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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
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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
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Johannes 5:4 – ”En ängel steg ned . . . och rörde vattnet”
(Karl XII:s bibel)
Det tycks som om Betesdas damm kom från en källa som då
och då började svalla. Enligt traditionen var det osynliga änglar
som fick vattnet att svalla och den som först kom ner i vattnet
efter det att vattnet ”svallat”, eller rörts upp, blev botad. Detta
vara bara vidskepelse, men många tycktes ivriga att pröva
det, kanske därför att de hoppades på ett enkel lösning på sina
problem, eller kanske därför att de prövat allt annat som de
kände till.

Johannes 5:25, 28 – ”De döda skall höra Guds sons röst”
Det finns många profetior i Gamla testamentet om att andarna i
andefängelset skulle få besök av Guds son (se Ps 88:1; Jesaja 24:22;
61:1). Enligt uppteckningen i Johannes 5:25, 28, tillkännagav
Jesus att han snart skulle uppfylla dessa profetior. Han uppfyllde
dem när han gick till andevärlden efter sin korsfästelse
(se L&F 138:11–22, 29–35).

Johannes 5:29 – ”De som har gjort det goda skall uppstå
till livet”
Medan profeten Joseph Smith arbetade på sin inspirerade
version av Bibeln frågade han vår himmelske Fader om inne-
börden av Johannes 5:29. Som svar fick han den syn som nu
finns upptecknad i Läran och förbunden 76.

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A–B) när du studerar Johannes 5.

Underverk är lärorika

Precis som med de flesta underverk som finns upptecknade
i Nya testamentet, kan vi lära oss andliga sanningar från vad
Jesus och de som var med om underverket gjorde eller sade.
Följande frågor bör hjälpa dig att koncentrera dig på några av
de sanningar som du finner i berättelsen i Johannes 5:1–16.

1. Vad tycks vara orsaken till att Jesus valde ut denne man att
bli botad? (Se v 5–6.)

2. Vad lär oss detta om Jesus?

3. Hur var denne man lik alla syndare?

4. På vilket sätt påminner det som Jesus sade och gjorde för
mannen, om det som han kan och vill göra för alla som syndar
och omvänder sig?

5. Vad kunde enligt Jesus orsaka något ännu värre, än det
handikapp som mannen i berättelsen hade? (Se v 14.)

6. Skriv vad du tror att mannen sade när han talade till judarna
(se v 15).

Sådan fader, sådan son

1. Skriv ner de sanningar Jesus lärde ut i Johannes 5:17–47 om
sig själv och vår himmelske Fader.

2. Vad gör starkast intryck på dig i det som Jesus lärde ut?
Varför?

3. Hur visar dessa lärdomar att Jesus och hans Fader i himmelen
inte logiskt sett kunde vara samma varelse?

Johannes 6
Jesus är livets bröd

Varför behöver anden, såväl som kroppen, näring? I de före-
gående evangelierna kan man läsa om hur Jesus gav mat till
fem tusen människor med bara några få bröd. I Johannes 6
fortsätter denna berättelse, särskilt om människornas inställ-
ning till den fysiska föda som de fick från Jesus, jämfört med
den andliga föda som han ville ge dem. Jesus vittnade om
betydelsen av att såväl våra andar som kroppar får näring.
Lägg märke till hur människorna reagerade.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 6
Johannes 6:1–14 – Matteus 14:13–21; Markus 6:30–44;

Lukas 9:10–17
Johannes 6:5–21 – Matteus 14:22–33; Markus 6:52

Förstå skrifterna

Johannes 6

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Johannes 6.

Välj en kung

1. En stor åhörarskara ville att Frälsaren skulle bli deras kung
(se Joh 6:15). Varför ville människorna att Jesus skulle bli deras
kung, enligt Johannes 6:5–14, 24–26?

Två hundra denarer (v 7) –
200 arbetares dagslöner

Tvista (v 52) – Argumentera,
gräla
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2. Varför bör vi vilja ha honom
som vår konung?

3. Vilken betydelse har våra
motiv att följa Jesus för vårt
sätt att leva?

Gör en jämförelse

Rita en översikt enligt nedan. Fyll i den med det som Jesus
hänvisade till i Johannes 6:22–27.

Livets bröd

Om du någonsin har ätit varmt nybakat bröd så fundera på hur
det smakar och hur det får dig att må. Läs Johannes 6:48–59 och
fundera över på vilket sätt Jesus ger oss andlig föda. Besvara
följande frågor:

1. Vilka två ting måste vi, enligt Jesus i verserna 51–58, göra för
att få evigt liv?

2. Hur kan dessa lärdomar göra sakramentets förordning mer
meningsfull för dig?

”Den obekväme Messias”

Äldste Jeffrey R Holland, dåvarande president för Brigham
Young University, sade: ”Livet var mycket obekvämt för [Jesus],
och, om jag inte helt har misstagit mig, är det ofta likadant för
er och för mig när vi tar på oss hans namn” (”The Inconvenient
Messiah”, Brigham Young University 1981–82 Fireside and
Devotional Speeches, s 77). Läs Johannes 6:60–71 och förklara
följande:

1. Hur var Jesu lära ”obekväm” för många av hans lärjungar?

2. Vad gav Petrus, trots att det var ”obekvämt”, styrkan att
fortsätta följa Jesus?

3. Vad kan du göra för att vara säker på att lyda när Herren ber
dig att göra det som är svårt?

Johannes 7
Jesus vittnar i Jerusalem

De händelser som beskrivs i Johannes 7 ägde rum i Jerusalem
under lövhyddefesten. Denna fest, som Herren hade befallt

”Föda” som är förgänglig ”Föda” som består

Israels barn att hålla sedan Mose tid, innehöll ett flertal vik-
tiga symboliska ceremonier. På Jesu tid utgjordes en av dessa
ceremonier av att prästerna hämtade vatten från Siloadammen
och göt ut det i templets heliga rum – vilket var en symbol för
Guds utgjutande av sin Helige Ande över folket (se Bruce R
McConkie, The Mortal Messiah, 3:123). Lägg under din
läsning av Johannes 7 märke till vad Jesus undervisade om och
som hade samband med denna symboliska handling, tillsam-
mans med de många andra vittnesbörd som han bar för folket.

Förstå skrifterna

Johannes 7

Johannes 7:1, 13, 15, 35, 45–48 – Vilka judar var det som
försökte döda Herren?
Jesus hade många efterföljare bland judarna (se Joh 6:2). De
judar som försökte döda honom var de religiösa ledarna bland
judarna, huvudsakligen de skriftlärda och fariseerna. Jesus
hade gjort dem vreda genom att utföra underverk på sabbats-
dagen och genom att hävda att han bokstavligen var Guds Son
(se Joh 5:16–18).

Johannes 7:6–9, 30, 33; 8:20 – ”Min tid är ännu inte inne”
Jesus visste att han bara hade några månader kvar av sitt jordiska
liv. Han visste också att hans mission ännu inte var avslutad,
men hans Fader i himmelen skulle bevara hans liv tills dess att
han fullbordat allt han sänts att utföra. Enligt Joseph Smiths
översättning av Johannes 9:4 vittnade Frälsaren: ”Tiden kommer
då jag skall ha avslutat mitt verk, då går jag till Fadern.”

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar
Johannes 7.

Stryk under ord och meningar

Har du någonsin känt dig ensam eller som om alla människor
var emot dig? Läs Johannes 7:1–13 och sök efter tecken på att
Jesus kan ha känt denna slags ensamhet.

1. Skriv upp de verser som innehåller ord som visar att de
judiska ledarna öppet försökte döda Jesus.

2. Beskriv hur situationen i Johannes 7:5 kan ha påverkat hur
Jesus kände sig. Hur skulle den ha påverkat dig?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 7:17

Äldste Richard G Scott, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
vittnade: ”Din fria vilja, rätten att välja, har inte getts för att du
ska kunna få det som du vill. Denna gudomliga gåva har getts
för att du ska kunna välja det som din himmelske Fader vill med
dig. På så sätt kan han leda dig att bli allt det som han avsett att
du skall bli” (Nordstjärnan, juli 1996, s 26).

Förklara hur äldste Scotts uttalande kan hjälpa dig att förstå
betydelsen av Johannes 7:17.

Kringspridda (v 35) – De skingrade israeliterna
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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 två mycket 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


