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Innledning: 

I kap.14 leser vi fra en samtale Jesus hadde med disiplene rett før han 

skulle dø. Jesus visste hva som skulle skje. I løpet av samtalen, stiller både 

Tomas og Filip viktige spørsmål til Jesus. Svarene har vært mat for den 

kristne kirke og tro gjennom hele dens historie. Vi lærer både om hvordan 

vi kan forstå mer av hvem Gud er – gjennom å se på Jesus og noen viktige 

sannheter om hvem Jesus Kristus er og hva han gjør for oss.  

 

Les teksten: Joh.14,1-14 

* 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. La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus i teksten. Har noen av dere 

erfaring med at Gud har hjulpet i en situasjon preget av frykt eller angst?  

2. Hvordan kan vår cellegruppe og YRM være oss til hjelp, slik at Gud blir 

den vi går til i situasjoner der vi opplever nettopp at hjertet blir grepet av 

angst?  

3. Jesus sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Hvordan kan 

vi erfare at han er det i dag?  

4. Hva forbinder du med uttrykket i min fars hus er det mange rom? 

5. Jesus beskriver den tette relasjonen mellom seg selv og Gud. Den som 

har sett Jesus, har også sett Gud. På bakgrunn av den informasjonen, 

hvordan vil du beskrive Gud?  

 

Søndagens tale over samme bibeltekst finnes på 

http://yrm.no/fellessamlinger 
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