
Samtale-opplegg for Smågrupper 
12 gruppesamlinger 

 

Kapittel 1, 1-4 

Bruke 5 minutter til å lese 1, 1-4 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hvem tror dere «vi» er i dette avsnittet?  

 

Ordet begynnelsen har dobbel betydning. Hva tenker apostelen på her? 

 

Johannes hørte, så og tok på Jesus. Hvordan åpenbarer Jesus seg i dag? 

 

 

 

Kapittel 1, 5 – 2,2 

Bruk 5 minutter til å lese 1, 5 – 2,2 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Snakk med hverandre om forskjeller mellom lys og mørke. Hvilke egenskaper har 

lyset og hvilke har mørket?  

 

Hva innebærer det å leve i lyset? 

 

Hvordan beskriver dette avsnittet Gud? Jesus? Mennesket? 

 

 

  

Kapittel 2, 3-11 

Bruk 5 minutter til å lese 2, 3-11 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hva tror dere Johannes mener med at det å kjenne Gud er å holde hans bud? 

 

Hva vil det si å holde hans bud? 

 

Hva er det å elske/hate sin bror? 

 

 

 

Kapittel 2, 12-17 

Bruk 5 minutter til å lese 2, 12-17 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hvem henvender Johannes seg til i dette avsnittet? 

 

Hva tror dere Johannes mener med begrepet ”verden”? 

 

Hva kan være vårt begjær, sanselige lyster og hovmodige skryt i dag? 

 



Kapittel 2, 18-27 

Bruk 5 minutter til å lese 2, 18-27 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hvilket forhold har dere til begrepet ”de siste tider?” 

 

Er Antikrist synlig i dag og hva/hvem tror dere det kan være? 

 

Nevn eksempler på hva/hvem som kan føre menigheten vill i dag. 

 

 

 

Kapittel 2, 28 – 3, 3 

Bruk 5 minutter til å lese 2, 28 – 3, 3 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hva er det å ”bli i Ham”? 

 

Hvem er det som blir frelst på den siste dag? 

 

Del med hverandre hva dere ser for dere ”vi skal bli” (vers 2) når Jesus kommer 

tilbake. 

 

 

 

Kapittel 3, 4-17  

Bruk 5 minutter til å lese 3, 4-17 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hva er det å leve i synd? 

 

Hva menes det med at ”den som er født av Gud” ikke synder? 

 

Hvordan kan vi i dag lukke vårt hjerte for vår bror? 

 

 

 

Kapittel 3, 18-24 

Bruk 5 minutter til å lese 3, 18-24 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hva betyr det at Gud er større enn vårt hjerte og vet alt? 

 

Kan vi få alt vi ber til Gud om? Del litt med hverandre om bønnesvar dere har fått. 

 

Kan dere merke at Ånden bor i dere? Hvordan? 

 

 

 

 



Kapittel 4, 1-6 

Bruk 5 minutter til å lese 4, 1-6 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Er det å prøve åndene vanlig i dag? Hvordan bør vi gjøre det? 

 

Hva er en sann kristen bekjennelse? 

 

Kjenner dere eksempler på falske bekjennelser? 

 

 

 

Kapittel 4, 7-21 

Bruk 5 minutter til å lese 4, 7-21 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen.  

 

Hvordan kommer kjærligheten til syne blant oss i vårt kristne fellesskap? 

 

Kan vi se Gud i blant oss i dag? 

 

Hva tenker dere om dommens dag? 

 

 

 

Kapittel 5, 1-12 

Bruk 5 minutter til å lese 5, 1-12 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen.  

 

Hva er forholdet mellom å tro og å holde budene? 

 

Hva sier dette avsnittet om dåp og nattverd? 

 

På hvilke måter kan vi falle for fristelsen til ”å gjøre Gud til en løgner”? 

 

 

 

Kapittel 5, 13-21 

Bruk 5 minutter til å lese 5, 13-21 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere 

særlig la merke til under lesningen. 

 

Hvordan kan vi vite at vi har evig liv? Hva tenker dere om frelsesvisshet? 

 

Her er det et vanskelig avsnitt om synd. Snakk litt sammen om dette og prøv å finne ut 

av hva Johannes mener med ”synd som fører til død”. 

 

Hva kan være falske guder/avguder for oss i dag? 

 

 

 


