E VA N G E L I E T I F Ø L G E J O H A N N E S

“ØRNEN” JOHANNES
• “Da han var oppstått fra de døde, mintes hans

disipler at han hadde sagt dette. Og de trodde
Skriften og det ord Jesus hadde sagt.” (2:22)

• “For Johannes var ennå ikke kastet i fengsel.” (3:24)
• “For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke

var herliggjort.” (7:39)

• “Dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men

da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette
var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for
ham.” (12:16)

• Et ovenfra- og etterpå-perspektiv.

ULIKHETER FRA SYNOPTIKERNE
• Bare 8 % har noen form for paralleller hos Matteus, Markus eller Lukas.
• Jesus forkynner ikke om “Guds rike”, men om evig liv og oppstandelse.
• Jesu dåp, fristelse og transfigurasjon er utelatt.
• Ingen onde ånder drives ut, ingen innstiftelse av nattverden.
• Lengre samtaler og diskusjoner
• Mye mer undervisning om Den hellige ånd, og om at den som tror har fått

Ånden.

ANNET SOM VEKTLEGGES
• Hvor Jesus kommer fra, hans guddommelighet.
• Jesu enhet med Faderen: “Jeg og Far er ett.”
• Vann
• At Gud tar bolig i den som tror
• At den som tror allerede har evig liv (f.eks. 3:18, 5:24), og at den som ikke

tror allerede er dømt (3:18, 8:24).

• At evig liv gis gjennom Jesu ord (5:24, 6:63, 68).
• At det sentrale er å tro på Jesus (‘tro’ nevnes nesten 100 ganger) (3:16,

6:28-29)

F O R F AT T E R

• 21:20, 24: “Den disippelen som Jesus elsket…vitner om dette og

har skrevet dette, og vi vet at hans vitneutsagn er sant.”
• Apostelen Johannes nevnes ikke ved navn, og døperen kalles

derfor bare “Johannes”.
• Kirkehistorisk støtte for at apostelen Johannes skrev det fra Efesus

til menighetene i Asia:
• Papias (ca. 70-163 e.Kr., biskop i Asia)
• Polykarp (ca. 69-155 e.Kr., disippel av Johannes)
• Ireneus (ca. 130-200 e.Kr., disippel av Polykarp)
• Klement av Alexandria (ca. 150-215), Tertullian (ca. 160-240),

Eusebius (ca. 264-340)
• Ingen stilte spørsmålstegn ved dette, selv om noen gjorde det

med Joh åp.
• Mulig at “vi” er noen andre som skriver med Johannes som kilde.

Uansett “evangeliet ifølge Johannes”.

• Nevnes 5 ganger. “Den andre disippelen” eller

“DISIPPELEN SOM
JESUS ELSKET”

“en annen disippel” nevnes 6 ganger, og disse
knyttes sammen i 20:2.

• Var mest sannsynlig en av de 12, siden han var til

stede under nattverden (Matt 26:20, Mark 14:17)

• Peter, Andreas, Filip, Tomas og Judas nevnes

ved navn. I teorien kan forfatteren være hvem
som helst av de andre.

• Satt nærmest Jesus under nattverden (13:23,

21:20), mest sannsynlig Peter, Jakob eller
Johannes. Peter nevnes ved navn, mens Jakob
døde tidlig (Apg 12:1-2, 44 e.Kr.).

• Trolig et navn som ble gitt Johannes av

kretsen bak “vi” i 21:24.
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Det eldste NT-manuskriptet
Inneholder Joh 18:31-33 + 18:37-38
Oppdaget i 1934. Da hadde Johannesevangeliet blitt
avskrevet av mange som for sent skrevet til å ha noe
særlig historisk verdi (dvs. siste del av 100-tallet).
Datert til 120-140 e.Kr. —> evangeliet skrevet senest på
90-tallet. Kirkefedre bekrefter dette.

H E N S I K T E N M E D E VA N G E L I E T
“Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i
denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for
at dere ved troen skal ha liv i hans navn.” (20:30-31)
1. For et ikke-troende gresktalende publikum, og for å oppbygge troende som møtte
motstand.
2. Muligens for å utfylle synoptikerne. “But, last of all, John, perceiving that the external facts had
been made plain in the Gospel, being urged by his friends, and inspired by the Spirit,
composed a spiritual Gospel.” (Klement av Alexandria (150-215 e.Kr.), sitert i Eusebius’ Eccl.
6.14.7)
3. Muligens for å gå imot gnostikere. “Johannes, Herrens disippel, forkynner denne tro, og søker,
ved å proklamere evangeliet, å fjerne den vranglæren som Cerinthus hadde spredt blant folk
[...] slik at han kunne motbevise dem og overbevise dem at det finnes bare én Gud, som skapte
alle ting ved sitt Ord; og ikke, som de hevder, at Skaperen var én, men Faderen og Herren en
annen; og at Skaperens Sønn var én, men at Kristus fra oven var en annen.” (Ireneus (130-200
e.Kr.), Mot kjetterne 3.11.1)

HISTORISK SITUASJON?
• Etter år 70 ble fariseerne de religiøse lederne, siden saddukeerne var knyttet til tempelet. Bare

fariseere nevnes av Johannes (4:1, 7:32, 9:13, 11:46, 12:19, 12:42).
• De jødiske kristne fikk en forbannelse rettet mot seg i synagogeliturgien ca 85 e.Kr.: “Måtte

nasareerne og vranglærerne bli plutselig ødelagt og fjernet fra Livets bok.”
• Leserne kan ha blitt utvist fra synagogene fordi de trodde at Jesus var Messias (9:22, 12:42, 16:2).
• Noe ser ut til å ha skjedd med uttrykket “jødene”. Alle Jesu motstandere kalles “jødene”, noe som

peker på en senere dato enn synoptikerne. Hos Johannes brukes det bare om religion, ikke om
nasjonalitet.
• “Vi” og “de” gjennom hele evangeliet, spes. 3:11 hvor “jeg” blir til “vi”. Vi kan få følelsen av at det

er et slags forsvar for de kristne mot jødene, hvor Dommeren Jesus ironisk nok også er anklaget for
ikke å være Messias, med alle “vitnene” som vitner om ham.

T E M A : V I T N E R T I L J E S U F O R S VA R
47x

1. Døperen Johannes (kap 1, 3:22-30)
2. Mennesker (Andreas, Filip, Natanael,
disiplene (3:11, 15:27), den
samaritanske kvinnen (4:39), den
blinde mannen (9:17), Marta (11:27),
forfatteren (19:35, 21:24))
3. Jesu gjerninger (5:36, 10:25)
4. Faderen (5:37, 8:18)
5. Skriftene (5:39)
6. Jesus selv (8:18)
7. Ånden (15:26)

“vitne”

Rettssak:
- Jes 43-48: Guds rettssak mot Israel
- Gud, inkarnert i Jesus, fører sak mot
“verden”, inkarnert i “jødene”.
Mest i kap 5-12, den store diskusjonen
mellom “jødene” og Jesus.
Målet: Lede til tro på Jesus

47x

“Hva mener du om ham?” (9:17)

“vitne”

“Vi vet at Jesus bare var et menneske.” (fra 9:24)
“Men dette vet jeg: Jeg var blind, og nå ser jeg.” (9:25)
Hva ville du sagt?

7 “JEG ER”
1. Livets brød (6:35)
2. Verdens lys (9:5)
3. Porten (10:9)
4. Den gode hyrde (10:11)
5. Oppstandelsen og livet (11:25)
6. Veien, sannheten og livet (14:6)
7. Det sanne vintre (15:1)

7 TEGN
( F O R Å F Ø R E T I L T R O PÅ J E S U S , 2 0 : 3 0 - 3 1 )
1. Vann til vin (2:1-11)
2. Embetsmanns sønn helbredet (4:46-54)
3. Lam mann ved dam helbredet (5:1-9)
4. 5000 mettet (6:1-14)
5. Går på vannet (6:16-21)
6. Mann født blind helbredet (9:1-7)
7. Lasarus vekket opp (11:38-44)

1. Bryllup (2:1)
2. Første påske (2:13, 23)

7 HØYTIDER

3. Ukjent høytid (5:1)
4. Andre påske (6:4)
5. Løvhyttefesten (7:2)
6. Tempelinnvielsesfesten (10:22)
7. Tredje påske (11:55)

STRUKTUR
1,1-18

Prolog

1,19 - 11,57

7 tegn

Kap 12

Jesus rir inn i Jerusalem

Kap 13-17

Siste ord til disiplene

Del 1

(6 høytider)

Del 2

(7. høytid: 3. påske)
Kap 18-20
Kap 21

Død og oppstandelse
Epilog

• Den universelle tanke eller ‘fornuft’ bak alt som

eksisterer, kraften som strukturerte universet.

For grekere

• Logos styrer og kontrollerer alt.
• Jesus: Kraften/tanken som strukturerte og styrer hele

universet ble personifisert i ham.

ORDET (LOGOS)
• “I begynnelsen” —> 1 Mos 1:1. Verden ble skapt ved Guds ord.
• Gud taler —> Guds ord som kom til profetene
• Visdommen (spes. Ordsp 8:22-31) —> Tar Guds rolle men er forskjellig

fra Gud, identifisert med Guds tanke/fornuft i gresk-talende jødedom

• Jesus skapte verden, Gud taler gjennom ham, Guds ord ble

personifisert i ham. Å avvise Jesus er å avvise Gud og Guds ord.

For jøder

TEMAER SOM INTRODUSERES I PROLOGEN
• v. 1: Jesus eksisterte før han kom som menneske —> 8:58, 17:5
• v. 1, 18: Jesu enhet med Gud —> 8:58, 10:30, 20:28
• v. 4: Evig liv kom med Jesus —> 5:26, 6:33, 10:10, 11:25-26, 14:6
• v. 4, 9: Lyset kom med Jesus —> 3:19, 8:12, 12:46
• v. 5, 9, 14: Konflikten mellom lys og mørke —> 3:19, 8:12, 12:35, 46
• v. 7, 12: Tro på Jesus —> 2:11, 3:16, 18, 36, 5:24, 6:69, 11:25, 14:1, 16:27, 17:21, 20:25
• v. 10, 11: Avvisning av Jesus —> 3:11, 32, 4:44, 7:1, 8:59, 10:31, 12:37-40, 48, 15:18
• v. 14: Jesu herlighet —> 12:41, 17:5, 22, 24
• v. 14, 17: Guds nåde og sannhet i Jesus —> 4:24, 8:32, 14:6, 17:17, 18:38
• v. 18: Jesus åpenbarer Gud for oss —> 3:34, 8:19, 38, 12:49-50, 14:6-11, 17:8

SYMBOLIKK I KAP 2
• v. 1-12
- “seks vannkar… som brukes i jødenes renselsesskikker” —> en god vin
- vannrenselse —> Jesu blod vil rense
• v. 13-22:
- Jesus “renser” tempelet og sier han skal reise det opp igjen på 3 dager
‣ Samme tema som i forrige avsnitt: Den nye pakt kommer
‣ 1,14: Jesu kropp er møtestedet mellom himmel og jord (det nye tempelet)
‣ Det nye tempelet skal bli reist opp etter 3 dager
‣ Leserne vet at templet i Jerusalem ble ødelagt i år 70, men de vet også at

han snakket om seg selv.

3:1-21

• v. 3, 5 + 1,13: Født på ny = født av vann og Ånd = født av Gud
• Født på ny: Ikke ‘født igjen’, men ’født ovenfra’
• født av vann og Ånd:
• Sier han at dåp er nødvendig for å komme inn i Guds rike?
• Kunne forstås slik av de første leserne, men kunne Jesus forvente det av

Nikodemus? (v. 10)

• Bryter med “tro alene” i resten av evangeliet og NT

“ F Ø D T AV VA N N O G Å N D ” : B I L L E D L I G T O L K N I N G

• Esek 36,25-27: “Og jeg vil stenke rent vann på dere,

så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra
alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.
Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i
dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi
dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og
jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og
holder mine lover og gjør etter dem.”

• Jes 44,3: “For jeg vil øse vann over det tørste og

strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min Ånd
over din ætt og min velsignelse over din etterslekt.”

• GT: Både vann og ånd er

symboler på Guds fornyende og
rensende handling, og noen
ganger er begge brukt sammen.
(Også i 1 Kor 6:11 og 12:13)

• Dette var noe en “Israels lærer”

burde vite.

• En tolkning som går tilbake til

200-tallet.

3:1-21
• 3,11: “Vi” er flere enn Jesus.
• Jesus + Faderen i 14:23, 17:11, 22, men der er det tydelig i

konteksten. Noe merkelig å si at Jesus og Faderen taler om det de
har sett…?
• Trolig Jesus + disiplene, selv om de ikke nevnes i avsnittet. Inkludert

de første kristne som “vi” i 1:14, 16, 9:4 og 21:24.
• 3,14-21 —> 4 Mos 21:1-9
• løftet opp —> korsfestet
• Dommen kommer når Jesus kommer tilbake, men alle som ikke tror

er allerede dømt (3:36)

• 2 Mos 3:14 på gresk:
• “Jeg er den jeg er” blir oversatt “Jeg er

den værende”(ego eimi ho on)

• “Jeg er har sendt meg” = “Den værende

har sendt meg” (ho on har sendt meg)

• Ikke alltid guddommelig ment (f.eks. 9:9)
• “Jeg er”-utsagnene (“ego eimi”) setter likevel

Jesus i et nært og spesielt forhold til Gud.

• 5 Mos 32,39 (gr.): “Se nå at jeg er, og det er

ingen gud foruten meg.” (jf. Jes 41:4 og
43:10)

• Tydeligst i 8:58 og 18:5-6

“JEG ER”

6,2-6
“UNDESIGNED COINCIDENCES”
• Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til

ham. Han sa da til Filip: "Hvor skal vi kjøpe brød så alle
disse kan få noe å spise?" (6:5)
• Hvorfor akkurat Filip?
• Luk 9,10: Da tok han dem med og trakk seg tilbake,

bortover mot en by som heter Betsaida, for å være alene
med dem.
• Joh 1,44: Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas

var fra.
• “Det er lett å finne på en løgn, men du kan ikke få andre

med på løgnen din.” (Tim McGrew)
• Trolig ingen konspirasjonsteori, men rett og slett sannheten.

Lydia McGrew

JEG ER LIVETS BRØD (6,35)
Kontekst: Påske (v. 4) (med usyret brød), etter at de 5000 blir mettet.
Både tegnet og talen viser at Jesus er NTs manna (v. 49-50).
Jesus metter fullstendig den åndelige sulten.
Noen reagerer med å trekke seg unna (v. 60, 66). Leserne ville trolig tenke på nattverd
fra v. 53, siden “drikke hans blod” plutselig dukker opp. (Johannes’ alternative nattverd)
Men 6,40: Spise og drikke er en metafor for å tro på ham.
Nattverd er ikke nødvendig for frelse.
Mot gnostikere: Vekt på at Jesus kommer fra himmelen (hans guddommelighet), hans
kropp (hans menneskelighet) og at tro er nok.

1. HAR DU OPPDAGET NOE NYTT MED JESUS?

2. H A R D U O P P D A G E T N O E N Y T T M E D
( J O H A N N E S ) E VA N G E L I E T ?

7:37-39

• Løvhyttefesten: Man ba om høstregn, og endetidselvene i Sak 14 ble

symbolisert med en prosesjon til Siloamdammen hver dag for å hente vann,
som siden ble helt ut som takkeoffer.
• Sak 14 ble lest og tolket sammen med Esek 47. Disse to tekstene sammen sa

at vann ville strømme fra templet og gi liv til hele jorden. Vannhentingsseremonien pekte mot dette.
• Jesus annonserer at han er Den Hellige Ånds kilde og endetidselvene i Sak 14.

• Utelatt av alle de tidligste manuskripter, men

sannsynligvis likevel en sann historie. Finnes på
forskjellige steder i ulike manuskripter, hovedsaklig i
Johannes men også i Lukas.

7:53 - 8:11

• Oljeberget (v. 1) og "satte seg og underviste" (v. 2)

nevnes aldri ellers i Johannes men nevnes hos
synoptikerne.

• Skriftlærde (v. 3) nevnes heller aldri ellers i Johannes, han

forholder seg mest til fariseerne.

• Unaturlig overgang til v. 12. Hvem er “dem”, når det ikke

var noen igjen?

• "Igjen talte Jesus til dem" ser ut til å brukes i Johannes

kun om noe som skjer rett etter det forrige, i samme
samtale.

• I v. 20 er han ved tempelkisten, hvor det trolig ikke var så

mye sand å skrive i….?

8 , 3 1 - 5 9 : K O N F R O N TA S J O N M E D J Ø D E N E

JESUS
Sannheten skal sette dere fri.

JØDENE
Men vi er Abrahams ætt og har aldri vært
slaver under noen!

Alle synder er derfor slaver av synden. Jeg kan sette dere fri fra den. Jeg
taler det jeg har sett hos min Far, og dere gjør det dere har hørt av deres Men vår far er jo Abraham!
far.
Da hadde dere gjort Abrahams gjerninger. Men dere prøver i stedet å
drepe meg, noe Abraham ikke ville gjort.

Vi har Gud til far!

Da hadde dere elsket meg, for jeg kommer fra ham. Men dere har i
stedet djevelen til far, siden dere vil drepe meg. Og han er løgnens far,
derfor tror dere meg ikke når jeg sier sannheten.

Du er en besatt samaritan!

Jeg er ikke besatt, i stedet ærer jeg min Far. Den som tar vare på mine
ord, skal aldri dø.
Ja, for jeg kjenner Gud, og Abraham så fram til min tid og gledet seg.
Før Abraham var, Jeg Er.

Du er besatt! Selv Abraham døde, men
du er større enn ham siden du gir evig
liv?!
Du er ennå ikke 50 år og har sett
Abraham?!
“!$#!!@%#!!”

JEG ER PORTEN/DEN
GODE GJETEREN (10:9, 11)
• Publikum: Fariseere ++
• Bakgrunn i GT: Sal 23:1, Esek 34, Jer 23, Sak 9 & 11
• Fariseerne = tyver, røvere og fremmede. De er de nye dårlige hyrdene fra Esek 34.

Kontrasten er Jesus, som går gjennom porten og som selv er porten og Den gode
hyrden (Messias, Esek 34:23)

• Lesernes motstandere jødene tar feil. Deres ledere er de dårlige gjeterne fra GT.
• Når gnostikerne brakte forvirring og usikkerhet, ville Jesus vise veien. De trenger

ikke bekymre seg fordi de kjenner hans stemme.

• Gnostikerne er også tyver og røvere fordi de prøver å klatre over gjerdet til frelse og

ikke går gjennom tro på Jesus.

Hvordan har du erfart Jesu stemme?

http://bibelnerden.no/nt/evangelieneapg/joh.html

“DERE ER GUDER” (10:34-36)
•

Fra Sal 82:6 kaller folkets ledere “guder” fordi de ble sett på som Guds guddommelige råd på
jorden (82:1-2), men de var likevel dødelige (82:7).

•

“Fra det mindre til det større”: Hvis mennesker kunne kalles guder fordi de fikk Guds Ord, hvorfor
har de da problemer med at han kaller seg Guds Sønn?

•

v. 36: Jesus sier at han er “helliggjort”. Dette kan ha med tempelinnvielsesfesten (Hanukka) å gjøre
(v. 22), siden den var til minne om helliggjørelsen av templet etter Antiokus’ vanhelligelse i 167 f.Kr.
Jesus erstatter det helliggjorte alteret. Jødene feiret sin trofasthet mot Gud i denne høytiden, og
ironien er at de likevel forsøker å steine Jesus som sier han er ett med Gud.

•

Loven og GT kan ikke gjøres ugyldig. Loven består til verdens ende, og GT har evig gyldighet som
Guds ord.

HVORDAN SKAL VI KLARE OSS? (KAP 13-17)

1. Tjen hverandre (13:3-17)
2. Elsk hverandre (13:34-35, 15:12-17)
3. Bli i Jesus (15:1-11)
4. Vær forberedt på motstand (15:18-25)
5. Bevar enheten (17:20-23)
6. Den Hellige Ånd vil være med dere (14:16-18, 26, 15:26, 16:7-15)

3. Bli i meg

DET SANNE VINTRE

JOH 15:1-8

“Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2 Hver grein på meg som ikke
bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal
bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. 4 Bli i meg,
så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis
den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5
Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.
For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet
utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på
ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva
dere vil, og dere skal få det. 8 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye
frukt og blir mine disipler.”

–JESUS (JOH 15:1-8)

BAKGRUNN I GT
En vinstokk tok du fra Egypt, du drev folkeslag ut og plantet den. Du ryddet plass for
den så den slo rot og fylte landet. Fjell ble dekket av skyggen, mektige sedrer av
greinene. Den strakte rankene ut til havet og skuddene til Storelven. (Sal 80:9-12)
• Også Jer 2:21, Esek 17:6-8, 19:10-14, Hos 10:1, og vingård i Jes 5:1-7 og 27:2-6.
• Det “opprinnelige” vintreet var Israel.
• For vingården til Herren over hærskarene, det er Israels hus, og menneskene i Juda

er hans kjæreste hage. Han ventet rett, men se, det kom blod, rettferd, men se, det
kom skrik! (Jes 5:7)

Israel hadde ikke båret den frukten Gud forventet. Jesus redefinerer Israel til å
handle om en relasjon til ham. Han oppfyller Israel og er det sanne vintreet som
bærer den frukten Gud ønsker.

“ D E R E E R A LT R E N E PÅ G R U N N A V D E T O R D E T J E G
H A R TA LT T I L D E R E ” ( V. 3 )
• “Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham

som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått
over fra døden til livet.” (5:24)

• “Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg

har talt til dere, er ånd og liv.” (6:63)

• Ren = hørt Jesu ord og kommet til tro på ham. Klar til å bære frukt.

“Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2 Hver grein på meg som ikke
bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal
bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. 4 Bli i meg,
så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis
den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5
Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.
For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet
utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på
ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva
dere vil, og dere skal få det. 8 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye
frukt og blir mine disipler.”

–JESUS (JOH 15:1-8)

ENESTE BUD: BLI I MEG!
v. 2: Hver grein på meg som ikke bærer frukt tar han bort
v. 6: Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner

bli i meg = bære frukt
Frukt kommer naturlig.

Ikke fokuser på frukten - fokuser på Jesus

Jesus er det eneste vintreet som bærer frukten Gud ønsker. Derfor er
det bare ved å være “i ham”, og la hans rettferdighet bli vår, at vi har
noen som helst mulighet til å bære frukt.

1. Hva vil det si å “bli i Jesus”?
Tro på ham og la hans rettferdighet bli vår.

PRAKTISKE
SPØRSMÅL

v. 7: Henger sammen med at hans ord blir i oss (5:38, 8:31).
Fordi hans ord gir liv (5:24, 6:63).
2. Hvordan blir Jesus i oss?
Joh 14,16-18: Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som
skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd… dere kjenner ham, for han blir hos
dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg
kommer til dere.
3. Hva slags frukt ønsker Gud?
Bare Jesus kan egentlig bære frukten Gud ønsker. Når vi tror på evangeliet om
Jesus og lar hans ord leve i oss, og han bor i oss ved sin Ånd, da er vi en del av
det sanne vintreet og bærer frukt.

4 : V Æ R F O R B E R E D T PÅ M O T S TA N D ( 1 5 : 1 8 - 2 5 )

6 . TA L S M A N N E N ( 1 4 : 1 6 - 1 8 , 2 6 , 1 5 : 2 6 , 1 6 : 7 - 1 5 )
Gr. ’parakletos’ (latin: ‘ad vocatus’): ‘tilkalt’, hjelper, forbeder, advokat.
Oppgaver:
1. Lære dem alle ting
2. Minne dem om alt det Jesus har sagt dem
3. Vitne om Jesus og herliggjøre ham
4. Overbevise verden om synd, rettferdighet og dom
5. Veilede dem til hele sannheten
6. Tale det han hører
7. Fortelle dem hva som kommer

MER “UNDESIGNED COINCIDENCES” (18,29-38)
• Lukas 23,1-4: Hvorfor tar Pilatus så lett på at Jesus

sier han er en konge?
• Joh 18,29-38 fyller inn hullene ved å gi flere

opplysninger om hva samtalen mellom Jesus og
Pilatus dreide seg om.
• Når Pilatus undersøker nærmere, virker ikke dette

som noen trussel mot romersk styre likevel.
• Og: Johannes har ikke med anklagen om å være

konge, bare at han er en forbryter. Hvorfor skulle
da Pilatus spørre om Jesus var konge?
• Evangeliene utfyller hverandre i detaljene fordi de

forteller samme sanne historie.

“Det er denne disippelen som vitner om alt dette og som har skrevet
dette, og vi vet at hans vitneutsagn er sant. Men også mye annet har
Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele
verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.”
21:24-25

T I D L Ø S E S A N N H E T E R F R A J O H A N N E S E VA N G E L I E T
1. Jesus er brødet som gir oss liv, og hans ord er ånd og liv (kap 6).
2. Jesus er alt: Livets brød, verdens lys som skinner i mørket og som er verdens redning,
porten inn til frelsen, den som er veien til vår himmelske Far, den gode hyrde som
leder de som følger ham, den som gjør det mulig for oss å stå opp igjen fra de døde
og ha evig liv, den som er Sannheten i en verden full av subjektive sannheter, han som
er det evige livet selv - og at alt han ber oss om å gjøre er å bli i ham.
3. "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal
komme og bo hos ham.” (14:23)
4. “Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg.” (10:27)
5. Den hellige ånd er aktiv i verden med å overbevise mennesker og for å hjelpe oss.

