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Evangeliet enligt Johannes
Vem var Johannes?
Johannes var en av Jesu tolv apostlar. Hans bror Jakob tillhörde
också de tolv apostlarna. Johannes och Jakob var fiskare fram
till dess att Jesus kallade dem att bli hans lärjungar, och senare
apostlar. Johannes var en av de tre apostlar som var tillsam-
mans med Jesus på härlighetens berg och en av de tre apostlar
som Jesus bad vara tillsammans med honom i Getsemane träd-
gård. Han kallas ofta för Johannes den älskade eftersom han
säger om sig själv att han är ”den som Jesus älskade” (Joh 13:23;
19:26; 20:2; 21:7, 20).

Johannes är också känd som Johannes uppenbararen eftersom
han skrev Uppenbarelseboken. Han skrev dessutom tre korta
brev som finns i Nya testamentet. När Petrus var överhuvud
för kyrkan efter Jesu död och uppståndelse var Johannes en av
hans rådgivare (se John W Taylor, i Collected Discourses, sam-
manst av Brian H Stuy, 5 del [1987–1992], 4:256). Johannes dog
inte, utan förvandlades och tilläts leva kvar på jorden som
en av Herrens tjänare tills Herren kommer en andra gång (se
L&F 7). Johannes kom, tillsammans med Petrus och Jakob, till
Joseph Smith och Oliver Cowdery och återställde melkisedekska
prästadömet år 1830.

Johannes som fiskare Härlighetens berg

Johannes skriver Johannes ordinerar Joseph 
och Oliver

Varför skrev Johannes detta evangelium?
Johannes var tillsammans med Jesus och kände och älskade
honom. Han skrev om Frälsaren så att människor över hela
världen också skulle kunna lära känna honom och älska honom.
Han var ett vittne om vad Jesus sade och gjorde. Hans bok
är inte en berättelse om Jesus, utan ett vittnesbörd om honom
(som det heter i Joseph Smiths översättning). Han sade att
han skrev sitt evangelium för att läsaren ”skall tro att Jesus är
Messias, Guds son” (Joh 20:31). Johannes evangelium kallas
ibland för ”kärlekens evangelium”, eftersom Johannes så ofta
talar om Guds kärlek i sin bok. Han framhöll också att Jesus
var den utlovade Messias.

Johannes, det unika evangeliet
Matteus’, Markus’ och Lukas’ evangelier återger till stor del
samma berättelser och följer samma grundläggande ordning

och mönster. De berättar till största delen vad Jesus uträttade
i Galileen, men Johannesevangeliet innehåller berättelser som
skiljer sig från dem och berättar mer om vad Jesus gjorde i
Judeen och Jerusalem. Här följer några av Jesu lärdomar och
upplevelser som endast berättas av Johannes:

• Den förjordiske Jesus (se Joh 1)

• Tidpunkter när Jesus vittnade för enskilda om vem han
verkligen är (se Joh 3–4, 8)

• Jesus är livets bröd och det levande vattnet (se Joh 6–7)

• Uppväckte Lasaros från de döda (se Joh 11)

• Tvättade apostlarnas fötter (se Joh 13)

• Undervisade om den Helige Anden (se Joh 14–15)

• Jesus bad för sina apostlar (se Joh 17)

• Jesus uppmanade Petrus att ”föra mina lamm på bete”
(se Joh 21)

Johannes 1
Jesus är den förjordiske Kristus

och Skaparen

Matteus, Markus och Lukas inleder sina redogörelser med att
berätta om Jesu födelse eller dop. Johannes inledde sitt evange-
lium på ett annorlunda sätt. I det första kapitlet sammanförde
Johannes sitt vittnesbörd med Johannes döparens för att
berätta vem Jesus var till och med innan han kom till jorden.

Herren uppenbarade många förändringar i Johannes 1 för
profeten Joseph Smith. 

Andra redogörelser för vad du kan läsa
i Johannesevangeliet 1
Johannes 1:32–34 – Matteus 3:13–17

Förstå skrifterna

Johannes 1

Det fanns (v 2) – Syftar på
Jesus Kristus, Guds Son
Har inte övervunnit det
(v 5) – Enligt Joseph Smiths
översättning: ”Världen förstår
det inte”
Johannes (v 6) – Detta syftar
på Johannes döparen, inte på
aposteln Johannes
Går före mig (v 15, 30) –
Enligt Joseph Smiths övers-
ättning: ”Är större än jag”

Nåd och åter nåd (v 16) –
Joseph Smiths översättning av
sista meningen i denna vers
lyder: ”Av hans fullhet har
vi alla fått del, ja odödlighet
och evigt liv, genom hans nåd.”
Odödlighet innebär att leva för
evigt; evigt liv att vara upp-
höjd – att leva tillsammans
med Gud och vara lik honom.
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Johannes 1

JSÖ, Johannesevangeliet 1:1, 14 – Varför kallar Johannes
Jesus för ”Ordet”?
Äldste James E Talmage lärde att Jesus var den person genom
vilken ”Faderns vilja, bud och ord sattes i verket” (Jesus Kristus,
s 33). Han står i samma förhållande till vår himmelske Fader
som orden i förhållande till tanken. På samma sätt som ett ord
kan ses som budbärare för ett ting eller en idé, var Kristus bud-
bärare för vår Fader och hans evangelium, som är en frälsnings-
plan för hela människosläktet.

Johannesevangeliet 1:18 – ”Ingen har någonsin sett Gud”
Utan hjälp av Joseph Smiths översättning tycks denna vers
säga att ingen människa har sett Gud. Joseph Smiths översätt-
ning återställer betydelsen av versen och hjälper oss inse att
när Fadern har visat sig så har han burit vittne om att Jesus är
Kristus, hans enfödde Son (se Matt 3:17; 17:5; 3 Ne 11:6–7;
L&F 76:23; Joseph Smiths skrifter 2:17). Skrifterna lär att somliga
har fått tillstånd att se Gud Fadern, även om sådana händelser
är sällsynta. Se till exempel Apg 7:55–56; L&F 76:23; Joseph
Smiths skrifter 2:17. Aposteln Johannes såg själv den uppståndne
Herren (se Upp 1:12–18).

Johannesevangeliet 1:41 – ”Messias”
Det hebreiska ordet Messias betyder ”utvald” eller ”smord”.
Den grekiska översättningen av Messias, eller ”den utvalde”,
är Kristus. ”Jesus Kristus” betyder ”Jesus, den utvalde”. Jesus
är Messias. Jesus är Kristus. Jesus är den utvalde.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 1.

Kan någon se Gud?

Anta att en vän till dig, som inte är medlem i kyrkan, sade att
han eller hon inte kunde tro på Joseph Smiths berättelse om
att han såg Gud Fadern och Jesus, eftersom det i Bibeln står att
”ingen har någonsin sett Gud” (Joh 1:18). Med utgångspunkt
från vad som står under ”Förstå skrifterna” ovan, skriv vad du
skulle säga till din vän.

Nåd (v 16) – Guds gåva som
hjälper de trofasta att vara
bättre än de skulle kunna vara
av egen kraft

Mästare (v 38) – Ledare, lärare
Svek (v 47) – Falskhet

”Följ med och se!”

1. Gör en översikt enligt nedan och fyll i den med den information
som du hämtar från Johannes 1:35–51.

2. Hur är dessa människor exempel på hur människor idag
finner Kristus och hans evangelium?

Johannes 2
Jesus inleder sitt verk

Jesus var trettio år när han inledde sin verksamhet genom
att gå ut bland folket för att undervisa, välsigna och utföra
många underverk. I Johannes 2 kan du läsa om Jesu först
upptecknade underverk, som inträffade på ett bröllop i Kana
ungefär 1,5 mil norr om Nasaret. Jesus begav sig sedan till
Jerusalem för att närvara vid påskhögtiden. Den rensning
av templet som Johannes beskriver i detta kapitel handlar
om första gången som Jesus gjorde detta. Han rensade
åter templet under veckan för sin korsfästelse (se Matt 21;
Mark 11; Luk 19).

Namn 

Andreas

Simon Petrus

Filippos

Natanael

Vad sade Jesus
till honom?

Hur fick 
han höra talas 

om Jesus?

Vad sade eller
gjorde han?
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Förstå skrifterna

Joh 2:4 – ”Min stund har inte kommit än”
När man läser Johannes 2:4 kan man tro att Jesus inte ville
uppfylla sin mors önskan, men i Joseph Smiths översättning
framgår det att han ville hjälpa henne, på alla tänkbara sätt –
och han gjorde det.

Johannes 2:14–16 – Varför köpte och sålde människorna
i templet?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:12–13 (s 29).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Johannes 2.

Vatten till vin

Äldste Bruce R McConkie skrev att det vin som omtalas i
Johannes 2:1–11 var en dryck som var gjord av ”det som vin-
stocken ger” (Matt 26:29), vilket var ett lätt, sött vin (vanligtvis
ojäst). Tillsammans med bröd var detta en av dagens viktigaste
måltider” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:136).

1. Hur påverkade detta underverk Jesu efterföljare? (Se v 11.)

2. Vad lärde de sig (och du) om Jesus av det han gjorde i denna
berättelse?

Templet rensas

1. Vad gjorde Jesus enligt Johannes 2:13–17, som fick så många
människor att bli upprörda? Varför?

2. Vad lär oss denna berättelse om hur Jesus vill att vi ska
uppföra oss i Guds heliga byggnader?

3. Skriv upp tre ting du kan göra för att visa större vördnad för
Guds hus.

Ett tempel som uppstår på tre dagar?

Vilket ”tempel” syftade Jesus på i Johannes 2:19?
(Se Matt 27:62–64 för ytterligare hjälp.)

Johannes 3
”Ni måste födas på nytt”

Några av de mest grundläggande religiösa frågeställningarna
är: Finns det en Gud? Känner han eller bryr han sig om mig?
Vad vill han att jag ska göra? Finns det en himmel? Om
så är fallet, vad kan jag göra för att komma dit? En farisé vid
namn Nikodemos ställde några av dessa frågor. Han kom
till Jesus på natten, för att han, kan man förmoda, inte skulle
bli sedd av andra fariseer. Var under din läsning av Johannes 3
uppmärksam på vad Jesus lärde honom.

Förstå skrifterna

Johannes 3

Johannes 3:8 – ”Vinden blåser vart den vill”
Det är svårt att förklara hur det känns att känna Anden. Jesus
jämförde det med att försöka berätta för någon om vinden,
som den medföljande illustrationen visar.

Den Helige Anden Vinden

Den går inte att se,
ändå kan vi uppleva hur den verkar.

Vi känner den, vi förnimmer den.
Vi vet att den finns genom de effekter

den framkallar.
Den kan vara mjuk eller mycket kraftfull.

Reningsbruk (v 25) – Dop och
annan ceremoniell rening

Reningsfunt i Qumran.

Utan att mäta (v 34) – Gud ger
inte Anden i små doser
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Den orm som Mose satte upp på en stång var en symbol för Frälsaren.
På samma sätt som israeliterna räddades undan den fysiska döden genom
att se på ormen, så kan Kristus rädda oss från fysisk och andlig död.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och en annan aktivitet (B–D) när du studerar
Johannes 3.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 3:5

1. Hur visste Nikodemos enligt Johannes 3:2 att Jesus var
”från Gud”?

2. Vad var enligt Jesus ett mera säkert sätt att ”se”? (Se v 3.)

3. Vad sade Nikodemos som visar att han inte tänkte på ett
andligt sätt, när han började tala med Jesus?

4. Finn åtminstone två skriftställen som förklarar de två
slags dop som Jesus sade att vi måste ta emot (använd de
hjälpmedel som finns i dina skrifter för att finna dem).

5. Varför tror du att Nikodemos kom till Jesus ”en natt” (v 2)?

6. Läs Johannes 19:38–40. Tror du att Nikodemos trodde på
det som Jesus lärde honom? Motivera ditt svar.

Så älskade Gud världen

1. Vad är enligt Johannes 3:16–17 ett sätt varpå vi kan veta hur
mycket Gud älskar oss?

2. Vad lär oss dessa verser om vad vår himmelske Fader och
Jesus vill göra för alla människor?

3. Förklara på vilket sätt du tror att människorna hade gått
under om Jesus inte kommit till världen.

Ljus respektive mörker

1. Skriv med egna ord minst två meningar som förklarar de
principer som Jesus lärde ut i Johannes 3:19–21.

2. Ge ett exempel från ditt eget liv, eller från något du har sett,
som visar att båda meningarna är sanna. (Du måste inte
berätta vad människorna heter i dina exempel.)

Lärdomar från en stor profet

Använd dig av Johannes 3:25–33 och skriv upp vad du tror
att ledare, lärare och missionärer kan lära sig av det som
Johannes döparen sade och gjorde. Ta med de verser där du
fann tankarna.

Johannes 4
Kvinnan vid brunnen

Jesus och hans lärjungar hade varit i Jerusalem på påskhög-
tiden. När det var dags att återvända till Galileen färdades de
genom den del av landet som kallades för Samarien (se den
medföljande kartan). Samarierna och judarna var inte vänligt
inställda till varandra. Judarna ansåg att samarierna var
”orena”. Ibland tog judarna till och med en omväg på en eller
två dagar för att undvika Samarien. Fundera under din läsning
av Johannes 4 över vad Jesus lärde om dessa traditioner, både
genom vad han sade och vad han gjorde. 

”Han skall bli större 
och jag bli mindre.”
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Förstå skrifterna

Johannes 4

Johannes 4:12 – ”Vår fader Jakob”
Samarierna och judarna var båda ättlingar till Jakob, vars namn
förändrades till Israel. Fader innebär ”förfader” eller ”stamfader”.

Johannes 4:22 – ”Frälsningen kommer från judarna”
Jesus menade inte att judarnas religion, såsom den praktise-
rades av fariseerna och saddukeerna, skulle skänka frälsning åt
folket. En gång hade den innehållit de frälsande förordning-
arna, lärdomarna och sedvänjorna, men människorna hade för-
ändrat dem. Jesus var en jude genom sin mor och det var han
som åvägabringade frälsning. Namnet Jesus betyder ”frälsning”.

Johannes 4:24 – ”Gud är ande”
Vi känner till från andra skriftställen, och särskilt från nutida
uppenbarelser, att Guds ande är klädd i en uppstånden och
förhärligad kropp av kött och ben (se 1 Mos 1:26–27; Luk 24:39;
L&F 130:22).

Messias (v 25) – Se ”Förstå
skrifterna” för Johannes 1:41,
s 76)

I detsamma (v 27) –
Vid denna tidpunkt
Sjunde timmen (v 52) –
Omkring 13.00

Jo
rd

a
n

JUDEEN

PEREEN

SAMARIEN

Döda havet

Galileiska sjön

Jerusalem

Sykar

Nasaret

Medelhavet

GALILEEN

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Johannes 4.

En gradvis omvändelse

Under din läsning av Johannes 4:5–42 kan du få veta hur en
kvinna fick ett vittnesbörd om att Jesus är Messias, eller Kristus.

1. Skriv upp vad den samariska kvinnan kallade Jesus i
verserna 9, 11, 15, 19, och 29.

2. Vad lade du märke till om hennes sätt att tilltala Jesus, ju mer
hon talade med honom och ju mer hon lärde känna honom?

3. Vad gjorde hon när hon förstod vem han verkligen var?
Vad blev följden? (Se särskilt v 28–30, 39–42.)

4. Skriva upp några sätt som ditt vittnesbörd har vuxit på.
Ta med någonting om varför du tror att det har vuxit.

Var en missionär

Vad skulle du vilja säga till en undersökare som ber dig förklara
varför Gud har en fysisk kropp, när det står i Johannes 4:24 att
”Gud är ande”. Använd åtminstone två skriftställen i ditt svar.

Dagboksanteckning

Föreställ dig att du var en av de lärjungar som var tillsammans
med Jesus under de händelser som beskrivs i Johannes 4. Skriv
någonting i din dagbok om vad du har lärt dig genom att vara
tillsammans med Jesus denna dag. Ta med någonting av det som
Jesus lärde ut i verserna 31–38, också det som inte är så lätt att se.

Johannes 5
”Jag har kommit 

i min faders namn”

Omkring ett år efter det att Jesus mötte kvinnan vid brunnen
i Samarien (se Joh 4) återvände han till Jerusalem, för det
var åter dags för påskhögtiden. Vad Jesus gjorde under det
år som förflöt mellan dessa två besök i Jerusalem är upptecknat
i Matteus 5–11 och Lukas 6–8. Johannes 5 inleder redogörelsen
om vad Jesus sade och gjorde under denna andra påsk
i Jerusalem.

Förstå skrifterna

Johannes 5

Dragit sig undan (v 13) – Gått
till en annan plats i hemlighet

Överlåtit (v 22) –
Gett tillåtelse till


