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Innledning: 

Vi fortsetter vår gjennomgang av Johannesevangeliet. I den første 

halvdelen av evangeliet, «tegnenes bok», har forfatteren konsentrert 

fortellingen rundt syv mirakler Jesus gjorde. Hensikten var å peke på Jesu 

guddommelighet. I den andre hoveddelen er det den siste uken av Jesu 

jordiske liv som beskrives. Kapittel 12 er på mange måter et 

overgangskapittel som binder de to hoveddelene sammen. Det begynner 

med å peke tilbake på hendelsen der Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. 

Deretter pekes det framover mot Jesu egen død og oppstandelse. 

 

Les teksten: Joh.12,1-8 

* Bruk litt tid til å dele det den enkelte av dere legger merke til i teksten. 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale: 

1. Hva har du vært mest takknemlig for de siste ukene? 

2. Hvem skulle du gjerne holdt et stort selskap for og hvorfor? 

3. Maria valgte å bruke det mest kostbare hun eide for å vise 

takknemlighet mot Jesus. På hvilke måter kan vi vise takknemlighet for det 

Jesus har gjort for oss? 

4. Når gikk du sist «all in» for noe? Og har du noen gang gjort det i troslivet 

ditt? 

5. Judas hadde et usunt forhold til penger. Hva synes du selv er mest 

utfordrende i forhold til penger? 

6. Hvordan forstår du Jesus sitt svar til Judas, «De fattige har dere alltid hos 

dere, men meg har dere ikke alltid»? 

Søndagens tale over samme bibeltekst finnes på 

http://yrm.no/fellessamlinger 
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