kyns erfiði og þjáningar til 
að sýna okkur hvað við eigum að gera til þess að komast til himna. Þess vegna er mjög 
mikilvægt að lesa í Biblíunni um það sem hann sagði og einnig um það sem hann gerði. 
Svo að við getum gert það sama.  

Eruð þið með biblíu heima? Það væri gott að eiga eina! og lesa smá og smá… eða biðja mömmu og 
pabba að lesa fyrir ykkur.   

Jesús er bestur vinur okkar, og hann er alltaf til staðar fyrir okkur. Hann þekkir okkur 
miklu betur en við sjálf og foreldrar okkar. 

Og hann er að undirbúa fyrir okkur stað á himnum! 

 

 



 

 

 

 

 


