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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



87

2. Skriv om ett tillfälle dåen av dina ledare i kyrkan, eller någon
i skrifterna, uppförde sig på det sätt som Jesus undervisade
sina lärjungar om.

Det sanna provet

1. Hur kan andra veta att vi är lärjungar till Jesus Kristus, enligt
Johannes 13:34–35?

2. Föreslå några konkreta sätt varpå en person som försöker vara
en sann lärjunge till Kristus (enligt vad Jesus sade i Johannes
13:34–35) kan tänkas reagera i följande situationer:

a. Det finns en elev i din skola som ingen tycker om därför att
denna person säger och gör saker som hindrar honom eller
henne från att passa in i gruppen och bli accepterad av de
andra eleverna. Han eller hon klär sig också på ett sätt som
är föremål för skämt och gliringar.

b. Du ser en ny person i kyrkan.

Johannes 14
”Om ni älskar mig, kommer 

ni att hålla mina bud”

Vad skulle du tänka på om du bara hade några dagar eller
timmar kvar att leva? Skulle du oroa dig över hur plågsam
döden blir eller över de personer som du lämnade kvar?
I Johannes 14–16 finns några av Jesu sista lärdomar till hans
apostlar före hans lidande och död.

Vad skulle du ha oroat dig för, om du hade varit en av Jesu
lärjungar vid denna tidpunkt, om du visste att Jesus skulle
komma att dö och lämna er? Fundera under din läsning av de
nästföljande kapitlen över hur Jesu lärdomar kunde skänka
tröst och lugna apostlarnas farhågor.

Förstå skrifterna

Johannes 14

Johannes 14:2 – ”I min faders hus finns många rum”
Profeten Joseph Smith sade att denna mening borde lyda:
”I min Faders rike äro många riken” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 316).

Världens härskare (v 30) – Satan (se ”Förstå skrifterna” för
Johannes 12:31, s 85)

Johannes 14:4–6 – ”Jag är vägen”
Jesus Kristus dog för oss för att vi skulle bli återlösta från graven.
Han levde också för oss, ”gav [oss] ett exempel för att [vi] skall
följa i hans fotspår” (1 Pet 2:21). Vägen till evigt liv är att följa
Herrens fullkomliga exempel. Jesu Kristi efterföljare sades följa
”Vägen” (se Apg 9:2; 16:17; 18:25–26).

”Vägen till celestiala riket är
enkelriktad. När vi inte rann-
sakar skrifterna, kanske vi färdas
åt fel håll på en enkelriktad
körbana” (L Lionel Kendrick,
Nordstjärnan, juli 1993, s 12).

Johannes 14:16–26 – Vilka är de två Hjälparna?
Profeten Joseph Smith sade: ”Sedan en person har fått tro på
Kristus, omvänt sig från sina synder och blivit döpt till synder-
nas förlåtelse och erhållit den Helige Anden (genom handpå-
läggning), vilken är den förste Hugsvalaren, och om han sedan
fortsätter att ödmjuka sig inför Gud och hungrar och törstar
efter rättfärdighet och lever av varje Guds ord . . . då skall han
få förmånen att mottaga den andre Hugsvalaren, vilken Herren
lovat de heliga . . . Vem är då denne andre Hugsvalare? Det är
ingen mer eller mindre än Herren Jesus Kristus själv” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 129).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet B och en av de andra aktiviteterna (A eller C) när
du studerar Johannes 14.

Vilken väg går jag?

1. Vart skulle apostlarna bege sig, enligt Johannes 14:1–6?
Hur skulle de komma dit? (Se även 3 Ne 18:24.)

2. Fundera över hur du har försökt gå på Herrens väg. Skriv
upp två eller tre principer som du måste leva efter för att
kunna fortsätta gå på denna väg.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 14:15

1. Identifiera två bud som du nu strävar efter att hålla och som
visar din kärlek till Frälsaren.

2. Vad lovade Jesus dem som visade sin kärlek genom att hålla
buden? (Se Joh 14:16–21.)

Recept för hjärtproblem?

1. Vilket tillstånd varnade Jesus sina apostlar för, enligt
Johannes 14:1, 27?

2. Skriv upp åtminstone tre saker som Jesus lärde i Johannes 14
som hjälper dem att undvika detta tillstånd.

ENKELRIKTAD VÄG
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Johannes 15
Jesus är den sanna vinstocken

En elektrisk apparat eller
anordning är värdelös om
den inte kopplas till en
strömkälla. Jesus Kristus
berättade en liknelse för
sina lärjungar som lärde
ut någonting liknande.
Fundera under din läsning

av Johannes 15 varför du måste – och hur du kan – ”koppla
in dig på” Frälsarens liv, ljus och kraft.

Förstå skrifterna

Johannes 15:3 – Hur kan ”ordet” göra dig ren?
Herrens ”ord” är hans evangelium, vilket inbegriper hans
befallningar. Äldste Joseph B Wirthlin, en apostel, sade: ”Genom
den underbara kraften i Jesu Kristi försoning, en kraft som
utlöses genom vår lydnad mot hans bud, kan vi renas från våra
synder” (Nordstjärnan, jan 1997, s 69).

Johannes 15:22–24 – ”Ingen ursäkt för sin synd”
Vore det rätt att fördöma en person för brott mot lagen, om
han eller hon inte hade någon aning om att den fanns? Profeten
Jakob i Mormons bok lärde: ”Där ingen lag är given, där är
ej heller något straff” (2 Ne 9:25). Men de som Frälsaren hade
undervisat hade ingen ”ursäkt” för sina synder och skulle
hållas ansvariga för hur de lydde det de hade tagit emot
(se L&F 82:3–4).

Studera skrifterna 
Gör tvåav följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Johannes 15.

Rita en bild

1. Rita ett träd som saknar en gren. Rita grenen som om den
hade blivit avhuggen från trädet.

2. Vad kommer så småningom att hända med den gren som
huggits av från trädet?

3. Vad kommer att hända med frukten på denna gren?

4. Skriv på grenarna på den friska sidan av trädet upp de sätt
varpåJesus lärde att vi kan vara levande och fruktbara
grenar åt Herren (se Joh 15:2–8, 16).

Om . . .

I Johannes 15:6–20 finns upptecknade fem av Frälsarens
”om-satser”. ”Om-satser” är uttalanden om att vissa orsaker får
en bestämd följd. Om du till exempel håller buden kommer du
att bli välsignad. Skriv upp var och en av de fem ”om-satserna”
tillsammans med dess följder.

Är du en vän till Herren eller till världen?

Jämför Johannes 15:9–14 med Johannes 15:18–19, 23–25 och
besvara följande frågor:

1. Vad är denna större kärlek för någonting och vilket samband
har den med sann vänskap?

2. Varför tror du att världen, eller de som ”tillhör världen”,
hatar det som hör Gud till?

3. Vad kan du göra för att vara en vän till Herren?

Missionärsdagbok

Föreställ dig att du verkar som missionär och att du tillsam-
mans med din kamrat tidigare under dagen har undervisat en
familj om dopet. En av dem förklarade att han redan hade
döpts genom nedsänkning av sin präst. En del präster påstår att
de har auktoritet bara därför att de undervisar från Bibeln.
Skriv en dagboksanteckning om hur du använde Johannes 15:16
för att undervisa familjen om den rätta myndigheten att döpa.

Johannes 16
Den Helige Andens uppgift

Har du någonsin kommit bort från dina föräldrar och gått
vilse i folkträngseln? Hur kändes det? Jesus visste att han
snart skulle vara borta, att han skulle överlåta åt sin lärjungar
att föra verket vidare utan att han personligen skulle vara
närvarande för att ge dem vägledning och styrka. Han sade
att han inte skulle lämna dem ensamma och lovade att den
Helige Anden skulle vara tillsammans med dem. Sök under
din läsning av Johannes 16 särskilt efter vad Jesus lärde
om hur den Helige Anden kan ge styrka under svåra tider.

Förstå skrifterna

Johannes 16

Världens härskare (v 11) –
Satan (se ”Förstå skrifterna”
för Johannes 12:31, s 85)

Sanningens ande (v 13) –
Den Helige Anden
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Johannes 16:1–3 – ”Den som dödar er tror sig bära fram
ett offer åt Gud”
Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Uppriktighet har nästan
ingenting att göra med att vinna frälsning. De som dödar
de heliga kan vara lika uppriktiga som de som på så sätt blir
martyrer. Människan kan såhelhjärtat tro pådet som är
falskt att hon till och med offrar sitt liv för det. Vad har det för
värde att de som dödade profeterna, vare sig de forntida eller
nutida, trodde att de gjorde Gud en tjänst? Vad som räknas är
sanningen, den gudagivna sanningen” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:752).

Johannes 16:33 – ”Jag har besegrat världen”
Äldste Jeffrey R Holland, en apostel, lärde: ”Kristus har över-
vunnit världen – vår värld – och hans gåva till oss är frid nu
och upphöjelse i den tillkommande världen. Vårt huvudsakliga
krav är att – alltid – tro på honom och följa honom. När han
inbjuder oss att vandra hans väg och i hans ljus är det för att
han har gått denna väg före oss, och han har gjort det tryggt
för oss att färdas där” (Nordstjärnan, jan 1998, s 68).

Om vi trofast håller fast vid Jesu Kristi lärdomar och uthärdar
till slutet, ska också vi övervinna världen (se L&F 63:47).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Johannes 16.

Skaffa motgiftet!

Ett motgift är någonting som lindrar eller motverkar effekterna
av någonting dåligt. Det finns till exempel motgift som kan
användas för att motverka effekterna av en del gifter. President
George Albert Smith lärde en gång: ”Umgänge med Herrens
ande är ett motgift mot trötthet, hunger, rädsla och mot alla de
ting som ibland överväldigar oss i livet” (i Conference Report,
okt 1945, s 115–116).

1. Vad varnade Herren sina lärjungar för i Johannes 16:1–4?

2. Hur kan den Helige Anden utgöra ett andligt motgift mot
dessa andliga påfrestningar?

3. Hur kan den Helige Anden utgöra ett motgift mot en del av
det negativa som överväldigar dig i livet?

Intervjua en mamma

1. Be att din mamma (eller
någon annan mamma)
besvarar följande frågor:

a. Vilka uppoffringar,
svårigheter och smärtor
var en följd av att du
födde ett barn till världen?

b. Hur kändes det när barnet
var fött?

c. Hur påverkade dessa
känslor hur du såg på de
uppoffringar, svårigheter
och smärtor som du hade
erfarit?

2. Beskriv vad Jesus jämförde födslovåndorna med i Johannes
16:19–22, och hur den utlovade glädjen kommer att bli.

3. Beskriv hur du hoppas att det ska kännas att få möta
Frälsaren igen.

Johannes 17
”Detta är det eviga livet”

Strax innan Jesus kom till Getsemane för sista gången höll
han någonting som kallas för ”den stora förbönen”. Den
har fått detta namn därför att Frälsaren i den bad till sin Fader
för sina lärjungar och för alla dem som tror på deras ord.
President David O McKay vittnade: ”Jag känner inte till
något kapitel som är viktigare i Bibeln” (i Conference Report,
okt 1967, s 5). Läs Johannes 17 och begrunda varför det kan
ha varit så viktigt för president McKay.

Förstå skrifterna

Johannes 17

Johannes 17:11–17 – Hur kan man vara ”i världen”
men inte ”tillhöra världen”?
Äldste Joseph B Wirthlin, en apostel, sade: ”Vi skulle kanske
alla ibland vilja dra oss undan och isolera oss från livets stormar
och Satans brinnande pilar. Men vi måste leva i världen men
inte tillhöra världen, vilket betyder att vi skall gå ut mitt i all
synd, ondska och korruption som finns i världen, men stå emot
och förkasta allt detta” (se Nordstjärnan, juli 1993, s 67).

Johannes 17:12 – Vem är ”undergångens man”?
Herren syftade påJudas Iskariot, som förrådde honom.
Förtappelse är ett annat namn för Satan (se L&F 76:25–27).
En person som väljer att göra det som är ont blir ett
”djävulens barn” (Alma 5:38–41).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Johannes 17.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 17:3

Det är de flesta sista dagars heligas avsikt att uppnå evigt liv,
vilket är det slags liv som Gud lever.

1. Förklara skillnaden mellan att ”känna” den ende sanne
Guden och att bara ”känna till” honom.

Innan världen var till (v 5) –
Innan jorden skapades

Helga dem (v 17, 19) –
Gör dem heliga



han ”visste om allt som väntade honom” (Joh 18:4). Försök
under din läsning av de sista kapitlen av Johannes vittnesbörd
att för ditt inre föreställa dig händelserna. Föreställ dig att
du var där och fundera över hur det skulle ha kunnat kännas
att bevittna dessa händelser.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 18
Johannes 18:1–16 – Matteus 26:47–58; Markus 14:43–54;

Lukas 22:47–55
Johannes 18:17–18, 25–27 – Matteus 26:69–75; Markus 14:66–72;

Lukas 22:56–62
Johannes 18:28–38 – Matteus 27:2, 11–14; Markus 15:1–5;

Lukas 23:1–7
Johannes 18:39–40 – Matteus 27:15–23; Markus 15:6–14;

Lukas 23:13–22

Förstå skrifterna

Johannes 18:2–13 – Judas tar med sig en vaktstyrka för
att fånga Jesus
De andra evangelieförfattarna skrev att det var en ”folkhop”
som följde Judas till Getsemane för att fånga Jesus, men bara
Johannes upptecknade att det var en ”vaktstyrka”. Äldste
Bruce R McConkie sade att ”en vaktstyrka bestod av ungefär
600 romerska soldater med en tribun som ledare. De romerska
överherrarna ville till varje pris undvika uppror under
påskveckan” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:781).

Johannes 18:39–40 – Barabbas
Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 23:18 (s 73).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Johannes 18.

Skriv en nyhetsartikel

Läs Johannes 18:1–13 som om du vore reporter på en lokal
tidning. Skriv en nyhetsartikel genom att använda följande
frågor som riktlinjer:

1. Vilken rubrik skulle du använda för att fånga läsarnas
uppmärksamhet?

2. Hur kan man säga att Frälsaren hade kontroll över situationen?

3. Vad skulle du vilja att dina läsare visste om denna händelse?

Johannes 19
Jesus Kristus ger sitt liv

Romerska soldater vred ihop en krans genom att fläta samman
törntaggar och sätta den på Frälsarens huvud. Hånfullt
utropade de: ”Var hälsad, judarnas konung.” När Pilatus
förde fram den gisslade Mästaren inför de judiska ledarna och
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2. Du kan tvärhänvisa Johannes 17:3 till Första Johannesbrevet
2:3–6. Använd dig av Första Johannesbrevet 2:3–6, och andra
skriftställen som du kan finna, och skriv upp sätt varpå du
kan bli lik vår himmelske Fader och hans Son.

3. Förklara hur vi genom att bli lika dem lättare kan känna dem.

”Att de alla skall bli ett”

Läs och jämför Johannes 17:9–11 med Johannes 17:20–23, och
gör följande:

1. Identifiera för varje hänvisning vem Jesus bad för och vad han
önskade för dem.

2. Läs Läran och förbunden 38:27 och berätta på vilket sätt
versen ger ytterligare insikt om Herrens bön.

3. Läs Läran och förbunden 88:67–68 och förklara vilket samband
det finns mellan ”blicken allena” och Herrens bön, och
beskriv vilka välsignelser du får genom att ha ”blicken allena
på [Guds] ära”.

En bön för en vän

Föreställ dig att du har flyttat till en ny stad. Efter flera månader
får du ett brev från en av dina närmaste vänner. Denna person
har nya vänner och deltar i olämpliga aktiviteter. Skriv upp
åtminstone två tankar från Frälsarens bön i Johannes 17:11–17
som du kan använda dig av i dina egna böner för din vän.
Förklara hur de kan hjälpa din vän.

Johannes 18
Jesus blir förrådd och fängslad

Johannes uppteckning iakttar tystnad om Jesu lidande
i Getsemane. Men den ger viktiga insikter i fängslandet av
Jesus, förhöret inför Pilatus och Petrus förnekande. Det är
också det enda evangelium som beskriver Hannas förhör av
Jesus (se Joh 18:19–24). Även om det kan tyckas som om
friheten och livet togs ifrån Jesus så vittnade Johannes om att


