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Johannes 8
”Jag är”

Händelserna i Johannes 8 inträffade under samma lövhydde-
fest som vi kan läsa om i Johannes 7. En annan symbolisk
aktivitet under denna fest var att många ljus tändes i templet.
Orsaken var att påminna Israel om att vara ett ljus för värl-
den. Jesus använde detta som en möjlighet att återigen vittna
om vem han var. Fundera under din läsning av detta kapitel
över hur Jesus och hans lärdomar kan liknas vid ljus och
på vad sätt mörker är en lämplig symbol för synd och otro.

Förstå skrifterna

Johannes 8

Johannes 8:11 – Förlät Jesus äktenskapsbryterskan?
President Spencer W Kimball
lärde: ”Han befallde henne:
’Gå nu, och synda inte mer.’
Han sade till den syndfulla
kvinnan att gå sin väg, överge
sitt onda liv, inte begå några
fler synder, omvandla sitt liv”
(Förlåtelsen under, s 147).

Det är uppmuntrande att det
i Joseph Smiths översättning
står: ”Och allt sedan dess
lovprisade kvinnan Gud,
och trodde på hans namn”
(JSÖ, Joh 8:11).

Johannes 8:58 – ”Jag var innan Abraham blev till”
Under namnet ”Jag är” uppenbarade Gud för Mose att denne
kallats till profet (se 2 Mos 3:14). Genom dessa ord förkunnade
Herren att han (Jehova) var Gamla testamentets Gud och den
utlovade Messias. Judarna betraktade ett sådant påstående
som hädelse och ”de tog upp stenar för att kasta på honom”
(Joh 8:59).

Skattkammaren (v 20) – Plats
där offergåvorna förvarades
Härstammar från Abraham
(v 33, 37) – Abrahams ättlingar

Oäkta barn (v 41) – Barn
födda utom äktenskapet

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Johannes 8.

Är livet rättvist?

Läs Johannes 8:1–11 och skriv upp vad du anser vara orättvist
i denna berättelse. Gör en annan lista över vad du tycker är
rättvist. Skriv dina tankar om hur Jesus Kristus har makt att
skapa ”rättvisa” i ditt liv.

Håll upp ljuset

Fundera på vad som
händer när du håller upp
ett brinnande ljus i ett
mörkt rum. Vad sker när du
kupar för elden med handen?
Markera och tvärhänvisa
Johannes 8:12 med Tredje
Nephi 18:24. Förklara
vad ljus är och hur du kan
”hålla upp det”.

Ge exempel

Jesus gjorde tvåmycket viktiga uttalanden om frihet och fången-
skap i Johannes 8:32–34. Ibland vill människor få oss att tro
att det är motsatsen till det Jesus sade som är sant. Vi behöver
emellertid endast se oss omkring för att inse sanningen i det
som han lärde ut. Särskilt känner vi igen sanningen om vi har
efterlevt hans lärdomar (se Joh 7:17).

1. Ge ett exempel på sanningen i det Jesus sade i Johannes 8:32
med utgångspunkt från visdomsordet, kyskhetslagen eller
något av de andra buden.

2. Ge ett exempel på hur det han sade i Johannes 8:34 gäller i
förhållande till samma bud.

Skriv en berättelse

Sök under din läsning av Johannes 8:48–59 efter vem de judiska
ledarna beskyllde Jesus för att vara, och vem Jesus vittnade
om att han var. President Thomas S Monson, dåvarande andre
rådgivare i första presidentskapet, sade att vi skulle vara
”lojala mot det kungliga inom er” (Nordstjärnan, juli 1991, s 51).
Fundera över vem du egentligen är och skriv ett kort stycke om
hur kunskapen om sin egen identitet gav Jesus mod att klara
av svåra förföljelser.

Johannes 9
Jesus och den blindfödde mannen

Har du någonsin gått vilse eller varit utan ljus mitt i natten?
Hur skulle du vilja beskriva dina känslor? Herrens mission
var att lysa upp en förmörkad värld. Han öppnade bokstav-
ligen ögonen på en blindfödd man, vilket var en symbol för
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kraften i hans mission. Sök under din läsning av Johannes 9
efter hur människor såg bara mörker trots att ”världens ljus”
sken på dem.

Förstå skrifterna

Johannes 9:1–3, 34 – ”Vem har syndat?”
Det var vanligt på den tiden, vilket det på sätt och vis är också
idag, att tro att människor erfar prövningar för att de har syndat
(se Luk 13:1–5). Judarna tycks ha trott på någon form av förjor-
diskt liv, eftersom de frågade om hans blindhet hade orsakats
av att han själv hade syndat. På grund av att han var född blind
måste de ha undrat om han syndat före sin födelse. Emellertid
sade Jesus att blindheten inte hade orsakats av synd.

Johannes 9:22, 34 – ”Uteslutas ur synagogan”
En person som uteslutits ur synagogan förlorade många rättig-
heter, förmåner och vänner. Hans barn nekades skolgång, socialt
umgänge och religiös utbildning.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 9.

Ett syfte med prövningar

1. Varför hade mannen fötts blind, enligt Jesu ord i
Johannes 9:1–3?

2. Vad lär oss detta svar om de handikapp människor drabbas av?

Vem var egentligen blind?

1. Gör upp tre kategorier påett papper och kalla dem för
”Fariseer”, ”Föräldrar” och den ”Blinde mannen”. Skriv upp
ord eller meningar från Johannes 9:13–38 under varje kategori
som visar deras andliga blindhet eller andliga insikt.

2. Fysisk blindhet anses ofta vara ett svårt handikapp i detta
liv. Hur kan på samma sätt andlig blindhet anses vara ett
handikapp?

Johannes 10
Den gode herden

Det fanns många herdar i Palestina på Jesu tid. Goda herdar
kändes igen på det trofasta sätt varpå de tog hand om och
beskyddade sina får. En sann herde gick framför fåren och
ledde dem, hellre än att driva på dem bakifrån, och många
herdar hade till och med namn på sina får. Till skillnad från
den som bara var anställd så ägde herden sina får, och han
var villig att riskera sitt liv för att vart och ett av dem skulle
vara säkert. Eftersom fåren förlitade sig på dessa goda herdar
så kom de när han kallade, men de följde inte en främling.
I Johannes 10 kan du läsa om hur Jesus använde dessa välkända
tankar om får och herdar för att undervisa om sitt förhållande
till sina efterföljare.

Johannes 10 berättar också om vad Jesus sade till och om dem
som vägrade att ta emot hans lärdomar och försökte fördöma
honom.

Förstå skrifterna

Johannes 10

Fårfålla

Fårfålla (v 1) – Ett inhägnat
område för fåren

Grindvakt (v 3) – Tjänare som
vaktar och öppnar dörren
Bete (v 9) – Ängar med gräs
(i detta sammanhang talade
Frälsaren om bete som bestod
av andlig föda för dem som
följer honom)
Lejd (v 12–13) – Någon som
får betalt för att vaka över
fåren
Hädar (v 33) – Talar lättsinnigt
om, gör sig lustig över eller på
annat sätt visar vanvördnad
inför heliga ting
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Johannes 10:22 – Tempelinvigningsfesten
Denna fest firades åtta dagar under vår månad december som
åminnelse av en händelse 167 f Kr, då en grupp judar i ett krig
återvann sitt tempel från grekerna. Det hade erövrats och sedan
befläckats (gjorts oheligt) av grekerna. Judarna renade och
återinvigde det. Idag kallas denna högtid för ”ljusens fest” eller
Hanukka.

Studera skrifterna 
Gör tvåav följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Johannes 10.

Fördjupa din insikt om symbolerna

I Johannes 10:6–18, 25–29, förklarade Jesus delvis vad han
menade med liknelsen i verserna 1–5. I sin förklaring sade Jesus
att två skilda ting i liknelsen representerade honom (se v 7, 11).
Orsaken är att de båda symboliserade en viss del av hans
mission.

1. Vilken ytterligare information finner du i Andra Nephi
9:41–42, som hjälper dig att förståliknelsens symbol med
Jesus som grind?

2. Med utgångspunkt från vad som står i Johannes 10, hur kan
det som en god herde gör för sina får liknas vid det som
Jesus gör för oss?

3. Använd dig av Johannes 10 och markera varje vers som
undervisar om och nämner egenskaperna hos Jesu får.

4. Även om Mosiah 5:10–13 inte specifikt nämner får, vad kan
vi lära oss av dessa verser om hur de som är Jesu får kan
jämföras med dem som inte är det?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 10:16

Läs Tredje Nephi 15:11–24 och 16:1–3 för att få veta vilka dessa
”andra får” är, som hänvisas till i Johannes 10:16. Skriv upp
det i din anteckningsbok. Du kan också skriva upp vilka de är
i marginalen i din bibel, bredvid Johannes 10:16.

”Är du Messias?”

I Johannes 10:22–39 kan vi läsa att några av judarna bad Jesus
att uttryckligen berätta för dem om han var Kristus. Han
gav dem inte ett direkt svar, men de förstod vad han menade
och de ville döda honom för det svar han gav. Det var kanske
därför som han inte direkt svarade på deras fråga.

1. Vad vittnade enligt Jesus om vem han var? (Se v 25, 37–38.)

2. Vad var det Jesus sade som fick en del människor att vilja
stena honom?

3. Hur kan du tillämpa denna berättelse och Jesu exempel när
det gäller att bemöta den som kritiserar kyrkan eller angriper
ditt vittnesbörd?

Johannes 11
Lasaros uppväcks från de döda

I Johannes 10 sade Jesus till dem som inte trodde på hans ord
att hans verk vittnade om vem han var (se v 25, 32, 37–38).
Uppväckandet av Lasaros från de döda, såsom det skildrats
i Johannes 11, var kanske den bästa möjligheten för de otroende
att få ett vittnesbörd om att Jesus verkligen var deras Messias.
Detta underverk, som inträffade i slutet av hans jordiska
verksamhetstid, var ett storslaget vittnesbörd om hans person
och makt. Johannes berättelse vittnar inte bara om Jesu makt
utan också om hans kärlek och omtanke. Lägg under din
läsning av Johannes 11 märke till vilken effekt detta underverk
hade på de judiska ledarna.
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Förstå skrifterna

Johannes 11:55 – ”För att rena sig”
Innan män och kvinnor deltog i den heliga påskmåltiden och
i offren följde de vissa sedvänjor för att bli ceremoniellt rena.
Detta inbegrep att tvätta sig påett visst sätt, att inte vidröra
något dött eller orent enligt Moses lag, och att följa andra regler
som de judiska ledarna lagt fram under årens lopp. Några
visade att de var hycklare när de försökte få Jesus korsfäst. Till
och med när de törstade efter hans oskyldiga blod var de var
måna om att inte bli ”orena” (se Joh 18:28).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Johannes 11.

Avsluta meningarna

Skriv upp följande meningar i din anteckningsbok, vilka återger
berättelsen om Lasaros, och avsluta dem så bra du kan genom
att använda informationen i Johannes 11.

1. När Jesus hörde att Lasaros var sjuk . . .

2. Jesus väntade två dagar innan han begav sig till Betania,
därför att . . .

3. När Jesus kom till Betania var Lasaros . . .

4. Marta trodde att . . .

5. Jesus grät därför att . . .

6. Jesus bad högt till sin Fader därför att . . .

7. När Jesus uppväckt Lasaros från de döda var det många
judar . . . , men en del judar . . .

8. Vad som gör störst intryck på mig i denna berättelse är . . .

Skriv en pressrelease

Reaktionen från de judiska ledarna på att Jesus uppväckt
Lasaros från de döda finns upptecknad i Johannes 11:47–54.
Föreställ dig att det fanns tidningar på den tiden och använd
dig av dessa verser för att svara på följande:

1. Skriv vad du tror att Kajafas skulle ha sagt om han av en
romersk tidning blivit ombedd att ge sina synpunkter påJesus
och hans verksamhet.

2. Vad tror du att Kajafas skulle ha sagt till en lokal judisk
tidning, som han inte trodde att romarna skulle läsa?

3. Vad tror du att Kajafas var mest rädd för?

4. Ge ett nutida exempel på hur någon i din egen ålder kan
förhindras att få en nära relation till Gud av samma grund-
läggande anledning som Kajafas förhindrades från att ha
ett starkt vittnesbörd och förhållande till Gud.

Johannes 12
Jesu sista offentliga vittnesbörd

Om du hade levt på Jesu tid och sett det som du kan läsa om
i Johannes 1–11, hur starkt skulle då ditt vittnesbörd ha varit?
Nästan varje kapitel i Johannes inbegriper inte bara kraftfulla
anledningar till att stärka sitt vittnesbörd om Jesus utan
innehåller också vanligen en redogörelse om dem som vägrade
att ta emot detta vittnesbörd. Johannes 12 utgör inte något
undantag. Lägg under din läsning av detta kapitel märke
till vad det står om dem som trodde på Jesus, vad de gjorde,
och vad det står om dem som inte trodde på honom och vad
de gjorde.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 12
Johannes 12:1–7 – Matteus 26:6–13; Markus 14:3–9
Johannes 12:12–19 – Matteus 21:1–11; Markus 11:1–11;

Lukas 19:28–40

Förstå skrifterna

Johannes 12

Johannes 12:14–19 – Varför var det betydelsefullt att
Jesus red in i Jerusalem på en åsna?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:1–11 (s 29).

Johannes 12:25–26 – Krävs det verkligen av oss att vi ska
hata vårt eget liv?
Rådet i dessa verser påminner mycket om de råd som Jesus
gav vid andra tillfällen om att vi skulle ”mista” vårt liv för hans
skull (till exempel, se Matt 16:24–26). I Mosiah 3:19 får vi veta
att ”den naturliga människan är fiende till Gud”. Det bör inte
vara svårt att förstå att vi måste hata det slags liv som gör att vi
blir fiender till Gud, om vi ska kunna få det eviga liv som Jesus
utlovade i Johannes 12:25–26.

Johannes 12:31 – ”Denna världens härskare”
Denna mening syftar påSatan, djävulen. Han är ”denna världens
härskare” i bemärkelsen att han har stor makt och inflytande
i denna fallna värld och regerar över de många som gett honom
makt över dem. Johannes 12:31 talar om för oss att han kommer
att avlägsnas från sin maktposition vid tiden för domen, som
först inträffar vid Jesu andra ankomst.

Äkta nardusbalsam (v 3) –
Väldoftande olja
Tre hundra denarer (v 5) – En
normal årslön för en arbetare

Hosianna (v 13) – Ett rop
av lovprisning som betyder
”Fräls nu”
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Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 12.

Olika uppfattningar om Jesus

1. Anteckna följande människor och grupper av människor
i din anteckningsbok: Maria (se Joh 12:1–8), Judas (se v 1–8),
människor som kom med palmkvistar (se v 12–18), greker
(se v 20–22), överstepräster och människor i rådet (v 10–11,
42–43). Berätta, med utgångspunkt från Johannes 12, vad du
tror att de tyckte om Jesus.

2. Beskriv två eller tre rättfärdiga principer som du nu följer i
ditt liv och som visar att du älskar Jesus Kristus.

Jag är

Som det förklarades i anslutning till Johannes 8 hade orden
”jag är” särskild betydelse för det judiska folket (se ”Förstå
skrifterna” för Joh 8:58, s 82). Johannes skrev ner många av de
särskilda tillfällen då Jesus valde att vittna om vem han var
och om sin mission med ett ”jag är-uttalande”. Skriv upp och
läs Johannes 6:35, 41, 48, 51; 8:12 (och 12:46); 10:7, 9, 11, 14; 11:25;
14:6 och 15:1, 5. Efter varje skriftställehänvisning förklarar du
kortfattat vad den lär oss om Jesu Kristi mission.

Johannes 13
”Älska varandra”

Händelserna i Johannes 13 ägde rum kvällen före Jesu kors-
fästelse. Johannes vittnesbörd om vad Jesus gjorde och sade
denna kväll finns upptecknat i detta kapitel och fortsätter till
och med Johannes 17. Eftersom Jesus visste vad som skulle
hända gav han sina lärjungar det han ansåg att de behövde
höra före hans död. Vad han sade till och om sina lärjungar vid
denna tidpunkt är också tillämpligt på hans lärjungar i vår tid.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 13
Johannes 13:18–30 – Matteus 26:21–25; Markus 14:18–21;

Lukas 22:21–23
Johannes 13:36–38 – Matteus 26:33–35; Markus 14:29–31;

Lukas 22:31–34

Förstå skrifterna

Johannes 13

Johannes 13:25 – ”Lutade sig . . . mot Jesu bröst”
PåJesu tid åt människorna sittande pågolvet. De lutade sig mot
armbågen eller mot en kudde av något slag, med fötterna en
bit från bordet (se den medföljande illustrationen). Vanligtvis
lutade man sig mot den vänstra sidan för att kunna äta med
högra handen. Den som satt på Jesu högra sida behövde följakt-
ligen endast luta sig bakåt för att ha sitt huvud på Jesu bröst.

Johannes 13:34–35 – Ett nytt bud
I Gamla testamentet lärde Jesus sitt folk att de skulle älska
varandra (se 3 Mos 19:18), men hans nya bud löd att vi skulle
älska ”så som jag har älskat er” (Joh 13:34). Som han visade
genom sin försoning är Jesu kärlek till oss en djup, självuppoff-
rande kärlek som har sin nästas eviga välfärd som högsta prio-
ritet. President Howard W Hunter lärde: ”Vi behöver vara vän-
ligare mot varandra, mer ömsinta och förlåtande. Vi bör vara
mer sena till vrede och mer snara att hjälpa till. Vi bör sträcka
ut vänskapens hand och ståemot hämndens hand. Kort sagt bör
vi älska varandra med Kristi rena kärlek, med äkta barmhärtig-
het och medkänsla och, när så behövs, delad sorg, för det är
såGud älskar oss” (”En bättre väg”, Nordstjärnan, juli 1992, s 58).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 13.

På vad sätt är Jesu ledarskap
annorlunda? Vad gör det för skillnad?

1. Fundera över vad Jesus gjorde i Johannes 13:1–17 och skriv
om de sätt varpå Jesus undervisade sina lärjungar om ett
ledarskap som är annorlunda än världens beskrivning av
ledarskap.

Lyfte sin häl mot mig (v 18) – Ett symboliskt sätt att säga att
man blivit förrådd eller att någon vänt sig mot en


