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Innledning: 

I kap.17 leser vi om Jesu siste stund sammen med disippelflokken sin. De 

har vært sammen i tykt og tynt gjennom tre år, nå vet Jesus at det hele er 

over. I denne teksten ber Jesus for disiplene sine, avsnittet kalles den 

yppersteprestelige bønn. Jesus snakker med Gud om vennene han skal 

forlate, at det nå er de som skal bære stafettpinnen videre og fortelle 

verden om Guds frelsesplan og kjærlighet til menneskene.   

 

Les teksten: Joh.17 

* 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. Disiplene hadde vært sammen med Jesus i tre år. Nå var eventyret over. 

Hvordan tror dere at de opplevde Jesu avskjedstale? 

2. Hva ville du formidlet til dine aller nærmeste hvis du visste at dette var 

det siste du kom til å si til dem?     

3. I følge Johannes, er det siste Jesus gjorde før de fikk fra hverandre, å be 

for disiplene. Tror du det er noen som har bedt for deg gjennom livet? Er 

det noen du ber for?  

4.  Jesus ber oss gjennom hele sin avskjedstale, om å elske hverandre. Be 

Gud om å vise deg om det finnes noen mennesker eller situasjoner der du 

kan gjøre noe spesielt for å vise Guds kjærlighet?    

 

Søndagens tale over samme bibeltekst finnes på 

http://yrm.no/fellessamlinger 
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