Johannes Evangelium
Vers 1: ......Og Ordet var Gud......
Johannes presenterer Jesus som Skaper
og Dommer (Johannes 5,22)
Mens Lukas presenterer (fokuserer på)
Jesus som helt og fullt menneske,
Johannes presenterer Jesus som helt og
fullt Gud.
Jesus er «sann Gud og sant Menneske».

Hvorfor skriver Johannes??
Joh.20,30-31
Også mange andre tegn gjorde Jesus.....
Men disse er skrevet ned for at dere skal
tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn, og for
at dere ved tro skal ha liv i Hans navn.

«Disse tegn» er sju i antall og er gjengitt for å
underbygge temaet for Johannes Evangelium
Likedan er det gjengitt sju «Jeg er»
uttalelser av Jesus som er selverklæringer
til Hans Guddommelighet.

Kapittel 1 Litt forhåndslesing
Heb. 11,3 – Ved tro frostår vi at verden
ble formet ved Guds ord; at de ting som
sees, ikke ble til av de synlige ting.
Salme 33,6 og 9 – Himlene ble dannet ved
Herrens ord, og hele deres hær ved et
pust fra Hans munn.
For Han talte, og det skjedde. Han bød og
det stod der.
Se også 2. Peter 3,5 – Viktig profeti til vår
tid om dem som fornekter akkurat dette.

Kapittel 1 – Noen ting å være våken for
når vi leser igjennem kapittelet.
Titler på Jesus – over 12 i antallet
«Ordet» er allerede nevnt («Guds Ord» nevnt 1200 ganger i det
Gamle Testamentet)
Den samme Gud som var i gamle
testamentet blir åpenbart i Jesus «Full av nåde og sannhet»
Se hvordan det gamle testamentet
bekreftes i Jesus.

Johannes Evangelium kapittel 2
Vers 1-12 Jesus gjør vann til vin.
Nøyaktige tids- og stedsangivelser
Merk Joh. 1,28-29 1,35 1,43 2,1 og
2,12
Hvorfor er Johannes så nøye med
beskrivelsene sine?

Vers 3-5 Hvorfor spør Maria slik hun
gjør, og hvorfor svarer Jesus slik Han
gjør?? Les Lukas 1,26-38 også
Joh. 19.26.
Johannes forstår veldig godt Jesu
bruk av symboler. Dette første tegnet
Jesus gjorde er full av symbolikk
samtidig som det viser Jesus som
Skaperen.
Hva er betydningen av vannet og av
vinen? Joh. 4,14 Joh. 3,5 Ef. 5,26
og Ef. 5,18-20

Det første underet til Moses var å gjør
vannet om til blod. 2.Mos. 7,20
Hvorfor tar med Johannes dette
utsagnet, «Du har gjemt den gode
vinen til nå!» Er det ikke godt at vi
lever nu i nådens tid?

Vers 13-22 Jesus og templet
Jesus begynner allerede her med å
forkynne sin oppstandelse.
Sitat fra Salme 69 (sitert fra 17 ganger
i NT.) «Nidkjærhet for Ditt hus»...
Men viser Jesus også kjærlighet her,
synes du? Ordspråk 3,11-12

...og Han.....veltet bordene.

19.august 2009 kl.1400 skulle Evangelical
Lutheran Churches of America ta opp og
stemme over om homofilt samliv var
akseptabelt for sine medlemmer og prester.

19. august 2009 kl
1400 grep Gud inn.

Versene 23 – 25 Å tro og tro «fru
Blum». Jesus vet hvem som har en
frelsende tro. Er du født på ny?
Neste gang er det Johannes 3. kapittel.
Håper du kan være med!

Johannes 3
Underbygger temaet for hele Johannes Ev.
som vi finner i Joh. 20.30-31:
«Også mange andre tegn gjorde Jesus framfor
disiplene Sine, tegn som ikke er nedskrevet i
denne boken. Men disse er skrevet ned for at
dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn,
og for at dere ved tro skal ha liv i Hans navn.»

Kapittel inndeling kanskje noe uheldig.
Vi starter med Joh. 2,23-25.
Det var disse som «trodde på Hans navn»
på grunn av de undrene Han gjorde, men
som ikke hadde en «frelsende tro». «Jesus
betrodde Seg ikke til dem.»
Kap. 3,1 Jesus kjente Nicodemus' hjerte.
Derfor «betrodde» Han Seg til ham.
Vers 2 – Nikodemus viser respekt og erkjenner at
Gud er med Ham. Ingen tvilte på at Jesus gjorde
under da! Det skal 1900 år og en herdet
akademia til for å betvile at Jesus gjorde under.

Det kan være at Nikodemus ville drøfte dette
med Messias' gjerning som gjenoppretter for
Davids rike. Jesus snur diskusjonen med en
gang til hvorfor Han kom denne gangen, som
personlig Frelser for Nikodemus og oss
andre. Les vers 3.
Nikodemus visste ikke at Han som
fremstående religiøs leder ikke var skikket til
«riket». Vers 4 - Han forstår ikke ennå hva
gjenfødelsen er.

V. 5 – «Vann» er sannsynligvis brukt her,
som mange andre steder, som uttrykk for
Guds Ord (f.eks. «Dere er alt rene pga det
ord jeg har talt til dere» Joh.15,3).
Ordet og Ånden
Vi ser de mange eksempler i Ap. Gj. hvordan
Guds Ånd tar Guds Ord og taler til hjertet.
Da blir det gjenfødelse. Eks. Pinse, den
etiopiske hoffmann, Kornelius, og Paulus.

v. 6 – sammenligne med 1. Kor. 15,50
og Rom.8,7-9
Gud har ingen planer om å forbedre vår gamle
natur og frelse den. Han vil gi oss en ny natur!
v.7-8 Vinden er som Ånden på denne måten...
Vi kan ikke se den, forstå den, eller styre den,
men vi kan se dens virkning og kjenne dens
kraft.
v. 9 -10 Nikodemus, den kloke rådsherren,
forberedes nå av Jesus til hva Han må forkynne
– Sin frelsesvei.

v. 11-12 Legg merke til at «tar imot» i vers 11
er synonymt med «tror» i vers 12.

I vers 12 ligger det i bunn at vi må tro alt som
står om jordiske ting i Bibelen. Det er mange
som trekke Bibelens troverdighet i tvil om
jordiske ting - f.eks. historie og vitenskap.
Disse vil ha store problemer etter hvert med å
tro på åndelige sannheter som Bibelen legger
fram.

v. 13-15 Jesus sier om Seg selv. Jeg er Guds
Sønn, jeg skal dø på korset, jeg kom fra
himmelen og skal til himmelen igjen, jeg skal gi
evig liv til den som tar imot (ser på) Meg.
v. 16 «For så høyt», eller «På denne måten»
har Gud elsket verden...
Det står ikke «For så høyt har Gud elsket
verden at Han frelste verden» Det står «at
Han gav sin Sønn». Dette er forskjellen på å
være frelst av kjærlighet, eller frelst av nåden.

Gud sendte Jesus til verden pga Hans
kjærlighet, men Han frelser oss pga Hans
nåde.
Bare de som «tror»\»tar imot» Jesus
gjennom Guds vitnesbyrd i Ordet og Ånden
kan bli født på ny til evig frelse.
v.17-18 Jesus taler til Nikodemus, som
trodde at Messias skulle komme som
dommer. Profetiene om disse ting som
Nikodemus tenkte på skal en gang oppfylles,
men dommen er alt avsagt.

v. 19-21 Det finnes to veier, Lysets vei og
mørkets vei.
Spørsmålet er om du elsker Lyset eller
mørket.
Dette avslutter samtalen med Nikodemus.
Vi treffer ham igjen i Joh.7,50-52 og19,39.

Fra vers 22 til 36 er Johannes døperens
vitnesbyrd.
Legg merke til den menneskelige reaksjonen
til Johannes' disipler. De var nidkjær for det
opplegget de holdt på med. Men Johannes
pekte på Jesus. Johannes hadde ingen
personlige ambisjoner.
v. 29 Læren om Kristi brud.
v. 31-36 Vi ser paralleler til det Jesus sa
til Nikodemus.

v. 36 - «den som ikke vil tro (ta imot, se på)
Sønnen....»
Mennesker har den frie vilje til å velge Jesus.
Vi er ikke åndelige roboter.
Husk veien til Kain.

Bibeltime over Joh. 4
Legg merke til kontrastene mellom Jesu
personlige møte med den fornemme
rådsherren Nikodemus i kap. 3, og Hans
personlige møte med en av de laveste på
rangstigen i kap. 4. Jesus vil at begge skal
bli frelst.
v. 1-3 Jesus har et tidsskjema å gå etter.
Det begynte å bli for mye røre for tidlig i
Jerusalem og Judea-landet.

v.4 «Han måtte»...?
v. 5-6a Johannes holder oss hele tiden godt
orientert i forhold til tid og sted. Til og med
blir klokkesletter angitt. Det er skrevet av en
som var tilstede!
«Samaria» er et kapittel for seg! Den var
opprinnelig hovedstaden for utbryter gruppen
«nord-riket» som skilte seg fra «sør-riket»
etter Solomons død.
De ble sett ned på fordi de var rasemessig og
kulturelt blandet sammen med assyrerne. De
hadde tilpasset Moseloven til deres situasjon
og blandet inn avgudsdyrkelse.

«De som kommer til en brønn er de som er
tørst.» (gammel kinesisk ordtak...sikkert)
v. 6-9 les nå Galaterbrevet 3, 26-29
v. 10-12 Som Nikodemus, har kvinnen
heller ikke syn for det åndelige. Jesus gav
Nikodemus et tilbud om hva han trengte, å
bli født på ny. Likedan gir han kvinnen
tilbud om hva hun trenger, noe som kan
virkelig slukke tørsten hennes.

v. 13-14 Slå opp og les Jeremia 2,13, Jesaja
55,1, Johannes 7,38-39 og Åpenbaring 22,12 (merk parallel til Edens hage)
v. 15 Nikodemus klarte heller ikke å svare
så lurt når Jesus talte om åndelige
(virkelige!) ting. Begge blir satt ut. Dette
åpner nå for hovedbudskapen.
Til Nikodemus, «Jeg må dø på korset for
dine synder»,
og til kvinnen, «Vi må ha et oppgjør med
dine synder».

v. 16 – 18 Nå i denne tid er det Den Hellige
Ånds oppgave å peke på synd, slik at vi kan
komme til Jesus for frelse.
v. 19-20 Kvinnen vil innlede en teologisk
diskusjon.
v. 21-22 Jesus avviser ikke diskusjonen, men
kortslutter den med å slå fast de faktiske
forhold. Det finnes nemlig ikke flere sannheter
eller veier til Gud enn dem som er åpenbart i
Bibelen. Han har noe viktig å si nå om virkelige
(åndelige) sannheter – v. 23-24

v. 25-26 «Jeg er» ego eimi – Guds navn.
Jesus åpenbarer seg til en kvinne, en synder
fra den «laveste» folkegruppe. Vi skal heller
ikke gjør forskjell på folk.
v. 27 Det ser ut som Jesus har allerede gjort
så stor inntrykk på disiplene at de forstår at
Han er på et annet plan.
v. 28-30 Jesus trenger vitner. Vi skal også
bringe folk til Jesus, ikke til oss selv, vår
menighet, eller aktivitet.

v.31-38 Når Jesus taler om åndelige ting så
har også disiplene vanskelig for å gira om.
Jesus er hele tiden lydig mot Faderen. Han ga
avkall på Sin herlighet for å komme til oss og
gjøre Guds vilje. Han ble trøtt, sulten, og tørst,
men disse ting hindret Jesus ikke i «å fullføre
Hans gjerning». Joh. 6,38
Det er en test for oss om vi er lydig mot Gud i
troen selv om vi er trøtt, sulten, eller tørst.
Jesus lærer oss her om prioritering. Her er en
god utgangspunkt for å tenke over fasting.

v. 39-42 Sammenligne dette med «troen» til
jødene i Jerusalem i Joh. 2, 23-25.
Det er av betydning at de kaller Jesus
«Verdens Frelser».
v. 43-45 Tatt godt imot i Galilea. Var det bare
på grunn av undrene de så Han gjorde i
Jerusalem? Forventningen var høy.
5.Mosebok 16,16 forklarer hvorfor mennene
reiste så ofte til Jerusalem.

v. 46-54 Den andre av de syv tegnene som
er beskrevet av Johannes. Det er eneste
gangen i Bibelen vi hører om denne
beretningen.
Det vesentlig her er at mannen trodde på
ordet til Jesus.

Les til slutt Johannes 20, 30-31. Dette er
temaet for Johannes Evangelium.

Johannes 5
Jesus helbreder den syke mannen ved
Betesda dammen. Vi leser i sammenheng
vers 1-15
Igjen ser vi Jesus oppsøker enkeltmennesket.
Det er godt at vi har Den Hellige Ånd idag som
kan være overalt hele tiden og oppsøke
mange flere enn Jesus kunne. Fremdeles
handler Han med enkeltmennesket.

Denne gangen krever ikke Jesus at mannen
tror på noen ting for å bli helbredet. Jesus
møter hans fysisk behov først, og etterpå
oppsøker ham for å forkynne til ham om
synd og dom. Beskjeden var som alltid
tilpasset mottakeren. Det står faktisk ikke
noe om mannens tro.
Det som gjør dette underet spesielt
betydningsfult er at det førte til direkt
konfrontasjon mellom Jesus og jødene. Det
førte også til at Jesus på en avgjørende måte
erklærer Seg til å være ett med Gud.
Fra nå av er de jødiske lederne på jakt etter å
drepe Ham.

v. 16 Sabbatsbudet er viktig i moseloven,
men ble tilført mye underlige regler som
«hjelp». Det gjorde feiringen om til noe annet
enn det var ment til. Når folk ikke forstår
poenget med en lov, så trenger man å lage
en innfløkt sett med regler for å følge loven.
v. 17-18 Jesus starter ingen debatt om disse
regler, heller ikke nekter å ha brutt sabbaten,
men sier at Gud aldri hører opp med å jobbe
for mennesker, likeså kan ikke Han la være.
Johannes 9,4

v.19 – Jesus kan ikke la være å gjøre Guds
gjerninger. Som Far så Sønn.
v. 20-21 Med disse «større gjerninger»
sikter Jesus til annet enn helbredelser.
Han reiser opp de døde. I begge forstand.
v. 22-23 Jesus er ikke kommet denne
gangen for å dømme, men skal komme igjen
for å dømme. Han er Lammet som er verdig
til å åpne bøkene. Disse versene ser
framover.

v. 24 Frelsen er evig liv. Man er reddet fra
dommen. Man lever allerede nå.
v. 25-28 Det handler både om de åndelig
døde nå som hører Hans røst og får liv, og
den fysiske oppstandelse i framtiden.
v. 29 Det er to oppstandelser nevnt her.
Åp. 20,4-6 og 20,11-15 beskriver de to.
v. 30 Vi også skal gjøre Faderens vilje.
Vi finner Hans vilje i Hans Ord.

v. 31-36 I vers 31 sier Jesus at det muntlige
vitnesbyrdet til en enkelt, seg selv, er ikke nok.
Selv Johannes' vitnesbyrd er ikke nok.
Johannes var bare en lampe (luchnos) men
Jesus er selve Lyset (phos) – Joh. 1,6-9.
Et vitnesbyrd er større og det er de
gjerningene Jesus gjør.
v.37-39 Faderens vitnesbyrd – Joh.1,32-34
og Markus 1,9-11
Men for dere som ikke var tilstede da for å
oppleve dette selv, er Hans Ord (Gamle
Testamentet) vitnesbyrdet om nettopp Jesus.
Når vi studerer Skriften skal vi lete etter
vitnesbyrdet om Jesus.

v.40 Se Joh. 3,36 – ordene «vil ikke»
v. 41-43 Verden forkaster Kristus som
kom i Sin Fars navn.
Men Antikrist vil verden en dag ta imot.
Han kommer i sitt eget navn og tilogmed
får laget et bilde av seg som skal tilbes
av hele verden. (Joh. Åp. 13)
v. 44 Se Joh. 12,42-43 Er det mulig at vi
også søker ære av mennesker framfor
ære fra Gud?

v. 45-47 Et angrep på Gamle Testamentet
er et angrep på Jesus.
Legg merke til ordene «Moses skrev» og
«hans skrifter». Det var Moses, og han
kunne skrive. Dette latterliggjør hele
fundamentet for bibelkritikken til de liberale
med et slag.
Jødene trodde Moses men ikke at han talte
om Jesus. Hva er det egentlig de liberale
tror på når de ikke engang tror på Moses?
«Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan
kan dere da tro Mine ord?»

Hvem er det som ikke taler sant her?
a) Johannes som siterer Jesus?
b) Jesus som sa det?
c) Tom som «tolker» det?
d) de liberale?

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?

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. AlandNestle 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

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.»
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.

Johannes Evangelium kap. 8
Tidspunktet er morgenen etter begivenhetene
i kap. 7. Jesus har overnattet på Oljeberget.
De skriftlærde og fariseerne har sikkert
problemer med å sove.....
Litt forkunnskap:
3. Mosebok 20,10 - «Den som begår
ekteskapsbrud med en annen manns
hustru...skal dø, ekteskapsbryteren sammen
med ekteskapsbrytersken.»
(også 5. Mos. 22,22)

Vi leser v.1-12 i sammenheng.

Dette sier selvsagt mer om de religiøse
lederne enn den anklagede. Jesus
gjennomskuer deres motiver som alltid.

Han får i tillegg demonstrere at Han er kommet
til jorda denne gangen for å dømme synden og
ikke synderen.
Tenk hvor mange har grublet over hva Jesus
skrev i sanden! Vi vet helt sikkert at Jesus
avslørte noe. De gamle gikk først fordi de
hadde mer vit enn de yngre.
(Gud skrev de ti bud med Sin egen finger, og
skrev på veggen til kong Belsasar.)

I kapittel 6 sa Han «Jeg er Livets Brød».
I kapittel 7 sa Han at man måtte komme til Ham
om man tørster.
I kapittel 8 «Jeg er Verdens Lys.» (les v.12)
Som i kap. 7 det er under løvhyttefesten – et
feiring med mye vann og lys. Jesus
representerer klippen med vann og ildstøtten.
v.13-20
De vantro demonstrerer her at de ikke kan
forstå sannheten fordi de «dømmer etter
kjødet» altså med mennesketanker. De
mangler nemlig dette Lyset.
v. 14 Mennesker idag vet heller ikke hvor de
kommer fra. Derfor kan de ikke dømme sant i
.
forhold til Jesus. Evangeliet er dårskap for slike.

v. 19 er veldig viktig. Gud kan åpenbares kun
gjennom Jesus Kristus! Vi har ikke
muslimenes Allah, eller noen gud felles med
andre religioner! Vi har heller ikke den
samme gud som de skriftlærde og fariseerne!
Legg merke til at v. 20 er noe som går igjen.
(også vers 59)
Jesus la ned Sitt liv i den timen Gud tenkte det.
Ingen kunne ta Hans liv. Døden kunne ikke ta
Ham, men Han tillintetgjorde dødens makt.
v. 21-24 Alle dør pga. at vi er syndere, men
de som ikke tror på Ham dør i sine synder. Vi
må tro på den Jesus som omtaler Seg Selv
med «Jeg Er».

v.25 Ved sine spørsmål avslører de hele
tida at de ikke vet noe som helst om Jesus,
og Han svarer konsekvent at Han er
Kristus, Guds Sønn.
v. 26 Jesus legger alltid vekt på at det er
Faderens ord og vilje Han følger. Noe til
ettertanke for oss!

v. 28 Faktisk etter korsfestelsen og
oppstandelsen var det mange av de religiøse
lederne som kom til tro. Dette finner vi i Ap.
Gj.

v.29-30 Jesus legger igjen vekt på at Han gjør
Sin Faders vilje. v. 46 Jesus er syndfri.
Troen kommer ved hørelsen! Det var ordene
Jesus talte som førte til at mange kom til tro på
Ham.
v.31-32 Troen alene frelser, men den troen
som frelser er ikke alene. Etter man kommer
til troen vil man fortsette i Hans ord. Stress
ned, kristen! Gud ber deg om å bli i Hans Ord.
Det er ikke du som skal leve kristenlivet.
v. 33 Her er et gedigen løgn! De hadde vært
treller i Egypt, Assyria, Babylon, og nå under
Roma.

v.34-47
Å stå opp for sannheten betyr at man må ta et
oppgjør med synd. Et Guds barn kan ikke leve
i synd og være fri samtidig. Er man et troens
barn av Abraham så må man elske Gud og
Han som Gud sendte.

Enten er Gud din Far eller djevelen!
Menneskeslekten er delt i to. Gud er ikke vår
felles far. Bare de som er Hans er i stand til å
høre Hans Ord og forstå det! Joh. 10,26-27
I vers 46 sier Jesus at Han er syndfri. Ingen har
noen gang kunne anklage Ham for noe synd.
Ikke nå heller. (v. 29)

v.48 Det eneste mottrekk var å håne Ham
med usakligheter. Hvis Jesus hadde noen
synd de kunne anklage Ham for hadde de
sikkert utnyttet det.
v. 49-51 Jesus tilbyr disse samme
menneskene evig liv, selv disse som har
hat i sitt hjerte. Jesus er jamen mye mer
enn et menneske!
v. 52-53 Jesus sier i Lukas 20,38 at «Gud
er ikke de dødes Gud, men de levendes...»

v. 54-59 «Jeg er» «Ego eimi» på Gresk,
«Jahve» på Hebraiisk. (les 2. Mos 3,14)
Jesus sier direkte at Han er, ikke var, men er.
Han er evig hos Gud. Ikke rart at de ville
stene Ham. Men de kunne ikke legge en
finger på Ham.

Til slutt minner vi hverandre om hensikten
med Johannes Evangelium som vi finner i
Joh. 20,30-31.

Bibeltime over Johannes 9
Vi befinner oss i sammenhengen med
foredraget til Jesus om Ham selv som
Verdens Lys. Det var løvhyttefesten i
Jerusalem, preget av mye vann og mye lys.
Tegnet med helbredelsen av mannen som
ble født blind skal underbygge budskapet.
Vi leser v. 1-7. Husk at vi er alle sammen
født åndelig blind.
Synd er et begrep som blir omtalt her av
disiplene, Jesus og fariseerne. Vi tar litt tid for å
få en kort oversikt over dette begrepet...

Rom. 3,23
Synd kan oppsummeres som trefoldig:
1) En gjerning - en overtramp, eller mangel
på lydighet til Guds åpenbarte vilje.
2) En tilstand av å være uten rettferdighet.
Når man ikke eier Guds rettferdighet.
Les 1. Johannes 3,8-9.
3) En natur, fiendskap mot Gud. - Syndig
natur.

Spørsmålet til disiplene (v.2) viser hvordan også vi
tenker, og svaret til Jesus (v.3) flytter fokuset over
på Hans gjerning samtidig som Han klarer opp i en
alminnelig misforståelse. Det er underlig hvordan
Jobs bok ikke preget deres forståelse av lidelser!
Godt vi også har Romerne 8,28!
Dette er Jesu sjette under som tegn i Joh. Ev.
Det er i alt sju. (Joh. 20,30-31)
Jesus rørte ved mannen og siden ba ham om
å demonstrere tro ved å gå og vaske seg.
Johannes gjør et poeng av navnet på
Siloadammen som betyr «sendt». Hvorfor?
Kanskje er dette forklaring: For å bli ren må
en gå til Han som er sendt?

Metoden Jesus brukte var ikke det vesentlige.
Heller ikke er det vesentligt hvilken metode som
ble brukt når Jesus kalte på deg, slik at du fikk syn.
Spørsmålet er Hvem!
Vi trenger ikke alle oppleve den samme veien til
Jesus, men Jesus er den eneste Veien til Gud.
Vi avventer hans frelsende samtale med Jesus,
mens andre spør ham ut om opplevelsen sin.
Først leser vi om naboene - v.8-13.

v. 14 - Igjen er dette med sabbatsdagen som å
helle bensin på bålet.
v. 15 – Et enkelt og ærlig vitnesbyrd. Slik skal
også vi fortelle det. Han visste ikke engang
hvordan Jesus hadde laget deigen.
v.16-17 Fariseerne er ikke med i halleluja
koret. Deres agenda er ikke å være
medmennesker, men å opprettholde
rettroenhet for seg selv.

Hoved premiss - «Alle som tror på Gud
holder sabbaten.»
Andre premiss - «Jesus holder ikke
sabbaten.»
Konklusjonen - «Jesus er ikke fra Gud»
Feilen ligger i begge premissene. De
er basert på deres missoppfatning av
hva det vil si å holde sabbaten.
Hoved premiss - «Kun de som er fra Gud kan
åpne de blindes øine.»
Andre premiss - «Jesus åpnet den blindes
øine.»
Konklusjonen - «Jesus er fra Gud.»

v.18-23. Fariseernes blindhet mot Jesus
medfører at de ikke vil engang tro på selve
helbredelsen.
Fariseerne viser at de oppfører seg tyrannisk
mot foreldrene. Maktmennesker finnes i alle
sammenhenger. Der Jesus fortrenges vil vi
etter hvert havne i tyranni. Det er det som
skjær i vårt samfunnsliv etterhvert som Jesus
blir borte. Det er ikke frihet som vi får, men
trelldom.
v. 24-34 Andre utspørringen av fariseerne.

«Før var jeg blind, men nå ser jeg.» Det er
det sterke vitnesbyrdet. «Før var jeg i
mørket, men nå er jeg i Lyset.»
Hvordan underet skjedde er heller ikke
mulig for oss å forklare. Dette trenger vi
ikke redegjøre for!
v.32 «Helt fra tidens begynnelse» - «Since
the world began.» Legg merke til alle
henvisninger til verdens begynnelse i Bibelen.
Siden det er ikke kult å tro på en 6 dagers
skapelse idag blant andre enn oss enkle
Bibeltroende, må vi legge vinn på å merke
oss alle skriftsteder som utelukker millioner
og milliarder av år. Understrek alle du
kommer over! Da kan du gi svar til dine barn.

Tyranniske ledere viser hvordan de reagerer
mot sannheter som de ikke kan motsi.
Foreldrene hadde jattet med og ikke drevet
med konfrontasjon, mens sønnen som hadde
opplevd helbredelsen på kroppen gav de
religiøse lederne noe å tenke over. Han ble
kastet ut av tempellivet og samfunnsliv for
øvrig.
v.35-38 Jesus møter ham for andre gang – til
frelse.
v.39 «Til dom» Folk dømmer seg selv på
bakgrunn av sitt forhold til Jesus. Det er ikke
Jesus som dømmer her.

v. 40-41 Han vender Seg til fariseerne her, og
avslutningen til beretning kommer ikke før v.21
i neste kapittelet.
De som sier at de ser, men ikke tror på Jesus,
forblir i sine synder.
Fortsettelsen i kap. 10 handler om Den Gode
Hyrden kontra disse som ikke har omsorg for
sauene.

Bibeltime over Johannes 10
Bakgrunnsstoff – Esekiel 34, skrevet 600
år før.
Jesus er den sanne hyrden, Messias som
skulle komme gjennom døren, som oppfylte
alle de kravene som ble profetert om Ham.
(Se vers 8)
Gal. 4,4, Lukas 1,32, Mika 5,2, Jes. 7,14,
Jes. 11,1
Israel er sauekveen. (Se vers 16)
Dørvokteren kan representer Johannes
Døperen, (noen mener Den Hellige Ånd).
Vi leser sammen vers 1 - 6.

Vers. 3 Legg merke til at Jesus kaller dem ut
av sauekveen og leder dem ut. Kristne er
kalt ut av både Israel og verden til en
tjeneste i verden. De blir ledet av Kristus.
En dypere mening er at Jesus fører Israel ut
av den legalistiske systemet under loven og
inn under frihetens lov. Det er bare ved
Ham at dette kunne skje (se vers 11).

Jeg er døren. Den tredje store «Jeg Er» i
Johannes Evangelium. Husker du de to
første?
Vi leser vers 7-10.
(brød og lys)

Når Jesus åpenbarte Seg for den blindfødte
(kap. 9) ble Han Døren for denne mannen!
Den blindfødte ble kastet ut av
samfunnslivet i Israel av dem som voktet
kveen, men ble kalt ut til friheten av den
sanne Hyrden. Han gikk igjennom Døren ut.
Nå ser vi Jesus taler om Sine sauer og at
Han er døren for Sine. Dette er egentlig et
annet bilde enn Han presenterer i vers 1-6.

v. 9 Jesus er veien ut for deg, og veien inn
for deg. Ut til tjeneste og inn til felleskap er
en måte å se dette på.
v. 10 Overflod: Rom. 5,17 og 20
2. Kor. 9,8 2. Kor. 1,5 1. Tess. 3,12
1. Kor. 15,58 Kol. 2,7
Vi leser om den fjerde store «Jeg er» - Den
gode hyrden. Vers 11 - 15
Salme 22 handler om «den gode hyrden»,
mens Salme 23 handler om «den store
hyrden», jfr. Heb. 13, 20 - den oppstandne.

Les 1. Peter 5, 1-4. «Overhyrden» er Han
som skal komme. I mellomtid er vi satt til å
vokte og mate lammene og sauene, slik
Peter fikk i oppdrag i den direkte oppgjør
med den oppstandne Jesus.
Salme 24 handler om denne overhyrden!
v. 16 Dette verset bringer oss sammen,
jødekristne og hedningekristne. Ef. 2, 11-22

v.17 -18 Vi bør elske Jesus fordi Han er
elsket av Faderen og elsker oss. Heb. 12,2
v. 19-21 Noen tror på underet. Det er
fordi de er Hans sauer. De andre tror
ikke. De som tror på Guds Ord og kraft
idag er Hans sauer. De som fornekter
Hans Ord og kraft idag er ikke Hans
sauer.
Helbredelsen av den blindfødte gjør
virkelig inntrykk.
v. 22. Det er to måneder senere ved
Hanukka festen.

Vantro ligger i hjertet, ikke i hjernen. De
hadde nok av bevis for at Jesus var Gud,
men de var ikke Hans sauer, så de kunne
ikke tro. Les v. 23-26
Troen ligger i hjertet, og blir demonstrert ved at
de hører Jesu stemme og følger Ham.
Les v. 27-30
Jesus gir oss evig liv. Gud gir oss til Jesus.
Ingen kan rive oss ut av Jesu hånd, og ingen
kan rive oss ut av Faderens hånd. Vi er trygge.
Jesus er Gud. De fikk svar. Jødene dømmer
seg selv når de ikke tar imot Ham.

Vi leser v.31-39, og etterpå Salme 82 som
Jesus siterer for å få sammenhengen.
Guds Ord kom til disse «gudene» som
dømmer urettvist i Guds navn.
v. 35 Og selv denne bortgjemte salmen med
den merkelige uttalelse om «guder» er
bekreftet av Jesus. Alle ting som står i Guds
Ord står urokkelig.
Les v. 40 -42 Legg merke til at Johannes
forkynte bare. Han gjorde ingen under, selv
om han var fylt av Den Hellige Ånd.
Vi skal forkynne Jesu storhet og undere slik
at folket ser Jesus og tror.

Johannes 11
Jesus besvarer den viktigste spørsmål i
livet.....Hvem har makten over døden?
Ikke bare med ord, men Jesus beviser det!!!
Det har hittil vært seks tegn-under som har
vist at Jesus er den Han sier Han er. Dette
er det syvende under. Også det mest
definitivt.
Vi er kun halvveis i boka.

Vann til vin
Sønnen til adelsmannen blir helbredet
Den langtidssyke ved Betesda dammen
Jesus metter de fem tusen
Jesus går på vannet
Den blindfødte får synet
Lasarus blir oppvekket fra de døde
Vi leser v. 1-4
Lasarus sykdom var Guds vilje!
v. 5-6 Jesus elsket dem, ikke tvil om det.
Men Han til og med ventet med å komme.

Vi leser v.7-14
Disiplene er redd at Jesus kom til å bli steinet,
men Jesus har alt under kontroll. Tidsskjema
følger Han til punkt og prikke. Han skal
korsfestes påskeaften etter Skriften.
Sjeler «sover» ikke. De står heller ikke opp.
Legemet til en troende «sover» i døden.
Legemet til Lasarus ble «vekket» opp av
Jesus. Han døde igjen, men legemet til
Lasarus skal en dag stå opp i et herliggjort
legemet slik som førstegrøden Jesus Kristus.

Guds plan er at disiplene skal være vitne til at en
de kjenner godt blir vekket opp fra de døde. Det
er viktig at de får svar om det store spørsmålet i
livet. Hvem har makt over døden? De skal
nemlig ut og ta evangeliet med til hele verden.
De er førstehåndsvitner. 2. Petersbrev 1,16
Vi leser v.15-16
Vi noterer her hva Tomas sier for å
sammenligne med hans uttalelser i 14. kapittel
og 20. kapittel. Det bør være en grunn til at
denne uttalelsen står her.

Vi leser v. 17-27 i sammenheng. Det er Jesu
samtale med Marta. Job 19,25
Jesus sier direkte til deg også....
»Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror
på Meg skal leve, selv om han dør. Og hver
den som tror på Meg skal aldri i evighet dø.
Tror du dette?»
Dette var den femte «Jeg Er» i Joh. Ev.
Vi leser v. 28-37
Kristne har sorg over døden. Døden var ikke
med i Guds perfekte skapelsen. Synden kom.
Syndens lønn er døden. Gud straffet med
døden.
Men vi sørger ikke som dem som ikke har håp.

«Jesus gråt.» er den korteste vers i Bibelen.
Johannes tegner Jesus som Guds Sønn, men
viser i all tydelighet Hans menneskelighet.
Han har empati, medfølelse, med oss.
I de neste versene ser vi ingen forsøk på å
gjøre døden om til noe fint med blomster og
pene taler. Vi møter en hule, en stein, lukten,
og likklær.
Legg også merke til at Han ber mennesker om
å gjøre de ting som de kan. Han ruller ikke
bort steinen, for eksempel.
Vi leser nå v. 38-44.

«Lasarus, kom ut hit!»
Johannes 5, 25 sier at de døde hører Guds
Sønns røst! Legg merke til at Han ropte høyt!
1. Tess. 4,16 Det blir et høyt rop fra Herren
selv ved opprykkelsen som de døde i
Kristus skal høre. Les også Job 14, 13-15
Når Jesus stod opp fra de døde, kom han
rett ut gjennom likklærne og svetteduken.
Han fikk et nytt legeme. Han er den første,
og foreløpig den eneste.

v. 45 – 52 Mange kom til tro på Jesus på
grunn av underet, mens andre konspirerte
imot Ham. Ingen kunne fornekte underet.
Ingen kristne kan fornekte undrene Jesus
gjorde. Men skeptikerne har vi i noen kirker
idag.
Frykten for myndighetene må aldri kneble
oss.
Kaifas er bevis på at Gud bruker hvem Han vil
uavhengig av dens overbevisning. Det var han
som ledet rettsaken mot Jesus.
Vi kan sammenligne ham med Bileam i 4.
Mosebok.

v. 53- 57 Det nærmer seg påsken da
Jesus skal ta oppgjøret med synd og død.
Vi er kun halvveis i boka, så fokuset blir
videre på Jesu sine aller siste dager her i
kjødet.

Johannes 12 – Påsken nærmer seg
Mens rådsherrene i Jerusalems institusjoner
planlegger å drepe Jesus er det i heimen at
Marta, Maria, og Lasarus steller til fest for
Ham og disiplene.
I en fiendlig innstilt verden er heimen en
fristed for Jesus.
Familien uttrykker takknemlighet til Jesus
gjennom gjestfrihet og matservering.
Selv der vil djevelen prøve seg. Men her får
Jesus komme til ordet og sette ting på plass.
Vi leser sammen v. 1-8

Det er tre elementer i denne heimen som skal
prege menigheten. Nytt liv i Kristus, tilbedelse
av Kristus, og tjeneste for Kristus.
Man kan si mye fint om Maria sitt offer
(Matteus 26,13). Den kostet en årslønn.

Judas refser henne heller. Djevelens barn
har ikke sans for å tilbe Jesus. De er mer
opptatt av pengene.
De bruker ofte slike argumenter for å
kritisere misjonens fokus på frelsen.
Egentlig så bryr de seg lite om de fattige.

v. 9-11 Lasarus ble en kjendis! Ingen kunne
nekte på det som hadde skjedd. Hadde de
liberale i Norge vært der ville de ikke kunne
nekte på Jesu under.
Med denne avsluttende tegn under der Jesus viser sin
makt over døden, disiplene nærmer seg den
avgjørende fasen i den tre års vandring med Jesus. De
har fått en sterk bekreftelse på hvem Jesus er, og vil få
mye nødvendig opplæring fra Jesus i de få dager som
er igjen.
Parallelt kan vi tenke oss at i endetids perspektiv vil ting
skje i raskt rekkefølge, og med stigende intensitet.
Jesus vil gi oss nåde til å møte voldsomme ting i
framtida på samme måten som Han forberedte
disiplene.

Med jødenes lederne på jakt etter Ham, og
folket gira på Ham pga Lasarus, måtte det bli
en helt spesiell spenning når Jesus rir inn i
Jerusalem som Konge.
Vi leser v. 12-19
Sakarias 9,9 er skriftstedet Johannes siterer.
Når Han kommer igjen som Kongen i Israel
og verden forøvrig blir det på en annen
måte. Det er dette som Händels
Hallelujakoret sikter til.

v. 20-23 Som Jesus sa til kvinnen ved brønnen,
«frelsen kommer fra jødene.» Grekerne måte
inn under moseloven, som var gitt til jødene, for
å vise sin tro på Gud. Derfor var disse å finne
der under forberedelsen til påskefesten.
I vers 23 ser vi at Jesus «svarer» på en underlig
måte. Jesu død og oppstandelse kommer til å
bane veien for Grekerne også. En jødisk konge
er ingen redning for en greker, men en verdens
Frelser er det. Det var bra for oss at Jesus ikke
gikk den lette veien og gjorde Seg til konge i
Israel da! (v.32)

v. 24-26
Både Jesus og Paulus legger mye vekt på
læren i vers 25. Hvordan står det til?
«Der Jeg er» - Hvor er Jesus idag? Der skal
også vi være. (Matteus 18,20)
v. 27 Jesus skulle ikke bare lide ved
menneskers grusomhet, men skulle ta på seg
hele verdens synder. Det var grunnen til
Hans angst for det som Han visste skulle
komme.

v. 28-30
Alle de tre gangene Gud taler til Jesus fra
himmelen handler det om Hans
soningsverk.
En naturlig forklaring for det som alle hørte
var at det «tordnet». At en engel hadde
talt var også en mulighet.... De tenkte ikke
at det var Gud.
v. 31 Djevelens dom blir forseglet ved
Golgata. Hans utkastelse og endelig dom
er sikret i etapper frem til han ender opp i
ildsjøen. Det er en lengre historie, det der.

v.32-33 Her er svar til de Grekerne som
søkte Ham i v.20-21.
Hvis vi legger vekt på forsoningsverket på
korset skal vi være med og dra mennesker
til Jesus. Er det det mennesker hører idag?
v. 34-41 Sammenhengen forteller om
åndelig blindhet hos tilhørerne.
Sitatene er fra Jesaja 53,1 og 6,10
Har du hørt at de skriftlærde i Norge tror at det var
to eller tre som skrev Jesajaboka? Vel, Jesus sier
her at Jesaja skrev den. Hele greie. Det er bedre
at disse aldri hadde gått på presteskolen. Snakk
om forblindet! ....»Selv om Han hadde gjort så
mange tegn framfor dem,....»

Hensikten med Johannes Evangelium er at
vi skal tro på Ham. Avslutningen av dette
kapittelet legger spesielt vekt på nettopp
opp dette tema.
Vi leser v. 42-50
Jesus kom første gang ikke for å dømme
verden med for å frelse verden.
Den som ikke tror blir dømt på den siste dag
på grunnlag av Jesu Ord.
Troen kommer ved hørelsen og hørelsen ved
Kristi Ord. (Rom. 10,17)

Johannes 13
Jesu tale i den øvre sal begynner i kap. 13
og slutter med kap. 17.
Den begynner med kjærlighetserklæring for
Sine, og slutter med kjærlighetserklæring!
I kap. 13 vi skal se på betydningen av
fotvask for samfunn med Jesus.
Vi skal også se på fenomenet Judas
Iskariot.

1. Joh. 1,5-10 - Vi leser om samfunn med
Faderen og Sønnen, - og hverandre.
Joh. 13,1-4
v. 2 - Vi kan regne med at Satan var
tilstede under måltiden. (v.27)
v. 3 og 4 – Fil. 2,5-12 «en tjeners skikkelse»

Fotvask: Skikk mange steder fra
gammelt av. (Abraham og Lot tilbød
fotvask til englene som kom på besøk.)
Bader man på et offentlig sted må man
allikevel gå hjem med sandaler på
føtene.
v. 5-12 - Dere er rene (frelste), men ikke
alle... Den som er badet...
Joh. 3,5
Titus 3,5
Joh. 15,3
Ef. 5,25
Joh. 17,17

I vår vandring her på skitne stier må vi stadig
ty til fotvask for å ha rikt felleskap med Jesus
og hverandre. (Salme 139,23-24)
Jesus fortsetter nå hver dag, ved Ordet og
Ånden å vaske våre føtter.
Vi kan være med og dele Guds Ord sammen
for å oppfylle meningen med Jesu påbud om å
vaske hverandres føtter.
Les nå v. 12-17

v. 12 - Kort tid etter tok Jesus på Seg Sin
herlighet og satt Seg ved Gud den Almektige
Faders høyre hånd.
Påbudet om å vaske hverandres føtter er til
menigheten som er igjen her nede.
Samfunn med Faderen og Jesus, og
samfunn med hverandre, betinger at vi
vandrer i lyset, bekjenner våre synder, og
vasker føttene til hverandre. Vi er tjenere
som Jesus var tjener.
v. 17 Å skjønne noe er en ting. Å gjøre det er
en annen. Salig er den som gjør dette.

v. 18-19 – Salme 41,10 er verset Jesus siterer.
Jesus peker på denne salmen som en som
taler om Ham selv. Kan du finne andre ting i
denne salmen som taler om Jesus?
«Når det går i oppfyllelse...» gir oss en grunn
til å lese profetiene. For at vi skal kunne tro!
v. 20 Mange sendebud kan få oppdraget om å
lede noen til Jesus. Men kun Jesus er veien
til Gud.
Kanskje i denne sammenhengen betyr det at
Jesus kan også bruke slike som Judas til å
føre mennesker til Ham selv.

v. 21 – Jesus blir ikke upåvirket av menneskers
svik. At de ikke tar imot Ham er veldig sårende.
v. 22-26 Disipplene hørte det som Jesus sa i
vers 21, men versene 23 til 26 er nok internt
mellom Jesus, Johannes og Peter. (Peter har
forresten en lederrolle blant disipplene. Denne
hendelsen er et lite eksempel av dette.)
v. 27-30 Eneste eksempel i Bibelen der Satan
selv farer inn i et menneske.
«Det var natt».

v. 31-32 Korsdøden og oppstandelsen gjør at
Menneskesønnen Jesus blir gitt en spesiell
herlighet av Gud. Frelseren Jesus oppfyller
det Han ble sendt til å utføre. Den annen
person i treenigheten, som nå er blitt
menneske og ført fram frelsen for oss, har
enn ny herlighet i himmelen og på jorden.

v. 33 – Judas er borte nå, så Jesus kan kalle
dem for Sine barn.

v. 34-35 Tertullian skrev i en rapport til den
romerske regjering:
«Disse kristne er rare folk. De møter sammen
for å tilbe i upyntete rom. De har ingen
billedstøtter. De taler om en som heter Jesus,
som ikke er der, men som de synes å vente når
som helst. Og for en kjærlighet de har for Ham,
og hvor de elsker hverandre!»
v. 36-38 Markus 14, 27-31
«Selv om alle de andre.....»
Opprettelsen for Peter er i kap. 21
Poenget er at Jesus måtte gå veien til korset
alene!

Johannes 14
Joh. 13,36 - Peter spør, «Herre, hvor går du?»
Kapittel 14 begynner med et svar til Peters
spørsmål. Jesus åpenbarer noe som har vært
skjult i det gamle testamentet, nemlig at
oppstandelsen av legemet vil innebær noe mer
enn å oppstå til messiasriket her på jord, men
også innebære «romfart». (Salme 23,6 og salme
2,6)
Løftet til Abraham var et land og en ætt.
Ikke rart at disiplene hadde problem med det
Jesus sier her.

14, 1 – Uansett hvordan kriser tårner seg opp
mot Peter og oss alle, så har vi håpet! Ikke la
hjerte ditt forferdes. Tro på Jesus. Dette
hjelper i kriser.
Jesus bekrefter Sin stilling i Gud Faderen.
(også v.10)
14, 2-4 Himmelen er et virkelig sted der man skal
fysisk være til stede. Jesus skal en dag rykke oss
opp i luften, legemlig. 1. Tess. 4 13-18.
Dette var nytt for disiplene.
Thomas er den som stiller viktige spørsmål og
forlanger holdbare argumenter og solide beviser.
Er det noen som kjenner seg igjen?

v.5-6 Hvordan skal vi komme oss dit??
Evangeliet ekskluderer alle andre veier og
sannheter. Jesus var dogmatisk.
Dette er svært upopulært i samfunn og kirke.
Sannheten er dogmatisk!
2+2=4
v. 7-11 Filip vil se Guds herlighet, slik som
Moses og Jesaja så den. Ingen kan ha høyere
ønske enn det!
Jesus har utelukkende talt Faderens ord og
gjort Faderens gjerninger. Han har åpenbart
Faderen for dem. For et privilegium å være
vitne til det!

v. 12-15 På samme måte som Jesus talte
Faderens ord og gjorde Hans gjerninger skal vi
også tale Jesu ord og gjøre Hans gjerninger.
Husk at Jesus aldri talte eller gjorde noe uten
at Faderen hadde bestemt det.
Derfor heter det at «han skal gjøre de
gjerninger Jeg gjør.» Men større? Peter talte
slik at 3000 ble frelst på pinsedagen!!
Se på vers 14 og 15 i sammenheng med
hverandre. Ulydighet til Guds bud, og mangel
på kjærlighet til Jesus vil hindre bønnesvar.

v.16-17 Jesus åpenbarer for første gang at
den Hellige Ånd skal bli i de troende, ikke
bare i nådens tid, men til evig tid. Det betyr at
de kristne har noe verden ikke kan få.
(Rom. 8,9)
Legg merke til at Jesus sier, «Jeg vil be
Faderen, og Han skal gi....»
v. 16 Jesus er den første Talsmann, den
Hellige Ånd er den andre.
v.18-19 Jesu oppstandelse er garanti for min
oppstandelse.

v. 20 «dere i Meg» - frelsen
«Jeg i dere» - kristenlivet, helliggjørelse
Gal. 2,20
v.21-24 Lydighet er pga vår kjærlighet til
Jesus. Verden kommer til å bli presentert
evangeliet gjennom oss som elsker Jesus.
v.25-26 Disiplene ble minnet om de ord som
Jesus talte når de skrev ned det hellige nye
testamentet. (v. 17 Sannhetens Ånd)

v. 27-28 For tredje gang i 14. kapittel hører vi
trøstens ord om at Han skal komme igjen. v.1-3,
v. 18, og nå v. 27-28.
Den freden som Han gir er den som kunne gi
disiplene frimodighet til å lide for evangeliets
skyld. Den freden vil Han at vi skal ha. Han vil
gi oss den.
v.29 Som i Joh. 13,19 sier Han at et profetisk ord
som oppfylles er til for at vi skal tro når det skjer.
Johannes Ev er skrevet for at vi skal tro.
(Joh. 20,31)

v. 30-31 Jesus bryter opp og er på vei ut til
Getsemane hagen. Han skal i kamp mot
Satan, denne verdens fyrste. (Jesaja 50,5)

Johannes 15
Talt på veien til Getsemane hagen.
Noen mener at det kan være at Jesus tok
utgangspunkt i det store gyldne vintreet
skildret på portene til tempelplassen som de
passerte.
Andre mener Jesus talte ute i en vingård.
Vintreet representerer nasjonen Israel.
Salme 80, 9-10
Jesaja 5, 1-7

v.1 «Jeg er» - den syvende og siste gang i
Johannes Ev.
Denne store erklæringen kjenner vi veldig
godt til, men for apostlene var den en
revolusjonerende åpenbaring!
De knyttet sin identitet til nasjonen Israel,
Israels Gud, og Israels Messias.
Jesus sier at Han er den som de må knytte
identiteten til !!!!!

v.2 I alle engelske oversettelser jeg sjekket står
det «Hver gren i meg...»
Jeg lurer på hvorfor det står «Hver gren på
meg...» i alle norske oversettelser. Det er samme
ordet for preposisjonen «i», altså «en», i vers 2
som i vers 4.
«i Meg» er et uttrykk som sammenfatter alle sider
ved frelsen.
Temaet er: Vi er i Kristus for å bære frukt.
Det er ikke her poenget om frelse eller ikke frelse,
men om frukt eller ikke frukt.

Jesus vil at vi skal bære frukt, og enda mer frukt!
De kristne som ikke bærer frukt må tas bort fra
plassen sin i treet. Deres liv bærer ikke lenger
Åndens frukter. Gal. 5, 22-23
Har du kjent hvordan Gud (vingårdsmannen)
beskjærer deg??
Les Heb. 12, 11
Han vil at du skal bære mer frukt!
v. 3 Tenk tilbake til fotvask i kap. 13. (Husk at
dette handler om å kunne bære frukt.)
Se også Ef. 5,26
Tenk tilbake til vaskevannsfatet i tabernaklet.
Den var plassert etter brennoffer alteret.

v. 4 Se Joh. 8, 31
«Bli i Meg og Jeg i Dere.»
Enkle ord hver for seg,.... men satt sammen på en
slik måte er det ikke til å fatte.
v. 5 Nå lærer vi ikke bare at Gud vil at vi skal
bære «mer frukt», men også at vi skal bære
«mye frukt»!
Vi bærer ikke frukt uten å bli i Jesus.
v. 6 Les 1. Kor. 3, 5-17 som bakgrunn (særlig v. 15)
Dette handler om fruktbæring, ikke om frelsen.

v. 7-8 Hvorfor ber du om det eller det. Er det
fordi du ønsker å bære frukt?
Vårt fremste mål er å ære Gud. Don't forget it!
v. 9-11
Jesu bud er mulig å holde når vi er i Ham og i
Hans kjærlighet.
Joh. 16,24 knytter den fullkommen gleden i
Kristus sammen med bønnesvar. (v. 7)
(Se også Joh. 14 og sammenheng med
bønnesvar. «Jeg i Faderen og Faderen i Meg»)
v.12 «Mine bud» blir oppsummert i «Mitt
bud».
v. 13 Les 1. Joh. 3,16

v. 14 Jesus var i Gud, og gjorde bare det
Gud vil av Ham. Slik er det å være i Kristus,
å gjøre bare det Han vil av oss.
v. 14-17 Den nye intimiteten
Dere er ikke lenger kalt tjenere, men venner.
Jesus forteller alt, og skjuler ingenting.
Jesus har kalt oss, derfor er vi Hans ansvar.
Dere skal bære frukt som varer og få
bønnesvar i Jesu navn.
Dere skal elske hverandre.

v. 18-25 Over til verdens forhold til Jesus og
oss....... (1.Joh. 3, 10-13)
v. 26-27 Sannhetens Ånd skal vitne om
Jesus.
Også skulle apostlene.
Apostlenes lære (vitnesbyrd) blir gitt spesiell
betydning ved denne uttalelsen av Jesus.
De ble gitt ansvaret for den første misjonstid
og for å nedtegne det Nye Testamentet.
Joh. 14,26

Bønnesvar er et av de berørte tema i dette
og andre av kapitlene vi har vært igjennom.
Forholdet mellom Jesus og Faren skal lære
oss om vårt forhold til Jesus.
Lær om bønn og bønnesvar ved å høre når
Jesus ber til Sin Far. Fikk Han bønnesvar?
Får du bønnesvar?

Johannes 16
Jesus fortsetter talen til apostlene.
Han fortsetter å åpenbare nye sannheter, og
lover at det hele og fulle sannheten skal
åpenbares apostlene ved Den Hellige Ånd.
v. 1-4 Fortsetter fra kap. 15.
Det er ingen poeng i å popularisere Jesus for
verden. Sanne vitner, som apostlene, blir
aldri populære heller.
v. 4 Gud forbereder Sine på det de skal
igjennom. Det vil styrke troen deres når det
oppfylles.

v. 5-6 Jesus åpenbarer ting i tur og orden,
mens apostlene aner ikke Guds plan.
Guds tanker er høyere enn våre tanker.
v. 6 er bakteppe for det Jesus forteller videre.
v. 33 er konklusjonen.
v. 7 Talsmannen, »Comforter» (King James),
«Tröster» (Luther), Sannhetens Ånd blir mye
omtalt i denne siste talen til apostlene.
Som Eliesar ble sendt av Abraham til å føre
en brud heim til Isak, slik er Den Hellige Ånd
sendt fra Gud til å føre en vakker og ren
brud heim til Sønnen. 1. Mos. 24

v.8-11 Den Hellige Ånd skal føre verden til å
måte ta stilling til Jesus.
Det greske ordet for «overbevise» blir brukt i
rettsalen.
Den Hellige Ånd skal presentere en sak som
krever av oss å ta et valg på bakgrunn av
bevismaterialene.
v. 9 Vanntro er den største synd.
v. 10 Jesus er vår rettferdighet. Ikke bare tar
Jesus bort vår synd, men Han legger til Sin
rettferdighet. (Rom. 4 25)
v. 11 Dommen er allerede avsagt. Valget er
klart.

v. 12 – 15
Igjen ser vi at Jesus må åpenbare litt om
gangen fordi det er for mye å fordøye på en
gang. De må først oppleve det store med
Jesu soningsverk, oppstandelse, og
himmelfart.
Jesus skal la mye stå usagt igjen etter Seg.
Han lovte at hele sannheten skulle åpenbares
av Den Hellige Ånd til apostlene.
Ånden skal gi apostlene profetiene om ting som
skal komme.

Ånden skal herliggjøre Kristus.
Ånden skal ta av Jesu Sitt og vise oss det.
F. eks. - Når du ser noe i Skriften, og den
Herre Jesus blir stort for deg, da er det den
Hellige Ånd som gjør Sin gjerning i å
herliggjøre Kristus.
1. Kor. 2,9-10 forklarer v. 15.

v. 16-22 «En liten stund...» Hvor lenge er det??
Sju ganger hører vi denne frasen. Hvorfor
legger Jesus så vekt på det, og hva er det Han
henviser til?
Det blir klart i sammenhengen at Han snakker
om Sin forestående død og påfølgende
oppstandelse etter 3 dager.
Men det ligger også en annen «liten stund» her
«fordi Han går til Faderen». 2. Peter 3, 8-9 sier
noe om dette.
Er vers 22 et godt vers for deg idag?

v. 23-24 Det er tredje gangen Jesus taler om å
be i Hans navn.
Apostlene hadde aldri bedt til Gud i Jesu navn.
Det gjelder å være i Jesus, lyde Ham, slik Jesus
var i Faderen og var lydig i alt.
Han la Seg under Faderens vilje.
Eksempler: «Far,...Jeg vet at Du alltid hører Meg»
Jesus ba for Sine.
Han skulle be Faderen om å sende Talsmannen.
«...La kalken gå meg forbi, men.....»
Som i Joh. 15,11, Jesus taler om fullkommen
glede i samfunn med Seg.
De var sorgfulle og forvirret, så Jesus visste
de trengte oppmuntring.

v. 25-27
«den tid kommer» - Korset forandrer på mye.
Deretter skal man be til Faderen i Jesu
seierrike navn.
Faderen elsker oss for Jesu skyld.
v. 28 Tema for Johannes Evangelium.
Verset omfatter ikke bare Bethlehem, men
har evighets perspektivet.
v. 29-30 Johannes Evangelium er skrevet for
at vi også skal tro nettopp dette.

v. 31 Hvorfor spør Jesus om de tror?
v. 32 Troen deres ville ikke hindre at de
flyktet i alle retninger når Jesus ble tatt.
Troen ville oppleve en knekk, men Jesus vil
trøste dem.
Sammenlign verset med 1. Mos. 22 der
Abraham og Isak går alene mot offerstedet.
v. 33 Hele verset er sant.
v. 11 forteller oss at denne verdens fyrste er
dømt, men ikke at han er satt ut av spill ennå.
1. Joh. 5,19, Ef. 2,2, og 2. Kor. 4,4

Johannes 17
Avslutningen på Jesu tale til apostlene som
begynte i kap. 13 i den øvre salen i Jerusalem.
En lang tale - Han har mye å si på kort tid.
De har erfart at Han er Gud, og Han vil
bekreftet dette for dem i forberedelsen til
«Hans time» som er nært forestående.
De får nye åpenbaringer som gjør dem
istand til å tåle de påkjenninger som
kommer om veldig kort tid.
Oppgavene deres må bli klare for ettertid.
Talen kan sies å være Kristi testament for
apostlene.

Jesus begynner i kap. 13 med å legge fra Seg
klærne Sine og binde rundt Seg et håndkle.
Dette er betydningsfullt når vi ser hele talen
under ett.
Filipperbrevet 2,5-11 beskriver dette at Han
som var kledd i herlighet fra evighet av kom til
oss og tok på Seg en tjeners skikkelse.
Hans makt og herlighet la Han til side.
Han gjorde Seg avhengig av bønn til
Faderen.

Kap. 17 er Jesu bønn til Faderen. Han talte slik
at apostlene kunne høre. (Joh. 11,42)

Husker du når Han først sa «Min time»?
Riktig! Det var i bryllupet i Kaanan.
Maria skulle først etter «Hans time» bli renvasket
for den uberettiget skammen hun ble påført av
uedle mennesker.
Nå skulle hennes Sønn bli herliggjort av Gud.
v. 2 Hans makt består i at Han gir evig liv.
Igjen ser vi Guds utvelgelse.
Det er godt å være utvalgt!
Abraham var utvalgt... Jakob var utvalgt.... du
er utvalgt!
(Joh. 6,37 viser sammenheng mellom
utvelgelse og fri vilje.)

v. 3 «Jesus» er Hans navn som Frelser.
«Kristus» er Hans tittel som Messias,
Israels Salvede.
Frelsen ligger i dette om vi kjenner Gud
og Jesus Kristus.
v. 4 – 5
Joh. 19,30 og Fil. 2 (igjen)
Videre hører vi Jesus ber for apostlene.
Dette utelukker ikke oss andre på noen måte (v. 20)
men gjør at vi må ha respekt for at ikke alt må
nødvendigvis ha en videre adresse (eks. v. 12).

Les v. 6-12 Men først....
Legg merke til hvor mange ganger Han sier
at Gud har «gitt dem til Meg».
Utvelgelse og fri vilje er to doktriner
(læresetninger) som er like sanne. Hvordan
man veier dem opp mot hverandre har gitt
splittelse i den kristne kirke. Kalvin og
Arminius hadde forskjellige syn som går på
nettopp dette.
Jesus brukte dette uttrykket når Han talte med
Gud.
Utvelgelse er fra Guds side...Den frie vilje er fra
vår side.

v.9 Jesus ber for Sine idag også.
(utelukkende?)
Han døde for verden, hva mer kunne Han
gjøre?
Det er Den Hellig Ånds oppgave å
overbevise verden....(Joh. 16,8-11)
v. 10 Meningen med vår frelse er å gi ære
til Jesus Kristus. (også Ef. 3,10)
v. 11 Ett i Kristus. Frelsestrygghet.
v.12 Apostlene hadde hatt mye problemer
med å forstå åndelige ting. Allikevel sier Jesus
at de er frelste. Så må vi vel ikke vær fortvillet
om vi skulle ha noen spørsmål iblant vi også!

v. 13 «Fullkommen glede»! Joh. 15,11 og
Joh. 16,24 Dette har blitt et tema.
«Min fulle glede i seg»... går over all forstand.
Vi trenger Hans glede når vi skal møte
det som står i de neste versene.
(Psst...Ikke vær en sur kristen. Det er
ikke et slikt vitnesbyrd verden trenger å
møte.)
v.14-16 Vi er i verden men ikke av verden.
Fil.3,20 «Vårt borgerskap.....»
v. 17-19 «Helliget» betyr «skilt ut (fra verden)»
i Hans tjeneste.

v. 20 Denne «Yppersteprestelig bønn»
handler også om oss idag.
«Ved deres ord» - Apostlenes lære er nevnt
mye i det Nye Testamentet. Det er apostlene
som hadde oppgaven med å levere NT. Det er
Guds åpenbaring i Sitt Ord som er levert til
oss. Vi skal ikke trekke ifra eller legge til noe
som helst.
For eksempel, mormonerne kan ikke skryte av
å ha «apostlenes lære».
«Å komme til tro» kjenner vi igjen som tema
i Johannes Ev.
v. 21 Oppfylles i Kristi menighet. Vårt vitnesbyrd.
Les Ef. 4,1-6

v.22-23
Jesus i oss, og Gud i Jesus.
Enkelt men uutgrunnelig.
v. 24 Vi er skapt til felleskap med Gud. Jesus
ber om at vi skal være hos Ham i himmelen.
v.25 Den ufrelste verden kjenner ikke Gud,
selv om de snakker aldri så mye om «gud».
De som kjenner Jesus, kjenner Gud.
v. 26
Det er ikke tilfeldig at Jesus avslutter med
disse ord. Han vektlegger dermed agape
kjærlighet. (1. Kor. 13,13)

Tema for Hebreerbrevet er nettopp det som
vi ser i Johannes 17. Den Herre Jesus
Krist som den store Yppersteprest.
Heb. 7, 24-27
Her ser vi igjen hvordan det Gamle
Testamentet gir oss grunnlaget for det Nye.

Johannes 18
Fokus hos Johannes er på Jesus som Guds Sønn.
Fokus hos Lukas er Menneskesønnen.
Jesus er både sann Gud og sant Mennesket.
I kap. 18 og 19 ser vi Jesus som har full
kontroll. Han er verdig. Han er Guds Lam.
Gud har valgt tidspunktet, sted, og alle
omstendigheter. Hva som skjær vil oppfylle
profetier om Messias.

v. 1-2 Her pleide Jesus å gå. Vi leser aldri at
Han overnattet i Jerusalem. Ofte overnattet
Han ute eller i Betania når Han var i
Jerusalem.
Judas viste selvsagt dette.
2. Samuel 15,23 Absalom forråder David.
David krysser nemlig Kedron bekken i flukten
fra Jerusalem.
Johannes tar med Jesu yppersteprestelige
bønn i kap. 17, men ikke Jesu bønn i
Getsemane hagen.
Johannes tar ikke med angsten og lidingen.

v. 3 Minst 200 romerske soldater var med.
Rådsherrene visste at Jesus hadde kommet
Seg unna flere ganger før.
v. 4 Jesus hever seg over scenen som
utspenner seg med Judas kysset og det
hele. Han tar kommandoen. De kan ikke ta
Ham.
v. 5-6 I det Jesus uttaler «Jeg er», da blir
de alle slått ned.
2. Mos. 3,14
Johannes er alene om å rapportere dette.

v. 7-9 Jesus har regien.
De ville nok ha tatt med apostlene, men Han
skulle gå alene.
v. 10-11 Hvorfor ble ikke Peter tatt??
Legg merke til at dette med øret til
Malkus ble ikke det store emnet her.
Legen Lukas viser til empatien til Jesus.
«Begeret» er et betydningsfullt uttrykk i
Skriften. F. eks. Åp. 14,10

v. 12-13 Annas var sannsynligvis den som
hadde klekket ut planen om å ta Jesus.
Det er kun Johannes som nevner at Jesus ble
først tatt med til ham og etterpå til Kaifas.
Annas er veldig kjent fra historiske skrifter fra den tid.
Han var Saddukeer, altså han trodde ikke på
oppstandelse fra de døde, noe som GT var tydelig om.
Han var hva vi ville kalle liberal i teologien. Han hadde
vært yppersteprest i ca. 6 år, men trivdes best som
emeritus med 5 av sine sønner, en svigersønn, og
barnebarn som tjente videre i den stilling.
Han var en rik mann og korrupt leder som hadde
kontrollen på det meste. Han tjente seg rik på
salgsbodene i templet. Han likte ikke at Jesus hadde
nettopp kastet ut pengevekslerne og dueselgerne 4
dager før! (Markus 11,15)

v. 14 (Johannes 11,47-53) Planen var å
gjøre dette om til en politisk sak slik at
romerne ville drepe Jesus. Jødenes øverste
råd hadde ikke myndighet på den tid til å
dømme noen til døden. Det var forbeholdt
romerne.
Scenen skifter til Peter og Johannes. Det er
Johannes som er den ikke navngitte disippel
her, som vanlig.
v.15-16 Johannes var kjent med folket på
«innsiden».
Man kan regne med at han kjente godt
Nikodemus, f.eks.
Han får Peter inn i varmen.

v. 17 Peter er lett gjenkjennelig. Han er jo en
ledertype, og en som trekker til seg mye
oppmerksomhet. Jesus har bruk for slike
også.
Peter kommer snart til å bli den uredde Guds
mann som vi alle kan takke Gud for.
Men først må glansbildet ødelegges for alltid.
Æren skal tilhøre Gud, ikke mennesker.
v. 18 Peter kunne nok ikke la være med å
prate. Han avslørte seg fort med dialekten.
Johannes var observatør. Han klarte å holde
hodet kalt.

v. 19 Det er spørsmål om det er Annas eller
Kaifas som stiller spørsmålene her. (v.24)
v.19-21 Jesus svarer med at de må finne
noen som kan anklage ham. Han kan ikke
dømmes på grunnlag av eget vitnesbyrd.
Jesus viser ingen behov for selvforsvar.
v. 22-23 Jesus gjør dem oppmerksom på at
de bryter loven.
v. 25-27 Les Lukas 22, 31-32

v. 28 Legg merke til hvor religiøs disse var.
Han som var oppfyllelsen av påskelammet
side om side med de som ikke ville gjøre seg
urene før de skulle spise påskelammet. For
en ironi!
v. 29-32 Pilatus aner uråd. Han har ikke lyst til
dette her.
«...hva slags død Han skulle lide.»
Hvis jødene skulle ta liv av noen var det med
steining. Derfor måtte romerne gjøre det med
korsfestelse slik at profetiene skulle oppfylles.
(Salme 22)
Jesus sa at han skulle «bli løftet opp». Joh. 3,14
Også Matt. 20,19.

v. 33-35 Hvem er det som spør ut hvem?
Det er Pilatus som blir prøvd av Jesus.
v. 36 Det er ikke vi som skal føre inn Hans
rike på jord. Det er ikke politikere, heller.
Ikke FN. Ikke Israel. Ikke kristne Israels
venner.
Det er Gud selv som skal sette opp
Messiasriket. Les Daniel 2,44-5
v. 37-8 Pilatus har nok blitt preget av å stå
ansikt til ansikt med den Herre Jesus Kristus.
Han kan ikke unngå å legge merke til at det er
noe mer med dette Mennesket.

v. 39 Her viser Pilatus at han prøver alt han
kan for å unngå å ta et valg imot Jesus.

v. 40 Pilatus regner ikke med den
reaksjonen.
I neste kap. ser vi mer om hvordan Pilatus
lider under dette og blir rådvill.

Johannes 19
Romerriket var kjent for lov og rett. De styrte i
nesten 1000 år med jernhånd. Fred, velstand,
veier, beskyttelse, lov og rett var deres løfte til
folkeslagene.
Det å bryte loven, å dømme en uskyldig mann,
var ikke noe Pilatus kunne gjøre uten
konsekvenser. Samtidig gjorde han som en
politiker ville, å veie loven opp mot å få folket
mot seg. Han hadde tross alt fred i landet og
en god jobb!

Pilatus var i en meget vanskellig situasjon.
Han skjønte det var noe med Jesus som
angikk ham selv. Han var redd at Jesus
virkelig var en gud. Han var jo polyteist.
Han kom til å sto i de kristne
trosbekjennelser som den som pinte og
drepte Jesus.
v. 1-3

Se Jes. 52,14 og 53,5

v. 4-5 Pilatus hadde håpet at folket ville
være fornøyd med at Jesus ble pisket og
slått. Han ville slippe Jesus fri.
Det var ulovlig nok bare å slå en uskyldig
mann.
Sak. 6,12 og 9,9

v. 6 Pilatus vasker sine hender, men det tar
ikke bort skylden.
v.7-11 «større synd» Det finnes grader
med synd. Judas hadde mer fått mer lys
enn Pilatus. Dermed var hans synd større.

v. 12 Det er galt når en statsmann er
redd for sin stilling med folket eller med
dem han har over seg.
Er han drevet av prinsipp eller profitt?
En statsmann skal dømme rettferdig, og i
samsvar med lov og rett.

v. 13-15 Det er Pilatus som må velge mellom
keiseren eller Jesus. Og det er de religiøse
lederne som må velge mellom keiseren eller
Jesus.
Jesus reiser Seg over alt det som skjer.
v. 16

Se Ap.Gj. 2,23 for rette perspektivet.

J.Vernon McGee gir følgende nyttige analyse av Jesu død på
korset...(kort versjon)

Fra Guds synsvinkel er korset nådestolen der
Han som er hellig kan gi oss frelsen isteden for
dom. Jesus bar skylden og Gud er fornøyd.
Fra Kristi synsvinkel gjør Han Seg til syndofferet
for hele verden. Det er i lydighet til Faderen.

Fra mitt og ditt synsvinkel er det Kristus
som dør i vårt sted.
Fra Satans synsvinkel er det både en
seier og et nederlag. 1.Mos.3,15
Fra verdens synsvinkel er det intet annet
en en brutal justismord.
v. 17-18 3.Mos.4,12 Heb. 13,12
Golgata var utenfor datidens bymurer.

v. 19-22 Språkene som er listet opp understreker at
Jesu død gjelder for hele verden.
Pilatus tar igjen og bruker dette som en trussel
overfor de jødiske rådsherrene om hva de kan
forvente seg hvis de ypper seg mot hans makt.
v. 23-24 Salme 22,19
Ingen av de fire evangeliene dveler med
detaljer omkring korsfestelsen.
Det var mørkt, og dette var noe mellom
Faderen og Sønnen som utspant seg.
De sterkeste bildene finner vi i 1.Mos. 22,
Salme 22, Jesaja 53 og 3.Mos. 16

v. 25-27 Se Joh. 2,3-4 Nå er Hans time
kommet. Maria får gjenopprettet sitt gode
navn og rykte ved at Jesus blir herliggjort som
Guds Sønn.
Alfred Edersheim i sin murstein bind 2 side
603 av «Life and Times of Jesus the Messiah»
(skrevet i1883) forklarer slik:
Johannes tok Maria og de andre kvinnene med
til Jesus.
Etter at Jesus talte disse ord tar Johannes
Maria bort fra korsets fot til sitt eget hjem.
Han kommer så alene tilbake og er øyenvitne
til siste delen av den dramatiske ettermiddag.

De andre kvinnene som nevnt i de andre
evangeliene flytter seg så lengre tilbake fra
foten av korset. Matt. 27,55
v.28 Salme 22,15-16 Det var vanskelig å
snakke tydelig i denne tilstanden.
v.29-30 Salme 69,22 Etter at Han hadde fått
eddikken kunne Han greie å proklamere disse
salige ord. «Det er fullbrakt!» Joh. 17,4
Han viste Seg som Herre over døden ved at ikke
døden tok Ham, men at Han døde frivillig. Han
«oppgav ånden».

v. 31-37 Johannes var der for å vitne om
disse ting. Han så og rapporterte nøyaktig
hva han så.
2.Mos. 12,46
Salme 34,21
Sak. 12,10 og 13,6
Disse er de fakta som Johannes var
øyenvitne til. Han forteller dem for at du skal
tro! Tro at Jesus døde for deg! v.35
Nå skal vi lese om to «skapdisipler» av
Jesus. v.38-39
Johannes kjente Nikodemus. Vi ser ham i
kapittel 3 og i kapittel 7,50-51

Myrra fikk barnet Jesus i gave av de vise
menn. Han ble tullet inn i lintøy. Han ble født
for å død på korset.
Johannes er veldig nøye med beskrivelsen
her om hvordan legemet ble behandlet. Det er
fordi på søndagsmorgen når han så hvordan
skallet av lintøy lå der som en mummi, med
svetteduken til sides, da kunne han bekrefte
at intet mindre enn oppstandelsen hadde
funnet sted.
v.40-42 Jes. 53,9

Johannes 20
Oppstandelsen er tema for alle
taler\prekener i NT fra og med pinsedagen.
1. Kor. 15 er kjent som
«oppstandelseskapittelet» i Bibelen. Les
vers 14, og 17-18
Johannes skriver som øyenvitne.
Gud ber oss ikke om å tro på noe som ikke
kan bevises.

Vers 1 - «Første dag i uken»
Sabbaten hører til den første skapelsen.
Jesus Kristus har skapt noe nytt!
Pinsedagen faller også på søndagen.
«Påske» i GT ble oppfylt med korsfestelsen.
1. Kor. 5,7
«Førstegrøden» høytiden som skulle holdes
«morgenen etter sabbaten» (3. Mos. 23,11) ble
oppfylt med oppstandelsen. 1. Kor. 15, 20-23
En nærmere studie av den høytidsdagen i
forhold til dens oppfyllelse i Kristi oppstandelse
er trosstyrkende (...for dem som tror).

En sammendrag av evangelienes
beretninger om oppstandelsensmorgen kan
virke innfløkt men bidrar til å vise at det var
stor dramatikk og mye aktivitet.
Vers 2 - Johannes skriver om seg selv at han
er «disippelen som Jesus elsket». Kan du si
det samme om deg selv? Har du kjent Jesu
kjærlighet for deg?
Johannes hadde merket at Jesus var glad i
ham. Dette er et personlig vitnesbyrd.

Først så trodde Maria Magdalene at Jesu
fiender hadde stjålet Jesu legeme, men
senere var det spredd rykter om at Jesu
venner hadde stjålet legemet!
Vers 3-4 Johannes var en ung disippel. Han
var en gammel mann når han skrev Johannes
Åpenbaring. Han satset hele livet på
sannheten om Jesu oppstandelse.
Jeg lurer litt på om Johannes var litt kry for at
han en gang var så lett på foten?
Konkurranseinstinktet er ikke fremmed for
noen av oss gutta-boys.

v. 5 – 7 Peter var lederen for apostlene.
Linklærne lå der som omhyllet en kropp som
en gang hadde vært inni dem. Ingen hadde
stjålet legemet!
Johannes er nøye med beskrivelsen av
akkurat dette med hensyn til bevisføring.
v. 8 – 9 Å tro betyr ikke at man har total
oversikt! Jesus kommer til å vise Seg og
åpne Skriften for dem som tror.
v. 10 Vi kan ha grunn til å mene at Jesu mor
Maria bodde hos Johannes da i Jerusalem.
Johannes skulle fortelle henne nå hva han
hadde sett. Lurer på hva hun tenkte?

Markus 16, 9 forklarer også at Maria fra Magdala
var den første som ser den oppstandne Jesus.
Jesus hadde kastet ut av henne sju demoner.
Ordspråkene 8,17 passer fint å lese her.
v. 11 – 18 Les i sammenheng.
Det er to vitner i gravhulen. Moses og Elias
var to vitner fra himmelen på forklarelsens
berg. To vitner kommer til å innta verdens
nyhetsbilder snart.
v. 17 Lukas 16,22, Matt. 27, 52-53, Ef. 4, 8-10

v. 19 «Fred være med dere»!

v. 20 Johannes trekker frem bevisene. Disse
kommer til å være viktige for alle som skal
tro i fremtiden.

v. 21 -22 Dette har skjedd kun en gang før i
menneskets historie....
Kristus pustet inn i disse evig liv.

v. 23 Dette verset kan lett misforstås.
Det står ingen sted hverken i Apostlenes
Gjerninger eller epistlene om noen apostel
som tilga synd. Det ble forkynt om Jesu blod
som alene kan ta bort synd. Gud alene kan tilgi
på grunn av blodet.
Apostlene forkynte i Jesu navn syndenes
forlatelse.
Syndene er allerede gjort opp for. Ved troen
får man tilgivelse for syndene. Man forkynner
om dette slik at folk kan ta stilling til det selv.
Den Hellige Ånd som de har nettopp mottatt
skal være med dem i oppdraget.

v. 24 – 29 Åtte dager senere – les i
sammenheng.
Jesus hadde Sitt himmelske legeme.
Han hadde reist Seg selv opp ut av linklærne,
gått igjennom en stengt grav og gjennom
stenkte dører, men likevel var gjenkjennelig
og Seg selv på alle måter.
Han kunne reise lange avstander i ett nu.
Sårene (uten smerter) kommer Han til å bære
alltid til minne om hvordan vi ble kjøpt.
Tomas tvilte sterkt selv om alle de andre var
øyenvitner! Kunne han ikke merke deres
glede og iver?!

«Min Herre og min Gud» er det sterkeste
vitnesbyrd i Bibelen. Tomas erkjenner at
Jesus er faktisk Gud!
Oppstandelsen er den segl på at Jesus er
den Han sa Han var. Han beviste Seg som
Herre over døden.
Tomas hadde ualminnelig sterk tvil, men et
ualminnelig sterkt vitnesbyrd.
Det er en velsignelse på alle dem i vår tid som
tar imot bevisføringen om Jesu død og
oppstandelse.... og tror. 1. Peter 1, 8-9

v. 30 – 31 Nøkkelen til Johannes Ev.
Det er syv tegn/under som er beskrevet i
Johannes:
1)Vann til vin,
2)Adelsmannens dødsyke sønn helbredet ved ett ord fra Jesus på
lang avstand,
3)Helbredet langtidssyk man ved Betesdadammen på Sabbaten
4)Gir mat til tusenvis,
5)Går på vannet
6)Gir syn til en blindfødt
7)Reiser Lasarus opp.

Johannes bruker disse som bevis for at Jesus er
Messias, Guds Sønn! (Se Joh. 21,25)
Poenget er at dere ved tro får evig liv!

Johannes 21
Johannes Ev. begynner med en prolog, og
avslutter med en epilog.
Prologen viser Jesus som Gud Skaperen
fra evighet, og epilogen viser at den
oppstandne Jesus er fremdeles Herre for
Sine tjenerne.
Fiske episoden – v. 1-11
Jesus skal dirigere vår tjeneste.

Det var her Jesus ba dem om å vente på Seg.
De var på riktig sted. At Peter var den som
bestemmer hva som skulle gjøres var lik seg.
Det er ikke alltid lett å vite nøyaktig hva vi skal
gjøre. Jesus bebreider ingen her, men når
han dirigere opplegget, så blir det fangst.
v. 1 – 3 Disse var eksperter! Og de fikk
ingenting....
Det var sju disipler tilstede. Henry Morris
mener at det kan være symbolsk for alle
fiskerne, også oss. Sjutallet er fra 1. Mosebok
1 og gjennom hele Skriften et symbol på helhet
(syv dagers skapelsesuke).

v. 4 Det er noe med den oppstandne Jesus
som vi ikke får helt tak i. Han var
gjenkjennelig, men likevel var det ikke alltid at
Han ble gjenkjent! Det er noe her som ligger
utenfor vår erfaring. Dette skjedde alt for
mange ganger i forskjellige sammenhenger til
at vi kan forklare det. Heller ikke Johannes gir
noen forklaring.
v. 5 Kort svar - «Nei» Det er aldri moro å
erkjenne når vi ikke får fisk.
v. 6 Husk tre år tidligere? Lukas 5, 1-11

v. 7 Johannes har større åndelig antenne enn
Peter. Joh. 20,8
Det er allikevel Peter som vil til Jesus først av
alle!
v. 8 – 11 Dette siste underet handler om Kristi
gjerning etter oppstandelsen. Det handler om
oss.
v. 9 Kristus kan skaffe fisk selv, men Han gir
oss det privilegium å være menneskefiskere.
153 er ikke tilfeldig her. Nummeret
representerer alle folkegruppene i verden.

Garnet revnet ikke. Garnet er evangeliet!
v. 12-14 For Jesus er det viktig at Han får gi oss
mat. Det er forutsetning for den tjenesten Han
sender oss ut på.
Det er den oppstandne Jesus som gir oss mat.
I de neste versene ser vi Simon blir gjeninnsatt
som leder, som Peter - steinmannen.
v. 15 Les Matt. 16, 17-18
Jesus bruker ordet agape og Peter svarer
ydmykt med fileo. Peter hadde vært svært så
selvsikker før Jesus ble tatt, men ikke nå lenger.
Nederlaget lærte ham noe.
Fø de små lammene! 1. Peter 2,2

v. 16 Pass på sauene!
Lammene følger sauene, men sauene trenger
man å passe på.
v. 17 Jesus bruker ordet fileo denne gangen.
Gi sauene Mine mat! Modne kristne trenger mat.
Legg merke til at Jesus sier hver gang....»Mine»
Fiskefangsten var en ting, men nå snakker Han
om Sine. Evangelisering er en ting og
oppbyggelse er en annen.

Hovedbudskapet i denne episoden med
Peter er at det er kjærligheten til Jesus som
teller. Som Peter, så er det ofte vanskelig å
fortelle Jesus at vi er glad i Ham når vi
svikter Ham. Se også 1. Peter 4,8
Jesus reiser Peter opp igjen til tjenesten som
leder for apostlene. «The rock man»
Kjærligheten til Jesus skal være hans
motivasjon og styrken.
Les 1. Peter 5, 1-4
v. 18 – 19 Jesus forteller Peter at han skal
bli martyr. Peter hadde tidligere sagt at han
ville det.
«Følg meg» har Peter hørt før.

v. 20 – 22
Johannes skal faktisk være vitne til alle
begivenhetene rundt Jesu gjenkomst i
Åpenbaringen.
Jesus sier til Peter. Det har du ingenting
med. Du skal bare følge meg. Kanskje noe
her for meg og deg...
v. 23 Trenger vi ha alle svarene på alle ting
før vi kan tjene Jesus? Når Jesus kommer
igjen er ikke for oss å vite heller. Tjenesten
fortsetter uansett.

v. 24 Johannes er opptatt av at vi skal kunne
tro på en troverdig bok. Dette skriver han
også i slutten av Johannes Åpenbaring.
Vitnesbyrdet er troverdig og sant.
Tror du at Johannes har grunn til å lyve for
oss? Har han noen gang hatt noe igjen for
det?
Les og tro.
v. 25 Her er det bare å sitte tilbake og grunne
over dette. Slapp av, vi har en evighet framfor
oss.
Husk at Johannes var øyenvitne til alt dette,
men også kjente han til Jesu kjærlighet som
overgår alt.

