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JOH 1:4-5
Alt liv kommer fra Ham, og dette livet ga lys til menneskene.

Lyset skulle skinne 
i mørket, 

men mørket ville ikke ta imot det.
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Om ShareWord Global
Vår viktigste oppgave i ShareWord 
Global er å dele Jesu Kristi evangelium 
med mennesker over hele verden, og gi 
dem en sjanse til å lese eller høre Guds 
Ord selv. Vi har gjort dette i over 100 år, 
vi begynte i Canada og nå sprer det seg 
over hele verden.

Vi jobber tett med lokale kirker og 
menigheter for å utføre vårt oppdrag på 
en strategisk riktig måte. Ved å øve opp 
kristne til evangelisering og skaffe dem 
Guds Ord til utdeling, tror vi at de vil 
føle seg godt istandsatt til å være Kristi 
hender og føtter i sine lokalsamfunn.

De magasiner og skrifter vi tilbyr er 
utformet for å engasjere leseren. Enten 
det er Evangeliet av Johannes,  Det Nye 
Testamentet, Bibelen, en lydbibel eller 
en digital kopi til en mobil enhet, er de 
alle utformet for å møte leseren i sin 
verden, på sitt hjertes språk.

Bli med å lede mennesker rundt om i 
verden til Jesus Kristus og gi dem Guds 
Ord å lese. Gå til sharewordglobal.com 
for å finne ut hvordan du kan bidra med 
å dele evangeliet på hjemstedet ditt?

MAGASINET

BIBELEN
Bibelforlaget/HERMON FORLAG AS

      Hverdagsbibelen © 2018
          www.hermon.no

Bøy deg ned og lytt til det  
jeg har og si.  
Skynd deg å hjelp meg! 
Vær min redning og  
min beskyttende borg.
SALME 31:2



Vårt nr. 48368650 
E.mail: godtnytt8@gmail.com

godtnytt.net

Med Guds ord i liv og tjeneste 
Hva er GodtNytt?
• et arbeidsfellesskap av evangeliske 
kristne
• en organisasjon som driver med 
bibelutdeling og evangelisering
• vi vil at nye generasjoner skal bli kjent 
med Jesus og vår kristne kulturarv

Hvem er vi? 
Vi er kvinner, menn og ungdom som 
tror at Bibelen er Guds inspirerte og 
ufeilbarlige ord — 2.Tim 3.16
Vi tror at Jesus er Guds sønn og Veien, 
sannheten og livet — Joh. 3.16
Vi tror på Jesus Kristus som vår personlige 
frelser — Joh. 1.12
Hva vil vi?
Vi ønsker at mennesker skal bli frelst å 
lære sannheten å kjenne — 1. Tim 2.1-6
Hvordan?
Ved å dele ut Guds ord og vitne om vår tro
Ved å be om at mennesker tar i mot ordet 
og bruker det 
Vi skal være ”såmenn” i Guds Rike i 
trygghet om at det er Gud som gir vekst! 
— 1. Kor 3.6
Hvor og med hvem?
Vi ønsker å spre Guds ord i Norge — 
personlig, på stands, på stevner og 
aksjoner. 
Vi vil samarbeide med menigheter 
og organisasjoner der vi ser behov og 
mulighet. 
Internasjonalt vil vi samarbeide om 
utdeling av Guds ord i om lag 30 land. 
Sammen for Kristus! 
Hvorfor?
Fordi Jesus oppfordret oss før han drog 
opp til himmelen:
Meg er gitt all makt i himmel og jord, gå 
derfor ut å gjør alle folkeslag til disipler i 
det dere døper dem til Faderens, Sønnens 
og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å 
holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er 
med dere alle dager inntil verdens ende. 
Matteus 28:16-20
Misjon: for at mennesker skal lære Jesus 
å kjenne - og for at vi skal holde oss våkne 
i troen.

Har du noen gang hatt et kjæledyr du har elsket 
mer enn noe annet i verden? 

Kanskje en katt , et marsvin eller et hamster? 
Eller du kanskje har hatt en hund som har blitt 
din beste venn? Den har masse energi, springer 
rundt i parken, jager ekorn, gnir maven i gresset 
— helt full av lidenskap.

Men det er noe med hunder, at de ikke alltid er 
klar over farene i deres liv. De forstår ikke hvor 
farlige veiene er, eller hvordan visse ting kan 
gjøre dem syke når de spiser det. Det er derfor 
hunder trenger å bli trent til å lytte til sin eier, den 
eneste personen som vil gjøre alt for at han ikke 
skal skade seg selv.

Og om en gang hunden er i fare, vil eieren stå 
klar til å redde den - fordi han er så glad i sitt 
kjæledyr.

GNIST handler om den største rednings 
operasjonen som noensinne er satt i verk. Hver 
av oss trenger å bli reddet på grunn av våre 
knuste og syndefulle hjerter. Og Gud, fordi Han 
elsker oss, fant en måte å redde oss på og 
gjenopprette vårt forhold til Han.

Kanskje vil dette magasinet starte en gnist av 
håp i hjertet ditt når du oppdager den utrolige 
gaven Gud har i vente for deg.

Klar til å redde



Mennesker gjør 
opprør og ødelegger 

alt, spesielt deres 
forhold til Gud.

Mennesker fortsetter 
å tilfredsstille seg 
selv og ikke Gud.

Fantastiske ting blir 
oppfunnet og mennesker 

lander til og med på månen 
– men ingenting vi lager kan 
løse hovedproblemet: vi kan 

ikke redde oss selv. 

En oppvåkning skjer i 
kirken når de første bibler 
blir trykt. Nå kan alle lese 
om den store redningen 

for dem selv.

Gud starter sin plan 
om å redde oss. Gud former nasjonen 

Israel og lærer dem 
hans lover.

Bibelen begynner 
å bli skrevet.

Men vi fortsetter selv å lage våre 
egne Guder. To verdenskriger 
dreper millioner av mennesker 

og minner oss på hvor 
egoistiske og fortapte vi er.

Gud 
skaper 

den 
perfekte 
verden.



Dette er hvor 
DU dukker opp 
i Guds historie

Jesus dør på 
korset for å redde 
oss – og står opp   
igjen fra de døde!

Start å utforske de  

12 sannheter  
om din historie!

Redningsmannen 
(Jesus) blir født i 

Bethlehem.

Det neste steget i den 
store rednings planen 
er nå i dine hender!

Du er en del av Guds 
historie som startet 
for lenge, lenge  
siden…                                                                                                         

Etter at Jesus 
returnerer til 

himmelen blir  
menigheten 

født, og resten 
av Bibelen blir 

skrevet.

Den store                                                                                                                                             
redningsaksjonens                                                                            

tidslinje
Du er 
her nå



Gud skapte deg!
Det betyr at du er verdifull og har en hensikt, akkurat sånn 
Gud skapte deg. Og det er derfor du aldri trenger å skamme 
deg over hvordan du ser ut eller sammenligne deg med andre. 
Akkurat som barna på disse bildene, er du et unikt mesterverk!

#1

SALME 139:13-14
For det er Du som eier meg.  Du har skapt meg i min mors livJeg vil lovprise deg, for du har  skapt meg som et underverk.Det du gjør er mirakuløst, og det vet min sjel så vel.
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Gud skapte deg! 1 MOSEBOK 1:1,27

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Så skapte Gud menneskene  

så de lignet Ham
De fikk et vesen som lignet på Ham.  

Han skapte dem som mann og kvinne.

SALME 139:13-14
For det er Du som eier meg.  Du har skapt meg i min mors livJeg vil lovprise deg, for du har  skapt meg som et underverk.Det du gjør er mirakuløst, og det vet min sjel så vel.

Husk!   Gud gjør ikke    feil – og det    inkluderer deg!
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Du ønsker å føle deg elsket og viktig, spesielt av dine venner og 
familie. Men folk skuffer deg alltid. Derfor; vend deg mot Gud i 
stedet! Han elsker deg og vil aldri, noensinne slutte å elske deg 
— selv når du ikke fortjener det. 

Les disse versene og se hvor stor hans kjærlighet er – for deg!

Gud elsker deg!

JOH 3:16
For Gud har elsket verden så høyt at  

Han gav  
sin eneste Sønn,

for at alle som tror på Ham, ikke skal gå fortapt,  
men  få et evig liv.

1 JOH 4:9-10
Gud viste sin kjærlighet til oss ved å sende  

sin eneste Sønn til verden. Det gjorde Han for at  
vi skulle få liv på grunn av Ham.

 Kjærligheten kommer først og fremst fra det faktum at  

Han elsket oss først

#2

- så kan vi elske Ham tilbake. Han elsker oss så høyt at Han 
lot sin sønn ta straffen for våre synder.

10



(Ikke la meg være kjedelig!  
Fargelegg meg!)

ELSKETEELLSSKKEETTELSKET
JEG ER JJEG EG EERR  JEG ER 

11



      Du har  
        rota det til

#3
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Har du merket hvordan du hver enkelt dag føler 
at du ikke er god nok? Du sårer andre. Sier 

eller gjør ting som sårer andre. Bryter reglene. 
Du er selvopptatt, sjalu, eller hatefull.

Det er fordi du alltid prøver å tilfredsstille deg 
selv istedenfor Gud.  Og det er hva synd er – å 

gjøre deg selv til gud.

Selv gode ting som gode karakterer eller 
medaljer og trofeer handler til syvende og sist 

om deg.  

Det er derfor du trenger  
å bli reddet.

Ditt syndefulle hjerte er en barriere mellom deg 
og Gud. Du er skyldig og fortjener å bli straffet.

      Du har  
        rota det til

ROM 3:23
...for alle mennesker har syndet og  

mistet fellesskapet med Gud.

ROM 6:23

For syndens lønn er døden... 

1 JOH 1:8
Hvis vi sier vi ikke har noen synd,   

bedrar vi oss selv, 
for da er vi langt borte fra sannheten.

13



#4  Gud lagde en plan   
   for å redde deg

Gud elsker deg så mye at for lenge siden, før du ble født, 
lagde han en plan for å løse problemet med din synd. Det 
at han tok det første steget sier så utrolig mye! Han visste 
at du ikke ville være i stand til å redde deg selv og betale 
prisen for synden din.

Bibelversene på disse sidene beskriver hva som skjedde. 
Tenk på alt Jesus gikk igjennom istedenfor deg – alt fordi 
han elsker deg!

JOH 19:16-18
Da ga Pilatus seg. Han overlot Jesus til dem, og de 
grep Ham og førte Ham bort for å spikre Ham opp 

på et kors. Jesus måtte bære korset sitt til det stedet  
som ble kalt Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. 

Der korsfestet de Ham sammen med to andre.  
Jesus hang på korset i midten og de to andre på hver 

sin side av Ham.
14



ROM 3:24
Likevel gjør han oss helt rene og skyldfrie, og det helt ufortjent,   

gjennom at Jesus har kjøpt oss fri fra synden. 

1 KOR 15:3-4

For det første ga jeg dere det som jeg selv hadde tatt imot:  

At Jesus døde for våre synder  
slik som det var forutsagt i De hellige skriftene.  
Han ble begravd og sto opp igjen  

den tredje dagen etter sin død.

Fyll inn rutene 
med ord du finner 
i versene på disse 
to sidene! Finn 
løsningsordet  
som er sirklet  
i blått.

(Svar på  
side 80)
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 Gud lagde en plan   
   for å redde deg
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For mens vi ennå var uten Gud og 
hjelpeløse i denne verden,   

døde Kristus 
for oss,  

på et tidspunkt  
som var bestemt på forhånd.

ROM 5:6



Hva  
kjærlighet er, 

har vi lært av at Jesus  
ga livet sitt for oss.

1 JOH 3:16



Guds gave venter  
 på deg

Jesus betalte den ultimale prisen for å redde deg – fordi han 
elsker deg. Og han inviterer deg til å bli et adoptivbarn av Gud.  
Det neste steget er å si «ja» til ham. Å innrømme ditt behov 
for hans tilgivelse. Å motta hans gave som er evig liv. Og så å 
velge å leve et nytt liv som hans barn.

Når du er klar for å motta hans gave,  
gå til side 82 i magasinet.

JOH 1:12 
Men hver og en som tror på  

Hans navn og velger å ta imot Ham, 
dem ga Han rett

til å bli Guds barn. 

ROM 10:9 
For dersom du med munnen bekjenner 
at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at 

Gud har reist Ham opp fra døden,

da skal du bli 
frelst. 

#5

Kryss av hva du synes 
er den beste delen av 
Guds gave til deg:

Undersøkelse!

18



¾ En ny start
¾ Tilgivelse
¾ Ikke føle deg alenee 

ROM 6:23 

For syndens lønn er døden, men et liv der Gud  
får være sjef,blir dekket av Guds nåde og 

gir evig liv i Jesus, vår Herre.

Guds gave venter  
 på deg

¾ Håp for framtiden
¾ Ikke lengre redd for døden
¾ Føle seg elsket

¾ En gave å fortelle andre om
¾ Å ha noen til å lære meg 

om hvordan jeg skal leve



SALME 32:8

Herren sier: Jeg vil lede deg  
på rett vei og vise deg hvor du skal gå.  

Jeg vil følge deg med Mine øyne og gi deg gode råd.

Du har et lys  
  på din livsvei

SALME 119:105

Ditt ord er  
som en lykt for 

mine føtter.  
Det lyser opp 
min livsvei.

#6

Mange ganger i livet trenger du å finne ut hvilken vei du skal 
gå. Istedenfor å prøve å finne ut det på egenhånd, se etter 
Guds ledelse ved å lese Bibelen.

Når du lever etter hans veiledning og lytter til hans 
undervisning, vil du blir formet til et nytt barn av Gud!

20



2 TIM 3:16

 Gud har latt  
hele skriften bli  

til ved 
at Han selv blåste liv i  

ordene som ble skrevet. 
Derfor er ordene nyttig  

lærdom som vil overbevise 
mennesker om hva som  

er rett.

SALME 32:8

Herren sier: Jeg vil lede deg  
på rett vei og vise deg hvor du skal gå.  

Jeg vil følge deg med Mine øyne og gi deg gode råd.

Du har et lys  
  på din livsvei

 Dersom du  
trenger en bibel,  
 kan du besøke   
  en gratis app                       
www.newlife.bible

21



JES 30:21

...og dere skal høre dette ordet bak dere:  
Dette er den  rette veien, gå på den!   
Slik skal dere ledes hver gang  

dere vender dere mot høyre eller  
mot venstre side.

ROM 12:2

La dere ikke påvirke av denne verdens 
tenkemåte, men sørg for at dere stadig  

får himmelske impulser.  
La Gud påvirke deres måte å tenke på, 

slik at dere til enhver tid kan vurdere hva som 
er Guds vilje med deres liv, det gode, det som 

gleder Gud, det fullkomne.

EF 4:23-24

Når dere nå kjenner Ham, blir dere forandret ved
hjelp av stadig nye impulser fra Den Hellige Ånd. 

Dere velger å gå inn i  
 Guds plan for livet deres

og leve etter det som er sant og rett.

22



Jeg skulle virkelig 
ønske at noen 

kunne hjelpe meg 
finne veien gjennom 

labyrinten  
fra «A» til «B»

AA BB

23



SALME 147:3

Han helbreder dem 
som har et knust 

hjerte, og forbinder
deres sår.

Så ensom som du føler deg noen ganger – kanskje til 
og med akkurat nå – husk at Gud alltid er der med deg. 
Du er hans skapning og han ønsker å ha et forhold til 
deg. Han er alltid klar til å elske deg og ta vare på deg.

Du trenger aldri å    føle deg alene

SALME 27:10
Om så min far eller mor skulle forlate meg,  

så skal Herren
ta seg av meg.

MATT 11:28
Kom til Meg, du som er sliten  

og full av bekymringer, så
skal jeg gi deg hvile.

 

#7
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Vær sterke og  
________________,  
frykt ikke og bli ikke 

skrekkslagne med tanke på 

disse fiendene! Herren deres 

Gud er selv den som går med 

dere. Han skal ikke slippe 

dere eller forlate dere.
5.Mosebok 31:6

������

FØRST rydd i disse bokstavene så det 

former 6 ord som hører til på skolen.

DERETTER ta bokstavene i sirklene 

og ranger dem så de former ordet som 

mangler i dette bibelverset.

(Løsning på side 80)

Du trenger aldri å    føle deg alene
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Du kan fortelle 
Gud - alt!

Uansett hva du føler – sint, trist, forvirret, redd, skamfull, 
stresset, begeistra – du kan prate med Gud om det. Det 
kalles å be, og du kan gjøre det når som helst, 24/7. Han 
vil ikke bli sjokkert over noe du har å si fordi han har sett 
alt! Så fortell han hva du har på hjertet.

Usikker på hvordan du skal starte? Velg en emoji og skriv noe i 
boksen som får deg til å føle deg sånn. Så sier du «Kjære Gud …»  
og leser hva du har skrevet. Det er alt som skal til!

Jeg er trist fordi jeg savner vennene 
mine. Kjære Gud, hjelp meg med å få 
nye venner og ikke føle meg så ensom.

BEKYMRETTRIST

SINT

GLAD

REDD

IRRITERT

#8
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SALME 27:7-8

Herre, hør min stemme  
når jeg roper.
Vær nådig mot meg og svar meg!

Da du sa: "Søk meg, så får du se Meg!" gjentok jeg i mitt hjerte:
"Jeg vil søke inn til Deg, Herre, jeg vil søke Deg."

JOH 16:24
Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere skal få!  

Da kan gleden dere opplever, være fullkommen.

1 PET 5:7

Kast alle bekymringene 
deres på Ham ,   
for Han har omsorg for dere.

SALME 91:15
Han skal be til meg, og Jeg skal svare ham.

Jeg skal være med ham i vanskeligheter.  
Jeg skal befri ham og gi ham ære.

Du kan fortelle 
Gud - alt!

27



Derfor fylles  
mitt hjerte med  

stor glede...

SALME 28:7 

Herren er min styrke og beskytter. I mitt hjerte 
kan jeg stole på Ham, for Han hjalp meg. 



...og det stiger  
en sang opp  

fra mitt hjerte  
til Herren.



     Du kan velge å  
    elske
Alle rundt deg trenger 
å bli elsket – selv de 
som er slemme og 
sårer deg, eller sårer 
vennene dine. Isteden 
for å være slem tilbake, 
kan du velge å være 
annerledes. 

Akkurat som Jesus 
elsker deg når du ikke 
fortjener det, kan du 
vise den samme typen 
kjærlighet til andre – 
med ord og  
gjerninger.

#9
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BIBEL
OPPMUNTRE
RETTFERDIG
GØY
BARMHJERTIG
ÆRLIG
JESUS
GLEDE
AVGJØRELSE
VENNLIG
KJÆRLIGHET
MILD
REN
SOSIAL
SANNHET
ORD

ORD SØK
A B S Ø D S O S I A L I K T H
S B C E P I G Y R B F D Æ D S
A V G J Ø R E L S E I U E E A
X G J E C T N G Ø Y O B R I N
R E T T F E R D I G B W E H N
D J U I C K G J K L A P W L H
O K E L A J L P J Æ R S C C E
P M P S E S E P Æ I M R Y D T
P V H L U M D N R U H Ø S H T
M Æ E N I S E H L C J A Æ B L
U E S N F C D S I H E I R O K
N T F L N G P U G A R M L P G
T S Ø A H L K F H U T N I L S
R R G M P U I R E N I K G L F
E F O R D N O G T I G A E G D

(Løsning på side 80)

LUK 6:27-28
Men til dere som vil høre, sier Jeg: Elsk deres fiender.  

Gjør godt mot dem som hater dere.  
Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som vil skade  dere.

ORDSP  26:20
Uten ved slukner ilden;  
uten baksnakking 

opphører krangelen.

ROM 12:17
Hevn dere ikke på den som 

oppfører seg stygt mot dere!
Prøv heller å gjøre godt mot andre. 
Så sant det er opp til dere, prøv å 

leve i fred og fordragelighet med alle 
mennesker!



og lev i fred     med hverandre!
2 KOR 13:11

Bli modne og dyktige! La  dere irettesette,  
prøv å finne fram til enighet —



Da vil kjærligheten og fredens Gud være med dere!

og lev i fred     med hverandre!



 Du trenger ikke   
  være redd

Hva du enn sliter med i livet, så gir Gud deg styrke til å 
komme deg igjennom det. Selv når du føler deg kjempe 
redd, søk Gud, for han er nær deg.

Og han vil gi deg styrke og mot til å prate med en voksen   
hvis du føler deg utrygg på noen måte.

SALME 23:4
Ja, selv igjennom livets største prøvelser, 

så trenger jeg ikke å være redd,  
for jeg vet du er med meg.

JOS 1:9
Har Jeg ikke befalt at du skal være sterk og modig? 

Ikke vær redd og frykt ikke,  
for Herren din Gud skal være  
med deg overalt hvor du går.

#10
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JES 41:10

Frykt ikke,  
for Jeg er med deg. 

Vær ikke redd, for Jeg er din Gud.  
Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg.  

Jeg holder deg oppe med Min rettferdige  
høyre hånd.

Tenk på hva du frykter mest og skriv 
det på siden av denne boksen. Putt 

frykten din i boksen og sett på lokket. 
Gi den til Gud og stol på hans styrke 

istedenfor din egen.
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Min fred gir Jeg dere.  
Den kan ikke sammenlignes med den freden  

man kan oppnå i denne verden.

Vær derfor ikke 
redde og engstelige.»

JOH 14:27 

«Selv om jeg snart drar fra dere,

skal jeg etterlate dere 
en fred i hjertet deres.



Du har så mange «stemmer» som 

snakker til deg – musikk, TV, filmer, 

venner … Disse stemmene er med på 

å forme hvordan du tenker og hvilke 

valg du gjør.

Å forandre på hvilke stemmer du 

hører på er viktig for å kunne høre 

Guds stemme.

På neste side: skriv ned et steg du 

kan ta for å beskytte ditt sinn, kropp 

og sjel.

Du trenger å  
beskytte deg selv

Alt Gud har skapt er unikt – spesielt din kropp og sinn. 
Det er hvorfor du må ta vare på deg selv, både fysisk 
og psykisk. Husk dette når du får valget om å ta dop 
og alkohol, se på porno, ha seksuell omgang med 
noen, eller spise ting som er dårlig for kroppen din.
Som et barn av Gud, hør på hans stemme mens du 
velger hva som er sundt, kjærlig, rent og respektfullt 
mot ham.

1 KOR 6:19-20
Dere vet vel at   

kroppen deres er et 
tempel  for Den Hellige 
Ånd som bor i dere, og 

som dere har fått av Gud? 
Dere tilhører ikke lenger 

dere selv, for Han har 
kjøpt dere for en høy pris. 
Derfor skal dere gi Gud 
ære med både kroppen 

og ånden deres, for begge 
tilhører Gud.

#11
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ROM 6:13
Ikke la kroppen 
deres brukes til å 
være et redskap 

som fører til  synd 
og urettferdighet, 

men bruk heller 
kroppen som et 
redskap for Gud 

- Han som gjør de 
døde levende.

MATT 6:22-23
Øyet ditt er som en lampe for 
kroppen. Dersom øynene dine 
er store av tro og begeistring, 

fylles kroppen med lys. Men 
dersom  øynene er halvt lukket i 

grådighet og mistro, blir kroppen din 
en mørk kjeller.

ROM 8:6
For et ensidig menneskelig fokus  

er negativt, men fokus på hva Ånden kan 
gi oss, fyller vårt indre med liv og fred.

2 TIM 2:22
Hold deg langt 
unna de fristelsene 
og begjæret  
som dere unge 
lett blir utsatt for! 
Konsentrer deg 
heller om å leve rett 
for Gud  og få en 
sterkere tro. Hold deg 
til kjærligheten og lev 

i fred sammen med 
dem som ber til 
Herren med et 
rent hjerte.

Du trenger å  
beskytte deg selv

39



    Du kan stole på Gud 
for det som er ukjent
Det kan være stressende når du ikke vet hva som ligger foran 
deg eller hvordan ting vil ende. Men Gud vet framtiden og han 
vet hva som er best for deg. Så isteden for å stresse med det, 
eller haste i dine beslutninger, stol på Gud og spør han om å 
veilede deg.

Forestill deg at livet er som en 
svingete vei, og denne brikken er hva 
du stresser med. 
Du kan ikke se framtiden og det 
gjør deg redd.
Men Gud ser hele puslespillet og 
han ser hele veien – bak deg og 
foran deg. Det betyr at du kan stole 
på Han når det kommer til svar om 
hva som er rundt neste sving!

FIL 4:6-7

Ikke vær bekymret for noe som helst, 
men gå til Gud og spør Ham om hjelp. 
Fortell Ham  hva dere trenger, og takk  Ham For alt 
Han har gjort. Da vil  Guds fred - den freden som 
er større enn alt vi kan forstå - bevare hjertet og 

tankene deres I fellesskap med Jesus.

#12
ORDSP 3:5-6

Stol på Herren  
av hele hjertet ditt,

og prøv ikke å finne ut av ting på egen hånd.
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ORDSP 3:5-6

Stol på Herren  
av hele hjertet ditt,

og prøv ikke å finne ut av ting på egen hånd.

Tenk på Gud  
i alt du gjør,  

så skal  
Han lede 

deg på rett vei.
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Jeg har et lys  
på min livsveiGuds gave 

venter på meg

Jeg har rotet til ting

Gud laget en plan for å 
redde meg

Gud elsker meg

Gud skapte meg
Det gir livet mitt verdi, med hensikt og mening.

Bibelen er Guds ord og et  
kart for mitt liv.

Han bryr seg om meg og ønsker å ha et forhold til meg.

Mitt syndefulle hjerte har skapt en mur mellom meg og Gud.

Han tok det første skrittet for å løse 
problemet med min synd.

Jesus døde istedenfor meg og sto 
opp fra de døde – og tilbyr meg 
den dyrebare gaven, et nytt liv.

12 Sannheter Om Min Historie
Påminnelser om den store redningsaksjonen og Guds fantastiske nåde
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Jeg kan stole på Gud 
for det som er ukjent

Jeg trenger å beskytte meg selv

Jeg kan velge å elske

Jeg trenger ikke være redd
Gud er alltid med meg, og hjelper meg i møte med 
vanskelige ting i livet.

Jesus har vist meg en annen måte å 
reagere på hat og vold.

Jeg er takknemlig for hva Jesus gjorde for meg, så jeg 
velger å behandle kroppen min som hans tempel.

Gud ser framtiden og har en plan for meg.

Jeg trenger aldri å føle meg alene
Som Guds barn vet jeg at han aldri vil forlate meg.

Jeg kan fortelle Gud alt
Gud er alltid klar til å høre på meg når jeg vil prate.

Slik er frelsen en  
gave fra Gud - gitt av 

bare nåde. Frelsen 
kommer ikke som 
et  resultat av  våre 

handlinger, men fordi 
vi tror  at Gud gir oss 

den bare av nåde.
EF 2:8

12 Sannheter Om Min Historie
Påminnelser om den store redningsaksjonen og Guds fantastiske nåde
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Jesus kom til jorden  
som et menneske og

levde hos oss 
mennesker.

Vi fikk se Hans herlighet  
som Guds egen kjære Sønn  

har fra sin himmelske Far.  
Jesus var full av nåde og sannhet.

JOH 1:14
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For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme den,               
men for å redde verdens mennesker. — JOH 3:17

A S I A



Dette er historien om Jesus, skrevet av en av mennene som 
levde og gikk sammen med Jesus for over 2000 år siden. 

Johannes vokste opp og ble en fisker på et lite tettsted, 
men endte opp som en av Jesus sine nærmeste (også kalt 
disippel). Han var med Jesus gjennom tykt og tynt, helt 
fram til slutten. Og han opplevde personlig alle de utrolige 
tingene Jesus sa og gjorde gjennom den korte tiden Jesus 
var på jorden.

En stund senere valgte Johannes å skrive ned de fantastiske 
tingene han opplevde. Hans mål var å inspirere til tro og 
bevise at Jesus var Guds sønn. Han ønsket at hans lesere 
skulle vite at alle som tror på Jesus skulle få evig liv.

Hvis du aldri har lest historien om Jesus før, les den helt til 
slutten. Det er en utrolig reise som vil forandre livet ditt.

JOHANNES 
EVANGELIUM

Johannes evangelium er bare en av 

bøkene i Det Nye Testamentet. Hele 

Bibelen er tilgjengelig som gratis 

nedlasting til din mobiltelefon: Android 

og iPhone. Last den ned gratis 

NewLife-appen til mobilen din i dag 

på www.newlife.bible.
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JERUSALEM

Bethany
Bethany 

east 
of the 
Jordan

Bethlehem

EGYPT

Jericho

Nazareth

Caesarea

Samaria

Sychar

Lydda
Arimathea

Ephraim

Nain

Joppa

Azotus
Emmaus

Hebron
Gaza

Cana

Tiberias

Capernaum

Magdala

Chorazin

GALILEE

MEDITERREAN SEA
SAMARIA

JUDEA

IDUMEA

DECAPOLIS
PEREA

Dead 
Sea

Sea of 
Galilee

Jordan River

Bethsaida

JESU VERDEN
Johannes Evangelium handler 
bare om Jesus. Dette kartet vil      
hjelpe deg å forstå hvor de 
forskjellige hendelsene foregår.

Salem

Jerusalem  
var stedet der 
mange viktige 

hendelser 
skjedde.

Jesus  
vokste opp  
i Nasaret.

Jesus 
ble født i 
Bethlehem.
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KAPITTEL 1

Jesus er Ordet og Lyset!
1-5 Ordet var fra begynnelsen. 

Ordet var ett med Gud, og Ordet 
var Gud. Jesus var i begynnelsen 
hos Gud. Ved Ham er alt blitt til, og 
uten Ham hadde ingenting blitt til.

Alt liv kommer fra Ham, og 
dette livet ga lys til menneske-
ne. Lyset skulle skinne i mørket, 
men mørket ville ikke ta imot det.

6-9 Johannes var sendt av Gud 
til menneskene for å forkynne at 
Jesus er Lyset. Johannes selv 
var ikke dette Lyset, men han var 
sendt for å fortelle at Lyset snart 
skulle komme. Jesus, det Lyset 
alle ventet på, kom nå til verden, 
og Han gir lys til hvert menneske.

10-11 Så kom Jesus til denne ver-
den. Men selv om verden var blitt 

skapt av Ham, kjente den Ham 
ikke igjen. Han kom til sitt eget 
folk, men likevel tok de ikke imot 
Ham.

12-13 Men hver og en som tror 
på Hans navn og velger å ta imot 
Ham, dem ga Han rett til å bli Guds 
barn. De vil bli født på ny, ikke 
med en ny fysisk kropp, men i 
sin ånd – som en Guds skapning.

Jesus ble menneske
14 Jesus kom til jorden som et 

menneske og levde hos oss men-
nesker. Vi fikk se Hans herlighet; 
en herlighet som Guds egen kjære 
Sønn har fra sin himmelske Far. 
Jesus var full av nåde og sannhet.

15-16  Johannes ropte ut om 
Jesus: «Det var om Han jeg sa: 
Han som kommer etter meg, var 
til før meg.»

Jesus kom med kjærlighet og 
tilgivelse, og vi har alle fått opp-
leve Hans godhet.

17-18 Moses kom med budene 
som skulle holdes, men Jesus 
kom med nåden og sannheten. 
Før Jesus kom, hadde aldri noen 
sett Gud. Men Gud sendte sin 
eneste Sønn, Jesus, som selv er 
Gud, og kjenner Faderens hjerte, 
ned til vår jord, og Han har vist oss 
hvem Faderen er.

Johannes må forklare 
hvem han er

19-23 Da jødene sendte prestene 
og tempeltjenerne fra Jerusalem 
til Johannes for å spørre ham 
hvem han egentlig var, svarte 
Johannes klart og tydelig: «Jeg 
er ikke Kristus.» Men de fortsat-
te å spørre: «Er du Elia, da, eller 
er du en av de gamle profete-
ne?» Johannes svarte: «Nei, nei, 
det er jeg ikke.» Men de spurte 
igjen: «Fortell oss da hvem du er! 
For hva skal vi si til dem som har 
sendt oss? Hvem sier du at du 
er?» Da svarte Johannes med å 

1
JOHANNES 1:5

Lyset skulle skinne i mørket, 
men mørket ville ikke ta imot det.
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sitere profeten Jesaja: «Jeg er 
en stemme fra ødemarken som 
roper: Rydd vei for Herren! Han 
kommer!»

24-28  De fortsatte å spørre: 
«Hvorfor døper du da, hvis du ikke 
er Kristus, Elia eller den profeten 
som Gud skulle sende?»

Johannes svarte: «Jeg døper 
med vann, men det står En blant 
dere som dere ikke kjenner.

Han vil komme etter meg, selv 
om Han egentlig var før meg. Jeg 
er ikke engang verdig til å ta av 
Ham sandalene.» Denne utspørrin-
gen skjedde i Betania, et stykke fra 
Jordan, der hvor Johannes døpte.

Johannes får døpe Jesus
29-31 Dagen etter ser Johannes 

at Jesus kommer, og han sier: «Se 
der! Han er Guds Lam, som tar 
bort menneskenes synd! Det var 
Ham jeg snakket om! Det var Han 
som skulle komme etter meg, men 

som har vært til før meg. Jeg kjen-
te Ham ikke. Jeg er kommet for å 
døpe med vann, slik at Israels folk 
skal se hvem Han er.

32-34 Johannes kunne fortelle: 
«Jeg så Ånden komme ned fra 
Himmelen som en due, og den 
holdt seg over Ham. Selv kjen-
te jeg Ham ikke, men Gud, som 
hadde sendt meg for å døpe med 
vann, sa til meg: ‘Han som du ser 
Ånden komme ned og bli over, 
er Den som kommer til å døpe i 
Den Hellige Ånd.’ Jeg fikk se alt 
dette, og jeg kan vitne om at Han 
er Guds Sønn.»

De første disiplene
35-39 Dagen etter sto Johannes 

sammen med to av disiplene sine 

da Jesus igjen kom gående. Da sa 
Johannes: «Se! Der er Guds Lam!»

De to disiplene til Johannes 
fulgte etter Jesus, men Jesus 
snudde seg mot dem og spurte: 
«Hva vil dere?» De sa: «Mester, vi 
lurte på hvor Du bor?» Jesus svar-
te: «Kom og se!» Så ble de med og 
fikk se hvor Han bodde. Klokken 
var rundt fire på ettermiddagen, 
og de ble hos Ham den dagen.

40-42 Andreas, broren til Simon 
Peter, var en av dem som hadde 
fulgt etter Jesus og blitt med Ham 
hjem. Etterpå gikk han for å finne 
broren sin, og da han fant Simon, 
sa han: «Vi har funnet Messias!» 
Så tok han med broren dit Jesus 
var. Da Jesus så Simon, sa Han: 
«Du er Simon, sønnen til Jona. Du 
skal kalles Peter.»

43-47 Dagen etter ville Jesus dra 
til Galilea, og Han møtte Filip og 
sa til han: «Følg Meg!» Filip var 
fra Betsaida, fra samme by som 

Andreas og Peter. Filip gikk til 
Natanael og sa: «Vi har funnet Han 
som Moses og profetene har skre-
vet om! Det er Jesus fra Nasaret, 
Josefs sønn.» Men Natanael var 
betenkt og sa: «Kan det komme 
noe godt fra Nasaret?» Filip svar-
te: «Kom og se selv!» Da Jesus så 
Natanael komme mot seg, sa Han: 
«Se, der kommer en ekte israelitt, 
en mann med integritet!»

48-51 Men Natanael spurte Jesus: 
«Hvordan kjenner Du meg?» Jesus 
svarte: «Før Filip ropte på deg 
der du satt under fikentreet, så 
Jeg deg.» Natanael sa til Ham: 
«Mester, Du er virkelig Guds Sønn! 
Du er Israels Konge!» Da sa Jesus: 
«Tror du bare fordi Jeg sa at Jeg 
hadde sett deg under fikentreet? 

Du skal få oppleve enda større 
ting enn det. Dere skal få se at fra 
nå av vil Himmelen bli åpnet og 
Guds engler vil stige opp og ned 
over Menneskesønnen.»

KAPITTEL 2

Jesus forvandler vann 
til vin

1-4 På den tredje dagen var det 
et bryllup i Kana i Galilea. Både 
Jesus, moren Hans og disiplene 
var invitert i dette bryllupet. Da all 
vinen var drukket opp, kom Jesu 
mor og sa til Jesus: «De har ikke 
mer vin.» Hun håpet at Han på en 
eller annen måte kunne hjelpe 
dem med problemet.

Men Jesus svarte henne: «La 
Meg være i fred. For tiden er ennå 
ikke inne for at Gud vil vise hvorfor 
Jeg er kommet til jorden.»

5-6 Maria sa likevel til tjenerne: 
«Uansett hva Han ber dere om å 
gjøre, så gjør det!» Det sto seks 
vannkrukker der som ble brukt i 
forbindelse med jødenes vaske-
prosedyrer. En slik krukke kunne 
romme opptil 100 liter.

7-10 Jesus sa til tjenerne: «Fyll 
vann-krukkene med vann!» Og de 
fylte dem helt opp til kanten. Så 
sa Han: «Øs nå opp litt, og gi det 
til kjøkkenmesteren.» De gjorde 
slik Jesus sa. Kjøkkenmesteren 
smakte på vannet som nå var 
blitt til vin. Han visste ikke hvor 
vinen kom fra, men tjenerne som 

2
Men hver og en som tror på Hans navn og velger å ta 
imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn.  JOHANNES 1:12
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hadde øst opp vannet, visste det. 
Kjøkkenmesteren ba brudgom-
men komme bort, og spurte ham: 
«Det vanlige er at man serverer 
den gode vinen først. Når gjeste-
ne allerede har drukket en stund, 
så serverer man den dårligere 
vinen. Hvorfor har du spart den 
beste vinen til nå?»

11 -12  Denne hendelsen var 
begynnelsen på de mange teg-
nene Jesus skulle gjøre i Kana 
i Galilea. Han åpenbarte sta-
dig mer av hvordan Gud er. Og 
disiplene Hans trodde på Ham. 
Deretter dro Han selv, moren, 
brødrene og disiplene Hans ned 
til Kapernaum. Men der ble de 
ikke mange dager.

Jesus raser mot 
pengevekslerne

13-15 Jødenes påskehøytid nær-
met seg, og Jesus gikk opp til 
Jerusalem. Han kom til tempelet, 
og der møtte Han dem som solg-
te okser, sauer og duer. Det var 
også pengevekslere der. Jesus 
lagde seg en pisk av snorer og 
brukte den til å jage dem alle ut 
av tempelet. Sauene og oksene 
ble jagd ut sammen med dem. 
Han raste mot pengevekslerne, 
tømte ut pengene deres og vel-
tet bordene.

16-17 Han sa til dem som solgte 
duer: «Få dette bort! Gjør ikke 
Min Fars hus om til et simpelt 
handletorg!»

Da husket disiplene Hans at 
det står i Skriften: «Lengselen et-
ter å holde Guds hus rent, spiser 
Meg opp fra innsiden.»

18-20 Da protesterte jødene mot 
Jesus: «Hva slags makt har Du si-
den Du tillater Deg å gjøre dette 
mot oss? Vis oss et tegn på Din 
makt!»

Jesus svarte dem: «Ødelegg 
dette tempelet, så skal Jeg reise 
det opp på tre dager.»

Da sa jødene: «Det har tatt 46 
år å bygge dette tempelet, og så 
skal Du liksom reise det opp på 
tre dager?»

21-22 Men når Jesus snakket om 
tempelet, snakket Han egentlig 
om sin egen kropp. Da Han se-
nere var oppstått fra de døde, 
husket disiplene at Han hadde 
sagt dette til dem. De trodde 
derfor på det Gud hadde sagt i 
Skriftene, og på de ord som Jesus 
hadde sagt.

23 -25  Mens Jesus var  i 
Jerusalem under påskehøyti-
den, var det mange som kom til 
tro på Hans navn da de så hvil-
ke tegn Han gjorde. Men Jesus 
betrodde seg ikke til folket, fordi 

Han kjente dem alle. Han hadde 
ikke behov for å høre folk be-
dømme andre mennesker, for 
Han visste selv hva som bodde i 
menneskenaturen.

KAPITTEL 3

Å bli født på nytt
1-2 En mann blant fariseerne het 

Nikodemus. Fariseerne var de 
som studerte og tjente i tempe-
let på den tiden, og han var en av 
rådsherrene hos jødene.

Denne mannen kom til Jesus 
om natten og sa: «Mester, vi vet 
at Du er en lærer som er kommet 
fra Gud. For ingen kan gjøre disse 
tegnene som Du gjør, uten at Gud 
er med Ham.»

3-5  Jesus svarte: «Jeg kan 
forsikre deg om at dersom et 
menneske ikke blir født på ny, 
så kan det ikke se Guds rike.» Da 
spurte Nikodemus: «Hvordan kan 
en mann bli født når han er gam-
mel? Kan han komme inn igjen i 
sin mors mage og bli født på nytt 
igjen?» Jesus svarte: «Det hand-
ler om en åndelig fødsel: Det må 
fødes et nytt liv i menneskets in-
dre for å komme inn i Guds rike.

6-8 Det som er født av et men-
neske, er kun et menneske, men 
den som blir født av Den Hellige 
Ånd, vil merke at Ånden gjør hans 
indre levende. Derfor må du ikke 
bli forundret over at Jeg sa at 
du må bli født på nytt. Vinden 
blåser dit den vil, og du hører 
lyden av den, men du vet ikke 
hvor den kommer fra, og heller 
ikke hvor den går hen. Slik er det 
også med den som blir født av 
Den Hellige Ånd.»

3

JOHANNES 3:16

For Gud har elsket verden så høyt  
at Han ga sin eneste Sønn, 
for at alle som tror på Ham, ikke 
skal gå fortapt, men få et evig liv.
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9-12 Nikodemus svarte og sa til 
Ham: «Hvordan kan dette skje?»

Jesus svarte: «Er du lærer for 
Israels folk, og så forstår du ikke 
slike grunnleggende ting? Jeg skal 
si deg en ting: Vi vitner om ting 
vi selv har opplevd, og likevel vil 
dere ikke tro på Oss. Om dere ikke 
vil tro det vi forteller dere, om de 
ting som ligger rett foran nesen 
på dere, hvordan skal dere da tro 
hvis Jeg forteller dere om usynlige 
ting – om det som er i Himmelen?

13-15  Ingen har vært i Guds 
nærhet , bor tset t fra Jeg, 
Menneskesønnen som kom ned 
fra Himmelen. På samme må-
ten som Moses løftet slangen 
opp i ørkenen så de dødssyke 
blant folket kunne se på den, tro 
og bli helbredet, slik skal også 
Menneske-sønnen bli løftet opp. 

Slik skal hver og en som tror på 
Meg, ikke gå fortapt, men ha et 
evig liv.

16-17 For Gud har elsket verden så 
høyt at Han ga sin eneste Sønn, 
for at alle som tror på Ham, ikke 
skal gå fortapt, men få et evig liv.

For Gud sendte ikke sin Sønn 
til verden for å dømme den, men 
for å redde verdens mennesker.

18 Den som velger å tro på Ham, 
kommer ikke til å bli dømt. Men 
den som ikke tror på Ham, har 
allerede en dom som venter, for-
di han valgte å ikke tro på Guds 
Eneste Sønn. Disse menneskene 
har ikke skjønt at redningen ligger 
i troen på Jesu navn.

19-21 Og dette er dommen: Jesus 
kom som lyset inn i denne verden, 
men menneskene elsket mørket 
mer enn lyset, for da kunne de 

fortsette å gjøre det som var ondt 
og negativt. For hver og en som 
velger å holde på med det som er 
ondt, hater lyset. Han holder seg 
borte fra lyset, slik at ikke han 
skal bli avslørt.

Men den som ønsker å leve rett 
og i sannhet, kommer til lyset, for 
at menneskene skal se at han har 
gjort Guds vilje.»

Døperen Johannes 
opphøyer Kristus

22-24 Etter dette kom Jesus og 
disiplene Hans til Judea. Han 
holdt seg sammen med disiple-
ne og døpte mennesker der. Også 
Johannes døpte på denne tiden, 
og han døpte i Ainon fordi det 
var mye vann der. Dette var før 
Johannes var blitt kastet i fengsel, 
og folk kom for å bli døpt.

25-26 Da oppsto det en uenig-
het mellom noen av Johannes’ 
disipler og jødene. Jødene gikk 
til Johannes og spurte ham: «Du 
som er læremester, hva sier du til 
at Jesus, som var sammen med 
deg på den andre siden av Jordan, 
og som du fortalte oss om, også 
døper folk? Nå går jo alle til Ham!»

27-28 Johannes svarte: «Et men-
neske har ikke noe å komme med 
dersom det ikke er gitt ham fra 
Himmelen. Dere husker vel at jeg 
sa til dere at jeg ikke er Kristus, 
men at jeg er blitt sendt ut foran 
Kristus.

29-30 Det er Jesus som er hoved-
personen – som en brudgom. Det 
er brudgommen som skal få bru-
den, men jeg er brudgommens 
venn. Derfor gleder jeg meg vel-
dig over Hans framgang, og det 

er en fryd å høre Hans forkynnel-
se. Når Han lykkes, blir jeg fylt av 
en oppriktig glede. Hans tjeneste 
skal vokse, men min tjeneste skal 
minske.

31-32 Han som kommer fra Gud 
selv, er større enn oss alle. Et 
menneske er et menneske og 
snakker som et menneske, men 
Han som kommer fra Himmelen, 
overgår oss alle med sin kraftful-
le forkynnelse. Han vitner om det 
fantastiske Han har sett og hørt, 
men dessverre er det ingen som 
vil tro på det Han sier.

33-34 Den som velger å tro på 
Ham og ta imot det Han forteller, 
kan bekrefte at Gud er sannhet. 
For Gud har sendt Jesus til oss, og 
Han forteller det Gud vil formidle 
til oss mennesker, for Gud gir ikke 
Ånden etter mål.

35-36 Gud Fader elsker Sin Sønn, 
og Han har lagt alt over i Hans 
hender, så Han kan gi det videre.

Den som velger å stole på og 
tro på Sønnen, skal glede seg og 
få et evig liv. Men den som ikke 
vil tro på Sønnen, mister det evige 
livet og forblir under Guds dom.»

KAPITTEL 4

Jesus i Samaria
1-4 Jesus fikk høre at fariseerne 

gjorde et nummer ut av at Han 
fikk flere etterfølgere og døpte 
flere enn døperen Johannes. Nå 

4

For Gud har elsket verden så høyt at Han ga sin eneste Sønn, for at alle 
som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men få et evig liv.  JOHANNES 3:17
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var det egentlig ikke Jesus som 
døpte folk, men disiplene Hans. 
Jesus dro fra Judea og tilbake til 
Galilea. På veien dit måtte Han gå 
gjennom Samaria.

5-7 Etter hvert kom Han til en 
by i Samaria, kalt Sykar. Byen lå 
nær det jordstykket som Jakob 
ga sin sønn Josef. Der lå også 
Jakobs brønn.

Jesus var nå trøtt etter reisen, 
og satte seg derfor ned ved brøn-
nen. Det var omkring klokken tolv 
på formiddagen. Mens Han satt 
der, kom det en samaritansk kvin-
ne for å hente vann. Jesus sa til 
henne: «Kan du gi Meg litt vann?»

8-9 Disiplene Hans hadde gått 
inn i byen for å kjøpe mat. Den 
samaritanske kvinnen svarte: 
«Hvordan kan Du som er jøde, 
snakke til meg og be meg om å 
få noe å drikke?» Det var nemlig 
vanlig at jøder ikke ville ha noe 
med samaritanene å gjøre.

10-12 Jesus svarte henne: «Hvis 
du bare hadde forstått hvilken 
gave Gud har til menneskene! 
Hvis du bare hadde visst hvem 
det er som spør deg om vann, 
da ville du ha spurt Meg om å få 
noe å drikke, og Jeg skulle gitt 
deg levende vann.»

Hun svarte uforstående: «Men 
Herre, Du har ikke noe å øse opp 
vannet med, og brønnen er dyp. 
Hvor skulle Du så få det levende 
vannet fra?

Du er vel ikke større enn vår 
stamfar Jakob? Det var han som 

ga oss denne brønnen. Både han 
selv, sønnene hans og dyrene 
deres drakk av denne brønnen.»

13-14 Jesus svarte henne: «Alle 
som drikker av dette vannet, vil 
bli tørste igjen. Men den som 
drikker av det vannet som Jeg 
gir, skal aldri bli tørst igjen! Dette 
vannet vil bli i menneskets indre 
som en vannkilde, og det skal 
strømme vann fra denne kilden 
som gir evig liv.»

15 Da sa kvinnen: «Herre, slikt 
vann vil jeg ha! Jeg vil gjerne slip-
pe å bli tørst igjen! Da trenger 
jeg heller ikke å komme hit for å 
hente vann opp av brønnen igjen 
og igjen.»

16-18 Jesus fortsatte samtalen: 
«Kan du gå og hente mannen 
din?» Da svarte hun: «Jeg har 
ingen mann.» Jesus sa: «Du har 

rett, for du har hatt fem menn, og 
den mannen du har nå, er ikke din 
mann. Du har svart ærlig.»

19-20 Men da sa hun: «Jeg for-
står at Du er en profet. Kanskje 
Du kan forklare meg hvorfor dere 
jøder vil at man skal tilbe Gud 
i Jerusalem? Forfedrene våre 
brukte å tilbe på dette fjellet.»

21-24 Jesus svarte henne: «Kjære 
deg, tro Meg når Jeg sier at det 
vil komme en tid da dere ikke 
trenger å diskutere om dere 
skal tilbe Gud her på fjellet eller 
i Jerusalem. Problemet er at dere 
ber til en Gud dere ikke kjenner. 
Vi ber til En vi kjenner! Guds red-
ning for menneskeheten kommer 
fra jødene.

Men nå er tiden inne for en 
sann tilbedelse fra menneske-
nes hjerter. Gud vår Far leter 
etter dem som inderlig og av 
oppriktige hjerter ønsker å tilbe 
Ham. Gud er Ånd, og de som til-
ber Ham, må tilbe Ham ærlig og 
oppriktig.»

25-26 Da sa hun: «Jeg vet at vi 
venter på Messias, Han som kal-
les Kristus. Når Han kommer, skal 
Han forklare oss alt!» Jesus sier: 
«Jeg er Han som skal komme, du 
snakker med Ham nå.»

27 Da Jesus akkurat hadde sagt 
dette, kom disiplene tilbake med 
mat. De syntes det var rart at Han 
snakket med en kvinne. Likevel 
var det ingen som turte å spørre 
hva Han ville henne, eller hvorfor 
Han snakket med henne.

28-30 Kvinnen lot vannkrukken 
stå igjen og gikk rett inn i byen. 
Der sa hun til alle hun møtte: 
«Kom og se! Jeg har truffet et 
Menneske som har fortalt meg 
alt jeg har gjort. Er det mulig at 
Han kan være den Kristus vi har 
ventet på?» Folk ble grepet av det 
hun sa, og gikk ut av byen for å 
møte denne Mannen.

Gud Fader elsker Sin 
Sønn, og Han har lagt 
alt over i Hans hender, 

så Han kan gi det 
videre. Den som velger 

å stole på og tro på 
Sønnen, skal glede seg 

og få et evig liv. Men 
den som ikke vil tro 

på Sønnen, mister det 
evige livet og forblir 

under Guds dom.

JOHANNES 3:35, 36

Men den som drikker 
av det vannet som Jeg 
gir, skal aldri bli tørst 
igjen! Dette vannet vil bli 
i menneskets indre som 
en vannkilde, og det skal 
strømme vann fra denne 
kilden som gir evig liv.

JOHANNES 4:14
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31-34 Jesus var i mellomtiden 
sammen med disiplene, som had-
de ordnet til et måltid. De ba Ham 
om å spise. Men da sa Jesus til 
dem: «Jeg har mat å spise som 
dere ikke vet om.»

Da spurte disiplene hverandre: 
«Har noen andre gitt Ham noe å 
spise?» Jesus forklarte: «Min næ-
ring kommer av å gjøre det Gud 
vil Jeg skal gjøre – Han som har 
sendt Meg til jorden. Det er som 
mat for Meg å fullføre det oppdra-
get Han har gitt Meg.

35-38  Sier ikke dere: Det er 
ennå fire måneder til vi kan høs-
te kornet? Men Jeg sier: Se dere 
omkring. Det er en innhøstning 
som allerede er moden! Men den 
må sees med åndelige øyne, for 
overalt er det mennesker som 
er modne for å ta imot Gud! Den 
som begynner å samle sjeler for 
Himmelen, vil få lønn! Det er en 
innhøstning som gir evig liv. Både 
den som sår ut Guds Ord, og den 
som høster inn sjeler, kan til slutt 
glede seg sammen. For slik fun-
gerer dette: Én sår, og en annen 
høster. Jeg sendte dere ut for å 
høste inn det andre har sådd ut. 
Slik blir dere en del av et større 
arbeid.»

De hørte, og de 
trodde!

39-42 I Samaria var det mange 
som begynte å tro på Jesus på 
grunn av kvinnen Han hadde 
møtt ved brønnen. Hun fortalte 
om møtet med Jesus og hvordan 
Han visste alt om henne: «Han 
fortalte meg alt det jeg har gjort.» 
Innbyggerne i byen ba Ham inn-
trengende om å bli hos dem en 
liten stund til, og Han ble der i 
enda to dager. Han talte til dem, 
og det var mange som begynte å 
tro. Så sa de til kvinnen: «Vi tror 
ikke bare på grunn av det du for-
talte, men nå tror vi fordi vi selv 

har hørt Ham! Nå vet vi at det er 
sant at Han er Verdens Frelser, 
Kristus.»

Jesus helbreder 
sønnen til en kongelig 
tjenestemann

43-45 To dager senere dro Han 
derfra og videre til Galilea. Jesus 
hadde selv forkynt at en profet 
ikke vinner respekt på sitt eget 
hjemsted. Men da Jesus kom til 
Galilea, var galileerne positivt inn-
stilt til Ham. Mange hadde sett alt 
det Jesus hadde gjort i Jerusalem 
under høytiden, for også de hadde 
vært i Jerusalem da.

46-48 Nå var Jesus tilbake i Kana i 
Galilea, der Han hadde gjort vann 
til vin. Der var det en kongelig 
tjenestemann som hadde en syk 
sønn hjemme i Kapernaum.

Da han hørte at Jesus var kom-
met fra Judea, gikk han for å treffe 
Ham. Han ba Jesus inntrengende 
om å komme hjem til ham for å 
helbrede sønnen hans, som holdt 
på å dø. Jesus svarte ham: «Dere 
vil bare tro på Meg som Frelser 
dersom dere ser tegn og under, 
ellers vil dere slett ikke tro.»

49-54 Den kongelige tjeneste-
mannen bønnfalt Ham: «Herre, 
kom hjem til oss før barnet mitt 
dør!» Da sa Jesus til ham: «Gå 
hjem! Sønnen din skal leve!» 
Mannen trodde på Jesus, og gikk 
fort hjemover. På hjemveien ble 
han møtt av tjenerne sine, som sa: 
«Din sønn er blitt frisk, han kom-
mer til å overleve!» Faren spurte 
ved hvilken tid sønnen var blitt 
bedre. De kunne fortelle at søn-
nen hadde blitt bedre dagen før, 
rundt klokken ett på formiddagen 
– da hadde feberen sluppet taket. 
Faren visste at det var akkurat da 
Jesus hadde sagt: «Sønnen din 
skal leve!» Både mannen og alle 
de som bodde i huset hans, trod-
de nå at Jesus var deres Frelser!

Dette var det andre tegnet 
Jesus gjorde etter at Han var kom-
met fra Judea til Galilea.

KAPITTEL 5

Helbredelse ved 
Betesdadammen

1-4 Etter dette dro Jesus opp 
til Jerusalem for å delta på en 
av de jødiske høytidene. Like 
ved en port i Jerusalem kalt 
Saueporten, var det et lite vann 
som het Betesdadammen. Ved 
vannet var det fem søyleganger. 

Her samlet det seg mange syke 
mennesker, både blinde, lamme 
og krøplinger. Til visse tider had-
de de nemlig opplevd at en engel 
kom ned til dammen og rørte opp 
vannet. Den som da klarte å kom-
me først uti etter at vannet var 
opprørt, ble frisk, uansett hvilken 
sykdom han hadde. Derfor var de 
samlet der og ventet på at vannet 
skulle bli rørt opp.

5-9 Da Jesus kom dit, så Han en 
mann ligge der. Jesus visste at 
denne mannen hadde lidd av en 
sykdom i hele 38 år. Jesus spur-
te mannen: «Vil du bli frisk?» Den 
syke mannen svarte: «Herre, jeg 
har ingen som kan hjelpe meg uti 

5
Nå vet vi at det 

er sant at Han er 
Verdens Frelser, 

Kristus.   
JOHANNES 4:42
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Dere skal vite 
at den som 
hører på det 
Jeg sier og tror 
at Gud har 
sendt Meg, han 
får evig liv.

JOHANNES 
5:24

dammen når vannet blir opprørt. 
Når jeg er på vei ned mot van-
net, kommer alltid en annen uti 
før meg.» Da svarte Jesus: «Reis 
deg, ta med deg sengen din og 
gå herfra!» I samme øyeblikk 
ble mannen frisk. Han pakket 
sammen sengen og gikk. Dette 
skjedde på jødenes helligdag, 
på en sabbat.

10-13 Da de religiøse lederne 
så dette, ble de sinte og sa til 
mannen som var blitt helbre-
det: «Det er sabbat og hviledag 
i dag. Du har ikke lov til å bære 
sengen din.»

Da svarte mannen: «Ja, men 
Han som gjorde meg frisk, sa 
at jeg skulle ta med meg sen-
gen min og gå!» Da spurte de: 
«Hvem var Han som sa dette 
til deg?» Men han som var blitt 
helbredet, visste ikke hvem det 
var, for Jesus hadde trukket seg 
tilbake av hensyn til den store 
folkemengden som var der.

14-15 Senere traff Jesus den fris-
ke mannen inne i tempelet, og 
Han sa til ham: «Du er blitt frisk. 
Synd ikke mer og begynn å lev 
for Gud, så det ikke skal skje deg 
noe verre.» Mannen gikk og for-
talte jødene at det var Jesus som 
hadde gjort ham frisk.

Jødene er ute etter 
Jesus

16-18 Dette førte til at jødene 
forfulgte Jesus og prøvde å få 
Ham drept. De mente at Han 
hadde arbeidet på sabbaten, 
ved å helbrede en mann. Men 
Jesus svarte dem: «Gud Min Far 
arbeider fortsatt, og det gjør Jeg 
også.»

Da ble jødene enda mer opp-
satt på å få Jesu drept, for nå 
hadde Han ikke bare brutt den 
viktige religiøse loven om at man 
ikke skulle gjøre noe arbeid på 
sabbaten, men Han hadde i til-
legg kalt Gud for Far, og dermed 

opphøyet seg selv til å være lik 
Gud.

19-23 Da sa Jesus til dem: «Dere 
skal vite at Jeg, Sønnen, ikke kan 
gjøre noen ting på egen hånd. 
Jeg kan bare gjøre det Gud, Min 
Far, viser Meg at Jeg skal gjø-
re. For Jeg ser hva Gud holder 
på med, og Han vil at Jeg skal 
gjøre det samme. Gud, Min Far, 
elsker Meg og viser Meg hva 
Han vil Jeg skal gjøre. Min Far 
skal vise Meg større mirakler 
enn dem dere har fått se fram 
til nå, og dere skal bli forundret! 
For slik Gud vekker opp de døde 
og gjør dem levende, slik kan 
også Jeg gi liv til dem Jeg vil. 
Dessuten dømmer Gud ingen, 
men Han har overlatt hele dom-
men til Meg. Det har Gud gjort 
fordi Han vil at Jeg skal få ære 
og respekt, på samme måte som 
menneskene ærer og respekte-
rer Gud Min Far. Den som ikke vil 
anerkjenne Sønnen, anerkjenner 
heller ikke Gud, Min Far, som har 
sendt Meg.

Den som tror, får 
evig liv

24-27 Dere skal vite at den som 
hører på det Jeg sier og tror at 
Gud har sendt Meg, han får evig 
liv. Et slikt menneske skal ikke 
bli dømt, men han er gått over 
fra døden til livet. Ja, dere skal 
vite at tiden er inne for at de som 
er åndelig døde, skal høre Min 
stemme. De som virkelig hører 
og tar imot, skal leve. For slik 
som Gud, Min Far, har liv i seg 
selv, slik har Han også gitt Meg 
liv. Han har også gitt Meg myn-
dighet til å dømme menneskene, 
fordi Jeg er Menneskesønnen.

28-30 Dere må ikke forundre 
dere over dette! For en dag skal 
alle som er i gravene, høre Min 
stemme og komme fram. De som 
har gjort gode gjerninger mens 
de var her på jorden, skal få evig 
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liv, og de som har gjort det onde 
mens de var her, skal bli dømt. 
Jeg vil dømme dem, etter det Jeg 
hører. Jeg dømmer rettferdig, for 
Jeg er ikke opptatt av å gjøre etter 
det Jeg selv vil, men Jeg vil gjøre 
det Gud, Min Far, vil – Han som 
har sendt Meg.

Gud og Moses har 
bekreftet Jesus

31-34 Folk vitner ikke om seg selv, 
for da ville de ikke bli trodd. De 
vil ikke kunne uttale seg objek-
tivt, siden de snakker om seg selv. 
Derfor ble Johannes sendt til dere 
for å fortelle om Meg. Det han sa 
om Meg, var sant. Jeg forklarer 
dette for dere for at dere skal bli 
frelst.

35-37 Johannes sitt vitnesbyrd var 
viktig. Men så ble han ble borte, 
og dere kunne ikke glede dere 
over ham lenger. Så kom Jeg. Jeg 
hadde et større vitnesbyrd enn 
det som kom fra Johannes. Det 
oppdraget Gud, Min Far, har gitt 
til Meg, vitner om at Han har sendt 
Meg. Ja, alle kan se det ut ifra de 
gjerningene Jeg gjør, for Gud selv 
bekrefter dette. Men dere har aldri 
verken hørt Guds stemme eller 
sett hvordan Gud ser ut.

38-40 Dere lar ikke Guds Ord få 
virke i dere, for dere vil ikke tro på 
Meg som har blitt sendt til dere fra 
Gud. Dere studerer Skriftene, for 
dere mener at de kan gi dere evig 
liv, men dere forstår ikke at nett-
opp Skriftene forteller om Meg.

Til tross for at det står om Meg 
i Skriftene, vil dere ikke komme til 
Meg for å få det evige liv.

41-43 For Meg er det ikke viktig 
å bli populær blant mennesker. 
Jeg kjenner dere og vet at dere 
fra naturens side ikke har Guds 
kjærlighet i dere. Jeg er kommet 
til dere på vegne av Gud, Min Far, 
og likevel tar dere ikke imot Meg. 
Men hvis en annen kommer i sitt 
eget navn, så tar dere imot ham.

44-47 Det er ikke lett for dere å 
tro på Den eneste Gud, for dere 
er opptatt på et helt annet plan. 
Dere synes det er viktigere å få 
positiv oppmerksomhet fra men-
nesker og bli likt av dem, og dere 
er ikke så opptatt av å få Guds 
oppmerksomhet – og en god rela-
sjon til Ham. Det er ikke Jeg, men 
Moses som kommer til å anklage 

dere for dette. Moses er jo viktig 
for dere. Poenget er det at dersom 
dere virkelig hadde trodd på det 
Moses sa, så ville dere også trodd 
på Meg, for han skrev jo om Meg. 
Men hvis dere heller ikke tror på 
det Moses sa, hvordan kan dere 
da tro på det Jeg sier?»

KAPITTEL 6

Jesus metter fem tusen
1-4 Etter dette dro Jesus over 

Gene-saretsjøen. En stor folke-
mengde fulgte etter Ham, og de 
var imponert over de mektige teg-
nene og undrene Jesus gjorde på 
de syke. Jesus gikk videre opp 
i fjellet, og der slo Han seg ned 
sammen med disiplene sine. Nå 
var det ikke lenge til påske – en av 
de viktigste høytidene for jødene.

5-7 Da Jesus fikk se den store fol-
kemengden som kom imot Ham, 
sa Han til Filip: «Hvor skal vi kjø-
pe brød til alle disse?» Men dette 
sa Han bare for å høre hvordan 

Filip tenkte, for Han visste selv 
hva som kom til å skje. Filip svarte: 
«Om vi så skulle arbeidet i fle-
re måneder, ville vi ikke hatt nok 
penger til å kjøpe mat til alle disse 
menneskene.»

8-9 Så kom en annen av disi-
plene, Andreas, broren til Simon 
Peter, bort til dem. Han sa til 
Jesus: «Det er en liten gutt her 

som har fem brød og to små fis-
ker, men det hjelper vel lite til så 
mange mennesker?»

10-11 Da sa Jesus: «Få folket til å 
sette seg ned!» Det vokste mye 
gress der, og alle satt seg ned på 
gresset. Det var over 5000 menn 
der. Jesus tok brødene og ba en 
takkebønn til Gud. Så delte Han 
ut brødene til disiplene, som igjen 
delte det ut til alle dem som hadde 
satt seg ned. Det samme skjedde 
med småfiskene. Folk fikk så mye 
de ville ha.

12-14 Da alle var blitt mette, sa 
Jesus til disiplene sine: «Nå kan 
dere samle inn resten av maten, 
så ingenting blir liggende igjen!» 
Da samlet de sammen alt, og de 
fylte tolv kurver med brødstykker 
av det som var til overs.

Da folket hadde sett dette store 
underet, sa de: «Han er en sann 
Profet! Dette er Mannen vi har 
ventet på, som skulle komme til 
verden.»

Jesus går på vannet
15 Da Jesus forsto at folket ville 

tvinge Ham til å bli med for at de 
kunne gjøre Ham til konge over 
Israel, trakk Han seg tilbake. Han 

6

Jesus svarte: «Det er Jeg som er livets brød. 
Den som velger å tro på Meg, kommer aldri 

mer til å sulte og skal aldri bli tørst igjen.
JOHANNES 6:35
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dro opp i fjellet for å være helt 
for seg selv.

16-18 Da kvelden kom, gikk dis-
iplene ned til sjøen og steg om 
bord i en båt. Det var allerede 
blitt mørkt, men Jesus hadde ikke 
kommet ned fra fjellet ennå, så de 
satte over sjøen mot Kapernaum. 
Etter hvert begynte bølgene å 
gå høyt fordi det blåste en kraf-
tig vind.

19-21 Da de hadde rodd omkring 
en halv mil, så de Jesus komme 
gående på sjøen, på vei mot bå-
ten. Da ble de fryktelig redde. 
Men Jesus sa til dem: «Ikke vær 
redde! Det er Meg!»

De hjalp Ham om bord i båten, 
og straks var båten kommet i land 
dit de skulle.

Jesus er livets brød
22-25  Dagen etter oppdaget 

folket som var igjen på den an-

dre siden av sjøen, at Jesus ikke 
var der lenger. De visste at det 
bare hadde vært én båt der, og 
at Jesus ikke ble med disiplene i 
båten da de dro derfra. Snart kom 
det flere andre båter fra Tiberias, 
og ettersom folket så at Jesus og 
disiplene Hans ikke var der, gikk 
de om bord i båtene og seilte over 
til Kapernaum for å lete etter Ham 
der. Da de fant Jesus på den an-
dre siden av sjøen, sa de til Ham: 
«Mester, når kom du hit?»

26-27 Jesus sa da til dem: «Jeg 
skal si dere en ting: Dere leter et-
ter Meg bare fordi dere fikk spise 
dere mette på brød, og ikke fordi 
dere fikk se et tegn fra Gud! Dere 

må skifte fokus! Søk etter å få det 
som vil gi dere evig liv – som bare 
Jeg kan gi dere, fordi Jeg er sendt 
fra Faderen – og ikke bare etter 
den daglige maten.»

28-31 Da sa de til Ham: «Hva skal 
til for at vi kan gjøre det Gud vil?»

Jesus svarte dem: «Det viktig-
ste Gud vil at dere skal gjøre, er 
å tro på Meg, som Han har sendt 
til dere.»

Da svarte de: «Gi oss noen 
overnaturlige tegn så kan vi se 
dem og tro at Du er sendt fra 
Gud! Forfedrene våre fikk opp-
leve sterke tegn da Gud ga dem 
brød, manna, fra himmelen! Det 
står jo i Skriftene: Han ga dem 
brød å spise fra Himmelen.»

32-33 Da sa Jesus til dem: «Det 
var ikke Moses som ga brødet 
fra Himmelen, det kom fra Gud, 
Min Far, som gir dere det rette 
brødet fra Himmelen. Brødet fra 
Gud kommer ned fra Himmelen 
for å gi liv til verden.»

34-36 Da sa folket: «Herre, gi oss 
alltid dette brødet.» Jesus svarte: 
«Det er Jeg som er livets brød. 
Den som velger å tro på Meg, 
kommer aldri mer til å sulte og 
skal aldri bli tørst igjen. Dette 
har Jeg allerede sagt, men likevel 
tror dere ikke.

37-40 De som Gud Min Far gir til 
Meg, vil komme til Meg. Og den 
som kommer til Meg, skal Jeg 
aldri avvise. For Jeg er kommet 
ned fra Himmelen, ikke for å gjø-
re Min egen vilje, men for å gjøre 
Hans vilje som har sendt Meg. 
Og Hans vilje er at Jeg ikke skal 
miste noen av de menneskene 
som Han har gitt til Meg! Jeg skal 
vekke alle disse menneskene opp 
til et evig liv. Det er Guds vilje. 
Enhver som ser og tror at Jeg 
er Guds Sønn, skal ha evig liv.»

Utstøtt av sine egne
41-42 Det var noen jøder der 

som kjente til Jesus fra før, og de 

klagde over Ham og sa: «Hvordan 
kan Han si: ‘Jeg er brødet som 
er kommet ned fra Himmelen?’ 
Er ikke dette Jesus, sønnen til 
Josef? Vi kjenner jo Hans far og 
mor! Hvordan kan Han si at Han 
er kommet ned fra Himmelen?»

43-45 Da tok Jesus til motmæ-
le og sa: «Ikke klag! Ingen kan 
komme til Meg uten at Gud drar 
ham til Meg. Den som kommer 
til Meg, vil Jeg vekke opp til et 
evig liv. Profetene har skrevet: 
De skal alle være lært av Gud. 
Det betyr at alle som gjør per-
sonlige erfaringer med Gud, vil 
komme til Meg.

46-51 Ingen har noen gang sett 
Gud. Det er bare Jeg som kom-
mer fra Gud, som har sett Gud. 
Det vil Jeg si til dere: Forfedrene 
deres spiste manna i ørkenen, 
og så døde de. Jeg er det leven-
de brød, som kommer ned fra 
Himmelen. Hvis noen spiser av 
dette brødet, skal han leve evig. 
Brødet som Jeg skal gi dere, er 
Min egen kropp. Jeg vil gi den for 
at verden skal få liv.»

52-59 Da Jesus hadde sagt dette, 
fortsatte jødene å diskutere med 
hverandre, og de sa: «Hvordan 
kan denne Mannen gi oss sin 
kropp for at vi skal spise den?»

Men Jesus sa til dem: «Jeg for-
sikrer dere om at dersom dere 
ikke spiser Min kropp og drikker 
Mitt blod, kan dere ikke få det evi-
ge livet som Gud vil gi dere. Den 
som spiser Min kropp og drikker 
Mitt blod, får evig liv, for Jeg skal 
vekke ham opp til et evig liv.

For Min kropp er virkelig mat 
å spise, og Mitt blod er virkelig 
drikke. Den som spiser og drikker 
dette, vil bli en del av Meg, og Jeg 
vil kunne bli en del av ham. På 
samme måte som Jeg er en del 
av Den levende Gud, Min Far, Han 
som har sendt Meg til dere, slik vil 
dere kunne bli en del av Meg og 
leve sammen med Meg. Dersom 

Jesus svarte:  
«Det er Jeg som  
er livets brød.   
JOHANNES 6:35
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dere spiser og drikker dette brø-
det Jeg snakker om, skal dere 
leve evig! Dette brødet er enda 
mer livgivende enn brødet som 
forfedrene deres fikk ned fra him-
melen som manna!» Dette sa Han 
mens Han underviste i synagogen 
i Kapernaum.

Disipler snur Jesus 
ryggen

60-64 Mange av dem som fulgte 
etter Jesus, hørte dette og sa til 
hverandre: «Dette var for mye! 
Hvem kan holde ut å høre på 
slikt?» Men Jesus visste med seg 
selv at disiplene Hans klaget, og 
derfor sa Han til dem: «Er dette 
problematisk for dere? Hvordan 
vil dere da reagere når dere får 
se Meg stige opp til Himmelen, 
der Jeg kom fra?

Dere trenger Guds Ånd inni dere 
for å forstå hva Jeg har sagt, og 
for å motta liv fra Gud. Det kan 
ikke forstås med menneskelig for-
stand. Dette er åndelige sannheter 
og må forstås med Ånd, og da gir 
de liv. Men det er noen av dere 
som ikke vil tro.» Jesus visste 
hele tiden hvem det var som ikke 
trodde, og hvem det var som ville 
forråde Ham.

65-66 Jesus fortsatte: «Jeg har 
jo sagt det til dere at ingen kan 
komme til Meg uten at Min Far gir 
dem til Meg.»

Etter denne talen trakk mange 
av disiplene seg vekk fra Jesus.

67-71 Da spurte Jesus de tolv dis-
iplene: «Vil dere også gå bort fra 
Meg?»

Da svarte Simon Peter: «Herre, 
hvem skal vi gå til? Det er jo Du 
som har det budskapet som gir 
evig liv. Vi tror og har opplevd at 
Du er Kristus, Sønn av Den leven-
de Gud.»

Da sa Jesus: «Har Jeg ikke ut-
valgt dere tolv? Og en av dere er 
en djevel.»

Han siktet da til Judas Iskariot, 
Simons sønn, for det var han som 
skulle snu Jesus ryggen og forrå-
de Ham, til tross for at han også 
var en av de tolv.

KAPITTEL 7

Blandede 
forventninger

1-2 Etter dette gikk Jesus om-
kring i Galilea. Han holdt seg borte 
fra Judea, fordi jødene var ute et-
ter å drepe Ham. Så nærmet det 
seg Løvhyttefesten, en av jødenes 
høytider.

3-5 Jesu brødre sa til Ham: «Du 
burde dra bort herfra hvis det Du 
har å komme med, er så viktig! 
Det er jo ingen som gjør noe i 
hemmelighet hvis han ønsker å 
bli offentlig kjent. Dra heller til 
Judea, så flere av tilhengerne Dine 
kan se de imponerende gjerninge-
ne Du gjør! Du må vise Deg selv for 
verden!» For ikke engang brødre-
ne Hans trodde på Ham.

6-9 Da sa Jesus til dem: «Tiden 
er ikke inne for å gjøre det dere 
sier. For Meg er det viktig med rett 
tidspunkt, men dere forstår ikke 
det. Dere vil ikke møte hat i den-
ne verden og få verden mot dere, 

men det vil Jeg. Verden vil hate 
Meg, fordi Jeg forteller mennes-
kene at de er onde og egoistiske. 
Gå i forveien opp til feiringen av 
Løvhyttefesten. Jeg kan ikke gå 
opp ennå, for tiden er ikke inne. 
Jeg har fortsatt ting som er ugjort i 
denne verden.» Etter at Han hadde 
sagt dette til dem, ble Han igjen 
i Galilea.

10-14  Etter at brødrene Hans 
hadde reist til Jerusalem for å 
være med på høytidsfeiringen, 
dro Jesus etter dem i hemmelig-
het. Noen av de religiøse lederne 
var ute etter Jesus. De lette et-
ter Ham under høytidsfeiringen, 
og de spurte seg rundt: «Hvor er 
Han?» Derfor snakket mange ne-
gativt om Jesus blant folket. Selv 
om noen sa: «Jesus er god», var 
det andre som sa: «Nei, tvert imot, 
Han lurer folk.»

Ingen snakket åpent ut om hva 
de mente om Jesus, for de var 
redde for hva de religiøse lederne 
kunne finne på.

15-19 Men midt under høytiden 
gikk Jesus opp til tempelet og be-
gynte å undervise.

Jødene undret seg over det Han 
sa: «Hvordan kan denne Mannen 
forstå det som står i Skriften uten 
at Han har vært elev hos de religi-
øse lederne?» Jesus svarte dem 
på dette: «Det Jeg underviser, 
har Jeg ikke fra Meg selv, men 
fra Ham som har sendt Meg. De 
som virkelig er villige til å gjøre 

7

JOHANNES 6:19,20
  Da de hadde rodd omkring en halv mil, så de Je-

sus komme gående på sjøen, på vei mot båten.
Da ble de fryktelig redde. Men Jesus 

sa til dem: «Ikke vær redde!  
Det er Meg!
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Guds vilje, skal erfare at det Jeg 
har undervist, er fra Gud, og ikke 
noe Jeg har tenkt ut selv.

Den som taler det han har 
tenkt ut selv, vil få skryt og aner-
kjennelse for det. Men Jeg vil 
at oppmerksomheten skal gå til 
Ham som har sendt Meg. For Jeg 
er ikke opptatt av å få oppmerk-
somhet rettet mot Meg selv. Jeg 
er ren og rettferdig, og Jeg snak-
ker sant!

Har ikke Moses gitt dere bu-
dene om hvordan dere skal leve? 
Ingen av dere klarer å holde dis-

se budene, så hvorfor forsøker 
dere å drepe Meg bare fordi Jeg 
etter deres mening har brutt ett 
av budene?»

20-24 Da sa folket til Jesus: «Du 
må være besatt av en demon si-
den du mener at noen forsøker 
å drepe Deg? Hvem skulle det 
være?» Jesus svarte dem: «Dere 
er forbauset over at Jeg gjorde 
et under på sabbaten. Men dere 
utfører jo selv arbeid på hvile-
dagen, gjør dere ikke? Loven fra 
Moses, eller rettere sagt tradisjo-
nen fra forfedrene deres, sier at 
et guttebarn skal bli omskåret 
åtte dager etter fødselen. Hvis 
denne dagen faller på en sab-
bat, gjennomfører dere likevel 
omskjæringen, for ikke å bryte 
Moseloven. Så hvorfor er dere da 
så sinte på Meg fordi Jeg gjorde 
et menneske helt friskt på en sab-
bat? Ikke vær så rask til å dømme, 
men vær heller rettferdige i de-
res dom!»

Kan Han være 
Kristus?

25-26 Noen av dem fra Jerusalem 
sa da: «Er ikke dette Ham de prø-
ver å drepe? Likevel står Han her 
og taler i full offentlighet uten at 
de engang sier noe imot Ham? 
Kanskje har de religiøse lederne 
likevel blitt overbevist om at Han 
virkelig er Kristus?

27-29 Men vi vet jo hvilken fami-
lie denne Mannen kommer fra! 
Derfor kan vel ikke Han være 
Kristus? Når Kristus kommer, skal 
vel ingen vite hvor Han kommer 
fra.» Jesus underviste i tempelet, 

og Han ropte ut: «Det er rett at 
dere både kjenner Meg og vet 
hvor Jeg er fra. Men Jeg er ikke 
kommet hit av Meg selv, Jeg er 
blitt sendt hit. Han som har sendt 
Meg, er til å stole på, men dere 
kjenner Ham ikke. Jeg kjenner 
Han som har sendt Meg, for Jeg 
er fra Ham.»

30-31 Siden Jesus snakket slik 
om seg selv, prøvde de religiøse 
lederne å ta Ham. Men ingen kun-
ne røre Ham, for tiden var ennå 
ikke inne, og Gud hadde flere ting 
Jesus skulle gjøre før folket skulle 
få lov til å ta Ham. Mange men-
nesker trodde nå på Jesus, og 
de sa til hverandre: «Når Kristus 
kommer, vil Han vel ikke gjøre 
flere tegn enn Jesus? Jesus er 
nok Kristus!»

32-34 Fariseerne og øverstepres-
tene hørte hvordan folk snakket 
om Ham. De forsto at stadig flere 
trodde på at Jesus var sendt fra 
Gud. Derfor fikk de det travelt, og 
de sendte ut tjenere for å ta Ham. 
Men da sa Jesus til dem: «Jeg 

skal være hos dere en liten stund 
til, før Jeg går tilbake til Ham som 
har sendt Meg. Når Jeg har gått 
hjem til Ham, skal dere lete etter 
Meg uten å finne Meg. Der Jeg er, 
kan dere ikke komme.»

35-36 Da sa de religiøse lederne 
til hver-andre: «Hvor i alle dager 
har Han tenkt seg, siden vi ikke 
skal kunne finne Ham? Han vil vel 
ikke dra for å oppsøke de jødene 
som bor spredt blant grekerne, 
og for å undervise dem? Hva me-
ner Han med: Dere skal lete etter 
Meg uten å finne Meg. Der Jeg 
er, kan dere ikke komme?» Dette 
forsto de ikke.

Løftet om Den 
Hellige Ånd

37-39 Den siste dagen, som var 
høydepunktet under løvhyttefes-
ten, stilte Jesus seg opp og ropte 
ut til folket: «Hvis noen tørster, 
kan han komme til Meg og drikke.

Dere kan lese i Skriftene at den 
som tror på Meg, ut fra hans in-
dre skal det renne strømmer av 
levende vann.»

Dette sa Han om Den Hellige 
Ånd, som skulle bli gitt til dem 
som trodde på Ham. Den Hellige 
Ånd var ikke gitt til menneskene 
ennå, for det kunne ikke skje før 
Jesus var tilbake i sin himmelske 
herlighet.

Hvem er Han?
40-42 Noen av de som hørte 

dette, sa da: «Denne Mannen 
må være den Profeten vi har 
ventet på.» Andre sa: «Han er 
Kristus.» Men andre sa tvilende: 
«Skal Kristus komme fra Galilea? 
Står det ikke skrevet i Skriftene 
at Kristus skal komme fra byen 
Betlehem, akkurat som David? 
Skal ikke den ekte Kristus ha 
David som stamfar?»

43-44 Slik ble det en diskusjon 
for og imot Jesus blant folk. Noen 

Så fortsatte Jesus å undervise folket: «Jeg er 
verdens lys. Den som vandrer med Meg, skal 
slippe å vandre i mørket, fordi dere har det 
lyset som gir evig liv. JOHANNES 8:12
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av dem ville ta Jesus, men ingen 
grep Ham.

Forkastet av 
myndighetene

45-49 Tjenerne kom så tilbake til 
øverste-prestene og fariseerne. 
De spurte: «Hvorfor har dere ikke 
tatt med Jesus tilbake til oss?» 
Tjenerne svarte: «Aldri har noe 
menneske talt slik som dette 
Mennesket!»

Da sa fariseerne til dem: «Har 
dere også blitt forført til å tro på 
Ham? Det er jo ingen av rådsherre-
ne eller fariseerne som tror at Gud 
har sendt Ham! Disse ulærde men-
neskene, som ikke har kunnskap 
om hva som står i Skriftene – de 
tror på Ham, og de er forbannet.»

50-53 Nikodemus, som var en 
av de religiøse lederne, og som 
hadde vært i samtale med Jesus 
en natt, sa da til dem: «Er det lov 
å dømme et menneske før det er 
blitt holdt en rettssak og vi har fått 
hørt hva vedkommende sier og vet 
hva han har gjort?» De svarte: «Er 
også du fra Galilea, siden du for-
svarer Ham? Bare les i Skrift-ene 

og se at det ikke står noe som 
helst om at det skal komme en 
profet fra Galilea!» Etter denne 
diskusjonen gikk hver og en hjem 
til sitt eget hus.

KAPITTEL 8

Kvinnen som hadde 
vært utro

1 -2  Jesus selv gikk opp på 
Oljeberget. Tidlig neste morgen 
gikk Han igjen inn i tempelet, og 
folk strømmet til rundt Ham. Han 
satte seg ned og underviste dem.

3-5 Da kom de skriftlærde og fari-
seerne bort til Ham med en kvinne 
som var grepet på fersk gjerning 
da hun var utro mot mannen sin. 
De satte henne foran folket, og så 
spurte de Jesus: «Mester, denne 
kvinnen ble avslørt da hun hadde 
sex med en annen mann. Ifølge 
Moseloven skal slike som henne 

få dødsstraff ved steining. Hva 
sier Du til det?»

6-7 Dette sa de bare for å teste 
Ham, så de kunne få noe å an-
klage Ham for. Men Jesus bøyde 
seg ned og skrev i sanden med 
fingeren, som om Han ikke hørte 
hva de sa. Men de ga seg ikke og 
fortsatte å spørre. Til slutt reiste 
Han seg opp, så på dem og sa: 
«Den av dere som aldri har gjort 
en synd, kan kaste den første stei-
nen på henne.»

8-11 Så satte Han seg ned igjen 
og fortsatte å skrive i sanden. De 
som hørte det Jesus hadde sagt, 
begynte å ransake seg selv, og de 
kjente at samvittigheten gnagde, 
for de var ikke syndfrie. Derfor 
gikk de bort, én etter én. De eld-
ste gikk først, og de andre fulgte 
etter. Til slutt sto bare kvinnen 
igjen alene foran Jesus. Jesus rei-
ste seg og sa til henne: «Hvor ble 
det av dem som ville ta deg? Ville 
ingen av dem dømme deg?» Hun 
sa: «Ikke én, Herre.» Jesus sa til 
henne: «Jeg vil heller ikke dømme 
deg. Gå bort, men ikke synd mer!»

8

JOHANNES 7:37,38
Den siste dagen, som var høydepunktet under 

løvhyttefesten, stilte Jesus seg opp og ropte ut til folket: 
«Hvis noen tørster, kan han komme til Meg og drikke.

 Dere kan lese i Skriftene at den som tror på Meg, ut fra hans indre 
skal det renne strømmer av levende vann.
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Jesus er verdens lys
12-18 Så fortsatte Jesus å under-

vise folket: «Jeg er verdens lys. 
Den som vandrer med Meg, skal 
slippe å vandre i mørket, fordi 
dere har det lyset som gir evig 
liv.»

Da sa fariseerne til Jesus: 
«Du forteller selv om hvem Du 
er, men er ikke objektiv. Derfor 
tror vi ikke at det Du sier, er sant.» 
Jesus svarte dem: «Selv om Jeg 
forteller om Meg selv, er det sant, 
for Jeg vet hvor Jeg kommer fra 
og hvor Jeg er på vei. Men dere 
vet ikke hvor Jeg kommer fra eller 
hvor Jeg går hen.

Dere dømmer folk etter det 
dere ser i det ytre, men Jeg 
dømmer ingen. Men likevel, om 
Jeg skulle dømme, så er Min dom 
sann og rettferdig. For Jeg kan 
dømme sammen med Gud, Min 
Far – Han som har sendt Meg til 
jorden. Ifølge loven skal det være 
to personer for å kunne bekrefte 
at noe er sant. Så når Jeg forteller 
om Meg selv, så vil Gud kunne 
bekrefte det Jeg sier.»

19-20 Da sa de: «Hvor er Din 
Far?» Jesus svarte: «Dere kjen-
ner verken Meg eller Min Far. Hvis 
dere hadde kjent Meg, hadde 
dere også kjent Min Far.» Slik 
underviste Jesus dem der inne i 
tempelet. Det var ingen som grep 
Ham, for Gud hadde fortsatt opp-
gaver Han skulle utføre.

Jesus forutsier sin 
avreise

21-22 Da sa Jesus til dem igjen: 
«Jeg skal forlate jorden, og dere 
kommer til å lete etter Meg, men 
dere skal dø her på jorden som 
syndige mennesker. Dit hvor 
Jeg går, kan dere ikke kom-
me.» Jødene spurte hverandre: 
«Kommer Han til å ta livet av seg, 
siden Han sier: Dit Jeg går, kan 
dere ikke komme?»

23-26 Han sa til dem: «Dere er 
nedenfra. Jeg er ovenfra. Dere 
er av denne verden. Jeg er fra 
en annen verden. Derfor sa Jeg 
til dere at dere skal dø i deres 
synder. For hver den som ikke 
tror at Jeg er den Jeg er, vil ikke 
få tilgivelse for sine synder!»

Da spurte de Ham: «Hvem er 
Du da?» Jesus sa til dem: «Helt 
fra begynnelsen har Jeg sagt 
hvem Jeg er, og Jeg er fortsatt 
den samme. Jeg har så mye å si 
om dere, og så mye Jeg kunne ha 
dømt dere for. Men Mitt oppdrag 
er å fortelle alle mennesker om 
det Jeg har hørt fra Ham som har 
sendt Meg, for Han snakker sant.»

27-29 De forsto fremdeles ikke 
at det var Gud Han snakket om, 
så Jesus fortsatte: «Når dere lov-
priser Meg, skal dere vite at Jeg 
ikke har gjort noe av Meg selv. 
Jeg har forkynt det som Gud, Min 
Far, har bedt Meg om å forkynne. 
Gud er Min Far, og Jeg er Hans 
Sønn. Han sendte Meg til dere, og 
Han er med Meg. Min Far forlater 
Meg ikke, og Jeg gjør alltid det 
som behager Ham.»

30 Da Jesus hadde sagt dette, 
var det mange som begynte å tro 
at Han var Guds Sønn.

Sannheten skal gjøre 
dere fri

31-32 Da sa Jesus til de jødene 
som var kommet til tro på Ham: 
«Hvis dere holder fast på det Jeg 
har sagt til dere, er dere virkelig 
Mine disipler. Da vil dere kjenne 
hva som er sant, og sannheten 
skal gjøre dere fri.»

33-36 Disse jødene svarte: «Vi 
er fra Abrahams slekt og har selv 
aldri vært slaver under noen. 
Hvorfor sier Du da at vi skal bli 
fri?»

Jesus sier: «Jo, det skal Jeg 
forklare: Et menneske synder en-
ten det vil eller ikke, altså er han 
en slave under synden. Slaven 

JOHANNES 8:32

Da vil dere kjenne 
hva som er sant,
og sannheten 
skal gjøre 
dere fri.
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får ikke bli i huset for alltid, mens 
sønnen derimot er alltid trygg i 
huset. Han er Sønn til evig tid. Så 
hvis Jeg, Sønnen, gjør dere fri, da 
blir dere virkelig fri.

Guds barn vil høre og 
gjøre Guds vilje

37-38 Jeg vet at selv om dere er 
av Abrahams slekt, vil dere prøve 
å få Meg drept, fordi dere ikke har 
tatt imot det Jeg sier til dere. På 
samme måte som dere snakker ut 
fra det dere har lært fra foreldrene 
deres, snakker Jeg ut fra det Jeg 
har fått fra Min Far.»

39-41 De svarte: «Vi stammer 
fra Abraham, han er vår far.» 
Men Jesus svarte: «Hvis dere var 
Abrahams barn, ville dere gjort 
det som Abraham gjorde.

Men nå prøver dere i stedet å 
drepe Meg fordi Jeg har fortalt 
dere sannheten som Jeg har hørt 
fra Gud. Det ville aldri Abraham 
ha gjort. Nei, dere har en annen 
far og gjør det som han vil dere 
skal gjøre.»

De svarte: «Vi er ikke født uten-
for ekteskap. Vi har bare én Far 
– og det er Gud.»

42-43 Men da sa Jesus: «Hvis Gud 
var deres Far, hadde dere elsket 
Meg, for Jeg er kommet til dere 
fra Gud. Jeg har ikke kommet av 

Meg selv, men Gud har sendt Meg. 
Hvorfor forstår dere ikke hva Jeg 
sier til dere? Fordi dere nekter å 
høre på det.

44-45 Djevelen er deres far, og 
dere gjør slik deres far vil dere 
skal gjøre. Han var en morder fra 
begynnelsen og bryr seg ikke om 
sannhet. Han hater sannheten og 

elsker løgnen. Når han kommer 
med sine løgner, avslører det hva 
som bor i ham, fordi han alltid ly-
ver. Han er løgnens far.

Så fordi Jeg sier sannheten, vil 
dere ikke tro på Meg.

46-47 Er det noen av dere som 
kan bevise at Jeg har syndet? Hvis 
ikke, hvorfor tror dere da ikke på 
Meg, selv om Jeg har sagt sann-
heten? Dere vil ikke høre på slikt 
fordi dere ikke har Gud som far 
og bryr dere derfor heller ikke 
om hva Gud sier.»

Diskusjonen med 
jødene fortsetter

48-51 Jødene ble opphisset av 
det de hørte: «Du er jo besatt av 
en demon, det er helt sikkert!»

Men Jesus svarte: «Jeg har in-
gen demon. Jeg ønsker å løfte 
opp Gud og gi Ham ære og pris, 
mens dere bare håner Meg med 
skjellsord. Jeg er ikke opptatt av 
å bli populær blant mennesker. 
Gud er den som dømmer, og det 
er Han som en dag skal dømme 
menneskene. Men dere skal vite 
det at den som hører på det Jeg 
sier og tar det til seg, vil aldri no-
ensinne dø.»

52-53 Da sa jødene til Ham: «Der 
bekreftet Du igjen at Du er besatt 
av en demon! Både Abraham og 

profetene er døde, og så sier Du 
at de som hører og tar til seg Dine 
ord, vil aldri dø! Er Du større enn 
vår far Abraham? Han døde, og 
det gjorde profetene også. Hvem 
er det Du utgir Deg for å være?»

54-56 Jesus svarte: «Jeg vil ikke 
framheve Meg selv ved å fortelle 
hvem Jeg er. Jeg ønsker å fortelle 

dere hvem Gud er! Det er Gud som 
gir Meg ære – Han som dere på-
står er deres Gud. Likevel kjenner 
dere Ham ikke, men Jeg kjenner 
Ham og gjør det Han sier at Jeg 
skal gjøre. Deres stamfar Abraham 
frydet seg ved tanken på at Jeg en 
dag skulle komme. Han visste om 
det og gledet seg til det.»

57-59 Jødene svarte: «Du er ikke 
50 år engang, og så påstår Du at 
Du har sett Abraham som levde for 
mange hundre år siden?»

Jesus sa til dem: «Jeg forsikrer 
dere at Jeg eksisterte før Abraham 
ennå var født.»

Da tok de opp steiner for å kas-
te på Ham, men Jesus forsvant 
derfra og gikk rett ut av tempelet.

KAPITTEL 9

Gud er mektig til å 
helbrede

1-2 Da Jesus gikk videre, fikk Han 
øye på en mann som hadde vært 
blind fra fødselen av. Disiplene 
Hans spurte Ham: «Jesus, Du, vår 
læremester, hvorfor er han født 

blind? Er det på grunn av at han 
selv eller foreldrene hans har gjort 
noe galt? Hvem av dem har syn-
det siden han ble født med denne 
sykdommen?»

3-5 Jesus svarte: «Verken denne 
mannen eller foreldrene hans har 
syndet, men han ble født slik for 
at Jeg skulle vise folk hvor mektig 

9
“Jesus svarte: «Verken denne mannen eller foreldrene hans har syndet, men han 

ble født slik for at Jeg skulle vise folk hvor mektig Gud er! Nå er tiden inne for Meg 
til å gjøre det som Gud har sendt Meg for å gjøre.”  JOHANNES 9:3
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Gud er! Nå er tiden inne for Meg 
til å gjøre det som Gud har sendt 
Meg for å gjøre. Det vil komme 
en tid da ikke noe slikt vil kunne 
skje. Så lenge Jeg er i verden, 
er Jeg verdens lys, og Jeg viser 
dere hvordan Gud er.»

6-9 Da Han hadde sagt dette, 
spyttet Han på jorden og lagde en 
deig av spytt og jord. Han tok dei-
gen og smurte den på øynene til 
den blinde. Så sa Han til mannen: 
«Gå og vask deg i Siloadammen!» 
Mannen gjorde som Jesus sa, 
og like etterpå kom han tilbake, 
og nå kunne han se! Naboene til 
mannen og de som kjente ham 
fra før, stusset veldig over det-
te og spurte hverandre: «Er ikke 
dette han som pleide å sitte her 
og tigge?» Noen bekreftet at det 
var ham, mens andre nektet for 
det og sa at han bare var en som 
lignet. Selv sa han: «Det er jeg.»

10-12 Da spurte de ham: «Hva har 
skjedd? Hvordan er det mulig at 
du kan se?»

Mannen svarte: «En mann som 
heter Jesus, lagde en deig av lei-
re, smurte den på øynene mine 
og sa til meg: Gå til Siloadammen 
og vask deg. Så gikk jeg og vas-
ket meg, og etterpå kunne jeg 
se!» De spurte ham: «Hvor er 
Han nå?» Men mannen visste 
ikke hvor Jesus var.

13-16 Da tok folket med seg man-
nen som hadde vært blind, og 
stilte ham fram for fariseerne. 
Han var et bevis på at Jesus had-
de forbrutt seg mot sabbatsloven, 
som sier at det ikke er tillatt å 
gjøre noe som helst arbeid på 
sabbaten. Igjen måtte mannen 
forklare hvordan han hadde fått 
synet igjen, og fariseerne mislikte 
dette sterkt.

Noen av dem sa: «Denne 
mannen er ikke fra Gud, for Han 
holder ikke de religiøse love-
ne våre.» Noen andre spurte: 
«Hvordan er det mulig for et 

vanlig menneske å gjøre slike 
under og tegn?» Og det ble uenig-
het mellom fariseerne om hva de 
skulle tro.

17-21 Så henvendte de seg igjen 
til den blinde: «Hva mener du om 
Jesus, siden Han helbredet øyne-
ne dine?» Mannen svarte: «Han 
er en Guds mann!»

Men de tvilte fortsatt på at 
denne mannen virkelig hadde 
vært blind, og at Jesus hadde 
gjort ham seende. Derfor sendte 
de bud på foreldrene til mannen 
for å få bekreftet at han virke-
lig hadde vært blind. De spurte 
dem: «Er dette deres sønn som 
var født blind?»

Foreldrene svarte: «Ja visst 
er dette sønnen vår, og vi kan 
bekrefte at han var født blind. 
Hvordan det nå er mulig at han 
kan se, nei, det vet vi ikke.

Vi vet ikke hva som har skjedd 

med ham, så det må dere spørre 
ham om selv. Han er gammel nok 
til å svare for seg.»

22-23 Foreldrene turte nemlig 
ikke å si noe om Jesus. De hadde 
hørt at de som sa at de trodde på 
Jesus, kom til å bli ute-stengt fra 
synagogen, som var den jødiske 
menigheten. Dette hadde de reli-
giøse lederne bestemt, og derfor 
var foreldrene redde for dem.

24-25 Igjen sendte de bud på 
mannen som hadde vært blind, 
og sa til ham: «Vi vet at denne 
Jesus er en dårlig mann. Fortell 
oss nå at helbredelsen ikke 

hadde noe med Ham å gjøre, 
men at det var Gud som gjorde 
deg frisk!»

Mannen svarte: «Hva Han tid-
ligere har gjort eller ikke gjort, 
vet jeg ikke noe om. Men én ting 
vet jeg: Jeg var blind, men nå 
kan jeg se!»

26-27 Da spurte de ham igjen: 
«Hva gjorde Han med deg? 
Hvordan ga Han deg synet?» 
Mannen svarte: «Jeg har alle-
rede fortalt dere det, men dere 
vil jo ikke høre etter! Hvorfor vil 
dere høre det én gang til? Vil dere 
også lære av Ham og bli en av 
Hans disipler?»

28-30  Da ble de sinte og sa 
nedlatende: «Det er du som er 
Jesu disippel, men vi er disipler 
av Moses. Vi vet at Gud talte til 
Moses, men hvor denne Jesus 
kommer fra, vet vi ikke.»

31-34 Mannen sa til fariseerne: 
«Er det ikke rart at dere ikke vet 
hvor Han kommer fra, Han som 
helbredet øynene mine? Vi vet 
jo at Gud ikke hører bønner fra 
syndere, men er mer enn villig til 
å høre på dem som elsker Ham 
og gjør Hans vilje.

Det har da aldri før i historien 
hendt at en person som var født 
helt blind, er blitt seende. Hvis 
denne Mannen ikke hadde vært 
fra Gud, kunne Han ikke ha gjort 
noe slikt!»

Da svarte de ham: «Hvem tror 
du egentlig at du er? At du tør 
komme her og belære oss! Kom 
deg ut, din synder!» Så kastet 
de ham ut.

35-37 Da Jesus fikk høre at fari-
seerne hadde kastet mannen ut 
av synagogen, gikk Han for å fin-
ne ham. Da Han fant ham spurte 
Jesus: «Tror du at Gud har sendt 
sin Sønn til jorden som et men-
neske?» Mannen svarte: «Vis meg 
hvem Han er, så skal jeg tro på 
Ham!» Jesus sa: «Du har allerede 

Men det trenger ikke 
være for sent, for jeg 
vet at uansett hva Du 

ber Gud om, så vil Han 
gi Deg det.
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møtt Ham. Det er Meg! Det er Jeg 
som snakker med deg nå.»

38-41 Da sa mannen: «Herre, jeg 
tror!» Så bøyde han seg for Jesus i 
tilbedelse. Jesus sa: «Jeg er kom-
met inn i denne verden, slik at de 
som ikke ser, skal få se. Mens de 
som mener selv at de ikke tren-
ger Meg – de er blinde.» Noen av 
fariseerne hørte hva Jesus sa, og 
derfor spurte de: «Mener Du at vi 
er blinde?»

Jesus svarte dem: «Hadde dere 
ennå vært blinde, så hadde dere 
hatt en unnskyld-ning. Men dere 
påstår at dere kan se og har kunn-
skap om rett og galt – og likevel 
vil dere ikke tro. Derfor er dere 
skyldige!

KAPITTEL 10

Den gode gjeteren
1-5 Dere skal vite at det finnes 

flere måter å komme seg inn på 
et område på. Noen sniker seg inn 
bakveien som tyver, mens andre 
går inn gjennom hovedinngangen.

En gjeter går inn gjennom por-
ten. Han går til portvokteren og får 
ham til å åpne porten så han kan 
gå inn til sauene. Så roper han på 
sauene sine, og sauene kjenner 
igjen stemmen hans og kommer 
til ham. Så leder han saueflokken 
ut på beite, og gjeteren går for-
an dem. Sauene følger etter ham 
fordi de kjenner stemmen hans. 
Hvis en fremmed hadde kommet 
og ropt på dem, ville de heller løpt 
vekk, fordi de ikke kjente stem-
men hans.»

6-8 Jesus fortalte dem dette for 
å illustrere for dem hvem Gud er, 
men de forsto ikke hva Han mente.

Da sa Jesus til dem: «Dere 
skjønner, Jeg er porten inn til 
sauene. Alle som er kommet før 
Meg, er tyver og røvere, derfor 
hører ikke sauene på dem.

9-10 For å bruke et annet bilde: 
Jeg er selve døren. De som kom-
mer til Meg og går gjennom Meg, 
skal bli frelst og vil få alt det de 
trenger i livet. Det finnes en tyv 
som bare er ute etter å stjele og 
drepe og ødelegge livet deres. 
Jeg, derimot, er kommet for at 
dere skal få et godt liv – ja, liv i 
overflod.

11-13 Jeg er Den gode gjeteren. 
Den gode Gjeteren er villig til å 
gi sitt liv for sauene. Dersom en 
tilfeldig innleid gjeter ser at ulven 
kommer for å ta sauene han er satt 
til å passe på, stikker han heller 
av, for han er ikke villig til å ofre 
seg for sauene. Derfor blir sauene 
angrepet og flykter i alle retninger. 
Siden han ikke eier sauene, er han 
ikke villig til å ofre seg, fordi han 
ikke har omsorg for sauene.

14-15 Men Jeg er Den gode gje-
teren. Jeg gir Mitt liv for å redde 
sauene. Jeg kjenner sauene Mine, 
og de kjenner Meg. På samme 
måte kjenner Gud, Min Far, Meg, 
og Jeg kjenner Ham.

16-18 Jeg har også andre sauer, 
som ikke tilhører denne flokken. 
De må Jeg også lede, og de skal 
høre Min stemme. Til slutt blir alle 
samlet til én flokk med én gjeter.

Gud, Min Far, elsker Meg, og 
Jeg er villig til å gi Mitt liv for sau-
ene. Jeg gir Mitt liv, men vil få det 
igjen.

For det er ingen som kan ta Mitt 
liv – Jeg gir det av Meg selv. Jeg 
har rett til å gi det når Jeg vil, men 
Jeg har også makt til å ta det tilba-
ke. Det er dette Min Far har bedt 
Meg om å gjøre.»

19-21 Jødene begynte å diskutere 
hva Jesus kunne mene med dette. 
Mange av dem sa: «Han må være 
sinnssyk eller besatt av en demon! 
Hvorfor gidder dere i det hele tatt 
å høre på Ham?» Andre igjen var 
helt uenige og sa: «Slike ord kan 
ikke være fra en demonbesatt, 
dessuten kan vel ikke en demon 
helbrede en blind?»

Gjeteren kjenner 
sauene

22-23 På den tiden ble det holdt 
en fest til minne om innvielsen 
av tempelet. Denne festen ble 
nå holdt i Jerusalem, og det var 
vinter. Jesus gikk omkring i tem-
pelet, ved det som kalles Salomos 
buegang.

24-27 Da flokket jødene seg om-
kring Ham og spurte rett ut: «Hvor 
lenge vil Du holde oss i spenning? 
Hvis Du er Kristus, så si det rett 
ut.»

Jesus svarte dem: «Jeg har jo 
sagt det til dere, men dere tror 
ikke på Meg. De miraklene Jeg 
gjør i Guds navn, forteller at Jeg 
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er Hans Sønn. Men dere tror ikke 
fordi dere ikke er av Mine sauer, 
slik Jeg forklarte dere i sted. Mine 
sauer gjenkjenner Min stemme, 
og Jeg kjenner dem, og de er 
villige til å følge etter Meg.

28-30 Jeg gir dem evig liv, og 
de skal aldri i evighet gå fortapt. 
Ingen skal noen gang klare å rive 
dem ut av Mine armer. Gud, Min 
Far, har gitt dem til Meg, og Han 
er større enn alle. Ingen er i stand 
til å rive dem ut av Hans armer 
heller. Jeg og Min Far er ett.»

Forsøk på å steine 
Jesus

31-33 Da ble jødene så rasende 
at de tok opp steiner for å stei-
ne Ham.

Da sa Jesus til dem: «Jeg har 
gjort mange gode gjerninger som 
Min Far ville at Jeg skulle vise 
dere. For hvilken av disse gode 
gjerningene vil dere steine Meg?» 
Jødene svarte: «Vi vil ikke steine 
Deg for gjerningene som Du har 
gjort, vi vil steine Deg fordi Du 
kaller Deg selv Gud. Du som er 

et Menneske, håner Gud når Du 
utgir Deg for å være Gud.»

34-36 Jesus svarte dem: «Blir 
ikke de som fikk høre ord fra 
Gud, kalt for guder i Skriftene? 
Jeg har ikke bare hørt Guds Ord 
– Jeg er selv blitt sendt fra Gud 
til denne verden. Hvordan kan 
dere da beskylde Meg for å spot-
te Gud når Jeg sier dere at Jeg 
er Guds Sønn?

37-38 Men hvis Jeg ikke gjør 
handlinger som er inspirert av 
Gud selv, trenger dere ikke å tro 
på Meg.

Men hvis Jeg gjør disse mira-
klene, så bør dere i hvert fall tro 
på grunn av hand-lingene at Gud 
er i Meg og Jeg i Ham, selv om 
dere ikke vil tro på Meg.»

39 Igjen ble de så sinte at de 
prøvde å fange Ham, men Han 
slapp unna.

Mange tror på Jesus
40-42 Jesus dro tilbake til den 

andre siden av Jordan, til det ste-
det hvor Johannes hadde begynt 
å døpe mennesker. Mange men-
nesker kom til Jesus, og de sa 

til hverandre: «Johannes gjorde 
ikke tegn og under, men det var 
sannelig sant alt det som han for-
talte om Jesus.» Jesus ble der en 
tid, og mange kom til tro på Ham.

KAPITTEL 11

Lasarus dør
1-3 En mann som het Lasarus, 

lå syk. Han bodde i Betania, 
sammen med søstrene sine Marta 
og Maria. Dette var den samme 
Maria som senere salvet Jesus 
med en velduftende olje og tørket 
føttene Hans med sitt eget hår. 
Nå var broren deres, Lasarus, blitt 
syk. Derfor sendte søstrene bud 
på Jesus og sa: «Herre, vår bror 
og Din venn som Du er så glad i, 
er blitt alvorlig syk.»

4 Men da Jesus hørte det, sa 
Han: «Han skal ikke dø av denne 
sykdommen. På grunn av denne 
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sykdommen skal det bli synlig for 
alle hvor fantastisk stor og mek-
tig Gud er. Gud Far og Jeg, Guds 
Sønn, skal få ære på grunn av den-
ne sykdommen.»

5-8 Marta, Maria og Lasarus var 
gode venner av Jesus, og Han 
elsket dem. Likevel var Han frem-
deles to dager på dette stedet 
før Han sa til disiplene sine: «Nå 
må vi dra tilbake til Judea igjen!» 
Men disiplene protesterte forsik-
tig: «Kjære Jesus, det er jo ikke 
lenge siden jødene forsøkte å stei-
ne Deg i Judea! Vil Du risikere å 
dra dit igjen?»

9-16 Jesus svarte: «Det finnes 
ting som må gjøres! Det er viktig 
å velge det rette tids-punktet for 
å gjøre det. Akkurat nå sover vår 
venn Lasarus, men Jeg må dra 

for å vekke Ham.» Men disiplene 
svarte: «Herre, hvis han har sov-
net, vil han nok bli frisk igjen.» 
Men Jesus hadde ikke snakket 
om vanlig søvn, slik disiplene 
trodde, Han mente at Lasarus 
var død. Derfor sa Jesus det rett 
ut til dem: «Lasarus er død. For 
deres skyld er Jeg glad vi ikke var 
hos Lasarus da det skjedde, for 
nå kan troen deres bli styrket. La 
oss gå til Ham.» En av disiplene, 
Tomas – også kalt Tvillingen, sa 
da til de andre disiplene: «La oss 
også dra, så vi kan dø sammen  
med ham.»

Oppstandelsen og livet
17-19 Da Jesus kom til Betania, 

hadde Lasarus allerede ligget i 
graven i fire dager. Betania lå ikke 
langt fra Jerusalem, bare tre kilo-
meter unna.

Derfor hadde mange av jødene 
kommet for å være sammen med 
Marta og Maria, og for å trøste 
dem i sorgen over deres bror.

20-23 Med det samme Marta hør-
te at Jesus var i nærheten, gikk 
hun Ham i møte, mens Maria 
satt igjen i huset. Da Marta møt-
te Jesus, sa hun: «Kjære Jesus, 
hvis Du hadde kommet før, hadde 
ikke broren vår vært død nå! Men 
det trenger ikke være for sent, for 
jeg vet at uansett hva Du ber Gud 
om, så vil Han gi Deg det.» Jesus 
svarte henne: «Broren din skal stå 
opp igjen.»

24-27 Marta svarte: «Ja, jeg vet at 
han skal stå opp igjen til et evig 
liv i Himmelen.»

Men da sa Jesus til henne: «Jeg 
er oppstandelsen og livet. Den 

som tror på Meg, skal leve selv om 
han dør. Den som lever og velger 
å tro på Meg, skal aldri i evighet 
dø. Tror du dette?»

Hun sa til Ham: «Ja, Herre, jeg 
tror at Du er Kristus, Guds Sønn, 
som er kommet til vår verden.»

Døden – den siste 
fiende

28-30 Da Marta hadde sagt det-
te, gikk hun tilbake til Maria, tok 
henne til side og hvisket til hen-
ne: «Du må komme, Mesteren er 
på vei, og Han spør etter deg.» 
Maria reiste seg med en gang hun 
hørte dette og gikk ut for å møte 
Jesus. Han var fortsatt på det ste-
det hvor Marta hadde møtt Ham 
utenfor byen.

31-32 Inne i huset var det mange 
som var sammen med Maria for 
å trøste henne. Da de så at hun 

reiste seg brått og gikk ut, fulgte 
de etter henne, for de trodde at 
hun ville gå til graven for å gråte 
der. Men Maria gikk ikke til graven 
– hun gikk dit hvor Marta hadde 
sagt at Jesus var. Da Maria kom 
fram til Jesus, falt hun sammen 
ved føttene Hans og sa: «Kjære 
Jesus, dersom Du hadde vært her, 
hadde ikke broren vår vært død.»

33-35 Da Jesus så hvordan hun 
og alle de som var sammen med 
henne, gråt over Lasarus, ble Han 
opprørt i sin ånd og rørt. Han spur-
te dem: «Hvor har dere lagt ham?» 
De svarte: «Herre, kom og se!» Da 
gråt Jesus.

36-37 De som sto rundt Ham, sa 
til hverandre: «Se hvor høyt Han 
elsket ham!» Men noen av dem 
sa også: «Kunne ikke Jesus, Han 

som helbredet den blinde, også 
ha gjort det slik at Lasarus hadde 
sluppet å dø?»

Lasarus vekkes opp
38-40 Da Jesus kom bort til gra-

ven, ble Han igjen opprørt. Graven 
var en hule, og foran den lå det 
en stor stein. Jesus sa: «Ta bort 
steinen!» Men Marta sa: «Herre 
Jesus, han har vært død i fire 
dager allerede. Det kommer til 
å lukte forferdelig!» Men Jesus 
sa til henne: «Sa Jeg ikke til deg 
at hvis du har tro på at Gud kan 
gjøre store ting, skal du få se hvor 
fantastisk herlig Gud er?»

41-42 Da rullet de steinen bort. 
Jesus løftet blikket mot himme-
len og sa høyt: «Far, Jeg takker 
Deg for at Du har hørt Meg. Jeg 
vet jo at Du alltid hører Meg, men 
for at alle som står her, skal bli 

 Den som lever og velger å tro på Meg, skal aldri i 
evighet dø. Tror du dette?  JOHANNES 11:26
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overbevist og tro at det er Du som 
har sendt Meg, sier Jeg dette.»

43-44 Da Han hadde sagt dette, 
ropte Han høyt: «Lasarus, kom 
ut!» Da skjedde det at Lasarus, 
som hadde vært død, våknet til 
liv! Han kom ut og var bundet inn 
i stoff-remser og likklær på både 
hender og føtter. Over ansiktet 
hadde han en klut. Jesus sa til 
dem: «Ta av ham tøystykkene så 
han kan bevege seg!»

Én må dø for alle
45-48 Mange av de jødene som 

var kommet til Maria, og som had-
de sett dette, kom nå til tro på at 
Jesus var Guds Sønn. Men noen 
av dem ble provosert av det som 
hadde skjedd, og gikk av sted til 
fariseerne og fortalte hva Jesus 
hadde gjort.

Da kalte øversteprestene og 
fariseerne sammen hele Det jø-
diske råd for å diskutere hva de 
skulle gjøre. De sa: «Hva skal vi 
gjøre med denne Jesus? Han gjør 
så mange tegn og under.

Hvis vi lar Ham fortsette på 
denne måten, vil alle snart begyn-
ne å tro på Ham. Da vil vi miste all 
innflytelse, og romerne vil kom-
me til å ta fra oss både Jerusalem 
og den tilliten vi har hos folket.»

49-52 Men presten Kaifas, han 
som var øversteprest dette året, 
ble fylt av en profetisk ånd, og 
derfor sa han til dem: «Dere for-
står ingenting av det som nå 
skjer! Det er bedre for oss alle 
at ett menneske dør enn at hele 
folket skal gå fortapt.»

Dette sa han ikke av seg selv, 
men siden han var øversteprest, 
lot Gud ham profetere at Jesus 
skulle dø for folket. Han profe-
terte også at Jesus skulle samle 
alle dem som var Guds barn, og 
som var spredt omkring, og Han 
skulle gjøre dem til ett.

53-54 Fra den dagen av var de 
religiøse lederne fast bestemt på 
at de skulle få Jesus drept. Derfor 
gikk ikke Jesus lenger åpenlyst 
rundt blant jødene, men dro i 
stedet derfra til en by som heter 
Efraim, som lå like ved ørkenen. 
Der holdt Han seg sammen med 
disiplene sine.

55-56 Nå var det ikke lenge til 
jødenes store høytid – påsken 
– nærmet seg. Dagene før på-
skehøytiden var det vanlig at 
jødene fra hele landet dro opp 
til Jerusalem for å gjennomføre 
renselsesritualet. Alle lurte nå på 
om Jesus ville komme, og de så 

etter Ham ute på tempelplassen. 
De sa til hverandre:

«Hva tror dere? Kanskje Han 
ikke kommer til høytiden i det 
hele tatt?»

57 Både øversteprestene og 
fariseerne hadde nemlig gitt be-
faling om at dersom noen fikk vite 
hvor Jesus befant seg, skulle de 
melde fra om det, så de kunne få 
Ham arrestert.

KAPITTEL 12

Jesus i Betania
1-2 Seks dager før påskehøyti-

den skulle begynne, kom Jesus 
på besøk til vennene sine i 
Betania. De lagde et festmåltid 
for Ham, og Marta vartet opp, 
mens Lasarus, han som hadde 
vært død, og som Jesus hadde 
vekket opp fra døden, var en av 
dem som satt til bords sammen 
med Ham.

3-6 Ved dette besøket tok Maria 
fram en eksklusiv, velduftende 
nardusolje. Hun helte den over 
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føttene til Jesus, og deretter tør-
ket hun føttene Hans med sitt eget 
hår. Huset ble fylt av duften fra 
oljen. Men en av Jesu disipler ble 
opprørt over denne handlingen. 
Det var Judas Iskariot, sønn av 
Simon, han som senere skulle for-
råde Jesus. Han sa: «Hvordan kan 
hun sløse slik? Denne kostbare 
salveoljen er jo verd nesten like 
mye som en arbeiders årslønn! 
Hvorfor solgte hun det ikke i ste-
det, så kunne pengene heller vært 
gitt til de fattige?» Dette sa han 
ikke fordi han hadde omsorg for 
de fattige, men fordi han hadde 
ansvar for pengekassen deres. 
Han var en tyv, og han forsynte 
seg stadig av pengene som ble 
lagt i felleskassen.

7-8 Men Jesus sa: «Ikke kritiser 
henne! La henne være i fred! Hun 
har tatt vare på denne oljen, slik 
at hun kunne forberede kroppen 
Min for begravelsen.

Det vil alltids være fattige som 
dere kan hjelpe, men Meg har 
dere ikke alltid iblant dere.»

9-11 Mange av jødene hadde fått 
høre om det mektige underet som 
Jesus hadde gjort med Lasarus. 
Nå visste de at Jesus var i nær-
heten. Derfor gikk de nå ut for å 
treffe Jesus, men også for å se 
mannen som var blitt vekket opp 
fra døden. Det førte til at mange 
av dem begynte å tro at Jesus var 
Guds Sønn. Derfor ble øverste-
prestene enige om at de skulle 
prøve å få Lasarus drept, etter-
som flere og flere tok avstand fra 
lederne og begynte å tro på Jesus.

Jesus rir inn i 
Jerusalem på et esel

12-13 Dagen etter var mange men-
nesker på vei inn mot Jerusalem, 
for nå nærmet det seg påskehøy-
tiden. Da folk hørte at Jesus også 
var på vei til Jerusalem, tok de 
grener av palmetrærne og gikk 

ut for å møte Ham. Mens de gikk 
ropte de: «Hosianna! Velsignet 
være Ham som kommer i Herrens 
navn! Gi ære til Ham som er Israels 
Konge!»

14-15 Jesus på sin side hadde fun-
net seg et ungt esel. Han satte seg 
opp på det, og slik ble det som 
var forutsagt i Skriftene oppfylt: 
«Vær ikke redd, Israels folk. Se, 
Kongen din kommer ridende til 
deg på et eselføll.»

16-19 Disiplene forsto ikke hvor-
for Jesus gjorde dette på denne 
måten. Men etter at Jesus var død 
og oppstått, forstod de at dette 
var forutsagt om Ham i Skriftene. 

Alle som hadde vært vitne til at 
Jesus hadde vekket Lasarus fra 
døden, fortalte overalt om dette 
mektige miraklet. Derfor strømmet 
menneskene til for å møte Jesus. 
Fariseerne sa da til hverandre: 
«Det er ingen ting vi kan gjøre! 
Alle følger jo etter Ham!»

Jesus forutsier sin død
20-22 Blant dem som hadde kom-

met til Jerusalem for å feire påske, 
var det også noen grekere. De 
gikk til Filip, som var fra Betsaida 
i Galilea, og spurte ham om de 
kunne få treffe Jesus.

Filip fortalte dette til Andreas, 
og sammen gikk de til Jesus med 
forespørselen.

23-24 Men Jesus svarte dem: 
«Nå er tiden inne da Jeg, 
Menneskesønnen, skal gi Mitt 
liv. For dere skjønner at dersom 
ikke et hvetekorn faller i jorden og 
dør, så blir det bare med det ene 
kornet. Men hvis kornet legges i 
jorden og dør, så vil det gi liv til 
mange nye korn.

25-26 Slik er det også for oss 
mennesker. Den som elsker seg 
selv og er egoistisk, skal miste li-
vets egentlige mening. Men den 
som ikke er selvsentrert, men som 
er villig til å miste sitt liv, skal fin-
ne livet og få et evig liv. De som 
sier at de vil være Mine tjenere, 
må være villige til å følge i Mine 
fotspor. Der Jeg er, må også de 
være. De som tjener Meg, skal få 
ros av Gud, Min Far.

27-28 Jeg er fylt av angst, for Jeg 
vet hva som venter Meg. Hva skal 
Jeg si? Skal Jeg be Min Far om å 
redde Meg ut av dette? Nei, for det 
er jo derfor Jeg er kommet – for 
å gjennomføre dette. Kjære Far, 
Jeg ber om at alle skal få se hvor 
herlig Du er. La dem se kraften i 
Ditt navn!

Da hørte de en stemme fra 
Himmelen, som sa: «Jeg har vist 
kraften og herligheten i Mitt navn, 
og Jeg vil gjøre det igjen!»

29-30 Noen av dem som hørte 
dette, trodde at det hadde tord-
net, men andre sa: «Nei, det var en 
engel som snakket til Ham.» Jesus 
sa til dem: «Det var for deres skyld 
at Gud lot dere høre denne stem-
men – det var ikke for Min skyld.

31-33 Nå er tiden kommet da den-
ne verden skal dømmes. Denne 
verdens onde hersker overvin-
nes. For når Jeg blir løftet opp fra 
jorden, skal Jeg dra alle til Meg.» 
Slik fikk Han fortalt at Han skulle 
dø ved å bli løftet opp på et kors.

34-36 Dette gjorde folket forvirret, 
og de spurte Ham: «Vi har lært 
fra Skriftene at Kristus skal leve 
evig. Hvis Du er Menneskesønnen, 

Den som elsker seg selv 
og er egoistisk, skal 

miste livets egentlige 
mening. Men den som 

ikke er selvsentrert, men 
som er villig til å miste 

sitt liv, skal finne livet og 
få et evig liv.

JOHANNES 12:25
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hvorfor må du da dø? Hvem er da 
Menneskesønnen? Er det ikke 
Deg? Jesus svarte: «Jo, det er 
Meg, og Jeg skal være hos dere 
en liten stund til. Gå inn i Mitt 
lys mens dere ennå kan, så ikke 
mørket skal overvinne dere. Den 
som vandrer i mørket, kan ikke 
vite hvor han går. Stol på lyset 
mens dere ennå kan, så vil dere 
bli lysets barn.» Da Jesus had-
de sagt dette, gikk Han bort og 
skjulte seg for dem.

De kunne ikke tro!
37-41 Men selv om Jesus hadde 

gjort så mange tegn rett foran 
øynene på dem, var det fortsatt 
mange som ikke trodde at Han 
var sendt av Gud. Det ble slik pro-
feten Jesaja hadde sagt da han 
skrev: «Hvem trodde det budska-
pet vi hørte? For hvem åpenbarte 
Herren sine gjerninger? Når dere 
hører, skal dere høre, men ikke 
forstå, og når dere ser, skal dere 
se, men ikke få innsikt. For dette 
folket har sløve hjerter. Ørene 
deres har vanskelig for å høre, 
og de nekter å se det de ser. De 
vil ikke se, de vil ikke høre, og de 
vil ikke forstå med hjertet, for da 
hadde de måttet la Meg slippe til 
i livet sitt, så Jeg kunne fått gjøre 
dem friske.» Jesaja hadde selv 
fått en åpenbaring om dette. Han 
hadde selv fått se hvor herlig og 
mektig Gud er, og derfor fortalte 
han det videre.

Den som tror
42-43 Likevel var det mange, selv 

blant de religiøse lederne, som 
trodde på Ham. Men de turte ikke 
å si det høyt, på grunn av farise-
erne, for da kunne de bli kastet 
ut av synagogen. For dem var det 
viktigere å bli godtatt av men-
nesker enn å bli godtatt av Gud.

44-46 Men Jesus ropte ut: «Den 
som velger å tro på Meg, tror 

ikke bare på Meg, men på Ham 
som har sendt Meg. Den som ser 
Meg, ser samtidig Gud, som har 
sendt Meg.

Jeg er kommet til jorden som 
et lys, for at alle de som tror på 
Meg, skal slippe å leve i mørket.

47-50 Den som hører hva Jeg sier 
og likevel ikke tror på Meg, tren-
ger ikke være redd for at Jeg skal 
dømme ham. For Jeg er ikke kom-
met for å dømme verden, men 
for å redde verden. Men de som 
nekter å tro på Meg og det Jeg 
har forkynt, vil til slutt bli dømt 
av Guds Ord. For ingenting av 
det Jeg har sagt, har Jeg funnet 
på selv. Gud, Han som har sendt 
Meg, har selv gitt Meg beskjed 
om hva Jeg skulle si til dere. Guds 
egne Ord gir evig liv. Derfor har 
Jeg gitt dere Hans Ord.»

KAPITTEL 13

Jesus vasker 
disiplenes føtter

1-2 Påskehøytiden nærmet seg, 
og Jesus visste at tiden nå var 
inne for at Han skulle gå bort fra 
denne verden og hjem til Gud, 
sin Far. Jesus elsket mennes-
kene i denne verden helt til sin 
siste stund på jorden. Da Jesus 
og disiplene denne gangen spiste 
påskemåltidet sammen, hadde 
Judas Iskariot allerede bestemt 
seg for å angi Jesus. Den tanken 
hadde djevelen gitt ham.

3-5 Jesus visste at Gud hadde 
lagt oppdraget i Hans hender. 
Han var kommet fra Gud og skulle 
gå tilbake til Gud. Under målti-
det reiser Jesus seg, tar av seg 
den ytterste kappen og binder et 
håndkle som et forkle rundt livet. 

13
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Men Jesus ropte ut: 
«Den som velger 
å tro på Meg, tror 
ikke bare på Meg, 
men på Ham som 
har sendt Meg.

Jeg er kommet til 
jorden som et lys,  
for at alle de 
som tror  
på Meg,  
skal slippe å leve i 
mørket.
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Deretter fyller Han vann i et fat. Så 
bøyer Han seg ned og begynner 
å vaske disiplenes føtter og tørke 
dem med håndkleet.

6-9 Da Han kom til Simon Peter, 
sa han til Jesus: «Herre, det kan da 
ikke være riktig at Du skal vaske 
føttene mine?» Jesus sa til ham: 
«Det Jeg gjør, forstår du ikke nå, 
men du kommer til å forstå det 
senere.»

Men Peter protesterte: «Aldri i 
evighet om Du skal vaske føtte-
ne mine!» Men da svarte Jesus: 
«Hvis ikke Jeg får vaske føttene 
dine, kan Jeg ikke ha noe med 
deg å gjøre.»

Simon Peter angret seg og sa: 
«Herre, Du skal ikke bare få vas-
ke føttene mine, men vask også 
hendene mine og hodet mitt!»

10-11 Jesus svarte: «Det er ikke 
nødvendig, for de som er rene, 
trenger egentlig bare å få vasket 
føttene sine. Dere er rene, det vil 
si – det gjelder ikke dere alle.» 
For Jesus visste hvem som skulle 
forråde Ham. Det var derfor Han 
sa at ikke alle var rene.

12-15 Da Jesus var ferdig med å 
vaske føttene, kledde Han på seg 
igjen og satte seg til bords. Så 
spurte Han dem: «Forstår dere 
hvorfor Jeg gjorde dette? Dere 
sier at Jeg er deres Mester og 
Herre. Hvis Jeg som er deres 
Herre og Mester, har vasket føt-
tene deres, da er det også deres 
plikt å vaske føttene til hverandre. 
Nå har Jeg gitt dere et eksempel 
på hva slags holdning dere burde 
vise overfor hverandre.

16-17 Hvis dere bare kunne for-
stått dette! Dere bør være villige til 
å strekke dere langt for hverandre. 
En tjener står ikke over sin herre, 
og en utsending står ikke over 
han som har sendt ham. Velsignet 
er den som forstår dette, og som 
gjør etter det.

18-19 Men Jeg vet at dette ikke 
er aktuelt for alle her, for en av 

dere går med helt andre holdnin-
ger. Det er til og med forutsagt 
i Skriftene at Jeg skal spise 
sammen med den som skal for-
råde Meg. Nå forteller Jeg dere 
dette før det skjer, slik at dere 
kan kjenne det igjen når det går i 
oppfyllelse, og tro at Jeg er den 
Jeg sier at Jeg er.

20-21 Dere skal vite at den som 
tar imot dere fordi Jeg har sendt 
dere, tar egentlig imot Meg. Og 
den som tar imot Meg, tar imot 
Gud som har sendt Meg.»

Etter dette ble Jesus tydelig 
opprørt i sitt indre og sa: «Jeg sier 
dere sannheten: Én av dere skal 
forråde Meg.»

22-25 Da så disiplene undrende 

på hverandre, for de lurte på hvem 
Jesus snakket om. Den disippelen 
Jesus elsket, satt ved siden av 
Jesus, og Simon Peter gjorde tegn 
til ham at han skulle spørre Jesus 
hvem det var Han snakket om. Han 
lente seg helt inntil Jesus og spur-
te rett ut: «Herre, hvem er det?»

26-27 Jesus svarte: «Det er ham 
Jeg gir dette brødstykket til.» Så 
ga Han brødet til Judas Iskariot, 
sønn av Simon. Da han hadde fått 
brødet, åpnet han seg for Satan 
og lot seg fylle av ham. Jesus sa 
til Judas: «Gjør det snart, det du 
har tenkt å gjøre!»

28-30 Men ingen av dem som 
satt ved bordet, forsto hva Jesus 
mente med det Han sa til Judas. 
Noen lurte på om Han hadde bedt 

Judas gå for å handle inn til høyti-
den – siden det var Judas som var 
kassereren deres. Andre trodde at 
Jesus hadde bedt Judas om å gå 
ut å gi noen penger til de fattige.

Men Judas selv reiste seg rett 
opp og gikk straks ut. Det var nå 
blitt natt.

Elsk hverandre!
3 1 - 3 5  D a  J u d a s  h a d d e 

gått, sa Jesus: «Nå har Jeg, 
Menneskesønnen, vist denne 
verden hvor fantastisk Gud er. 
Gud kommer også til å vise Min 
storhet for dere. Mine kjære barn! 
Jeg skal være hos dere en liten 
stund til. Når Jeg er borte, kom-
mer Dere til å lete etter Meg, men 
dere kan ikke komme Dit hvor Jeg 
går. Men dette vil Jeg si dere: Elsk 
hverandre! Elsk hverandre på sam-
me måte som Jeg har elsket dere! 
Når dere viser en slik kjærlighet 
til hverandre, vil folk skjønne at 
dere er Mine disipler. De vil se det 
på den kjærligheten dere viser til 
hverandre.»

36-38 Simon Peter spurte Jesus: 
«Herre, hvor går Du?» Jesus svarte 
ham: «Dit Jeg går nå, kan ikke du 
følge Meg. Men du kommer til å 
følge Meg senere!» Men da svar-
te Peter: «Herre, hvorfor kan jeg 
ikke bli med Deg nå? Jeg er villig 
til å gi alt for Deg – ja, til og med 
mitt eget liv!»

Da svarte Jesus: «Ville du gitt 
ditt liv for Meg? Nei, Peter, Jeg 
skal fortelle deg at før denne 
natten er over og hanen galer i 
morgen tidlig, har du tre ganger 
nektet for at du i det hele tatt kjen-
ner Meg.»

La ikke hjertet 
bli grepet av 
frykt! Tro på 

Gud og tro på 
Meg!  

JOHANNES 14:1
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KAPITTEL 14

Veien, Sannheten og 
Livet

1-4 «La ikke hjertet bli grepet 
av frykt! Tro på Gud og tro på 
Meg! Nå går Jeg til Gud, Min 
Far, i Himmelen og forbereder 
en plass for dere der. I Hans hus 
er det mange rom. Når Jeg er 
ferdig med å forberede plassen 
for dere, vil Jeg komme tilbake 
for å hente dere. For dere skal 
være der Jeg er! Dere vet jo hvor 
Jeg går, og hvordan dere skal 
komme dit.»

5-8 Tomas sa til Ham: «Herre, vi 
vet ikke hvor Du går, så hvordan 
kan vi vite veien dit?» Jesus svar-
te: «Tro på Meg – Jeg er Veien, 
Sannheten og Livet. Ingen kom-
mer til Gud, Min Far, uten å gå 
gjennom Meg.

For ved å bli kjent med Meg, 
blir dere også kjent med Gud, 
Min Far. Egentlig har dere allere-
de gjennom Meg fått se hvordan 
Gud er! Så nå kan dere kjenne 
Gud også.» Da spurte Filip: «Ja, 
Herre Jesus, kan Du ikke vise oss 
Gud? Det ville virkelig gitt oss all 
den overbevisning vi trenger.»

Gud viser hvem Han er
9-11 Men da svarte Jesus: «Nå 

har Jeg vært så lenge hos dere, 
og likevel kjenner du Meg ikke, 
Filip? Skjønner du ikke at alle de 
som har sett Meg, også har sett 
Gud? Så hvordan kan du kom-
me på å si: ‘Vis oss Din Far?’ Du 
har jo sett Gud gjennom Mitt liv! 
Eller tror du ikke at Jeg er i Far 
og Far er i Meg? Det Jeg har sagt 
og gjort, har Jeg ikke funnet på 
selv, men Gud har talt og handlet 
gjennom Meg. Derfor bør dere 
tro på at Gud bor i Meg. Om ikke 
annet burde dere kunne tro dette 
på grunn av alle miraklene Jeg 
har gjort!

12-14 Jeg forsikrer dere at den 
som tror på Meg, skal også kun-
ne gjøre det samme som Jeg har 
gjort. Jeg skal snart gå tilbake til 
Gud, Min Far. Men dere er fort-
satt her på jorden, og derfor kan 
dere, med Guds hjelp, gjøre enda 
større ting enn det Jeg har gjort. 
Dere som tror på Meg, kan be 
om hva som helst i Mitt navn, og 
Jeg kommer til å svare dere. For 
slik vil Gud bli æret og opphøyd 
gjennom Meg. Dersom dere ber 
om noe i Mitt navn, da skal Jeg 
gjøre det.

Den Hellige Ånd vil 
komme

15-18 Hvis dere elsker Meg, så 
gjør det som er etter Min vilje. 
Jeg skal be til Gud om at Han 
skal sende dere Den Hellige Ånd 
– for å være sammen med dere 
til evig tid. Han er Sannhetens 
Ånd! Bare de som vil gi livet sitt 
til Gud, kan få erfare Den Hellige 
Ånd. Han vil være med dere! Ja, 
Han vil være i dere, og dere vil 
kjenne Ham! For Jeg kan jo ikke 
forlate dere og la dere sitte igjen 
alene her som foreldreløse barn. 
Jeg skal komme til dere gjennom 
Den Hellige Ånd.

19-20 Om kort tid vil Jeg bli borte 
fra denne verden, og verden skal 
ikke se Meg lenger. Men dere 
skal se Meg. For Jeg lever, og 
dere skal leve.

På den dagen da Jeg står opp 
fra de døde, skal dere forstå at 
Jeg er i Gud, Min Far. Da skal dere 
kjenne at dere er i Meg, og at Jeg 
er i dere.

21 Den som hører Mine Ord og 
gjør etter dem, er den som el-
sker Meg.

Den som elsker Meg, skal bli 
elsket av Gud, Min Far.

Den som elsker Meg, skal også 
Jeg elske, og et slikt menneske 
skal få se Meg.»

Åpenbaring gjennom 
Guds Ord

22-24 Judas, ikke Iskariot, men 
den andre disippelen med sam-
me navn sa til Ham: «Herre, 
hvorfor vil Du åpenbare Deg for 
oss og ikke for dem som ikke 
kjenner Deg?» Jesus svarte: «Den 
som elsker Meg, vil leve slik Jeg 
har befalt dere. Gud skal elske 
ham, og Vi skal komme til ham, 
og Vi skal bo i hjertet hans. Men 
den som ikke elsker Meg, vil ikke 
bry seg om Mine Ord – de vil ikke 
lese det, og derfor vil Jeg ikke 
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the truth, 
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 through me.”
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Ingen kommer til Gud, Min Far,  
uten å gå gjennom Meg.»
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kunne åpenbare Meg for ham. Det 
Ordet Jeg har talt til dere, har Jeg 
fått fra Gud, Min Far. Det er ikke 
Mine Ord, men Guds Ord, og Han 
vil åpenbare seg gjennom sitt Ord.

Jesus gir fred
25-26 Alt dette har Jeg forkynt for 

dere mens Jeg ennå var fysisk til 
stede hos dere. Men Den Hellige 
Ånd vil også tale til dere. I Mitt 
navn vil Han bli sendt til dere fra 
Gud, Min Far. Han skal undervi-
se dere om alt det dere trenger 
å forstå, og Han vil også minne 
dere om alt det Jeg har sagt dere.

27-29 Selv om Jeg snart drar fra 
dere, skal Jeg etterlate dere en 
fred i hjertet deres. Min fred gir 
Jeg dere. Den kan ikke sammen-
lignes med den freden man kan 
oppnå i denne verden. Vær derfor 
ikke redde og engstelige. Jeg har 
jo på forhånd sagt til dere at Jeg 
kommer til å forlate dere, men 
at Jeg kommer tilbake til dere. 
Dersom dere elsket Meg, burde 
dere egentlig glede dere over at 
Jeg går tilbake til Gud – Han som 
er større enn Meg. Nå har Jeg for-
talt dere dette på forhånd – slik 
at dere kan tro det når det skjer!

30-31 Den tiden der Jeg kan snak-
ke slik til dere, er snart ute, for 
denne verdens hersker kommer. 
Han er ond, men han har ingen 
rett over Meg.

Men for at verden skal vite at 
Jeg elsker Min Far, vil Jeg fullføre 
oppdraget som Han har gitt Meg 
befaling om å gjøre. Stå opp, la 
oss gå herfra!

KAPITTEL 15

Jesus er som et vintre
1-2 Jeg er det sanne vintreet, 

og Min Far er bonden, som har 
ansvaret for veksten av druene. 

Ethvert vintre må stelles. Hver 
gren på vintreet som ikke bærer 
frukt, tar Han bort. Og hver gren 
som bærer frukt, renser Han ved 
å beskjære den, så den kan bære 
enda mer frukt.

3-5 Dere er allerede rene, siden 
dere har tatt til dere de ordene 
Jeg har talt til dere. Bli i Meg, så 
skal Jeg bli i dere. Jeg er treet, og 
dere er grenene. Slik som en gren 
ikke kan bære frukt av seg selv, 
uten at den blir i vintreet, slik kan 
heller ikke dere bære frukt, uten 
at dere blir i Meg. Den som blir 
i Meg og Jeg i ham, bærer mye 
frukt. For uten Meg kan dere ikke 
gjøre noe som helst.

6-8 Den som ikke blir i Meg, blir 
kastet bort som en vissen gren. 
Slike grener blir samlet sammen 
og brent opp. Men de som holder 
seg til Meg og til Mitt Ord, kan be 
om hva de vil, og de skal få det. På 
denne måten vil dere være Mine 
disipler. Når dere bærer mye frukt, 
vil Gud i Himmelen få ære.

Fullkommen 
kjærlighet

9-11 Jeg elsker dere på samme 
måte som Gud, Min Far, har elsket 
Meg. Bli i Min kjærlighet! Når dere 
gjør det Jeg har bedt dere om, blir 
dere i Min kjærlighet. På samme 
måte blir Jeg i Min Fars kjærlighet 
hver gang Jeg gjør det Han vil at 
Jeg skal gjøre. Dette har Jeg sagt 
til dere for at Min glede skal fylle 
dere, og for at gleden deres skal 
bli fullkommen.

12-14 Dette er Min befaling: At 
dere skal elske hverandre slik 
som Jeg har elsket dere. Ingen 
har større kjærlighet enn den som 
gir livet sitt for vennene sine. Dere 
er Mine venner! Vær også dere 
villige til å ofre noe for hverandre.

15-17 Jeg kunne ha kalt dere tje-
nere, men det vil Jeg ikke. For en 
tjener vet ikke hva hans herre gjør. 
Jeg kaller dere venner, for alt det 

15
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Min fred gir  

Jeg dere.
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Jeg har hørt av Gud, Min Far, har 
Jeg fortalt videre til dere. Dere 
har ikke valgt Meg, men Jeg har 
utvalgt dere, for at dere skal gå 
ut og bære mye frukt – slik frukt 
som skal bestå. Da kan dere be 
til Gud i Mitt navn, og dere skal 
få det dere ber om! Derfor befa-
ler Jeg dere at dere skal elske 
hverandre!

Dere vil bli hatet
18-20  Hvis dere opplever at 

dere blir hatet i denne verden, 
så tenk på at den hatet Meg først. 
Dersom dere hadde tilhørt denne 
verden, ville menneskene her ha 
elsket dere, ettersom dere var en 
av dem. Men fordi Jeg har kalt 
dere til å leve et annerledes liv, 
vil verden hate dere, fordi dere 
ikke er av den.

Har de forfulgt Meg, skal de 
også forfølge dere.

21-25 Men alt dette skal de gjø-
re mot dere på grunn av Meg, 
fordi de ikke kjenner Han som 
har sendt Meg. Dersom Jeg ikke 
hadde kommet til jorden og for-
talt dem om sannheten, ville de 
ha hatt en unnskyldning for at de 
ikke kjente Meg. Men nå har de 
ingen unnskyldning for syndene 

sine. Siden de hater Meg, hater 
de også Gud, Min Far. Men dette 
er forutsagt i Skriftene, der det 
står at de hatet Meg uten grunn.» 
Dette har nå gått i oppfyllelse.

26-27 Men Jeg skal sende Den 
Hellige Ånd til dere fra Gud, 
Min Far, og Han skal være de-
res Hjelper. Den Hellige Ånd er 
Sannhetens Ånd. Han kommer 
fra Gud og skal fortelle om Meg. 
Dere har også vært vitner til det 
Jeg har gjort fra Jeg begynte Mitt 
oppdrag her på jorden. Derfor 
må dere også gå ut og fortelle 
om dette.

KAPITTEL 16
1-4 Alt dette har Jeg fortalt til 

dere for at dere ikke skal miste 
troen på Meg når alt dette skjer. 
Ja, dere vil bli kastet ut av syna-
gogene. Og det vil komme en tid 
da hver den som dreper dere, tror 
at han gjør Gud en tjeneste. Men 
de har ikke kjent verken Gud eller 
Meg. Nå har Jeg fortalt dere dette 
på forhånd. Når tiden er inne, vil 

dere huske alt det Jeg har sagt 
til dere. Jeg har ikke fortalt dere 
dette tidligere fordi Jeg helt fram 
til nå har vært hos dere.

Den Hellige Ånds 
gjerning

5-7 Men nå går Jeg tilbake til 
Ham som har sendt Meg, og in-
gen av dere spør Meg hvor Jeg 
går. Jeg ser at dere blir fryktelig 
lei dere over det Jeg har fortalt 
dere. Men dere vil forstå at det 
er til det beste for dere at Jeg 
går til Gud, for da kan Jeg sen-
de Den Hellige Ånd til dere. Hvis 
Jeg ikke hadde gått fra dere, ville 
ikke Den Hellige Ånd kunne kom-
me til dere.

8-11 Når Den Hellige Ånd kom-
mer, skal Han overbevise verden 
om at den har synd, om at det 
finnes en rettferdighet, og at det 
finnes en dom fra Gud. Han skal 
vise menneskene at de synder 
når de ikke tror at Jeg er deres 
Frelser. Han skal forklare rettfer-
digheten i at Jeg måtte gå tilbake 
til Gud, Min Far, slik at dere ikke 
lenger kan se Meg. Han skal også 
vise dere hvordan denne verdens 
onde fyrste vil bli overvunnet og 
dømt.

16

JOHANNES 16:33

Alt dette har Jeg fortalt dere for at dere skal ha fred i Meg.  
I denne verden vil dere møte mye motgang og mange sorger. 

Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden.
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12-15 Jeg har ennå mye Jeg vil ha 
sagt til dere, men det ville bli for 
mye for dere å forstå nå. Men når 
Han, Sannhetens Ånd, kommer, 
skal Han forklare ting for dere og 
lede dere til hele sannheten. Han 
skal fortelle dere det Han hører av 
Meg, og forberede dere på ting 
som skal skje. Gjennom det Han 
sier, vil Jeg få ære og hyllest. Alt 
Min Far i Himmelen har, er Mitt. 
Derfor vil Den Hellige Ånd ta det 
som er Mitt, og gi til dere.

Jesus kommer igjen
16 Snart kommer Jeg til å forlate 

dere for en liten stund, men så vil 
dere se Meg igjen. Men det blir 
ikke lenge før Jeg forlater dere 
for å gå til Min Far.»

17-20 Da sa noen av disiplene til 
hverandre: «Hva er det Han sier til 
oss? Dette er forvirrende! Skal Han 
gå bort, komme tilbake og så gå 
bort igjen? Hva mener Han med 
dette?» Jesus visste at de ville 
spørre om dette, derfor sa Han til 
dem: «Spør dere hverandre om det 
Jeg sa? Jeg fortalte dere at Jeg 
vil bli tatt fra dere. Dere kommer 
til å gråte og klage over Min død, 
mens de som ikke kjenner Meg, 
kommer til å glede seg over den. 
Men dere skal vite at deres sorg 
vil bli vendt til glede.

21-22 Når en kvinne skal føde 
barn, har hun vonde veer. Hun gru-
er seg til fødselen. Men så snart 
hun har født barnet, husker hun 
ikke smerten lenger, men gleder 
seg over at et menneske er blitt 
født til verden.

Dere sørger nå, men Jeg skal 
se dere igjen, og da skal dere bli 
glade, og ingen skal kunne ta fra 
dere gleden.

23-24 Den dagen Jeg kommer til-
bake til dere, skal dere ikke be 
Meg om noe. Men Jeg vil at dere 
skal vite at uansett hva dere ber 
Gud om i Mitt navn, det skal Han gi 
dere. Hittil har dere ikke bedt om 

noe i Mitt navn. Be, og dere skal 
få! Da kan gleden dere opplever, 
være fullkommen.

Jesus har seiret
25-26 Tidligere har Jeg brukt 

historier og illustrasjoner for å 
forklare dere hva Jeg mener. Men 
det kommer en tid da Jeg ikke 
lenger trenger å tale til dere i sli-
ke illustrasjoner, men kan fortelle 
dere rett ut om Gud, Min Far. Da 
kan dere be til Gud, og Han skal 
svare dere fordi dere tilhører Meg.

27-28 For Gud elsker dere fordi 
dere har trodd på Meg og trodd 
at Jeg er sendt fra Gud. Ja, Jeg 
er sendt fra Gud til denne verden, 
og nå går Jeg tilbake til Gud, Min 
Far.»

29-30  Da sa disiplene: «Nå 
snakker Du rett ut uten å bruke 
historier for å illustrere hva Du 
mener!

Nå vet vi at Du vet alt! Vi trenger 
ikke spørre Deg om noe mer, for 
vi tror at Du er kommet fra Gud.

31-33 Jesus svarte dem: «Dere 
sier at dere tror på Meg nå? Men 
om ikke lenge vil dere springe 
hver deres vei og la Meg bli alene 
igjen. Likevel er Jeg ikke alene, for 
Gud, Min Far, er med Meg. Alt det-
te har Jeg fortalt dere for at dere 
skal ha fred i Meg. I denne verden 
vil dere møte mye motgang og 
mange sorger. Men vær ved godt 
mot! Jeg har seiret over verden.»

KAPITTEL 17

Jesus ber for hele 
menneskeheten

1-3 Da Jesus hadde sagt disse 
ordene, løftet Han blikket mot 
Himmelen og ba: «Far, nå er tiden 

inne! La Din Sønn vende tilba-
ke til sin herlighet, slik at Du blir 
opphøyd!

Du har gitt Meg makt over alle 
mennesker, for at Jeg skulle gi 
dem evig liv. Det evige livet er, at 
de kjenner Deg, Du Den eneste 
sanne Gud, og Meg, Jesus, som 
Du har sendt fra Himmelen til 
jorden.

4-5 Jeg har vist menneskene på 
jorden Din herlighet, og Jeg har 
fullført den oppgaven Du har gitt 
Meg. Men nå ber Jeg Deg Far: Ta 
Meg tilbake til den herligheten 
som Jeg hadde hos Deg før ver-
den ble skapt!

6-8  De menneskene som Du 
har sendt i Min vei, har Jeg gitt 
en åpenbaring om Deg! De har 
trodd at alt det som Du har gitt 
Meg, kommer fra Deg. Jeg har gitt 
dem de ordene som Du først ga 

til Meg, og de har tatt imot dem. 
De har trodd at Du har sendt Meg 
til verden, og de vil være lydige 
mot Dine ord.

9-10 Derfor ber Jeg for dem. 
Jeg ber ikke for dem som lever 
livet uten å kjenne Meg, men for 
dem som Du har valgt ut til Meg, 
og som er blitt Dine barn. Om de 
tilhører Deg, så tilhører de også 
Meg! Gjennom disse skal Min her-
lighet bli synlig for hele verden.

17

 Jeg ber ikke bare for 
disse som kom til 

tro mens Jeg gikk på 
jorden, men Jeg ber 

også for dem som 
senere kommer til å tro 
på Meg på grunn av det 

de hører om Meg. 
JOHANNES 17:20
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11-12 Snart er Jeg ikke lenger i 
denne verden, for Jeg kommer 
til Deg. Men disse er fortsatt i 
verden. Hellige Far, hjelp dem 
og bevar dem som Du har gitt 
Meg. Hjelp dem så de kan være 
ett, på samme måte som Vi er ett.

Mens Jeg var sammen med dem, 
bevarte Jeg dem i Ditt navn. Alle 
dem som Du har sendt i Min vei, har 
Jeg tatt vare på. Ingen av dem skal 
gå fortapt, bortsett fra fortapelsens 
sønn. Slik ble Skriften oppfylt.

13-14 Men nå forlater Jeg dem for 
å komme til Deg. Jeg har forklart 
dem dette for at de fortsatt skal 
kunne glede seg, selv etter at Jeg 
fysisk har forlatt dem.

Jeg har gitt videre de ordene 
som du har bedt Meg om å si, og 
de som tror på Oss, vil gi ordene 
videre til andre.

Men noen i denne verden har 
hatet dem for det de har sagt. 
De er blitt hatet fordi de var an-
nerledes og ikke levde slik som 
denne verden vil at de skal leve.

15-19 Jeg ber ikke om at Du skal ta 
bort de troende fra denne verden, 
men Jeg ber om at Du bevarer dem 

fra det onde. De tilhører ikke denne 
verden, akkurat som Jeg ikke tilhø-
rer denne verden. La Din hellighet 
og Din sannhet følge dem! Ditt Ord 
er sannhet. Slik som Du har sendt 
Meg til verden, har også Jeg sendt 
dem til verden. Mitt liv har vært i 
Guds hender. På samme måte ber 
Jeg om at de legger sine liv i Dine 
hender, slik at de lever sant og ekte 
mot Deg og mot seg selv.

Jesus ber for alle troende
20-23 Jeg ber ikke bare for dis-

se som kom til tro mens Jeg gikk 
på jorden, men Jeg ber også for 
dem som senere kommer til å tro 
på Meg på grunn av det de hører 
om Meg. La dem oppleve en enhet 
i fellesskapet.

Slik Du, Min Far, er i Meg, og 
Jeg er i Deg – slik må de være 
ett i Oss. Du har gitt Meg en vid-
underlig herlighet, og denne har 
Jeg gitt videre til dem som vil 
tro på Meg. Slik kan vi leve i full-
kommen enhet, slik Du og Jeg 
er ett. Da vil verden forstå at Du 
har sendt Meg, og at Du elsker 
dem like mye som Du elsker Meg.

24-26 Far, Jeg vil at alle de som 
har trodd på Meg, skal komme og 
være hos Meg der Jeg er, slik at 
de kan se Min herlighet, den som 
Du har gitt Meg. For Du elsket 
Meg før denne verden ble skapt.

Kjære Far, Du som er rettferdig! 
Verden har ikke kjent Deg, men 
Jeg har kjent Deg. Og disse har 
kommet til tro på at Du har sendt 
Meg. Jeg har løftet opp Deg og 
Ditt navn for dem. Ja, til alle har 
Jeg fortalt om den kjærlighet som 
Du elsket Meg med. Den samme 
kjærligheten skal være i dem, og 
Jeg skal være ett med dem.»

KAPITTEL 18

Jesus blir tatt til fange
1-2 Da Jesus var ferdig med å 

be, gikk Han videre med disiple-
ne sine over Kedronbekken. Der 
var det en hage full av oliven-
trær som Jesus ofte hadde vært i 

18

JOHN 18:37

“I was born and came into the world 
to testify to the truth.”

JOHANNES 18:37

Jesus svarte: «Jo, folk har rett i at Jeg er konge. 
Jeg er født som konge. Ja, Jeg kom inn i verden som 
konge. Min oppgave som konge er å fortelle  
sannheten til denne verdens mennesker.
De som leter etter sannhet,  
vil kunne høre hva Jeg sier.
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sammen med disiplene sine, og de 
gikk inn der. Derfor visste Judas, 
han som skulle forråde Ham, hvor 
de var.

3-6 Judas kom dit med soldater, 
øverste-prestens vakter og farise-
erne. De kom dit med fakler, lykter 
og våpen. Jesus visste hvorfor de 
kom og hva som kom til å skje, 
men likevel spurte Han: «Hvem 
leter dere etter?»

De svarte: «Jesus fra Nasaret.» 

Judas sto sammen med dem da 
Jesus svarte: «Det er Jeg.» Da de 
hørte Jesus si at det var Ham, ryg-
get de tilbake og falt i bakken.

7-9  Men Jesus spurte igjen: 
«Hvem er det dere leter etter?» Og 
de sa: «Jesus fra Nasaret.» Jesus 
svarte: «Jeg har sagt dere at Jeg 
er Han dere leter etter. Hvis dere 
leter etter Meg, så la disse andre 
gå sin vei». Jesus ville nemlig at 
det Han hadde sagt på forhånd, 
skulle bli oppfylt: «Alle dem som 
Du har sendt i Min vei, har Jeg 
tatt vare på. Ingen av dem skal 
gå fortapt.»

10-11 Men Peter trakk fram et 
sverd og hogg til. Han traff 
Malkus, han som var øverstepres-
tens tjener, og hogg av ham det 
høyre øret. Da sa Jesus til Peter: 
«Stikk sverdet i sliren! Skulle ikke 
Jeg fullføre det oppdrag som Gud 
har gitt Meg?»

12-14 Soldatene og de jødiske 
tempel-vaktene tok da tak i Jesus 
og bandt Ham. Så førte de Ham 
bort til Annas. Han var svigerfar 
til Kaifas, som var øversteprest 
det året.

Det var Kaifas som hadde sagt 
til jødene at det var en fordel for 

alle at ett menneske døde for hele 
folket.

Peter fornekter Jesus
15-16 Men Peter fulgte etter Jesus 

sammen med en av de andre dis-
iplene. Denne andre disippelen 
kjente øverstepresten, og der-
for tenkte de at det burde være 
uproblematisk å komme seg inn 
på øversteprestens gårdsplass.

Mens Peter sto og ventet uten-

for, gikk den andre disippelen bort 
og snakket med kvinnen som 
voktet døren. Så fikk de begge 
komme inn på gårdsplassen.

17-18 Men da kvinnen som voktet 
døren, så Peter, sa hun: «Er ikke du 
også en av disiplene til Han som 
de akkurat har arrestert?» Peter 
svarte: «Det er jeg ikke!»

Tjenerne og vaktene hadde 
lagd seg et bål, og de sto der 
og varmet seg, for det var kaldt. 
Peter stilte seg opp og varmet seg 
sammen med dem.

Jesus i forhør
19-21 Øverstepresten spurte da 

Jesus om disiplene Hans og hva 
Han underviste folk om. Jesus 
svarte: «Jeg har vært rundt og 
undervist i all åpenhet. Jeg har 
stadig undervist i synagogene og 
i tempelet der hvor alle jødene 
møtes. Jeg har ikke drevet noen 
skjult virksomhet. Så hvorfor spør 
du Meg? Spør dem som har hørt 
Meg om hva Jeg har sagt til dem. 
De vet akkurat hva Jeg har sagt.»

22-24 Da Han hadde sagt dette, slo 
en av vaktene Jesus med håndflaten 
og sa: «Ikke vær frekk! Du svarer 
ikke øverstepresten på den måten!»

Jesus svarte: «Hvis Jeg har sagt 
noe som ikke stemmer, så si da 
hva det er. Men hvis Jeg står her 
og snakker sant, hvorfor slår du 
Meg da?»

Da bandt de Jesus, og Annas 
sendte Ham videre til Kaifas, 
øverstepresten.

Peter fornekter igjen
25-27 Mens Jesus ble forhørt, sto 

Peter fortsatt og varmet seg ved 

bålet. Da var det noen som snudde 
seg mot ham og sa: «Er ikke du også 
en av disiplene Hans?» Men Peter 
nektet og sa: «Det er jeg ikke!»

Da sa en av tjenerne til øver-
stepresten, en slektning av han 
som Peter hadde hogd øret av: 
«Så ikke jeg deg i hagen sammen 
med Jesus?»

Men igjen nektet Peter. Straks 
kunne man høre en hane som gol.

Jesus blir forhørt av Pilatus
28-29 Tidlig om morgenen neste 

dag ble Jesus ført videre fra Kaifas 
til borgen til Pilatus, den øverste 
romerske myndighets-personen 
i området. Jødene selv ville ikke 
gå inn fordi de ifølge sin religiø-
se lov ville bli urene dersom de 
gikk inn i borgen. Dersom de ble 
urene, kunne de heller ikke spise 
påskemåltidet. Derfor kom Pilatus 
ut til dem og sa: «Hva er det dere 
anklager dette Mennesket for?»

30-32 De svarte: «Vi ville aldri ha 
kommet til deg med Ham dersom 
Han ikke var en forbryter.» Men 
Pilatus svarte dem: «Hvorfor kom-
mer dere da til meg? Dere kan jo 
dømme Ham selv!» Men de religi-
øse lederne sa: «Nei, vi ber deg 

“Jesus svarte: «Mitt kongerike er ikke av denne verden... Hadde Jeg vært 
konge i et land i denne verden, ville Mine tjenere ha kjempet for at Jeg ikke 

skulle blitt tatt av jødene. Men Mitt rike er ikke herfra.”  JOHANNES 18:36
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om å dømme Ham, for vi har ikke 
lov til å gi noen dødsstraff!» Jesus 
hadde jo på forhånd gjort det 
kjent hva slags død Han skulle få. 
Nå skulle dette oppfylles.

33-35 Da gikk Pilatus tilbake inn i 
borgen. Han kalte Jesus til seg og 
spurte: «Er Du jødenes Konge?» 
Jesus svarte: «Er dette noe du 
har kommet på selv, eller er det 
andre som sier at Jeg er det?» 
Pilatus svarte: «Jeg er jo ikke 
jøde! Men det er Ditt eget folk, 
jødene med sine øverstepres-
ter, som kommer hit til meg for 
å få Deg dødsdømt! Hva har Du 
egentlig gjort galt?»

36-37 Jesus svarte: «Mitt kon-
gerike er ikke av denne verden. 
Jeg har et annerledes rike. Hadde 
Jeg vært konge i et land i den-
ne verden, ville Mine tjenere ha 
kjempet for at Jeg ikke skulle blitt 
tatt av jødene. Men Mitt rike er 
ikke herfra.»

Da spurte Pilatus: «Mener Du 
da å si at Du ikke er konge?»

Jesus svarte: «Jo, folk har rett 
i at Jeg er konge. Jeg er født som 
konge. Ja, Jeg kom inn i verden 
som konge. Min oppgave som 
konge er å fortelle sannheten til 
denne verdens mennesker. De 
som leter etter sannhet, vil kunne 
høre hva Jeg sier.»

38-40 Da spurte Pilatus: «Hva er 
egentlig sannhet?» Så gikk han 
ut og ropte til folket: «Jeg kan 
ikke finne Ham skyldig i noe. Men 
tradisjonen sier at jeg skal løsla-
te en fange for dere i påsken. Vil 
dere at jeg skal løslate jødenes 
Konge for dere?» Da ropte alle: 

«Ikke løslat Jesus, løslat heller 
Barabbas!» Barabbas var en 
forbryter.

KAPITTEL 19

Pilatus dømmer 
Jesus til døden

1-3 Så overlot Pilatus Jesus til 
soldatene sine for å la dem pis-
ke Ham.

De flettet også en krone av tor-
ner og satte den på hodet Hans. 
Så kledde de på Ham en mørke-
rød kappe, og hånte Ham og sa: 
«Vær hilset, jødenes Konge!» Så 
slo de Ham i ansiktet.

4-5 Pilatus gikk ut til folket igjen 
og sa til dem: «Selv om jeg ga 
Ham til dere, skal dere vite at 
jeg ikke finner Ham skyldig i noe 
som helst.»

Jesus kom da ut med tornekro-
nen og den røde kappen på seg, 
så folket kunne se Ham. Pilatus sa 
til folket: «Se dette Mennesket!»

6-9 Da øversteprestene og vak-
tene så Ham, ropte de hatefullt: 
«Korsfest Ham, korsfest Ham!» 
Pilatus sa til dem: «Dere får kors-
feste Ham dere, jeg kan ikke finne 
Ham skyldig i noe.»

Jødene svarte: «Etter vår lov 
er Han skyldig til å dø, for Han 
har gitt seg ut for å være Guds 
Sønn.» Da Pilatus hørte dette, 
ble han enda reddere.

Han gikk bort til Jesus og spur-
te: «Hvor er Du fra?» Men Jesus 
svarte ikke.

10-11 Da sa Pilatus til Ham: «Vil 
Du ikke snakke med meg? Vet 
Du ikke at jeg har makt til både 
å korsfeste Deg og makt til å løs-
late Deg?» Da svarte Jesus: «Du 
hadde ikke hatt noen som helst 
makt over Meg, hvis den ikke var 
gitt deg fra Gud. Men stakkars 
han som overga Meg til deg, for 
han har gjort en stor synd.»

12-14 Etter denne samtalen prøvde 
Pilatus å få Jesus løslatt. Men jøde-
ne ropte rasende: «Hvis du løslater 
Ham, så er du ikke keiserens venn. 
Enhver som gjør seg selv til kon-
ge, setter seg opp mot keiseren.»

Da Pilatus hørte hva jødene sa, 
førte han Jesus ut til dem på nytt, 
og han satte seg i dommersetet på 
det stedet som kalles Helleplassen, 
på hebraisk Gabbata.

Dette var siste dagen før på-
skehøytiden, og nå var klokken 
blitt rundt tolv på formiddagen. 
Pilatus sa til jødene: «Her er 
Kongen deres!»

15-16 Men de ropte: «Få Ham 
vekk, bort med Ham! Korsfest 
Ham!» Pilatus svarte dem: «Skal 
jeg korsfeste Kongen deres?» 
Øversteprestene svarte: «Vi har 
bare én konge, og det er kei-
seren!» Da ga Pilatus seg. Han 
overlot Jesus til dem, og de grep 
Ham og førte Ham bort for å spi-
kre Ham opp på et kors.

Kongen blir korsfestet 
og begravet

17-19 Jesus måtte bære korset 
sitt til det stedet som ble kalt 
Hodeskallestedet, på hebraisk 
Golgata.

Der korsfestet de Ham 
sammen med to andre. Jesus 
hang på korset i midten og de 
to andre på hver sin side av Ham. 
Pilatus skrev en tittel som ble 
festet på korset. Der sto det på 
hebraisk, gresk og latin:

19

Jesus måtte bære korset sitt til det stedet som  
ble kalt Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata.

Der korsfestet de Ham sammen med to andre.  
Jesus hang på korset i midten og de to andre  

på hver sin side av Ham.  

Dessuten står det også:
«De skal se på Ham som de har 
gjennomstukket...         JOHANNES 19:37
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Jesus fra nasaret, 
jødenes konge

20-22 Stedet der Jesus ble kors-
festet, lå nær byen, og det gikk 
mange mennesker forbi der. Derfor 
fikk mange jøder lese tittelen som 
Pilatus hadde gitt Jesus på korset. 
Jødenes øversteprester irriterte 
seg over dette og ba Pilatus for-
andre på det: «Ikke skriv at Han er 
jødenes Konge, men at Han selv sa 
at Han var det.» Men Pilatus ville 
ikke forandre på noe. Han sa bare: 
«Det jeg skrev, det skrev jeg.»

23-24 Da soldatene hadde korsfes-
tet Jesus, fordelte de klærne Hans i 
fire deler, én for hver soldat. Da de 
kom til kjortelen, opp-daget de at 
den var vevd i ett helt tøystykke fra 
topp til bunn, og ikke sydd sammen 
av mindre tøystykker.

Derfor sa de til hverandre: «La 
oss ikke rive den i stykker, men 
heller kaste lodd om den.» Så gjor-
de soldatene dette. På den måten 
ble Skriften oppfylt, der det står: 
«De delte Mine klær mellom seg 
og kaster lodd om Min kjortel.»

Johannes og Jesu mor
25-27  Ved korset sto moren 

Hans og tanten Hans, som også 

het Maria, kona til Klopas. Maria 
Magdalena sto også der.

Da Jesus så moren sin og dis-
ippelen som Han elsket så høyt, 
sa Han til moren: «Kvinne, han 
skal være din sønn!» Så sa Han 
til disippelen: «Hun skal være din 
mor!» Fra denne dagen tok denne 
disippelen seg av henne, og han 
tok henne hjem til seg.

Det er fullført!
28-31 Jesus visste at Han nå had-

de fullført sin oppgave, men for at 
det som var forutsagt i Skriften, 
skulle skje, sa Han: «Jeg er så 
tørst!»

Det sto en krukke med sur vin 
der. De fylte en svamp med vin og 
løftet den opp til munnen Hans. Da 
Jesus hadde fått den sure vinen, 
sa Han: «Nå er det fullført!» Så bøy-
de Han hodet og oppga sin Ånd.

32-33 Siden dette var den siste 
dagen før den store påskehøyti-
den, ville ikke jødene at kroppene 
skulle bli hengende på korsene til 
høytidsdagen neste dag. Derfor 
ga Pilatus ordre om at de skul-
le knekke bena på dem som var 
korsfestet, for å framskynde dø-
den, så de kunne ta ned kroppene 
deres. Soldatene fulgte ordre og 
knakk bena på den første og på 

den andre som var korsfestet 
sammen med Jesus. Men da de 
kom til Jesus, så de at Han allere-
de var død, derfor knakk de ingen 
av Hans bein.

34-37 I stedet stakk en av solda-
tene et spyd inn i siden på Ham, 
og straks kom det ut blod og vann.

Det var en som så at soldaten 
gjorde dette, og han har fortalt om 
dette etterpå. Han fortalte dette 
for at dere skal tro. Alt dette skjed-
de for at det som var forutsagt i 
Skriften, skulle gå i oppfyllelse, 
der det står skrevet: «Ikke ett av 
Hans bein skal bli brutt.» Dessuten 
står det også: «De skal se på Ham 
som de har gjennomstukket.»

Jesus blir begravd
38-39 Josef fra Arimatea hadde 

i all hemmelighet vært tilhen-
ger av Jesus – han hadde vært 
redd for hvordan de andre jøde-
ne ville reagere. Nå gikk han til 
Pilatus og spurte ham om han 
kunne få ta hånd om kroppen til 
Jesus. Han fikk tillatelse til det, 
og Josef gikk og tok Jesus ned 
fra korset. Nikodemus, han som 
hadde kommet til Jesus om nat-
ten, kom også for å hjelpe til. Det 
var en jødisk tradisjon å smøre 
den dødes kropp inn med olje. 

Jesus måtte bære korset sitt til det stedet som  
ble kalt Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata.

Der korsfestet de Ham sammen med to andre.  
Jesus hang på korset i midten og de to andre  

på hver sin side av Ham.  

JOHANNES 19:17,18
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Nikodemus hadde derfor med 
seg en duftende olje.

40-42 Da de hadde smurt inn 
kroppen med den duftende oljen, 
la de Jesu kropp inn i tøystyk-
ker av lin. Ved stedet der Jesus 
var blitt korsfestet, var en hage 
med en ny grav som aldri hadde 
vært brukt. Siden det var fredag, 
dagen før høytidsdagen, la de 
Jesus i denne graven.

KAPITTEL 20

Graven er tom!
1-7 Tidlig på den første dagen i 

uken, som var dagen etter høy-
tidsdagen, gikk Maria Magdalena 
til graven mens det ennå var 
mørkt. Da hun kom dit, så hun 
at den store steinen som hadde 
dekket åpningen inn til hulen i 
fjellet, var veltet vekk, og at 
graven var åpen. Da løp hun til 
disiplene for å fortelle dem at 
noen hadde tatt Jesu kropp. Hun 
fant Peter og Johannes og sa til 
dem: «De har tatt vår Herre Jesus 
bort fra graven, og vi vet ikke 
hvor de har lagt Ham!»

Peter og Johannes sprang bort 
til graven for å undersøke dette, 
og Johannes kom først fram. Han 
bøyde seg ned og så inn i gra-
ven. Der så han tøystykkene av 
lin som hadde vært rundt Jesu 
kropp, ligge der. Han sto på ut-
siden og kikket inn da Peter kom 
fram til graven. Peter gikk rett 
inn. Han så også tøystykkene 
som hadde vært rundt kroppen 
til Jesus. Men kluten som had-
de dekket ansiktet til Jesus, lå 
sammenbrettet for seg selv.

8-10 Nå gikk også Johannes inn i 
graven. Han så at Jesus var borte 
og trodde på mirakelet.

De hadde ennå ikke forstått 
det som Gud hadde forutsagt i 
Skriften, at Jesus måtte stå opp 
fra døden. Så gikk disiplene til-
bake til sine hjem.

Maria Magdalena ser 
Jesus i live

11-14 Men Maria sto utenfor gra-
ven og gråt. Hun bøyde seg og 
så inn i graven.

Der så hun to engler i hvite 
klær. De satt der Jesu kropp 
hadde ligget, den ene ved hodet 
og den andre ved føttene. Så sa 
de til henne: «Hvorfor gråter du, 
kvinne?» Hun svarte dem: «Fordi 
noen har tatt bort Jesus, og jeg 
vet ikke hvor de har lagt Ham.» 
Da hun hadde sagt dette, snud-
de hun seg rundt og så at det var 
noen som sto der. Det var Jesus, 
men hun kjente Ham ikke igjen.

15-16 Jesus sa til henne: «Kvinne, 
hvorfor gråter du? Hvem leter du 
etter?» Maria antok at Han var 
gartneren, derfor svarte hun: 
«Hvis det er Du som har lagt 
Jesus et annet sted, så vær så 
snill og fortell meg hvor Du har 
lagt Ham, slik at jeg kan hen-
te Ham.» Jesus sa til henne: 
«Maria!» Da snudde hun seg mot 
Ham og ropte: «Mester!» for nå 
kjente hun Ham igjen.

17-18 Jesus sa: «Du må ikke klyn-
ge deg til Meg, for Jeg skal dra 
hjem til Himmelen til Min Far. Men 
gå og fortell disiplene at Jeg skal 
dra opp til Min Far og deres Far, 
og til Min Gud og deres Gud.» 
Maria Magdalena gikk og fortalte 
dette til disiplene. Hun fortalte at 
hun hadde sett Jesus, og hva Han 
hadde sagt til henne.

Apostlene får oppdraget sitt
19-20 Samme søndag var disiple-

ne samlet om kvelden. Dørene 
var låst fordi de var redde for 

de religiøse lederne. Plutselig 
sto Jesus midt iblant dem og sa: 
«Fred være med dere!» Så viste 
Han dem sårene i hendene sine 
og såret Han hadde etter spydet 
i siden. Disiplene ble så glade da 
de så Jesus.

21-23 Igjen sa Jesus: «Fred være 
med dere! Min Far har sendt Meg til 
denne verden, og på samme måte 
sender Jeg dere.» Da Han hadde 
sagt dette, blåste Han på dem og 
sa: «Ta imot Den Hellige Ånd! Hvis 
dere tilgir folk de syndene de har 
gjort, er de tilgitt. Og hvis dere 
ikke tilgir dem, er de ikke tilgitt.»

Jesus viser seg for Tomas
24-25  Men en av disiplene, 

Tomas, som ble kalt Tvillingen, 
var ikke sammen med disiplene 
den første gangen Jesus viste seg 
for dem. De andre disiplene sa til 
ham: «Vi har sett Herren.» Men da 
svarte han: «Dersom jeg ikke får 
se sårene etter naglene i hendene 
Hans og kjenne på dem, og ikke 
får ta på såret i siden Hans, tror 
jeg ikke på det dere sier.»

26-27 Åtte dager senere var dis-
iplene samlet igjen, og denne 
gangen var Tomas sammen med 
dem. Igjen sto Jesus plutselig 
midt iblant dem, selv om døre-
ne var lukket, og sa: «Fred være 
med dere!»

Så sa Han til Tomas: «Kom og 
se! Kjenn på hendene Mine med 
fingeren din! Kom med hånden 
din og kjenn på såret i siden Min! 
Ikke tvil lenger! Tro på Meg!»

28-29 Da sa Tomas til Jesus: «Du 
er min Herre og min Gud!» Jesus 
svarte ham: «Nå tror du Tomas, 
fordi du har sett Meg. Velsignet 
er de som ikke har sett Meg, men 
som tror likevel!»

30-31 Jesus gjorde mange andre 
tegn og under framfor disiplene 
sine, mange flere enn dem som 
er skrevet ned i denne boken.

Men disse er skrevet ned 
for at dere skal tro at Jesus er 

20
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Kristus. Han er Messias, Guds Sønn. 
Den som tror på Ham, skal få liv ved 
Hans navn.

KAPITTEL 21

Jesus viser seg etter sin død
1-6 Senere viste Jesus seg for disi-

plene sine igjen. Det gjorde Han ved 
Genesaretsjøen, og det skjedde på 
denne måten:

Peter var sammen med Tomas, 
Natanael, Sebedeussønnene og to an-
dre av disiplene ved Genesaretsjøen. 
Da sa Simon Peter til de andre: «Jeg 
drar ut for å fiske.» De andre ville også 
være med, og dermed dro de ut i bå-
ten for å fiske. Men denne natten fikk 
de ingen fisk. Da det ble morgen så de 
en person som sto på stranden. Det 
var Jesus, men de kunne ikke se at det 
var Ham. Han ropte til dem: «Venner, 
har dere fått noe å spise?» De ropte 
tilbake: «Nei.» Da sa Jesus til dem:

«Kast garnet ut på høyre side av 
båten, så skal dere få noe.» Så gjorde 
de det, og da fikk de så mye fisk i gar-
net at de ikke var i stand til å dra det 
inn – så store mengder fisk fikk de.

7-9 Johannes sa da til Peter: «Det er 
Jesus som står der!» Da Peter hørte 
at det var Jesus, tok han på seg yt-
terplagget som han hadde tatt av, og 
så kastet han seg i sjøen og svømte 
mot land. De andre dro i land med 
den lille båten og med det fulle fis-
kegarnet på slep. De var ikke langt 
fra land. Så snart de kom til land, 
kunne de se at Jesus hadde lagd et 
bål, og at Han holdt på å grille fisk 
og steke brød der.

10-11 Jesus sa til dem: «Kom med noe 
av fisken som dere nettopp har fått.» 
Peter gikk til båten og dro garnet i 
land. Det var fullt av store fisker. De 
talte dem og fant ut at det var 153 
fisker. Til tross for at det var så fullt 
av fisk, hadde ikke garnet revnet.

21

Men disse er skrevet ned  
for at dere skal tro at Jesus  
er Kristus. Han er Messias,  

Guds Sønn. Den som  
tror på Ham, skal få liv  

ved Hans navn.

JOHANNES 20:31
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12-13 Jesus sa: «Kom hit og spis!» 
Men det var ingen av disiplene 
som turte å spørre Ham om hvem 
Han var, for alle visste at det var 
Jesus. Jesus tok brødet og delte 
det ut til dem, og det samme gjor-
de Han med fisken.

14 Dette var den tredje gangen 
Jesus viste seg for disiplene sine 
etter at Han var stått opp fra de 
døde.

15-17 Da de var ferdige med å 
spise, tok Jesus med seg Simon 
Peter og sa til ham: «Simon, du 
som er sønn av Jona, elsker du 
Meg mer enn de andre disiplene?» 
Peter svarte: «Ja, Herre, Du vet at 
jeg elsker Deg.» Da svarer Jesus:

«Gi mat til Mine lam!»
Enda en gang spurte Jesus: 

«Simon, du som er sønn av Jona, 
elsker du Meg?» Peter svarte: «Ja, 
Herre, Du vet at jeg elsker Deg.» 
Da sa Jesus til Peter: «Pass på 
sauene Mine!»

For tredje gang spurte Jesus: 
«Simon, du som er sønn av Jona, 

elsker du Meg?» Da ble Peter trist 
fordi Jesus for tredje gang spurte 
om han var glad i Ham. Derfor sa 
han til Jesus: «Herre, Du vet alt. 
Du vet at jeg elsker Deg.» Da sa 
Jesus: «Gi mat til sauene Mine!

18-19 Dette skal du vite Peter: Da 
du var yngre, gikk du akkurat dit 
du ville. Men når du blir gammel, 
skal du strekke ut hendene dine – 
og andre skal føre deg dit du ikke 
vil.» Dette sa Jesus til Peter for å 
forutsi at han kom til å lide martyr-
døden. Han kom til å dø for sin tro. 
Så sa Jesus til Peter: «Følg Meg!»

20-21 Da snudde Peter seg og så 
at disippelen som Jesus elsket, 
fulgte etter dem. Det var han som 
hadde lent seg mot Jesus under 
den siste nattverden og spurt 
hvem av disiplene som skulle 
forråde Ham.

Da Peter fikk se ham, spurte 
han Jesus: «Men hvordan skal 
det gå med ham da?»

22-23 Jesus svarte: «Hvis Jeg vil 
at han skal leve til Jeg kommer 

tilbake, hva har du med det å gjø-
re? Du skal fokusere på å følge 
Meg!» Etter dette gikk det rykter 
blant disiplene om at denne dis-
ippelen ikke skulle komme til å 
dø, men det var ikke det Jesus 
hadde sagt. Han hadde bare sagt 
til Peter: «Hvis Jeg vil at han skal 
leve til Jeg kommer tilbake, hva 
har du med det å gjøre?»

Fortalt av Johannes
24-25 Det er jeg, Johannes, som 

selv har fortalt dette og skrevet 
det ned. Det er mange vitner som 
kan fortelle at alt det som her er 
skrevet, er sant. Jesus gjorde 
også mye annet som ikke er blitt 
skrevet ned. Dersom alle detaljer 
av det Jesus gjorde, skulle ha blitt 
skrevet ned, tror jeg ikke at hele 
verden hadde hatt plass til alle 
de bøkene som da måtte ha blitt 
skrevet. Amen. 
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Er du klar?
Gud tok det første steget for å redde deg. Nå er et 

nytt liv – med han som sentrum – klart for deg.

Når du er klar, bla om å se forslaget til hvordan du 
kan starte på ditt nye liv!

 



                     Jeg er fri!

GUD ELSKER DEG
Gud har ikke bare sagt at han elsker deg, han har også 
vist hvor mye han elsker deg ved å sende sin egen 
sønn for å leve det perfekte livet du ikke klarer å leve, 
og så dø i ditt sted. 

For Gud har elsket verden så høyt at Han ga sin 
eneste Sønn, for at alle som tror på Ham, ikke 
skal gå fortapt, men få et evig liv. JOH 3:16

ALLE ER SYNDERE
Gud er perfekt og fortjener å bli æret, men vi har alle 
feilet i å leve som vi burde. Vi er alle syndere.

Her er det ingen forskjell, alle mennesker har 
syndet og mistet fellesskapet  med Gud.
ROM 3:23

Det står i skriften: Ikke noe menneske er 
skyldfri  innfor Gud, nei, ikke et Menneske, ikke 
et eneste. ROM 3:10

GUDS PLAN FOR Å REDDE OSS
Vi fortjener alle å dø og være adskilt fra Gud fordi vi 
har syndet – men Gud hadde en plan! Han sendte sin 
sønn som en gratis gave til oss, sånn at alle som tror 
og aksepterer hans sønn kan bli tilgitt! Guds sønn er 
Jesus Kristus, som levde, døde, og stod opp igjen for 
deg. Gud har laget en vei så du kan bli kjent med han, 
og hans «vei» er Jesus. 

For syndens lønn er døden, men et liv der Gud 
får være sjef. blir dekket av Guds nåde og gir 
evig liv i Jesus, vår Herre. ROM 6:23 

Men hver og en som tror på Hans navn og 
velger  å ta imot Ham , dem ga Han rett til å bli 
Guds barn. JOH 1:12

For det første ga jeg dere det som jeg selv 
hadde tatt imot: At Jesus døde for våre synder 
slik som det var for-utsagt i De hellige skriftene. 
Han ble begravd  og sto opp igjen  den tredje 
dagen etter sin død. 1 KOR 15:3-4
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GUD VIL IKKE LA DEG GÅ
Gud er ikke som en person som bare vil elske deg når du oppfører deg bra. Gud vet at du ikke er perfekt. 
Gud vil at du skal vite at du har en større plass i hans hjerte, enn han har i ditt. Gud er trofast, og har 
akseptert deg som sitt barn, og han vil aldri slutte å elske deg og bry seg om deg. 

For dersom du med munnen bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har reist 
Ham opp fra døden, da skal du bli frelst. ROM 10:9

Dere skal vite at den som hører på det Jeg sier og tror at Gud har sendt Meg, han får evig liv. 
Et slikt menneske skal ikke bli dømt, men han er gått over fra døden til livet. JOH 5:24

Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus. Han er Messias, Guds sønn. 
Den som tror på Ham, skal få liv ved Hans navn. JOH 20:31

DIN RESPONS
Når vi innser at vi har syndet mot Gud, så er det neste steg å be om tilgivelse. Fortell Gud hva du 
har gjort galt mot han, og stol på at Gud har tilgitt deg og vil redde deg fra konsekvensene som dine 
synder fører til - på grunn av hva Hans sønn, Jesus, har gjort. 

Men dersom vi erkjenner at vi har syndet og bekjenner det for Gud, er Han trofast og 
rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urenhet. 1 JOH 1:9

For hver den som ber til Gud i Jesus navn, skal bli frelst. ROM 10:13

Min forpliktelse
«Gud, jeg vet at jeg er en synder og jeg tror at din sønn, Jesus Kristus, døde for mine 
synder på korset. Jeg tror Han stod opp fra de døde for min skyld. Jeg vender meg nå 
bort fra mine synder for alltid, og gjør Jesus til min Herre og frelser.»

________________________________________________   _____________________________________
NAVN    DATO

HVA SKJER NÅ?
Etter du har tatt imot Jesus som din frelser, oppfordrer vi deg til å finne en menighet i 
nærheten av der du bor som du kan bli med i. Mens du ser etter en menighet, be om at 
Gud må hjelpe deg å finne en menighet hvor du kan vokse som en kristen, og lære mer 
om Gud og bibelen. 

Sørg for at dere dag for dag  blir mer kjent med vår Herre og Frelser Jesus og 
får erfare  Guds tilgivelse og kjærlighet! 2 PET 3:18
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