Johannes 6
v. 1 Johannes er som alltid nøye med å
sette ting inn i en ramme med tid og
sted. Kapittel 6 går over to dager.
v. 2 Sammenligne med Samaritanerne
som kom til ekte tro, Joh.4,41-42. Se
også Joh. 2, 23-25
Les v.3-15 Den fjerde av sju «tegn
under» som Jesus gjør. Han setter en av
de Gudgitte naturlovene til side. Hvilken?

Jesus som metter de fem tusen er beskrevet
av alle fire evangelister, og det er mye man
kan lære av å gå i dybde på denne beretning.
Hvordan driver man misjonsarbeid når
oppgaven er altfor stor i forhold til resursser,
for eksempel?
Total avhengighet av Jesus.
En bibelleser må bare ta tid til å utforske
dybdene her i Johannes Evangeliet!!

Esekiel 34, 11-31 handler om Hyrden som
skal komme. Jesus viser seg her i Joh. 6,
10 som Han som en dag skal oppfylle
profetien i sin helhet.

I Johannes er underet satt inn i et tema som
Jesus utvikler videre i resten av kapittelet.
Brødet som er en nødvendighet for
mennesker som sulter, er kjødelig. Jesus
vil lære dem en sannhet som er om mulig
enda mer virkelig – den åndelige
sannheten om Jesus som Brødet fra
himmelen.

Folkemassen skjønte likevel mer enn deres
ledere (se kap. 5), at Jesus var Profeten som
ble lovet av Moses. Men de ville gjøre Ham til
kongen som kunne løse problemene deres.
v. 16-21 Det femte «tegn under» der Jesus
som Skaperen er i stand til å sette naturens
lover ute av spill.
Jesus kom til disiplene i stormen. Jesus har
omsorg for Sine. Så enkelt er dette å forstå,
men allikevel vanskelig å ta inn over seg.

I vers 20 bruker Jesus ordene Ego Eimi, navnet
på Gud selv. Dermed....»Frykt ikke!»

v. 22-26 Vi kan gå ut fra at folket der var
som mange fattige også idag - de var
sultne. En slik måltid der de virkelig ble
mette var et høydepunkt.
v. 27 Vi ser Jesus bruker den samme vinklingen
som med kvinnen ved brønnen. Da handlet det
om «vannet», og nå om «brødet». Begge disse
er livsnødvendigheter.
v. 28-36 Menneskets hjerte er hard. De
tenkte at Jesus ikke var større enn Moses
som «gav dem brød fra himmelen».

Selv om de trodde på Jesus som velgjører
og konge, trodde de ikke på Ham til frelse.
Det gjorde heller Samaritanerne i kap. 4.
v. 36 – Man må tro Jesu Ord til frelse!
v. 37 «Alle dem som Faderen gir Meg» Dette handler om læren om utvelgelsen.
«Og alle dem som kommer til Meg» handler
om læren om den frie vilje. Ikke legg mer
vekt på den ene over den andre. Begge
gjelder! Og er vektlagt i samme verset!

v. 38 Tenk tilbake til kap. 5 der Jesus
forklarer at Han er nødt til å gjøre Faderens
gjerninger.
Legg merke til hvor mange ganger i kap. 6
Han sier at Han kom ned fra himmelen.
v. 39-40 Vi som tror er Guds gave til Jesus.
v. 41-46 Jødene (de religiøse lederne) stilte
spørsmål med jomfrufødselen. Vi er ikke
kommet lenger idag, fordi den «døde» kan
ikke komme til Jesus uten at Faderen «drar»
ham.

Legg merke til hvor mange ganger Jesus
sier at Han er «sendt» av Faderen (v. 44).
16 ganger i Johannes Evangelium!

v. 47 Klarere kan det ikke sies!! Her er
temaet for Johannes Evangelium om igjen.
v. 48-59 Jesus knytter troen på Ham opp
mot den gjerningen Han skulle gjøre for
»verden» på korset.
En som er frelst «blir i Meg, og Jeg blir i
ham.»

Dette ble vanskelig for alle som hørte på
Ham. De ville at Jesus skulle møte deres
behov! Og så kommer Han med noe
åndelig greier, som de selvsagt ikke hadde
sans for. Les fram til v. 63.

v. 63 Dette gjør det klart at det ikke er Hans
kjød i bokstavelig forstand Han taler om.
Kjødet gagner jo intet! Det er Ånden som
gjør levende.
v. 64-66 «Disiplene» her var ikke de tolv
apostler. Det ser vi ut av sammenheng med
de neste versene.
De som ikke trodde var de som forlot Ham.
Jesus gjorde ikke forsøk på å holde på dem
ved å forandre budskapet. Slik skal også vi
forholde oss til medmennesker vi prøver å
vinne for Jesus.
v. 67-69 Jesus er den eneste vi kan gå til for
evig liv! Det finnes ingen andre.

v.70-71 Kontrasten er stor her mellom de
elleve og den ene som skulle forråde Ham.
Judas Iskariot fikk de samme anledninger til
å ta imot Jesus, men valgte å forråde Ham.
Til oppsummering av kapittelet:
Hvorfor følger du Jesus?

Er du sulten for det Brødet som gir evig liv?
Eller ser du på Jesus som en som kan møte
dine behov?

