
Johannes Ev. kap. 7 

Hvem er Jesus?  Dette er det store 
spørsmålet til alle tider.  Selv mange av dem 
som så og hørte Jesus kunne ikke tro på 
Hans vitnesbyrd om Seg selv. 

Jesus holdt seg vekk fra Jerusalem siden 
Han hadde helbredet en mann der på 
sabbaten (kap. 5) og skapt så mye røre.  
Jesus har en tidsskjema å gå etter i forhold 
til Sin død.  Han gir ikke Sine fiender 
anledning til å ta Ham før tiden er inne.  
Tiden var inne 6 måneder senere. 



Kap. 7,1-2  Løvhyttefesten var en av tre 
høytider der alle jødiske menn skulle opp til 
Jerusalem.  Vi leser om høytiden i 3.Mosebok 
23.  Måten feiringen foregikk på vil gi en 
ramme for noe av det som Jesus sier senere i 
kap. 7 om klippen som gir det «levende» 
vann. 

v. 3-5 Vi kan lese i Matt. 13,55 at 
halvbrødrene til Jesus heter Jakob, Josef, 
Simon, og Judas.  To av disse ble senere 
forfattere av epistler (brev) i NT.  Disse var på 
dette tidspunktet ikke Jesu disipler, selv om 
de skjønte at Han hadde «et stort potensial». 



v. 6-10  Høytiden var preget av fakkeltog, 
altså mye lys, som skulle vitne om 
ildstøtten\skystøtten som førte Israel ut av 
Egypt.  Det er på grunn av at Jesus er 
Lyset at Han blir hatet.  Lyset avslører de 
onde gjerninger! 

Legg merke til at teksten jeg leste lyder slik: 
«Jeg går ikke opp til denne høytiden ennå.» 
Dette er et tilfelle der UN (Nestle Aland) 
teksten som er  brukt i moderne norske 
oversettelser utelater dette ordet.  Det ville 
gjort Jesus til en løgner (se vers 10). 
Du kan rette det i Bibelen din i vers 8 hvis det 
ikke står der. 



v. 11-13  De religiøse lederne «jødene» 
forventet at Jesus skulle komme til festen.  
Loven forlangte det.   
 
Vi kan ikke tie om Jesus!  Menneskefrykten 
fører til synd.  I denne vår tid er dette viktig å 
merke seg. 

v. 14 Hos Malakias 3,1 står det noe om Jesus 
som skal komme til Sitt tempel.  Les det i 
sammenheng og se at det handler også om 
Hans gjenkomst.   Løvhyttefesten handler 
profetisk om når Jesus kommer igjen. 



v. 15-17 Legg merke til at Jesus underviste 
mye.  Dette bør understrekes.  
 
Når vi skal vitne for andre, så er det Hans Ord 
som har kraft.  Forbered deg selv slik at du 
kan bruke Bibelens rene Ord når du skal 
svare for din tro.  Les Ap. Gj. 4,13-14.  

Hvis ikke du er villig til å gjøre Hans vilje, så 
vil du heller ikke få vite Hans vilje. 

«Smakk og se at Herren er god!»  Sal. 34,9 



v. 18  Sannheten kommer kun fra Gud.  Hvis 
mennesker vil høre Gud så må de lytte til 
Hans Ord.  

v. 19  Man er fortapt på grunn av loven, ikke 
frelst.  Folket forstå ikke hvorfor de trengte 
Jesus. 

v. 20-21  Den gjerningen Han henviser til er 
mannen som ble helbredet på sabbaten ved 
Betesdadammen (kap. 5).  Etter den 
hendelsen prøvde lederne å drepe Ham. 



v.22-24  Det er lett å være inkonsekvent når 
vi skal finne feil hos andre.  Flis eller bjelke? 

v. 25-26  Se vers 20.  Det er åpenbart at mange 
visste om at det var en pris satt på hodet til 
Jesus.   
Dette kunne de lyge om.   
Mørkets krefter benytter seg alltid av løgn. 

v. 27-30  I kapittel 5 ser vi også hvordan 
Han meget tydelig sier at Han kommer fra 
Faderen.   
«Hans time» er et viktig begrep. 



v. 31  Det blir alltid et skille blant folket når det 
gjelder Jesus.  Et land kan kalles kristent, og alle 
kan være døpt, men det blir allikevel noen som 
tar imot Jesus som Frelser, og resten som ikke 
gjør det.  Vi ser i disse versene at de som til og 
med bar paktstegnet var delt i synet på Jesus.   

v. 32-36  Vi ser her som i kap. 6 at de maktet 
ikke å ta inn over seg åndelig tale.  v. 63 - «De 
Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.» 
 
Etter Hans oppstandelse var det kun de som 
elsket Ham som kunne se Ham eller ta på 
Ham. 



v.37-39  (Jesaja 55) 
«Om noen tørster»  er en viktig forutsetning. 

Ved feiring av løvhyttefesten var det skikk å 
hente mengder av vann for å helle utover 
tempelplassen som minne om klippen som gav 
vann til Israelsfolket i ørkenen.  
  
Klippen Jesus sto der selv på tempelplassen og 
ropte ut om det levende vann!  
 
I kap. 6 handlet det om manna\Livets brød, og i 
dette kapittel om klippen\Det levende vann.  



Uttrykket «Den Hellige Ånd» i vers 39 gir oss 
et nytt eksempel for hvorfor man må være 
forsiktig med valg av manuskripter.  Aland-
Nestle utelater ordet «Hellige».   
Kilden for denne utelatelsen er noen gamle 
papyrus fra Egypt. I dette tilfellet kan vi 
bevise at det er «Hellig» som ble bevisst 
fjernet.  Dette viser at uttrykket «de eldste og 
beste manuskripter» holder ikke som 
rettesnor for valg av manuskripter.  Det er vel 
så viktig med hvor manuskriptene kommer 
fra som hvor gamle de er. 



v. 40-44  Som idag så er det noen som vil tro 
på Jesus, mens andre finner sviktende 
argumenter til å bortforklare Ham. 

v. 45-49  Det er typisk også idag at våre 
ledere og akademia har forakt for det vanlige 
folket.   

v. 50-52 Johannes holder oss informert i 
forhold til Nikodemus.   
Les Jesaja 9,1-2.  Er det tydelig nok for deg 
som profeti om Jesus? Se Matt. 4,12-17 



v. 53- 8,1  Det var ingen som inviterte Jesus 
hjem til seg.....  Han holdt til under åpen 
himmel.   
 
Det er en ting å ha en mening om Jesus, og 
om Sannheten, men det er en annen ting å 
ta imot Ham som kom ned til oss. 

Det er ikke sant at ingen profeter kom ut 
av Galilee.   Jonas, Nahum, og Hosea kom 
fra Galilee.  Kanskje også Elias, Elisa, og 
Amos.  Typisk at de skriftlærde tar feil.  
Sal. 111, 10  «Herrens frykt er 
begynnelsen til visdom.» 


