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1. ORDET VAR GUD. (Johannes 1:1-18) 

BAKGRUNN: (A) Dersom det er noen i din gruppe som ikke kjenner til Bibelen i det hele tatt, foreslår 
vi at du ikke begynner med dette kapittelet. Det er for vanskelig for nybegynnere. (B) Spørsmålene i 
parentes skal bare bli brukt dersom ingen svarer på spørsmålet før. 

1. Ordet  (versene 1-3 og 14)  



o Forklar med dine egne ord betydningen av disse 4 versene  
o Hva tenker du er viktig med ”ordet” i et felleskap mellom to personer?  
o Hvorfor er  “ordet” den viktigste ting i den kristne tro, viktigere enn for eksempel 

erfaringen?  
o Dersom vi ikke hadde hatt Guds ord, hvordan kunne vi da kjenne Gud?  
o Hvorfor blir Jesus kalt Guds Ord? 

   
2. Lyset (versene 4-10)  

o Hva betyr versene 4-5?  
o Hva har lys til felles med Jesus?  
o Hva menes det med at mørket ikke har overvunnet lyset?  (Vers 5 og den relevante 

fotnoten)  
o Hvorfor kjente ikke verden igjen Jesus, selv om han “lyste” for som et lys i mørket?  

(vers 10)? 
   

3. Døperen Johannes (versene 6-8)  
o I følge disse versene, hvilken rolle hadde Døperen Johannes? 
o Hva betyr det at Døperen Johannes ikke selv var ”lyset” ? (vers 8)  
o Hva hadde gjort Johannes så ydmyk at han selv ikke strevde etter å bli “lyset”?  
o Sammenlikne Johannes`s rolle I Guds rike, med din egen rolle  Guds rike. 

   
4. Ordet og Guds barn(versene 9-13)  

o I følge disse versene, hva slags sted er ”ordet”?  
o Hvordan kan en bli Guds barn ifølge disse versene? (Hvorfor blir ingen Guds barn 

gjennom en naturlig fødsel?) 
o Er du allerede et Guds barn? Dersom du er det, hvordan ble du det? (Du kan svare i 

ditt eget hjerte) 
   

5. Vitnet til Johannes (versene 15-18)  
o Si med dine egne ord hva Johannes vitnet om Jesus.   
o Kan du vitne om at det som står i vers 16 er sant i ditt liv?  
o Hva er ifølge Johannes, den eneste måten vi kan lære å kjenne Gud på?   
o I lys av disse versene, hva tenker du om påstanden om at jøder, muslimer og kristne 

har den samme Gud?  

GLEDESBUDSKAP: Jesus og Ordet er en og samme sak. Dersom du har tatt imot Bibelens ord i ditt 
liv, tar du imot Jesus. Dersom du avviser Bibelen, avviser du også Jesus. Ordet om Jesus er lyset, som 
lyser inn i ditt mørke også i dag. Det er bare gjennom dette ordet at du kan få ”nåde over nåde”  
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2. VI HAR FUNNET MESSIAS (Johannes 1:43-51) 

BAKGRUNN: Finn ut hvor Betania (1:28), Betsaida (1:44) and Nasaret (1:46) er på kartet.Det Gamle 
Testamentet referer ikke til Nasaret som en messiansk profeti, utenom at ordet “kvist” er likner på 
ordet “nasareer” på hebraisk. (Jesaia.11:1, 53:2, Jeremia.23:5, 33:15). Lederen burde lese historien 
om Jakobs stige (1.Mos. 28:10-22) på forhånd, fordi det siste spørsmålet refererer til den historien.  

1. Hvorfor ønsket Filip å fortelle om Jesus til sine venner med en gang, selv om han 
nettopp hadde møtt Jesus? (versene 43-45)?  

o Tenk tilbake til den gangen du først fikk møte Jesus. Ønsket du å fortelle andre hva 
du hadde funnet? Forklar hvorfor du opplevde det slik? 

 



2. Hva gjorde at Natanael tvilte på det Filip sa?  
o Hva fikk Natanael til å gå til Jesus selv om han tvilte? 

   
3. Hva mente Jesus med de ordene han hilste Natanael med? (vers 47)?  

o Hva tror du Natanael følte da han hørte Jesu hilsen? ?  
o Hvordan ville du ha følt det dersom Jesus i dag sa til deg: ”Her er en sann kristen, en 

som er uten svik?”   
o  

4. Natanael ble virkelig overrasket over at Jesus visste hva som hadde skjedd under 
fikentreet. Hva kan Natanael ha tenkt på, eller bedt om under fikentreet? Tenk på 
ulike alternativer.  
   

5. Tenk på hva du funderte på sist du var alene. Hvordan føles det å tenke på at Jesus 
var der og leste tankene dine som en åpen bok?   

o Hva betyr det for et menneske at noen ser hennes innerste, og hennes virkelige jeg?  
   

6. Jesu ord i vers 47 er et indirekte sitat fra  Salmenes bok 32:1-2 (lederen leser). 
Hvordan kan et menneske bli så rettskaffen at det ikke finnes noe svik i hennes 
hjerte?  
   

7. På hvilket grunnlag kaller Natanael plutselig Jesus ”Guds sønn” og ”Israels 
konge”? (vers 49) 
   

8. Lederen summerer kort 1.Mos. 28:10-22. Hva mener Jesus med versene  50-51? 
Tenk på ulike alternativ.  

o Hva har Jakobs stige og Jesu kors til felles?   
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3. VANN BLIR TIL VIN (Johannes. 2:1-11) 

INNLEDNING: Et bryllup var en stor hendelse på Jesu tid. Festen foregikk ofte i flere dager. 
Avstanden mellom Nasaret og Kana er i luftlinje ca. 12 km. Jesu mor hadde enda ikke sett sin sønn 
utføre noen undere, men selv hadde hun erfart jomfrufødselen.  

1. V. 3. Hva kan ha vært årsaken til at vinen tok slutt i bryllupet? Tenk på ulike 
alternativ.   

o Hva tror du vertsfamilien og brudeparet var mest irritert over i dette tilfellet?  
o  

2. Tror du at Maria var forberedt på et slikt under som skjedde i bryllupet? Hvorfor- 
hvorfor ikke?  

o Vers 3 inneholder en bønn. Sammenlikne Marias bønn med dine egne bønner.  
   

3. Hvorfor ga ikke Maria opp da Jesus ignorerte hennes hint om at det var slutt på 
vinen?  

o Hva tenkte Maria om sin sønn i dette tilfellet?  
o Hvorfor gjorde Jesus dette underet, selv om han kanskje ikke hadde tenkt å gjøre 

det?  
   

4. I hvilke situasjoner trenger vi en slik tro som Maria hadde?  

 



5. Hva tror du tjenerne tenkte når de midt under festen måtte bære hundretalls liter 
vann fra brønnen i byen?  

o Hvorfor gjorde tjenerne det som Jesus befalte dem å gjøre?  
   

6. Hvor mange år tar det å fremstille en god vin?  
o Vannkarene kunne ta 80-120 liter hver. Hvor mye ville så mye vin ha kostet i dag?  

   
7. Hva tenkte tjenerne da de innså at vannet var blitt til vin?  

o Tror du at alle disse tjenerne kom til tro på Jesus etter dette? Begrunn svaret ditt.  
   

8. Ordet ”herlighet” betyr i Bibelen at Guds nærvær er synlig for det blotte øye. Guds 
herlighet ble først åpenbart i tabernakelet og  i tempelet. Hva betyr det at Jesus 
åpenbarte sin herlighet for sine disipler gjennom dette tegnet?  (v.11)  

o Hvorfor snakker ikke Johannes om Jesu undere,  uten å kalle dem for tegn?  
o Johannes sier senere at Guds herlighet også åpenbares i Jesu lidelse. Hva mener han 

med det?  
   

9. Hva trodde disiplene om Jesus etter dette underet?  
o Hvorfor var ikke disiplenes tro enda ”ferdig”?  

GLEDESBUDSKAP: I det Gamle Testamentet knyttes vinen med bildet om den hærskare som skal 
stige fram fra Juda. ”Kongespir skal ikke vike fra Juda..han vasker sin kledning i vin..”  
(1.Mos.49:10-11) I det Nye testamentet betyr vinen Jesu blod, som utgytes til synderes forlatelse.  
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4. JESUS MED EN PISK  (Johannes 2:13-22) 

INNLEDNING: For jødene var tempelet den viktigste plassen på jord, viktigere enn hus og hjem. 
Kong Salomo bygget det første tempelet. Esra det andre. Det tempelet som var på Jesu tid, var 
bygget av Herodes den Store. Det ble ødelagt bare 30-40 år etter at Jesus ble korsfestet.  

1. Les v. 14-16. Hva er det som overrasker deg mest i Jesu oppførsel?  
o Det tar en stund å lage en pisk av tau: hvordan tror du Jesus så ut mens han holdt på 

med det? (v.15)?  
o Forestill deg de lyder som ble hørt i tempelet i de øyeblikk som skildres i vers 15.  
o    

2. Hvorfor var det ingen som hindret Jesus da han veltet bordene, og svingte pisken?  
o Hva var den egentlige årsaken til at Jesus ble sint ? 
o   

3. Tror du at Guds tempel/kirke kan bli en markedsplass også i vår tid? Hvorfor? 
Begrunn svaret ditt. 

o Man ofret i tempelet for å få forlatelse for sine synder. På hvilken måte kan denne 
offertjenesten ha blitt misbrukt slik at den ikke lenger var etter ofringens egentlige 
hensikt? 

o    
4. Hvorfor hater Bibelens Gud seremonier som blir utført uten innhold?  

o Tenk på din egen tilbedelse, bønner, gudstjenester osv. Hvor mye er det kun en ytre 
aktivitet, uten mening?  

o Hva har du i ditt hjertes tempel som Jesus i dag trenger å rense ut? (Du kan svare 
stille for deg selv om du vil)  
   



5. Hva er forskjellen på Jesu hat, og vårt hat? (v 16-17) 
   

6. I teksten sammenlikner Jesus tempelet med sin egen kropp. (v. 19-21) Hvorfor var 
Gud tvunget til å reise et tempel til, i tillegg til det som allerede fantes? (Hvilke av 
tempelets funksjoner ble oppfylt av Jesu egen kropp på  korset?)  
   

7. Tenk på flere grunner til at Gud lot romerne ødelegge tempelet i Jerusalem 30-40 
år etter at Jesus ble korsfestet. (Hvorfor behøves det ikke lengre noen tempel i 
Jerusalem?) 
  

8. Når man kaller Jesu kropp et tempel tenker man, i tillegg til forsoningen, også på 
den kristne menighetens plass. (1 Kor 12:27). Tror du at også våre menigheter 
trenger samme type renselse som Jesus utførte i tempelet i Jerusalem? Begrunn 
svaret ditt..  

o I hvilke situasjoner bør kirkens ledere svinge pisken?   

GLEDESBUDSKAP: Jesus har blitt det tempelet der dine synder sones. Men han kom ikke bare som 
et tempel, men som et offer: som Guds lam som tar bort verdens synd.  
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5. FARISÉEREN OG KOBBERSLANGEN (Joh. 3:1-16) 

INNLEDNING: Selv om Nikodemus var en såkalt profesjonell i religiøse saker, hadde han ikke enda 
kommet inn i det usynlige Guds rike. Det var litt merkelig at han kommer for å samtale med Jesus, 
som var yngre, mindre utdannet, og i en lavere sosial status enn ham selv. Nikodemus var medlem av 
jødenes høye råd, en slags stortingsmann.  

1. Hva forteller teksten oss om de gode og dårlige sidene hos Nikodemus? (Hva sier 
det om Nikodemus at han kom til Jesus om natten istedefor om dagen?)  

o Hva var det Nikodemus kom for å snakke med Jesus om?  
   

2. Hvorfor hadde ikke Nikodemus frelsesvisshet, selv om han hadde trodd på Gud 
hele sitt liv?  

o Hva er årsakene til at vi kan mangle frelsesvisshet? 
   

3. Vi skal videre se hva Jesus mener om å ”bli født på nytt”. Hva forandres hos et 
menneske når det blir født på nytt? (v.3-8)?  

o Hva betyr det at en må bli født av ”vann og ånd” (v.5)? 
   

4. Nikodemos spør Jesus: ”Hvordan kan dette skje?” (v.9) Forklar med egne ord Jesu 
svar på det spørsmålet. (v.10-16). 
   

5. Når Jesus skal forklare den nye fødselen, bruker han et eksempel fra den tiden da 
Israels folk vandret i ørkenen. Da sendte Gud giftslanger i leiren som straff for 
folkets synder. Senere ga Gud dem en motgift: den som så opp på kobberslangen 
som hang på en stang, reddet livet. (4.Mosebok 21:4-9). Hva har den hendelsen til 
felles med Jesu død på korset? Prøv å finne så mange likhetspunkter som mulig 
(v.13-16) 
   

6. Bibelen forteller at den dagen døde det mange mennesker. Hva trodde de 
menneskene som så opp på kobberslangen?  



o Hvorfor trodde ikke alle på den motgiften Gud ga?  
o Hva har denne hendelsen i det Gamle Testamentet å gjøre med det å bli født på nytt? 
o    

7. Slangen brukes vanligvis i Bibelen som et blide på Djevelen, Guds motstander. 
Hvorfor sammenlikner Jesus her seg selv med en slange?  
   

8. Hva lærer vers 16 oss om det å bli født på nytt?  
   

9. (Om dere har tid) Hva slags misforståelser kan dere ha hatt tidligere om det å bli 
født på nytt? Diskutèr dem i lys av denne teksten.  

GLEDESBUDSKAP: Gud elsker akkurat deg så mye at han ga deg sin egen sønn, for at heller ikke du  
som tror på ham, skal gå fortapt,  men ha evig liv.. 
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6. LEVENDE VANN (Johannes. 4:4-19) 

INNLEDNING: Kvinnen i vår tekst var samaritaner; hun hørte altså til et blandingsfolk som jødene 
foraktet. Dersom denne kvinnen var omtrent 30 år gammel, betyr det at hun i gjennomsnitt har byttet 
partner annenhvert år.  

1. Hvorfor gikk kvinnen til brønnen midt på dagen (da dagen var på det varmeste) og 
ikke når det nærmet seg kvelden slik de andre kvinnene i Sykar? (Hvordan kjente 
hun det når hun hver dag gikk alene til brønnen?)  

o Hvem hadde denne kvinnen selskap av??  
o Hvilke forhåpninger og frykt tror du hun hadde om framtiden?  

   
2. Hva er verst: Å forlate fem menn på rekke og rad, eller å bli forlatt av fem menn på 

rekke og rad? Begrunn ditt svar..  
o Hvordan føles det å innlede et nytt forhold for sjette gang, og til og med med en gift 

mann?  
o Hvordan kan hun ha prøvd å rettferdiggjøre det faktum at hun hadde stjålet faren til 

noen av barna i byen? 
o    

3. Hva tror du denne kvinnen måtte ha tenkt om seg selv? Om menn? Om 
kjærligheten?  
   

4. Jødiske menn unngikk å snakke med fremmede kvinner på tomannshånd. Hvorfor 
var ikke Jesus redd for kritikk og sladder? ?  

o Hvorfor innledet Jesus samtalen med den samaritanske kvinnen med å be om en 
tjeneste? (v.7)? 
   

5. Hvordan misforstod kvinnen Jesu ord i vers 10?  
o Hva tørstet denne kvinnen mest etter?  
o Hva tørster du mest etter i ditt liv? (Du kan svare stille for deg selv om du vil)  

 
   

6. Les vers 14 som Jesu ord akkurat til deg. Hva betyr de ordene i din nåværende 
livssituasjon??  

o Hvordan er det mennesket som har en indre kilde med levende vann i seg som veller 
fram?   

o  



7. Hvorfor svarer Jesus på kvinnens ønske med å si: ”Gå og hent mannen din” (v. 15-
16)?  

o Hva kunne ha skjedd om Jesus hadde gått direkte til det som står i vers 18, og 
hoppet over det som er beskrevet i i v.16 og 17?  

o Hvorfor ønsker Jesus å vise oss vår synd, før han gir oss det evige livets vann?  
   

8. Hva tror du kvinnen tenkte da hun forstod at Jesus visste alt om hennes liv?  
o Hvordan forstod hun at Jesus ikke foraktet henne, emn tvert imot elsket henne?  

   
9. Når samtalen fortsetter avslører Jesus for den samaritanske kvinnen at han er 

Messisas-noe som han hadde holdt hemmelig for andre. Hvorfor gjorde han det? 
(v. 25-26) 
   

10. Se versene 29-30. Hvilke praktiske konsekvenser fikk det for kvinnens liv at hun 
fikk det levende vann av Jesus? (Hvordan ble hennes relasjon til synd forvandlet? 
Hvordan ble hennes relasjon til innbyggerne i byen forvandlet?)  

o Hvilken tørst befridde Jesus kvinnen fra? Hvilken tørst ble hun ikke befridd fra?  

 

GLEDESBUDSKAP: På korset ropte Jesus: “Jeg tørster” (Johannes 19:28). 
Han,kilden til det levende vann, måtte erfare en forferdelig tørst både fysisk og 
åndelig. Det var prisen Jesus måtte betale for det levende vann som han tilbyr oss 
også i dag.   
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7. TEGN, UNDER OG TRO (Johannes. 4:46-54) 

INNLEDNING: Den kongen som tjenestemannen i teksten tjente under, var Herodes Antipas. Det 
var denne kongen som arresterte og myrdet døperen Johannes. (Den Herodes som var ansvarlig for 
barnemordene i Betlehem var farfar til denne kongen) Begge disse to kongene var bare halvt jøder, 
og ekstremt upopulære i befolkningen. Fra Kapernaum til Kana er det 38 km.  

1. Hva tror du hadde vært bra, og hva hadde vært dårlig i tjenestemannens liv før 
sønnen hans ble syk?  
   

2. Hvorfor sendte ikke tjenestemannen sine tjenere til Jesus, men valgte å gå selv?  
o Tenk deg et sted 40 km unna der du er nå. Hvor lang tid må du bruke for å gå dit?  
o Hva tror du denne faren tenkte mens han var gikk fra Kapernaum til Kana?  

   
3. Hvorfor var det spesielt vanskelig for denne mannen å be Jesus om en tjeneste?  

o Tenk på en gang det var vanskelig for deg å be Jesus om hjelp. Hva var grunnen til 
det?? 
   

4. Hva har Jesu ord i v. 48 å gjøre med teksten?  
o Hvorfor er det galt å søke tegn og under for å kunne tro?   
o Kan Jesu ord i v. 48 også passe på denne tjenestemannen? Begrunn svaret ditt.  

   



5. Hvorfor ble ikke Jesus med faren tilbake til Kapernaum, selv om han ba Jesus om å 
gjøre det? (v.47-50)?  

o Hvordan ble farens tro forandret etter å ha møtt Jesus? (v.50b)? 
   

6. Hvorfor er det så vanskelig for oss mennesker å tro på Guds ord, før vi har erfart 
Guds hjelp?  

o Hvilket løfte av Jesus er det du burde stole på?  
   

7. Hvorfor står tidspunktet når gutten ble frisk beskrevet i Bibelen? (v. 52)?  
o Hva hadde det betydd for faren om gutten hadde blitt frisk på et annet tidspunkt enn 

da Jesus ga sitt løfte?  
   

8. Hva betyr ordet ”tro” ifølge denne historien??  
o Sammenlikne farens tro med din egen.  

   
9. Hva lærer denne historien oss om Jesu ord?  

o Hviken forskjell er det i å lide uten Guds ord, og å stole på hans løfter i midt lidelsen.   
o  

10. Hvorfor brukte ikke Jesus sine egne ords kraft for å hjelpe seg selv da han var 
døende på korset?  

GLEDESBUDSKAP: Jesu ord har så mye kraft fordi han betalte en høy pris for det: Den kongelige 
tjenestemannens sønn fikk leve, Guds sønn måtte dø. 
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8. FORLATT AV ALLE (Johannes. 5:1-18) 

INNLEDNING: Vår tekst beskriver den første sabbats-konflikten som Jesus hadde med jødene. 
Sabbaten var jødenes hellige hviledag. De trodde at Messias ikke ville komme før hele nasjonen 
hadde feiret en sabbat. Arkeologiske utgravninger i Jerusalem har fått fram dammen Betesda med 
sine bueeganger.  

1. Forestill deg den syke mannens daglige liv i Betesdas bueganger i 38 år.  
o Det greske ordet “astheneia” i v.5 kan bety sykdom, men blir oftere brukt om 

svakhet. Tenk på ulike aternativ hva slags sykdom mannen kunne lide av.  
o Hvordan kunne de de første ti årene av sykdommen skille seg ut fra de 10 siste årene 

av sykdommen?  
o  

2. Hvorfor tok ikke mannens slektninger ansvar for ham? (v.7) (Hva var kanskje hans 
egen feil,  eller hva kan ha vært andres feil?)  

o Hvilket inntrykk får du av mannens personlighet? Se vers 7. 
   

3. Hvordan kan de innbyrdes relasjonene mellom de syke som lå og ventet på å bli 
helbredet?  

o Hvorfor lot de ikke denne stakkars mannen komme først ut i dammen, selv om han 
hadde vært der lenger enn noen av de andre?  
   

4. Hva trodde egentlig mannen i vår tekst på? (Fra hvem ventet han på hjelp?)  
o På hvilke merkelige måter prøver mennesker i dag å bli friske?  
o Hvilken synd henviste Jesus til i v.14? 

   
5. Hva er grunnen til at Jesus gikk akkurat til denne mannen, og ikke noen av de 

andre syke?  



o Hvorfor spør Jesus mannen om noe selvfølgelig? (v.6)?  
o Hvorfor svarte ikke mannen direkte på Jesu spørsmål  (v.7)?  
o Hva ville du ha svart Jesus dersom han spurte deg om du ønsker at ditt mest akutte 

problem skal bli løst?  
   

6. Hva var ifølge Jesus enda verre enn et 38 år langt liv i lidelse (v.14)?  
o Hva er ifølge Jesus et verre alternativ enn dine nåværende problemer/lidelser?  

   
7. Hva tror du mannen gikk for å gjøre i tempelet etter at han var blitt helbredet? 

(v.14)?  
o Når begynte mannen å tro på Jesus (om han gjorde det)?  

   
8. Hvorfor gikk han som var helbredet for å gjøre det som v. 15 taler om - gi ulike 

alternativ!  
o Jesus visste på forhånd hvordan det hele skulle slutte, så hvorfor helbredet han 

mannen?  

GLEDESBUDSKAP: Jesus fikk også selv erfare det sammen som mannen i denne teksten: Å bli 
forlatt av alle. Derfor kan Jesus nå si til den som kjenner seg forlatt:” Du har en som bryr seg om deg, 
du har meg.”  
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9.LIVETS BRØD (Johannes. 6:1-15) 

INNLEDNING: “Profeten” i vers 14 refererer til  den profet som Moses forutså skulle komme. Han 
skulle være lik Moses selv. (5.Mos 18:15, 18). Fordi folket hadde fått manna i ørkenen på denne 
tiden, måtte den nye profeten også klare et tilsvarende under, å mette folket. Fem brød og to fisker 
var lunchen for en person.   

1. Hva var hemmeligheten bak den populariteten som Jesus hadde blant folket (v.2)?  
o Hvorfor varte ikke denne populariteten særlig lenge?  
o Hva gjør vanligvis populære personer når deres popularitet begynner å avta?  

   
2. Hvorfor prøvde Jesus troen hos sine disipler igjen og igjen? (v. 5-6)?  

o Etter ditt syn, ble disiplene mer modne i troen gjennom disse trostestene?  
o Hvordan har Jesus prøvd din tro i økonomiske spørsmål?  (Du kan også svare stille for 

deg selv.)  
   

3. 200 denarer tilsvarte på den tiden 2/3 av en årslønn. Hvor mange mennesker kan 
man kjøpe mat til for 8 norske  månedslønner (v.7) ?  
   

4. Hva tenkte den lille gutten da han gikk for å tilby en av disiplene sin matpakke 
(v.9)?  

o Trodde Andreas på et under da han fortalte Jesus om guttens matpakke? Begrunn 
svaret ditt.  
   

5. En del teologer mener at brødet ble mangedoblet 5000 ganger fordi menneskene 
der delte matpakken sin med naboen. Hva i teksten viser at det er feil tankegang?  

o Hvorfor er nettopp dette underet så viktig at det er med i alle de 4 evangeliene?  
   

6. Hva slags hersker har mennesker ønsket å ha gjennom historien (v.15)?  



o Hvorfor ønsket ikke Jesus at folkemengden skulle gjøre ham til jødenes konge, selv 
om han som etterkommer av David hadde rett til å bli konge?   

o Hva ønsker ”den store  massen” seg aller mest av Jesus i vår tid?  
o Hva ønsker du deg aller mest av Jesus?  
o Hva sier dette matunderet til deg personlig i dag? 
o    

7. Hvorfor krever menneskene fremdeles tegn og under av Jesus selv etter dette 
underet  (v.30)? 
   

8. Hva mente Jesus da han etter dette underet sa at han er livets brød (v.35)?  

GLEDESBUDSKAP: Les v.48-51. Matunderet taler om Jesus selv- hvordan han ble livets brød. Jesus 
måtte dø slik at vi kan spise hans brød og leve for evig. Livets brød kan også bety nattverdsbrødet.  
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10. DEN SKJULTE MESSIAS (Johannes. 7:40-52) 

INNLEDNING: Den profet som nevnes i v. 40 er den nye Moses, som jødene har ventet på i mer enn 
tusen år (5 Mosebok 18:15,18).  

1. Hvilke ulike grupper med mennesker ser vi i teksten?  
o På hvilke ulike måter forholder de seg til Jesus?  

   
2. Hva burde ha hjulpet de som levde på Jesu tid å forstå at han er Messias?  

o Hvorfor sa ikke Jesus til alle:” Selv om jeg er vokst opp i Nasaret, er jeg født i 
Betlehem, og er av Davids slekt?” (v.41-42) 
   

3. Tror du at vi som lever i dag har lettere for å tro at Jesus er Messias, enn jødene 
som levde samtidig med Jesus? Grunngi svaret ditt.  
   

4. Hvorfor måtte det holdes hemmelig at Jesus var Messias? (Hva hadde skjedd 
dersom det hadde vært helt tydelig at Jesus var Messias fra starten av?)  
   

5. Hvorfor er det så vanskelig for oss å stå imot gruppepress? (v. 45-48) 
   

6. Hva viser vers 49 oss om Farisèerenes måte å tenke på?  
   

7. Hva hadde farisèerne kanskje opprinnelig tenk å gjøre på møtet i det høye råd som 
v. 45-52 taler om?  

o Hvorfor gjorde Jesu ord større inntrykk på tempelvaktene enn undrene han gjorde? 
(v.46) 
   

8. Hva hadde skjedd om Nikodemus ikke hadde sagt noe (v.50-51)?  
o Nikodemos hadde tidligere besøkt Jesus om natten av frykt for gruppepresset. 

Hvordan fikk han mot til å si det han nå sa?  
o Klarer du å si hva du mener, selv om alle de andre er uenig med deg?  

   
9. Hadde Nikodemus` ord noen effekt? Dersom de hadde det, hvilken effekt var 

resultatet?  
o Tror du at Nikodemus angret på det han sa, da han hørte kritikken etterpå (v.52)? 

Grunngi ditt svar.  
   



10. (Om dere har tid): Hvilket ansvar har det enkelte menneske, dersom majoriteten 
tar en feil avgjørelse? 

o Hvorfor åpenbarte ikke Gud klart og tydelig for alle at Jesus er Messias? 
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11. JESUS SOM DOMMER (Johannes. 8:1-11) 

INNLEDNING: Ifølge Moseloven skulle både kvinnen og mannen blli steinet til døde dersom de 
hadde begått utroskap. (3.Mosebok 20:10). Men bare romerne som okkuperte Israel hadde rett til å 
iverksette dødstraff.  

1. Hva får et menneske til å begå utroskap? Gi forskjellige alternativ.  
o Hvilken lykke, og hvilken smerte kan ”den nye kjærligheten” ha ført med seg i denne 

kvinnens liv?  
   

2. Hva er det verste som kan skje når en person blir tatt på fersk gjerning i utroskap?  
o Hva tenkte kvinnen om sin elsker etter at han hadde latt henne i stikken?  
o Hva var det verste for mannen, som sannsynligvis også var gift?? 

   
3. Den morgenen rammet også mange andre personer, som ble innblandet i en 

vanskelig situasjon. Forestill deg hvordan dette måtte ha vært for kvinnens mann, 
barn og foreldre? Og hvordan var det for elskerens kone og barn?  

o Hvordan kan en slik utroskapssituasjon påvirke barna som var involvert?  
   

4. Hva kan denne kvinnen ha tenkt om Jesus da hun ble slept til ham? (v.3-5)?  
o Hva tenkte hun i det øyeblikket om sitt sidesprang?  

   
5. Hvorfor dro jødene denne kvinnen til Jesus, selv om de visste at det var kun 

romerne som kunne utstede dødstraff?   
o Hvordor sa ikke Jesus: “Ingen av dere har rett til å  steine denne kvinnen,” i stedet 

for det som han sa i vers 7b? 
   

6. Hvorfor tror du at anklagerne forlot stedet i den rekkefølgen som  vers 9 
beskriver?  

o Hvorfor ville ikke Jesus se etter hvilken effekt ordene hans hadde, i stedet for å bøye 
seg ned og skrive i sanden?  
   

7. Hvorfor skulle Jesus, og bare han ha rett til å dømme kvinnen til døden?  
o Hvorfor gjorde ikke Jesus her slik Moseloven hadde bestemt?  
o Hva skjedde med den straffen som kvinnen skulle ha hatt etter å ha forårsaket så 

mye ulykke i menneskers liv?  
   

8. Hvorfor rømte ikke kvinnen fra plassen, selv om hun hadde mulighet til det, da 
Jesus på nytt begynte å skrive i sanden (v 8-9)?  

o Når begynte kvinnen å tro på syndenes forlatelse?   
   

9. Hvorfor tror du Jesus sa ordene i vers 11 til kvinnen?  
o Hva betyr disse ordene for deg i din nåværende livssituasjon  (v.11)?  



GLEDESBUDSKAP: Vi får ikke vite hva Jesus skrev i sanden. Kanskje fungerte han som en dommer, 
og skrev først opp den dødstraff som loven foreskrev. Den andre gangen tilførte han: ”Jeg tar på meg 
straffen i hennes sted.”    
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12. VERDENS LYS (Johannes. 9:1-7, 18-23 og 35-41) 

INNLEDNING: Ingen av de andre undrene Jesus gjorde fikk så mye oppmerksomhet som da han 
helbredet denne blinde mannen.(Joh.9:32; 10:21; 11:37). Dersom en er født blind, er øynene 
uutviklet. Hans andre sanser derimot, for eksempel hørselen blir særlig utviklet..  

1. Vers 1-7  
o Hvordan forandres foreldrenes liv, dersom de får et handicapet barn i familien?  
o Hvilket inntrykk får du av hvordan denne mannens foreldre taklet situasjonen?  
o Forestill deg hvordan hverdagen var for denne blinde tiggeren.  
o Hva tror du denne mannen tenkte om Guds kjærlighet? ?  
o Mange ganger hadde denne blinde mannen hørt mennesker som gikk forbi 

kommentere hans handicap. Tror du mannen ble vant til å høre slike kommentarer 
som disiplene hadde (v.2)?  

o Hvorfor forsøker vi mennesker å tolke lidelsen vi møter som noens feil?   
o I hvilke situasjoner har du tenkt at den lidelsen du har møtt hos deg, eller hos din 

familie må ha vært noens feil?  
o Hva må tiggeren ha tenkt da han hørte Jesu svar til disiplene (v.3-5)?  
o På hvilke måter synes du at Guds gjerninger burde åpenbares i ditt liv (v.3)?  
o Hva tyder det på når mannen ikke protesterer på at en fremmed begynner å smøre 

leire på hans øyne (v.6)? 
o Hvorfor helberedet ikke Jesus mannen med det samme, men sendte ham til 

Siloadammen?  
   

2. Vers 18-23 Foreldrenes reaksjon. Å bli utelukket fra synagogen, betydde også å bli 
utelukket fra samfunnet generelt. F.eks ved bryllup og begravelser som ikke kunne 
holdes andre steder enn syngagogen.  

o Hvordan hadde foreldrene reagert på disiplenes spørsmål i vers 2? 
o Hvorfor ble ikke foreldrene gladere da de fikk høre om sønnens helbredelse?  
o I kontrast til foreldrene, virket det ikke som om den helbredete mannen var redd for å 

bli utelukket fra synagogen (v.22). Hvorfor?   
o Hvordan ville du ha reagert dersom du var en av foreldrene til denne mannen?   

   
3. Vers 35-43 forteller om det andre møtet mellom  Jesus og den helbredede 

mannen.  
o Hvorfor ville Jesus snakke en gang til med ham?  
o Hvorfor spurte ikke Jesus mannen ”Tror du på meg?”, men brukte heller ordene: 

”Tror du på Menneskesønnsen?”  (v.35)?  
o Jesus stiller samme spørsmål til deg, hva er ditt svar?   
o Hva betyr det at Jesus er ”verdens lys” (v.5)?  
o Hva betyr v. 39?  
o Hvorfor måtte Jesus oppleve helvetes mørke på korset, selv om han er verdens lys?   

GLEDESBUDSKAP: Dine og dine kjæres lidelser er gitt for at Guds gjerninger skal åpenbares på 
dere. Jesus vet om din situasjon, og sier personlig til deg det som står i vers 3.  
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13. DEN GODE HYRDE (Johannes. 10:1-16) 

1. Vers 1-6. Her avslører ikke Jesus enda at han taler om seg selv. Derfor bør 
samtalen i gruppen tilsvarende handle konkret om sauer og hyrder.  

o Hvilke egenskaper har en sau ifølge de seks første versene?  
o Hvilke egenskaper har en hyrde ifølge de samme versene?   
o Hvorfor klarer ikke en sau seg uten en hyrde?  
o Hvorfor er det ikke bare enkelt å bytte ut en hyrde med en annen?  
o Hva er forskjellen mellom en hyrde og en tyv?   
o Hvilken betydning har portvakten for sauen?  

   
2. Vers 7-10. Tyver, røvere og porter  

o Hva betyr det at Jesus er ”porten”? (Hva er han porten inn til)  
o Hvem er det Jesus referer til i vers 8?  
o Hvorfor vil noen komme inn i det kristne fellesskapet ved å klatre over gjerdet, i 

stedet for å gå gjennom porten? (se også vers 1)   
o Hvem er de menneskene innenfor den kristne kirke som vil ”stjele, drepe og 

ødelegge”?  
o Stemmer det i ditt liv at Jesus har kommet for å gi deg liv i overflod (v.10)? 

   
3. Vers 11-13 Først nå avslører Jesus at han er Den Gode Hyrden, som mange av 

profetene i GT skriver om (f.eks. Esekiel 34 og Salme 23)  
o Hva er forskjellene mellom en hyrde og en innleid gjeter?  (Hvorfor blir man i det hele 

tatt en innleid gjeter?)  
o Hvem referer Jesus til når han snakker om leiekarer?  
o Finn så mange likheter som mulig mellom Jesus og en god hyrde. 
o Hva tenker du om at ditt barn skal ofre livet for sin hund?   
o Hva mener du er mest oppsiktsvekkende: At et menneske dør for sitt eget dyrs skyld, 

eller at Gud dør for menneskets skyld?  
o Hvorfor gikk Jesus med på å dø for din skyld?   
o Gi et eksempel på ”ulver” blant de kristne?  
o På hvilken måte burde hyrdene i dag kjempe mot ulvene som angriper det kristne 

fellessskapet?  
   

4. Vers 14-16. Hvordan kjenner man igjen den Gode Hyrden?   
o Hvordan blir en sau og hyrden kjent med hverandre? (Hvordan lærer Jesus å kjenne 

oss, og vi ham?)  
o Hva lærer denne teksten oss om Jesu Ord (3,4,5,8,16)?  
o Hvordan kan vi skille Jesu stemme fra andre stemmer?  
o Hva har alle kristne i hele verden til felles  (v.16)?  
o Hvorfor kan man ikke snakke om den Gode Hyrde, uten å samtidig snakke om hans  

død?    

GLEDESBUDSKAP: Lederen leser 2.Mosebok 12:7,13. Denne teksten taler både om sauen og om 
porten. Den taler også om hvordan Jesus selv ble porten.    
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14. OPPSTANDELSEN OG LIVET (Johannes. 11:1-5 og 32-46) 

INNLEDNING: Da Jesus fikk budet fra Lasarus’ søstre var han en dags gangavstand fra Betania.  

Vers 1-5 



1. Hvordan kunne de tre søsknene vite at Jesus elsket dem  (v. 3 og 5)?  
o Hvordan kan du vite at Jesus elsker deg og din familie? 

   
2. Hvorfor gikk ikke Jesus med en gang for å helbrede Lasarus?  

o Hva mente Jesus med ordene i v.4?  
o Kan Jesus også si det han sier i vers 4 om din lidelse??  

Vers 25-26 

3. Hva betyr disse versene?  
o Hvorfor trenger ikke den som tror på Jesus å være redd for døden?  

Vers 32-46 

4. Hva kan Maria ha tenkt om Jesus når hun sa det som står i  v.32? Gi ulike 
alternativ. 
   

5. Hva var den virkelige årsaken til at Jesus ble opprørt (v.33)? 
   

6. Hva betydde det for Maria at Jesus gråt sammen med henne (v.35)?  
o Hva betyr det for deg at Jesus, kanskje uten at du vet om det, gråt sammen med deg 

i sorgen etter en god venn, eller i en annen stor sorg?  
   

7. På hvilken grunn trodde Marta at Jesus ville åpne graven (v.38-39)?  
o Trodde Marta at Jesus skulle vekke opp hennes bror fra de døde, eller trodde hun det 

ikke? Grunngi ditt svar  
o Hva mente Jesus med ordene i v.40? 

   
8. Hva er det Jesus ber om i v.41-42?  

o Hva tror du de som var ved graven tenkte da de så Lasarus komme ut av graven 
(v.43-44)? 
   

9. Hvordan ble Martas og Marias tro forandret ved Lasarus’ grav?  
o Hvordan påvirket Jesu under jødene som var ved graven (v.45-46)?  
o Hva er grunnen til at mennesker kan forbli i sin vantro, selv når de ser slike undere 

som dette?  
o  

10. Hvordan kan det kanskje ha vært for Lasarus å komme tilbake til livet?  
o Hvorfor vekte Jesus opp Lasarus, selv om han svært godt visste hvilken pris han 

senere måtte betale for dette  (v.53)?  

GLEDESBUDSKAP: Jesus vekte opp en død person som egentlig bare hadde fått sin lønn (for døden 
er syndens lønn) Senere betale Jesus med sin egen død for Lasarus` synder. Derfor kan Jesus nå 
være oppstandelsen og livet for deg og meg, og for dine kjære.   
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15. HVETEKORNET SOM DØR (Johannes. 12:23-33) 

INNLEDNING: Det var Jesu siste kveld. Frelseren visste at han skulle drepes dagen etter. I denne 
teksten avslører Jesus noe av den voldsomme kampen som han utkjempet i sitt hjerte før den 
forferdelige døden han gikk i møte.  

1. Hvorfor kom ikke grekerne direkte til Jesus  (v.20-21)?  



o Hvorfor gikk ikke Filip direkte til Jesus med sitt ønske (v.22)? 
   

2. Hva betyr det i praksis å elske sitt liv (v.25)?  
o Hva betyr det å “hate sitt liv” (v.25)? (i grunnteksten brukes uttrykket ”sette livet på 

spill” i stedet for ”å hate sitt liv”)   
o Hvorfor kan ikke vi mennesker bli lykkelige om det ”å bli lykkelig” er målet for livet 

vårt?  
o Hva betydde vers 26 konkret i disiplenes liv?  
o Hvordan kan du virkeligjøre vers 26 i ditt liv?  

   
3. Hva slags kamp ble utkjempet i Jesu eget hjerte i dette øyeblikket (v.27-28)? 

(Mellom hvilke alternativ var han tvunget til å velge?)   
o Jesus hadde bestemt seg for å dø for synderne allerede før han kom til verden. 

Hvorfor opprørte saken ham enda?    
o Hva var det som fikk Jesus til å dø på samme måte som et hvetekorn?   

   
4. Om du fikk velge, hvilken vei ville du velge for deg selv: et lykkelig liv som ingen 

andre kunne ha nytte og glede av, eller et liv fylt av lidelse som ville føre med seg 
mye velsignelse for andre? Grunngi ditt svar. 
   

5. Kan du si om din egen lidelse på samme måte som Jesus sa om sin:“Til denne 
timen skulle jeg komme.” (v.27)? Hvorfor kan du det? / Hvorfor kan du ikke?   
   

6. Hva hadde Jesus satt opp som sitt viktigste mål i livet sitt (v.28-29)?  
o Hvorfor ble Guds, Faderens navn herliggjort nettopp gjennom hans sønns lidelse?   

   
7. Hva betyr vers 31-32? 

   
8. Hva var Jesu svar på Filips och Andreas’ ønske (v.22-33)?  

GLEDESBUDSKAP: Jesus ga opp sitt liv av kjærlighet til oss, burde ikke vi da gi vårt liv av kjærlighet 
til Ham?   
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16. HERREN SOM EN SLAVE (Johannes 13:1-17) 

INNLEDNING: Jesus hadde leid et rom der disiplene forberedte påskemåltidet. Vann, et fat og en 
håndduk fantes der, men det var ingen tjenere som kunne vaske gjestenes føtter før måltidet. Man 
inntok måltidet halvt liggende, og derfor kunne uvaskede føtter minske matlysten til naboen ved 
bordet.   

1. Jesus visste at han skulle dø neste dag. Hva ville du gjøre om du visste at du skulle 
dø i morgen?    

o På hvilken måte hører vers 3 med i denne historien?   
   

2. Hvorfor ville ingen av disiplene ta på seg slavejobben med å vaske kameratenes 
føtter? (hvorfor ville ikke den yngste en gang gjøre de andre denne tjenesten?)  

o Hvorfor er vi mennesker så opptatt av rangordninger? 
   

3. Hvordan tror du disiplene følte seg med å starte påskemåltidet med skitne føtter?   
o Hvorfor begynte ikke Jesus å vaske disiplenes føtter før etter at de hadde begynt på 

måltidet (v.4)? 
   



4. Hva ville Jesus si om seg selv til sine disipler gjennom denne handlingen?  
   

5. Hvordan ville du ha reagert dersom Jesus gjorde noe du nettopp hadde nektet å 
gjøre?   
   

6. Hvorfor vegret Peter seg imot at Jesus skulle vaske føttene hans (v.6-8)?  
o Hva viser replikken i vers 8a om Peter?  
o Hvorfor har det mennesket som vegrer seg mot å bli vasket av Jesus, ingen del i ham 

(8b)? 
   

7. Hvorfor ville Peter pluteslig at Jesus også skulle vaske hans hender og hode (v.9)?  
o Hva betyr Jesu svar i v.10? (hva betyr “bad?” Og hva betyr det å  “få vasket 

føttene”?)  
o Kan du si at Jesus har vasket bort dine synder? Om du kan det, når og hvor skjedde 

det?   
   

8. Hvorfor ville Jesus også vaske  Judas’  føtter (v. 2,11)?  
o Hva kan Judas ha følt da Jesus med bøyd hode vasket hans føtter?   
o Trodde Judas på Jesu kjærlighet (v.1) eller trodde han ikke?  
o Hva var den store feilen som Judas gjorde?  

   
9. På hvilken måte kan vi kristne som lever nå, følge det eksempelet Jesus gir oss her 

i teksten (v. 12-17)?  
o Hvorfor er det umulig for en kristen å vaske andres føtter dersom han ikke har latt 

Jesus vaske hans føtter først?  
   

10. Hvorfor er akkurat denne handlingen av Jesus  et tegn på hans fullkomne 
kjærlighet til oss (v.1)?  

GLEDESBUDSKAP: Jesus forente slavejobben og sin korsdød da han sa: ” Men slik er det ikke blant 
dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener, og den som vil være først blant dere, 
skal være alles slave. For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å 
tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.” (Markus 10:43-45)  

© 2007 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com 

 

17. VEIEN, SANNHETEN OG LIVET (Johannes. 14:1-11) 

INNLEDNING: Hvor mange av oss hadde orket å tenke på andre, dersom vi visste at vi neste dag 
skulle bli torturert og drept?   

1. Hva mener du: Er bekymring og angst et tegn på mangel på tro? Grunngi ditt svar. 
(v.1) 

o Hva uroer og gjør deg bekymret i dag? (Du kan svare stille for deg selv) 
   

2. Hva betyr vers 1?  
o Hva skal en tro om Gud og Jesus når en kjenner uro i hjertet?  

   
3. Hva sier Jesus om tro i disse 11 versene? Søk etter alle de versene der dette 

temaet nevnes. 
   

4. Hva lærer vi om himmelen utifra vers 2-3?  
o Hører det første verset sammen med versene 2 og 3? 

   



5. I hvilke situasjoner har himmelen blitt en kjær og viktig plass for deg?  
   

6. Hva betyr Jesu ord “Jeg er veien” (v.6)?  
o Hva er forskjellen på den som sier  “her er veien” og den som sier “jeg er veien?”  
o Hvorfor kan ingen komme til himmelen utenom på Jesusveien?   

   
7. Hva betyr det at Jesus også er “sannheten og livet” (v.6)? 

   
8. Hva lærer vi av versene  7-11 om forholdet mellom Gud og Jesus?  

o Hvorfor kan ikke et menneske være kristen dersom han ikke tror at Jesus er Gud?  
   

9. Hvordan var disiplene som Jesus sa alle disse oppmuntrende ordene til (jmf. 
Joh.13:37-38, 14:5,8-9)?  

o Hvorfor hadde disiplene lært så lite om Jesus og seg selv i disse tre årene sammen 
med Jesus?   
   

10. Jesus formaner disiplene om å ikke være urolige, og samme kveld kom han selv i 
stor angst pga sin uro (lederen leser Matt.26:37-38). Hvordan forklarer vi denne 
konflikten mellom Jesu ord og handling?  

o Hva var det Jesus var redd for i Getsemane?    

GLEDESBUDSKAP: Jesus var ikke redd for noe annet enn Guds vrede, og den lønn som synden gir, 
nemlig døden. Fordi han tok imot dette i stedet for oss, har han rett til å si til oss i dag:”La ikke 
hjertet bli grepet av angst, Tro på Gud, og tro på meg!” Måtte disse ordene bli Jesu personlige hilsen 
til deg i dag.  
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18. DET SANNE VINTRE (Johannes. 15:1-11) 

INNLEDNING: Israels folk hadde tidligere være Herrens vingård, men Herren hadde blitt skuffet 
over den, derfor bar den ikke frukt (Jesaja 5:1-7). Nå sier Jesus om seg selv at han er det sanne 
vintre som Gud ikke blir skuffet over. Hver vinter tar man bort de grenene på vintreet som ikke trens 
lenger. Jo mer man gjør dette, jo sterkere blir vintreet.  

1. Prøv å finne så mange likheter mellom et vintre og Jesus.   
o Hva har kristne og grenene på et vintre til felles?   
o  

2. Hvordan mener du en kristen som bærer mye frukt er lik?    
o Tenk  over prosessen med å bære frukt i lys av de fire første versene.   
o Hva er grenenes (vår)oppgave i prosessen? Hva er vintreets (Jesu) oppgave, og hva 

er gartnerens (Guds) oppgave? 
   

3. Bladet er den synligste og vakreste delen av grenene på et vintre, og akkurat de 
klippes vekk. Hva er de tingene du har ønsket å ”forelde”, men som Gud har 
klippet bort? ( Her kan du svare stille i ditt hjerte) 
   

4. Tenk ut hvilke grunner til at en gren faller fra vintreet. (Hva hindrer sevjen i å 
komme fra vintreet ut til grenene?)  

o Hvorfor kan en kristen falle vekk fra Jesus?  
o Hva er den største faren for at du kan bli en frafallen (du kan svare stille for deg 

selv)?  
   



5. Hva skjer med et menneske som gir opp troen sin (vers 6)? 
   

6. Prøv å finne i denne teksten så mange forutsetninger som mulig for å bære frukt.   
o Hvor mange ganger finner du ulike former for uttrykket ”bli i” i teksten?  
o Hvor må disiplene være for å kunne bære frukt?  
o Hvordan kan Jesu ord ”bli  i oss” (vers 7)? (hva betyr motsetningen til det - d.v.s. at 

Jesu ord ikke blir i oss?) 
   

7. Hva sier det om et forhold, dersom den ene parten ikke bryr seg det minste om hva 
den andre sier og ønsker (vers 10)?  

o Hva sier det om en kristen dersom han ikke bryr seg om budene til Jesus?   
o Hva bør du gjøre dersom du forstår at du ikke har fulgt Jesu bud?  

   
8. Hvordan blir man værende i et annet menneskes kjærlighet (vers 9)?  

o Hvordan blir man værende i Jesu kjærlighet? (vers 9) 
   

9. “Minneverset” i dag, er vers 9. Hva betyr det for deg at Jesus har elsket deg like 
mye som Faderen har elsket ham?  

GLEDESBUDSKAP: Ingen av oss har båret frukt slik vi burde. Jesus møtte den dom som møter den 
som ikke bærer frukt. Selv om han bar mer frukt enn noen annen ble han kastet i ilden og brent som 
en visnet gren. (vers 6).  
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19. SORGEN SKAL BLI TIL GLEDE (Johannes 16:20-24, 32-33) 

INNLEDNING: Jesus taler her om på hvilken måte hans død, som inntraff neste dag, skal påvirke 
hans disipler.  

1. Hvorfor gleder verden seg over Jesu død? (v.20)? 
   

2. Hva vil Jesus lære oss med hjelp av bildene fra en fødsel?  
o Hvorfor er det alltid smertefullt for noe nytt å bli født?   
o Hva nytt har blitt født gjennom smerte i ditt liv/dine nærmestes liv?   
o Jesus taler sannsynligvis også om sin egen død i vers 21. Hva ønsker han å si med 

bildet om en fødsel?  
   

3. Hvordan kan glede og sorg høre sammen (v.22)?  
o Hva kan ta gleden fra oss (v.22)?  
o Hvordan er den gleden som ingen kan ta fra oss?   

   
4. På hvilken måte skal vi be for at våre bønner skal bli hørt (v.23-24)?  

o Hva er forskjellen i å be til Gud, og å be til Ham i Jesu navn?  
   

5. Hva  mener Jesus med løftet om at Faderen skal gi oss alt vi ber ham om (v.23-
24)?  

o Tror du at Jesu løfte i vers 23 og 24 stemmer når det gjelder deg? Grunngi ditt svar.  
o Hva er det største bønnesvaret i ditt liv?  

   
6. Jesus sier i vers 33 at de kristne kommer til å møte lidelse så lenge de lever i 

verden. Hva tenker Jesus på når han snakker om lidelse?  
o Hvorfor søker så mange kristne et liv uten vanskeligheter og lidelse?  

   



7. Hva betyr det at vi har fred i Jesus også når vi lider?   
o Hva tror du: kan en kristen som ikke tror at lidelsen kommer fra Gud ha fred? 

Begrunn ditt svar. 
   

8. Hva betyr det at Jesus har seiret over verden v.33 b)?  
o Jesus sier vers 33b til deg personlig idag. Hva betyr hans ord til deg i din aktuelle 

situasjon?  
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20. JESUS BER FOR ALLE SINE (Johannes. 17:13-21) 

INNLEDNING: Dette er den siste bønnen Jesus ber mens disiplene hører på. Han vet at de snart 
kommer til å rømme, og forlate Jesus alene. I teksten finner vi et sentralt ord i Johannesevangeliet: 
verden. Det finnes  over 50 ganger i dette evangeliet. Lederen kan begynne med å lese følgende 
avsnitt: Joh.1:9-11; 9:5; 15:18-19 og 16:33.  

1. Dersom du visste at du snart skulle dø, hva ville du be om for dine nærmeste, dem 
du elsker?    

o Hva ber Jesus om for sine disipler i hans siste kveld i live, på jorden?   
   

2. BESKYTTELSE (vers 11, 12, 15)  
o Hva ville du at Gud skulle beskytte deg og dine nærmeste fra?   
o Hva lover Jesus å beskytte sine egne fra? (Hvorfor ber ikke Jesus sin far om å bevare 

hans disipler fra lidelse?)   
o Hvordan vil Jesus beskytte oss?  

   
3. VERDEN (13-18)  

o Hva sier Jesus i sin siste bønn om ”verden”?   
o Hva er den største forskjellen mellom disiplene og verden? 
o Hvorfor hater verden de kristne  (vers 14)?  
o Hvilke to farer finner vi i den kristnes relasjon til verden? (Hvorfor ville ikke Jesus 

islorere sine egne fra verden, f.eks ved å sette dem i kloster? (Jmf vers 18)  
o Tenk over om ditt forhold til verden er slik Jesus skulle ønske at det var.  
o Hva tenker du om din menighets/organisasjons forhold til verden, er det slik Jesus 

skulle ønske at det var?  
   

4. GLEDE (13)  
o Hvor finner den kristne den fullkomne gleden?    
o Hvordan kan Jesus forvente at disiplene skal være glade, selv når verden hater og 

forfølger dem?   
o Definèr ordet “glede” – hva mener Jesus egentlig med det?  
o Dersom du opplever å ikke ha noen glede i livet, hva kan være årsaken til det?  

   
5. GUDS ORD (14,17,19)  

o Er det vanskelig eller lett for deg å tro at Guds ord (altså Bibelen) er sannhet (v.17)? 
Grunngi svaret ditt.  

o Hva skjer dersom en kristen fornekter et sted i Bibelen med den begrunnelsen at det 
gjelder ikke lenger?  

o Hva mener Jesus når han sier at vi skal helliges i sanneheten? (vers 17) 
   

6. OPPSUMMERING  



o Hva lærer vi av Jesu bønn når det gjelder ”åndelig krigføring”?  (Om dette utrykket er 
ukjent for dere, kan dere hoppe over dette spørsmålet)   

o Hva taler mest til deg i Jesu forbønn?  

 

GLEDESBUDSKAP: “Se Guds lam, som bærer verdens synd” (Joh.1:29). ”For så høyt har Gud 
elsket VERDEN, at han ga sin sønn, den enbårne”  (Joh.3:16)  
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21. JESUS BLIR ARRESTERT (Johannes. 18:1-14) 

INNLEDNING: Finn Kedrondalen på et kart over Jerusalem. Av de som kom for å arrestere Jesus var 
flesteparten tempelvakter. (vers 3). Angående Judas se Joh.12:6. Noen dager etter denne 
hendelsen, tok Judas sitt eget liv.  

1. Forestill deg hvordan Judas’ liv med Jesus kan ha vært de tre foregående årene. 
Hvilke gode og dårlige erfaringer kan han ha hatt? Hva med skuffelser?  

o Tror du at Jesus elsket Judas like mye som han elsket de andre disiplene?  
o Trodde Judas på sin side på Jesu kjærlighet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

   
2. Hvorfor ga Jesus ansvaret for felleskassen med penger til Judas? (Joh.12:6)  

o Hvorfor kan grådigheten få så stor makt over oss mennesker ?  
o Under hvilke omstendigheter kunne du kanskje ha forrådt Jesus og den kristne troen?  

   
3. Hvorfor ble Jesus arrestert om natten og ikke på dagen?  

o Forestill deg scenen for arrestasjonen, Getsemanehagen med mange oliventrær: 
lyden av raske trinn i mørket, etter hvert lys fra faklene, rop…..Hvem er redd i 
teksten, hvem er modig? (vers 3-6) 
   

4. Hvorfor steg Jesus frivillig fram fra mørket i Getsemane for å gi seg til kjenne for 
dem som kom for å arrestere ham? (vers 4)  

o Da Jesus sa “Det er jeg” sa han samtidig Guds navn (Jahve= Jeg er den jeg er). 
Hvorfor fikk dette navnet vaktene til å falle til jorden? (vers 6) 
   

5. Hva bekymret Jesus mest da han ble arrestert?  
o Vers 8-9 beskriver egentlig en fantastisk byttehandel: Jesus overtok syndernes plass 

og banet vei for en ny plass der synderne kan komme unna Guds vrede. Forestill deg 
at Jesus sier ordene i vers 8 til Djevelen, samtidig som han peker på deg og dem du 
elsker. Hva betyr hans ord for deg dersom du leser dem slik? .  
   

6. Hva ville Peter oppnå med å bruke sverdet? (vers 10)  
o De andre evangeliene forteller at Jesus helbredet Malkos`øre, og at det var det siste 

under han gjorde.  Hvorfor gjorde han det?  
o Hva tror du at Malkos fortalte til sin familie om det som hendte den natten?  

   
7. Jesus hadde litt tidligere tre ganger bedt sin far om å slippe å drikke av lidelsens 

beger. Hvorfor tok han nå imot det frivillig og helt rolig (vers 11)?  
o Hvem ga Jesus hans lidelse? (vers 11)  
o Kan du si det samme om din lidelse som Jesus sa om sin?  
o Hva er forskjellen om du tar imot lidelsen fra Djevelen eller onde  menneskers hånd, 

eller om du tar imot lidelsen fra din himmelske Fars hånd?  



GLEDESBUDSKAP: Begeret i vers 11 inneholder all synd og skitt i verden, all den grusomheten som 
aviser skriver om hver dag. (Åpenbaringen. 17:4 b). Ved å drikke av dette begeret er det som om 
Jesus får i seg all denne skitten og synden, og det ble en del av ham selv. På den måten fikk Jesus del 
i hver eneste synders totale synd, også din..  
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22. DET ER FULLBRAKT! (Johannes. 19:25-30) 

INNLEDNING: Korsfestelsen er kanskje det mest sadistiske torturredskap som menneskets syke 
fantasi noen gang har funnet på. Å snakke er plagsomt for den som er korsfestet, fordi mens han 
pustet inn, var han tvunget til å støtte seg på de spikrene som var slått gjennom hans føtter. De 
timene som Jesus hang på korset var han samtidig i helvetet fordi Gud hadde forlatt ham. “Den 
disippelen som Jesus elsket” var Johannes selv (vers 26).  

1. Vers 25-27  
o Hvorfor var størstedelen av Jesu venner som samlet seg nedenfor korset kvinner? 

(Tror du det er en forskjell på kvinner og menn, når det kommer til å være vitne til en 
lidelse som ikke lenger kan lindres?) 

o Hvorfor klarte ikke Maria, Jesu mor, å holde seg borte fra sin sønns kors?   
o Hva var kanskje det aller mest vanskelige for Maria i denne sitasjonen?   
o Hvordan ønsket Maria at det skulle gå for hennes sønn i dette tilfelle: håpe på et 

mirakel, eller håpe at han døde så raskt som mulig? Grunngi ditt svar. .  
o Trodde Maria fremdeles da hun stod nedenfor korset, at Jesus var Guds sønn? 

Grunngi ditt svar.   
o Forestill deg den situasjonen at Jesus hadde dødd uten å sagt et ord til sin mor. Hva 

betydde hans ord for Maria?  
o Hvorfor ville Jesus la Johannes ta ansvar for sin mor? (Hvordan ville det ha vært om 

Maria var tvunget til å vende tilbake til sine øvrige fire sønner, som på det tidspunktet 
ikke trodde på Jesus?)  

o Tenk igjennom hva Jesus ønsket å si om forholdet til dine foreldre gjennom dette.? 
   

2. Vers 28-29  
o Tenk på flere grunner til at de som ble korsfestet hadde en forferdelig tørst. 
o Hva annet enn vann tørstet Jesus etter da han hang på korset?  
o Jesus hadde en gang sagt “Den som tørster, skal komme til meg og  drikke.” 

(Joh.7:37) Hvorfor måtte han som hadde det levende vann, nesten forgå av tørst?  
   

3. Vers 30  
o Lederen leser Matt.3:15, Jesu ord rett før han ble døpt. Sammenlikne dem med vers 

30. 
o Tror du at Jesus i ditt sted har oppfylt Guds rettferdige vilje (altså alle hans bud)?  
o Hva er forskjellen på følgende uttrykk: ”Jesus døde”, og ”Jesus utåndet”   
o Sammenlikne den siste stunden i Jesu liv med den siste stunden i noen av dine 

bekjentes liv. (Hva var uvanlig med Jesu oppførsel?)   

GLEDESBUDSKAP: Vi husker i dag fra lignelsen om den rike mannen og Lasarus at helvetet er en 
plass der mennesket har en forferdelig tørst. Den rike mannen ba Lasarus om å komme å fukte hans 
tunge med fingerspissen (Luk.16:24). Jesus led helvetes tørst for at du ikke skulle behøve å lide den 
i evigheters evighet.  
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23. VED DEN TOMME GRAVEN (Johannes. 20:11-18) 

INNLEDNING: Lederen leser Luk.8:1-3, som forteller oss mer om hvilken bakgrunn Maria 
Magdalena hadde. Maria hadde, i motsetning til disiplene, stått nedenfor korset helt til den bitre slutt. 
Hun deltok til og med i begravelsen av Jesus  (Matt.27:61). I evangeliene finner vi ordet  “rabbuni” 
(vers 16) bare to ganger. Det er et sterkere ord enn “rabbi” (lærer).  

1. Hvordan kan Marias liv ha vært på den tiden da sju demoner bodde i henne? 
(Hvordan var hverdagen? Hvordan var relasjonen til andre mennesker? Hva slags 
opplevelser kan hun ha hatt av demonene?)  

o Hvordan kan der ha vært for Maria da hun reiste rundt i landet sammen med Jesus? 
o Hvordan var Marias kjærlighet til Jesus - se de måtene hun beskriver han på (vers 13, 

16, 18)? 
   

2. Hva sier det om Maria at hun stod nedenfor korset helt til slutten, og også at hun 
så etter hvor Jesus var begravet?   

o Hva tror du at Maria gjorde de to nettene og en dag da Jesus lå i graven?   
   

3. Hvorfor gikk ikke Maria bort fra graven, selv om den var tom? (vers 11)  
o Hvorfor var det så vanskelig for Maria at hun ikke kunne se Jesu døde kropp, eller 

røre ved den en gang til?   
   

4. Hvorfor ble ikke Maria overrasket over å se englene som satt i graven? Forsøk å gi 
ulike forklaringer - (vers 12-13)? 
   

5. Hvorfor kjente ikke  Maria Jesus igjen da hun så og snakket med ham – gi ulike 
svaralternativ? (vers 14)  

o Har det noen gang hendt deg at Jesus har stått ved din side i sorgen, uten at du 
kjente ham igjen? Om det har det – under hvilke omstendigheter? 
   

6. Hvorfor ville både englene og Jesus vite årsaken til at Maria gråt? De burde jo vite 
hva hennes svar ville bli.  

o Hvorfor ønsker Jesus at du også forteller ham grunnen til at du gråter, selv om han 
vet hvorfor før han spør deg?  .  

o Var Marias tårer unødvendige etter din mening? Grunngi svaret ditt.  
o Hvordan kan vi vite om tårene våre er bortkastet eller ikke?  

   
7. Hva var det som til sist gjorde at Maria kjente Jesus igjen? (vers 15-16) 

   
8. Hvorfor  ville ikke Jesus at Maria skulle gå helt opp i sine følelser? (vers 17)  

o Hva kan vi lære av Jesu oppførsel som mann ovenfor en kvinne i denne situasjonen?? 
   

9. PÅ denne tiden var ikke kvinner godtatt som vitner i retten. Hvorfor viste Jesus 
seg først for en kvinne, og i tillegg tydelig ga henne oppdraget som det første 
vitnet til oppstandelsen?   

o Jesus var ikke bunden av sin tids regler, som han mente var urettferdige, som f.eks 
sabbatsreglene. Hvorfor gjorde han ikke Maria til den tolvte apostelen etter Judas?  
   

10. Hvordan forandret Jesu oppstandelse resten av livet til Maria?   
o Hvilket håp gir Jesu oppstandelse for resten av ditt liv?   
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24. FÅR IKKE SE, KAN IKKE TRO(Johannes. 20:19-29) 



INNLEDNING: Tomas nevnes bare tre steder i Nye Testamentet. Lederen leser Joh.11:7-8, 16 og 
14:5-6.  

1. Hva var de gode sidene i Tomas` personlighet? Og de dårlige?  
o Hvorfor valgte Jesus en slik mann som sin disippel?    
o Gi ulike grunner til at Tomas ikke var sammen med de andre disiplene på påskeaften.  

   
2. Noen av disiplene hadde sett den tomme graven, og de tomme linklærne. De 

hadde også hørt det som Maria Magdalena fortalte. Trodde de på oppstandelsen 
eller ikke? (vers 19)? 
   

3. Hvorfor hadde Tomas bestemt seg for å ikke tro på oppstandelsen selv om tre 
fakta talte for den: profetiene i det Gamle Testamentet, Jesu egne forutsigelser og 
hans ti beste venners samstemte vitnesbyrd (vers 25)?  

o Hva er mest forståelig: at Tomas ville ha trodd pga alle bevisene, eller at han til tross 
for bevisene ikke kunne tro?  
   

4. Hva har du mest vanskelig for å tro når det gjelder ditt liv? (du kan svare stille for 
deg selv)  
   

5. Under den neste uken var Tomas den eneste i den glade disippelflokken som ikke 
så noen grunn til å være glad. Hvilke følelser kan Tomas ha hatt i disse 8 dagene??  

o Til tross for dette, holdt Tomas seg til de andre uten å gå sin vei. Hvorfor det?   
o Hva kunne ha skjedd om han hadde forlatt vennene sine?    
o Hva skjer dersom vi forlater det kristne fellesskapet når vi merker at vi tviler på om 

den kristne troen er sann?  
   

6. Hva tror du Tomas tenkte da han en uke senere hørte sine egne ord fra Jesu munn 
(vers 27)?  

o Tror du Tomas virkelig kjente med fingrene i Jesu arr etter spikrene? Grunngi svaret 
ditt.   

o Hva nytt forstod Tomas om betydningen av Jesu kors, gjennom denne hendelsen?   
   

7. Tomas er den første personen i Nye Testamentet som kaller Jesus for Gud – og 
ikke bare for Guds sønn (v.28). Hvorfor er det så viktig å tro at Jesus er Gud selv?  

o Kan du gi Jesus samme trosbekjennelse som Tomas? 
   

8. Hva sier vers 29 til deg personlig idag?  
o Hvorfor skal vi tro på Guds hjelp og nåde når vi enda ikke kan se eller kjenne noe 

den?   
   

9. Hvordan forholder Jesus seg, i følge denne teksten, seg til et menneske som ikke 
kan tro på ham , selv om han vil?  

o Hvilken forskjell er det mellom den tro som kjemper med tvil, sammenliknet med den 
tro som aldri tviler?  

GLEDESBUDSKAP: På korset var Jesus tvunget til å tro uten å se. Den stunden fikk han kun kjenne 
på Guds vrede, og allikevel kunne han snakke om Gud som ”min Gud”” (Matteus 27:46). Fordi han 
sonte straffen for alle ”tvilende Tomaser”, kan han nå hjelpe dem.  
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25. ELSKER DU MEG? (Johannes. 21:15-19) 

INNLEDNING: Husk at Peter fornektet Jesus like mange ganger som han nå bekjenner sin 
kjærlighet til ham. Se også Matteus 26:33  

1. Forestill deg at du har sviktet din venn. Neste gang du treffer ham, spør han 
plutselig, ”elsker du meg mer enn de andre gjør?” Hvilke motiver kan du tenke deg 
at han har får å stille et slikt spørsmål?  

o Hvorfor spurte Jesus Peter om han elsket Jesus mer enn hva de andre disiplene 
gjorde? (vers 15) 
   

2. I følge den greske grunnteksten, bruker Peter et annet verb for  ”å elske” enn det 
Jesus gjorde da han spurte Peter. (Jesus: “Elsker du meg virkelig?” Peter: ”Ja, jeg 
er din venn.”) Hvorfor bruker Peter et annet verb (vers 15-16)?  

o Når Jesus stiller det samme spørsmålet for tredje gang, bruker han samme verb som 
Peter brukte: ” Er du min venn?” Hvorfor gjør han det? (vers 17) 
   

3. Hvorfor blir Peter bedrøvet da Jesus stiller det samme spørsmålet for tredje gang? 
Tenk ut ulike alternativ.  

o Før Peter fornektet Jesus, var han fullstendig overbevist over sin kjærlighet til Jesus. 
Var den kjærligheten Peter hadde da, en ekte kjærlighet? Grunngi svaret ditt. .  

o Av hvilken årsak elsker Peter Jesus nå?  
   

4. Idag stiller Jesus det samme spørsmålet til deg, som han stilte til Peter: ”Elsker du 
meg?” Er det vanskelig eller enkelt for deg å svare på det spørsmålet? Hvorfor?  
   

5. Hvorfor stilte Jesus dette spørsmålet offentlig, foran alle de andre disiplene?  
o Hvorfor gir Jesus Peter oppdraget hele tre ganger?   
o Dersom denne samtalen ikke hadde funnet sted, hvordan kunne Petes liv ha blitt da?  

   
6. Hva betyr det konkret i den kristne kirke å ”fø Jesu lam”, ”være en gjeter, og ”fø 

Jesu sauer” ?  
o På hvilken måte påvirket kanskje denne hendelsen Peters forkynnelse fra da av?  
o Hvordan fungerer den menigheten/forsamlingen som ikke elsker Jesus?  
o Hvordan er de menneskene som Jesus ifølge denne teksten får et oppdrag i hans 

rike?   
   

7. En måned tidligere hadde Peter i sin frykt for døden fornektet Jesus. I versene 18-
19 forutsier Jesus at Peter kommer til å dø martyrdøden. Hvordan tror du Peter 
tok imot den informasjonen, og hvordan levde han med den resten av sitt liv?  

o Hvorfor var ikke Peter lenger redd for døden?  
o Hva ville du tenke dersom du fikk høre at du ikke bare skulle forherlige Gud med ditt 

liv, men også med din død?  (vers 19) 
   

8. Kanskje du har sviktet Jesus på samme måte som Peter. Til tross for dette, sier 
Jesus de samme ordene til deg, som han sa til Peter:”Følg meg!” (vers 19). Hva 
svarer du ham?  
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