Samtaleopplegg til Johannes 12.20-34 – På veg mot Jerusalem
utarbeidet etter metoden Ordets skole :

1. Be om Den Hellige Ånds veiledning – dere kan be stille, bruke en fritt formulert bønn,
eller forslaget gjengitt her:
Herre, takk for at du har gitt oss ordet ditt. Kom nå med Din Hellige Ånd og la
oss forstå det vi leser. Hjelp oss å høre dine utfordringer til oss nå i dag.
2.Les høyt sammen – enten med at en leser hele teksten eller med å lese et vers hver
3. Bruk fem minutter i stillhet – der gruppedeltakerne hver for seg leser teksten.
4. Ta en runde i gruppa. Etter tur får dere mulighet til å komme med det som først og
fremst utfordret med å lese denne teksten. Ingen skal kommentere det de andre sier på
denne første runden.
Det kan være en tanke, et spørsmål, noe som de ikke visste, noe de oppdaget på nytt
eller liknende. Noe av poenget er at alle på denne måten får dele sitt spontane møte med
teksten. Dette fungerer best hvis alle nøyer seg med bare et poeng.
5. Samtal rundt det som kom fram.

Hvis dere trenger spørsmål i tillegg til det som kom fram under delerunden kan dere
bruke noen av disse spørsmålene:
I.

Tyngdekraften er en naturlov vi regner som en selvfølge. Jesus snakker om en
annen lov – hvetekornets lov. Han var hvetekornet som måtte dø for å bli til liv
for mange. Samtal om frukten av Jesu død.

II.

Hvordan kan vi i våre liv og i våre menigheter ta hvetekornets lov på alvor?

III.

Det er facinerende å se hvordan Filip og Andreas i fellesskap hjelper grekerne til
Jesus. Hvordan kan vi gjøre det samme i dag for mennesker som uttrykt med
tekstens ord (v21) gjerne vil møte Jesus?

IV.

Jesus hylles av grekerne, de var kommet til Jerusalem for å tilbe,v.20. Drøft
hvordan vi som kjenner Jesus som Guds Sønn, den korsfestede og oppstandne kan
tilbe og ære Ham? Del gjerne erfaringer omkring dette å tilbe.

V.

Jesus hadde et mål med sitt liv, v. 23, å forherlige Faderen (Den nye oversettelsen
bruker ordet – herliggjøre.) Samtal litt om de tankene dette ordet vekker i dere!

VI.

Se på setningen : Den som elsker sitt liv skal miste det. (v25) og sammenlign den
med langfredagssalmen Hill deg Frelser og forsoner v. 7. Han som innbyr oss til
å elske livet. Spør hverandre hvordan korset gjør at disse to tankene kan knyttes
sammen. (dette spørsmålet er krevende!)

