4. søndag i påsketiden 2019
Joh 14,1–11 – Dere vet veien
Forberedelse
−
−
−

La det bli stille rundt deg og inne i deg.
Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk eller synge/lese en salme, f. eks. Norsk
Salmebok nr. 643: Du som veien er og livet.

Lesning
−
−
−
−

Les dagens bibelord langsomt og oppmerksomt.
Les gjerne høyt for deg selv og flere ganger.
Noter ting du legger merke til i teksten.
Finn et nøkkelord i teksten og lær det utenat.

Til teksten
Kapittel 14-17 i Johannesevangeliet kalles for Jesu avskjedstale. Innholdet i talen finner vi bare i
dette evangeliet, ikke i de tre andre. Alt som blir sagt, er lagt til den siste kvelden da Jesus var
sammen med disiplene, og innholdet er preget av dette. Det består av inderlige ord om det nære
forholdet mellom disiplene og Jesus. Dette forholdet gjenspeiler det nære forholdet mellom Jesus og
hans Far. Litterært var avskjedstalen en vanlig sjanger i antikken. Budskapet til den som tar avskjed,
presenteres, og tilhørerne får veiledning i å leve etter budskapet. Uttrykket «min fars hus» brukes
også om tempelet, men får her en utvidet betydning: Det viser til Guds bolig i himmelen.

Innlevelse
Vi kommer inn i situasjonen mot slutten av påskemåltidet. Jesus og disiplene er samlet rundt et
dekket bord. Vi kan høre hvordan han både trøster og forklarer. Løftet hans er at disiplene skal
kunne finne veien! Legg merke til omsorgen Jesus viser disiplene i timene før han selv skal lide og
dø. Hva sier denne omsorgen deg om hvem Jesus er? Hør når Filip og Tomas spør og får svar – og
likevel ikke forstår. Se for deg det spørrende og tenksomme uttrykket deres. Reflekter over
spørsmålene som stilles og svarene som gis. Hvordan kan Jesus si at «dit jeg går, vet dere veien»?
Hadde Jesus fortalt dem om denne veien tidligere? Teksten inneholder det kjente utsagnet «Jeg er
veien, sannheten og livet». Hvordan skal vi forstå hvert enkelt av de tre ordene? Hva innebærer de?
Hva opplever du når Jesus forsikrer disiplene som at det er mange rom «i min Fars hus»? Går
assosiasjonene dine i retning av romslighet – at mange ulike typer mennesker skal få komme inn?
Eller vil Jesus rett og slett si at det ikke er noen begrensning når det gjelder plass – at hos Gud er det
plass nok? Hvis du skulle velge ut ett kjerneord i teksten som betyr mye for deg – hva ville du velge
da? Hvorfor velger du akkurat dette ordet, tror du? Prøv å sette ord på hva dette ordet betyr for deg.

Bønn
Legg merke til at disiplene spør Jesus når det er noe de ikke forstår. Hva vil du spørre Jesus om?

Handling
Jesus er Veien. Prøv å gå den!

