
Läsargruppen i Högbergskyrkan hösten 2021 

Om Johannesevangeliet, guidad av Ludvig Nyman   (www.bibelguiden.se) 

Läsargruppen är öppen för alla. Man är oftast med för samtalet och sin nyfikenhet på att få erfara 
mer från bibeln och andras erfarenheter. Men man kan också följa med hemma i sin egen takt då 
samtalen för varje avsnitt kort sammanfattas här.  

I höst 2021 hoppas vi att återigen få träffas i kyrkan. 

Vi börjar alltid med en kopp kaffe….. sen flyter samtalet på. 

Från och med i höst 2021 läser vi Johannesevangeliet med hjälp av en bibelguide av Ludvig Nyman, 
som är lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), Örebro  

Du rekommenderas att ladda ned appen SKB, Svenska Kärnbibeln i din mobil. Den är en s. k. 
expanderad översättning där ursprungstexten t ex grekiskan får en mer uttömmande översättning. 

 

1/6 2021 Joh. 1: 1-5 
I begynnelsen fanns Ordet  
 
Äntligen fick vi träffas fysiskt runt ett stort bord i Högbergskyrkan . 
Guiden börjar med en övergripande introduktion som presenterar lite olika aspekter runt hela 
Evangeliet, vilket är mycket bra som start. Johannes, som är Jesus älskade lärjunge, vittnar om Jesus 
på ett annat sätt än de tre andra evangelisterna. Johannes har under sin långa levnad samlat på sig 
många av Jesu samtal med enskilda, människor i grupp och med sina lärjungar, som nu måste få en 
grundlig undervisning. Att döma av Johannes utomordentliga förmåga att återge kan man säga att 
Jesus har lyckats. Men även Johannes fick Andens dop och kraft för sin gärning.   
Första 12 kapitlen handlar om Undren - för att vi ska tro, sen 4 kapitel om Undervisning - för att vi ska 
förstå. De sista 4 kapitlen om Offret - för att vi ska få liv och evigt liv. 
Att Jesus är Ordet och även evig Gud och Människa, hur kan detta förstås? 
Vilken innebörd har dessa ”Vad Jesus Är” uttalanden för dig?    

• Jag är livets bröd 6:35, 48 
• Jag är världens ljus,8:12 
• Jag är grinden till fåren,10:7, 9 
• Jag är den gode herden, 10:11 
• Jag är uppståndelsen och livet,11:25 
• Jag är vägen, sanningen och livet, 14:6 
• Jag är den samma vinstocken, 15:1, 5   

 

31/8 2021 Hela Joh. 1. 
 
Nu är vi tillbaka efter sommarens alla upplevelser, som för oss alla var olika. Vi har läst hela första 
kapitlet och har fått en massa frågor att fundera på. De två timmarna räckte inte till. Här i 
Läsargruppen finns de många frågorna men inga hela svar. Men i lyssnandet till den andre blir alltid 
ett steg på vägen. Så har alltid bibelläsning varit i grupp. Att uttrycka sin tro i frågor är till vidare hjälp 
och växande. Varför ställde Jesus frågor funderade vi över. Vi var överens om att frågor behövs för 
att sätta igång en process inom oss.  
 
Johannes berättelse kommer till ca 90 e.Kr. De andra evangelisterna har alla börjat med Jesus 
födelse. Så inte Johannes. Varför? En del bibelforskare menar att Johannes evangelium är ett andligt 
evangelium. Därmed möter vi en text som är lite mer svårförstådd. Johannes vill binda ihop hela de 
stora, eviga perspektiven med det bräckliga och mänskliga. Johannes evangeliet berättar om Jesus – 
det eviga ordet som blev människa. Men vad menas med ORDET? 



Varför kom Johannes Döparen? Varför behövdes han? Vem är du? Frågade det religiösa ledarskapet 
som ville ha ordning och reda. Han störde ju. 
På vilket sätt kan vi vara en röst? Hur förbereder vi oss för den rösten?     
 
14/9 2021 Joh. 2, Bröllopet och templet som saluhall. 
 
Så plötsligt kastas vi in en stor bröllopsfest. Jesus träder in bakom scenen med några av sina 
lärjungar. Vi kommer just in i festens halvtid när vinet tagit slut. Snudd på katastrof för både värd och 
brudgum. Sånt får inte hända på ett judiskt bröllop. Troligtvis är hela Jesus släkt inbjuden. Så och 
Jesus med sina lärjungar. Alltså Jesus på fest och bröllop.  
Jesu mor Maria är där och vi får följa ett intressant samtal som leder till mirakel. 6 stora tunnor blir 
till finaste vin. Vi samtalade länge om denna fest där Jesus står för överflödande liv.  
Varför redogör Johannes för alla detaljer? Kanske har vi svaret i vers 11. Jesus uppenbarade sin 
Härlighet i judarnas och lärjungarnas vardag och ingav tro. Är det en överflödande fest som Jesus vill 
peka på? 
Påsken närmar sig och Jesus går upp till Jerusalem och templet. Jesus ser all handel, precis som en 
marknadsplats eller saluhall. I vrede river han ikull allt. Vad betyder detta idag? Men de, ledarna, ville 
ha tecken från honom som bekräftade hans legitimitet för denna våldsverkan. Riv ner detta tempel 
så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Ofattbart, men det var om hans kropp, templet, han 
talade och lärjungarna kommer att minnas. 
 

28/9 2021 Joh. 3, Nikodemus och Johannes Döparens sista ord om Jesus. 
 
Pånyttfödelse? Vårt samtal kretsade kring våra egna omvändelser eller gudsmöten som förvandlat. 
Det var många olika typer av skeenden i våra liv, livsprocesser i ungdomen, tydliga omvändelser 
under ett kort skede eller något som pågår. Ja vi har alla olika möten med tron. Tydligen var det så 
också för Josef från Arimatea och här Nikodemus. Båda medlemmar i det styrande judiska rådet. 
Nu blev de också hemliga lärjungar som stod Jesus nära. De t o m tog ned Jesus från korset, smorde 
kroppen och lindande in den och la den i Josefs familjegrav. De blev pånyttfödda genom tron, men 
verkade kvar i det judiska rådet. Så i livet med den Uppståndne är vi alla olika.  
 
Johannes Döparen var ödmjuk och förstod till vad han var kallad och följde detta tills han lämnade 
stafettpinnen till Jesus. I Johannes Döparens sista tal v 36 bekräftar han Jesus uppdrag: ”Den som 
tror på Sonen har evigt liv.” Om konsekvenserna av att medvetet tro eller medvetet inte tro blev sen 
ett litet samtal emellan oss. 
 
 
12/10 2021 Joh. 4, Kvinnan vid brunnen och det andra tecknet 
 
Jesus har förebrått Nikodemus att inte förstå det han talade om. Nikodemus kunde hela GT. Men 
fattade inte profetian om Frälsaren och pånyttfödelsen. Men förstår vi bättre den djupa innebörden 
av att Jesus är Guds Son och världens Frälsare? 
 
Nästa möte är med en utsatt kvinna, förmodligen inte lärd alls, men för Jesus gör det ingen skillnad. 
Hon har kommit snett som Guds avbild precis som Nikodemus och som oss själva. Talet om Livets 
vatten som källa i en människa med ett flöde som ger evigt liv går kvinnan förbi. Kanske det också går 
oss förbi? Hon var törstig på brunnsvatten. Men Jesus säger sanningen om kvinnan och hennes liv. Då 
fattar hon och glömmer krukan vid brunnen för att springa hem och tala om att hon mött Messias. 
Nu fick Jesus stanna i staden och fler kom till tro genom Jesus ord. ”Nu vet vi att han är världens 
frälsare”. Vi försökte förstå vad det betyder att tillbe Fadern i ande och sanning, v 23?  
 
Men vilken stark tro kung Herodes ämbetsman hade som först gick 2 mil för att träffa Jesus och be 
honom att bota sin son. Igen förebrår Jesus mannen om att han och folket bara vill se under för att 
tro. Så icke mannen. Han går inte in på Jesus anklagelser utan säger direkt och 100% trosvisst. ”Kom 
innan mitt barn dör.” Jesus svarar kort: ”Gå hem, din son lever.”  Hur får vi denna tro, var 



samtalsämnet för resterande tiden. Är det skillnad på att tro på Jesus ord eller att komma till tro? Blir 
ämbetsmannen en förebild för oss?  Har vi förebilder? 
 
26/10 2021 Joh. 5, bl a Jesu svar till de judiska ledarna 
 
Samtalsgrupper av alla de slag är viktiga idag för församlingar. Det kan gälla allt från 
församlingsmöten, styrelsemöten till de 20 minuterna vid kyrkkaffet och alla samtalsgrupper 
däremellan.  Jesus var tydligen en mästare på att få igång samtal. En del hatade vad ha sa och var 
beredda att döda honom.  Andra fick nytt liv. 
 
Vi samtalade nu lite om hur Johannes bygger upp sitt evangelium med samtalet som centrum. Från 
de första 5 kapitlen verkar det som Johannes utgår från en händelse eller ett under. Jesus utvecklar 
sen ett kraftfullt vittnesbörd om sig själv och sitt heliga uppdrag. Johannes bevisar här sin teologiska 
styrka genom att citera Jesu förkunnelse i varje specifik situation. Visst är det pedagogiska upplägget 
lett av Anden: För att vi ska bli levandegjorda av det levande Gudsordet.  
Jesus är inte på något sätt rädd utan går direkt på sak.  Vi är mitt i stormögat av Guds frälsningsplan. 
Nu står han igen inför det judiska folkets ledare. Det ledarskap som han vet kommer att döda honom 
för det han gör och säger. ”Jag är Guds Son och har samma makt som min Far. Jag gör helt min 
Faders vilja.”  Vadå sabbatsbud? Min Fader verkar just nu, så det gör jag också! Säger Jesus. 
 
Sen gick vi grundligt igenom de 5 vittnesbörd som Jesus gav till judarna om vem han egentligen är, 
vers 19-46. Det 5te vittnesbördet är ett veritabelt dråpslag mot de Skriftlärda som plöjer Skrifterna. I 
vers 45 – 47 blir judarna svarslösa. Om de inte tror på Mose (t ex i 5 Mos. 18:18) hur ska de i sådana 
fall tro på Jesus. Hela deras teologiska logik rasar. När argumenten tryter så blir resultatet att tysta 
Jesus.  
 
9/11 2021 Joh. 6. Livets bröd 
 
Här sker nu brödundret och Jesus går på vattnet. Först bespisningsunder och mirakler och sen Jesu 
tal om att ”jag är livets bröd”. Folket och lärjungarna förstår inte hans livsberättelse. De känner bara 
sin historia med mannat i öknen. ”Jag är brödet som har kommit ner från himlen”. Vadå? Va menar 
du? Du är ju Josefs son. Läs gärna själv verserna 41–70 och fråga dig om du själv förstår. 
I v 63 försöker Jesus ge en förklaring: ”De ord jag har talat till er är ande och liv”. Kanske vi samtalar 
för lite om hur vi upplever detta i våra liv. Det kanske är ”lättare” att greppa att bröd o fiskar kan 
räcka och mätta 5000. Liv har här en oändlig betydelse ända in i evigheten. 
Det dramatiska här är att se en del lärjungars reaktion. Blev det för intimt? Vad är detta för lärare? 
De lämnar Jesus och vill inte längre följa honom. Finns det likheter i vår tid? 
 
23/11 2021 Joh. 7. Vad hände vid Lövhyddefesten i Jerusalem? 
 
Det fanns och finns många olika uppfattningar om Jesus. Vi stannade frågande inför Johannes 
kommentar till att Jesu bröder ville att Jesus skulle ”uppträda” på den stora scenen i Jerusalem, med 
alla sina under. ” Inte heller hans bröder trodde på honom”. Varför då? Blev det också ett stygn i 
Marias och även Josefs hjärtan? Vad hade hänt i familjen under de senare åren? Upprepas här den 
lömska avundsjukan som fanns bland Jakobs 12 söner med att Josef såldes av sina bröder som slav till 
Egypten?  
 
Men så beger sig Jesus slutligen i hemlighet till Jerusalem till den stora Lövhyddefesten. Farligt, 
judarna ville döda honom. Men anden vill ha Jesus på stora scenen just i avslutningen i samband med 
den liturgiska festens vattenutgjutning. I en paus ställde sig Jesus upp och ropade. ”Kom, den som 
tror på mig, från hans innersta ska det ständigt forsa fram strömmar av levande vatten”.  ”Detta sade 
han om Anden, som de som trodde på honom skulle få ta emot”.  Vi frågade oss: Kan man sätta 
namn på och förstå sig på dessa strömmar? Kanske Paulus hjälper oss med sina förklaringar om 
Andens gåvor och frukter?  Ja i en Läsargrupp finns många frågor. Svaren kanske dröjer.     
  



7/12 2021 Joh. 8. ”Vem tror du att du är?” 
 
När det judiska ledarskapet kommer på ett par att begå äktenskapsbrott så tar de, fega som de ofta 
är, kvinnan och ställer henne framför Jesus. Nu ska Jesus snärjas. Nikodemus vill ha en rättslig 
uppgörelse och förhör med Jesus och då kommer man på ett annat rättsfall. Men Jesus fattar det 
nesligt onda. ”Den som är fri från synd ska kasta första stenen”. Ledarna blir ställda. Tittar på 
varandra. Vem är minst syndfri? Vem ska börja. 
De lommar bort, de äldsta först. Ett misslyckande.  
På morgonen står Jesus där igen på förgården till templets allra heligaste. ”Jag är världens ljus”.  
Nu lystrar ledarskapet igen.  De hör ”Jag är” -orden.  Nu följer ett av evangeliernas starkaste dialoger 
mellan Jesus och de lärda prästerna och folkmassan. Läs själv:  v 12- 59. ”Vem är du? Vem är din far? 
Du är besatt!” Hur kan Johannes komma ihåg hela dialogen? Vi samtalade om berättarkulturen och 
den helige Andens tilltal. Jesus viker inte en tum. Här spelar sanningen och lögnen en kamp. ”Ni har 
djävulen som far. Ni är lögnare.  Sannerligen säger jag: Jag är och var innan Abraham blev till”. Nu 
brister det helt för den judiska folkgruppen där vid templet. De har inga argument längre utan det 
återstår att döda. Världshistoriens gissel när dialogen inte finns. När de tog upp stenar och denna 
gång verkligen skulle kasta förvann Jesus och lämnade templet.  
Vi hade många frågor om denna dramatiska dialog. Vilka frågor har du? Vad betyder världens ljus för 
oss som församling var guidens fråga till oss.     
 
 
 
Nästa Läsargrupp är 18/1 2022 kl. 10:00 i Högbergskyrkan. Då handlar det om 9:e kapitlet i 
Johannes evangelium. Guiden på sidorna 83-85. Vi följer Guiden till Johannes evangeliet av Ludvig 
Nyman. Vill du själv ha en guidebok för att läsa i egen takt så säg till mig. Du kan alltid stämma av 
genom att kolla lite i dessa anteckningar. Här får vi nu möta evangeliets huvudperson, Jesus.  Han 
som förvandlar mig/dig i mötet med honom genom det levande Ordet. Någon har sagt: ”Har du en 
sökande vän som funderar på tron? Rekommendera den att läsa Johannesevangeliet”.   
  
Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar 
och frågor. Skriver du inte ned dem glömmer du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och 
arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig.  

 

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg. 
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Läsargruppen i Högbergskyrkan hösten 2021

Om Johannesevangeliet, guidad av Ludvig Nyman   (www.bibelguiden.se)

Läsargruppen är öppen för alla. Man är oftast med för samtalet och sin nyfikenhet på att få erfara mer från bibeln och andras erfarenheter. Men man kan också följa med hemma i sin egen takt då samtalen för varje avsnitt kort sammanfattas här. 

I höst 2021 hoppas vi att återigen få träffas i kyrkan.

Vi börjar alltid med en kopp kaffe….. sen flyter samtalet på.

Från och med i höst 2021 läser vi Johannesevangeliet med hjälp av en bibelguide av Ludvig Nyman, som är lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), Örebro 

Du rekommenderas att ladda ned appen SKB, Svenska Kärnbibeln i din mobil. Den är en s. k. expanderad översättning där ursprungstexten t ex grekiskan får en mer uttömmande översättning.



1/6 2021 Joh. 1: 1-5

I begynnelsen fanns Ordet 



Äntligen fick vi träffas fysiskt runt ett stort bord i Högbergskyrkan .

Guiden börjar med en övergripande introduktion som presenterar lite olika aspekter runt hela Evangeliet, vilket är mycket bra som start. Johannes, som är Jesus älskade lärjunge, vittnar om Jesus på ett annat sätt än de tre andra evangelisterna. Johannes har under sin långa levnad samlat på sig många av Jesu samtal med enskilda, människor i grupp och med sina lärjungar, som nu måste få en grundlig undervisning. Att döma av Johannes utomordentliga förmåga att återge kan man säga att Jesus har lyckats. Men även Johannes fick Andens dop och kraft för sin gärning.  

Första 12 kapitlen handlar om Undren - för att vi ska tro, sen 4 kapitel om Undervisning - för att vi ska förstå. De sista 4 kapitlen om Offret - för att vi ska få liv och evigt liv.

Att Jesus är Ordet och även evig Gud och Människa, hur kan detta förstås?

Vilken innebörd har dessa ”Vad Jesus Är” uttalanden för dig?   

· Jag är livets bröd 6:35, 48

· Jag är världens ljus,8:12

· Jag är grinden till fåren,10:7, 9

· Jag är den gode herden, 10:11

· Jag är uppståndelsen och livet,11:25

· Jag är vägen, sanningen och livet, 14:6

· Jag är den samma vinstocken, 15:1, 5  



31/8 2021 Hela Joh. 1.



Nu är vi tillbaka efter sommarens alla upplevelser, som för oss alla var olika. Vi har läst hela första kapitlet och har fått en massa frågor att fundera på. De två timmarna räckte inte till. Här i Läsargruppen finns de många frågorna men inga hela svar. Men i lyssnandet till den andre blir alltid ett steg på vägen. Så har alltid bibelläsning varit i grupp. Att uttrycka sin tro i frågor är till vidare hjälp och växande. Varför ställde Jesus frågor funderade vi över. Vi var överens om att frågor behövs för att sätta igång en process inom oss. 



Johannes berättelse kommer till ca 90 e.Kr. De andra evangelisterna har alla börjat med Jesus födelse. Så inte Johannes. Varför? En del bibelforskare menar att Johannes evangelium är ett andligt evangelium. Därmed möter vi en text som är lite mer svårförstådd. Johannes vill binda ihop hela de stora, eviga perspektiven med det bräckliga och mänskliga. Johannes evangeliet berättar om Jesus – det eviga ordet som blev människa. Men vad menas med ORDET?

Varför kom Johannes Döparen? Varför behövdes han? Vem är du? Frågade det religiösa ledarskapet som ville ha ordning och reda. Han störde ju.

På vilket sätt kan vi vara en röst? Hur förbereder vi oss för den rösten?    



14/9 2021 Joh. 2, Bröllopet och templet som saluhall.



Så plötsligt kastas vi in en stor bröllopsfest. Jesus träder in bakom scenen med några av sina lärjungar. Vi kommer just in i festens halvtid när vinet tagit slut. Snudd på katastrof för både värd och brudgum. Sånt får inte hända på ett judiskt bröllop. Troligtvis är hela Jesus släkt inbjuden. Så och Jesus med sina lärjungar. Alltså Jesus på fest och bröllop. 

Jesu mor Maria är där och vi får följa ett intressant samtal som leder till mirakel. 6 stora tunnor blir till finaste vin. Vi samtalade länge om denna fest där Jesus står för överflödande liv. 

Varför redogör Johannes för alla detaljer? Kanske har vi svaret i vers 11. Jesus uppenbarade sin Härlighet i judarnas och lärjungarnas vardag och ingav tro. Är det en överflödande fest som Jesus vill peka på?

Påsken närmar sig och Jesus går upp till Jerusalem och templet. Jesus ser all handel, precis som en marknadsplats eller saluhall. I vrede river han ikull allt. Vad betyder detta idag? Men de, ledarna, ville ha tecken från honom som bekräftade hans legitimitet för denna våldsverkan. Riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Ofattbart, men det var om hans kropp, templet, han talade och lärjungarna kommer att minnas.



28/9 2021 Joh. 3, Nikodemus och Johannes Döparens sista ord om Jesus.



Pånyttfödelse? Vårt samtal kretsade kring våra egna omvändelser eller gudsmöten som förvandlat. Det var många olika typer av skeenden i våra liv, livsprocesser i ungdomen, tydliga omvändelser under ett kort skede eller något som pågår. Ja vi har alla olika möten med tron. Tydligen var det så också för Josef från Arimatea och här Nikodemus. Båda medlemmar i det styrande judiska rådet.

Nu blev de också hemliga lärjungar som stod Jesus nära. De t o m tog ned Jesus från korset, smorde kroppen och lindande in den och la den i Josefs familjegrav. De blev pånyttfödda genom tron, men verkade kvar i det judiska rådet. Så i livet med den Uppståndne är vi alla olika. 



Johannes Döparen var ödmjuk och förstod till vad han var kallad och följde detta tills han lämnade stafettpinnen till Jesus. I Johannes Döparens sista tal v 36 bekräftar han Jesus uppdrag: ”Den som tror på Sonen har evigt liv.” Om konsekvenserna av att medvetet tro eller medvetet inte tro blev sen ett litet samtal emellan oss.





12/10 2021 Joh. 4, Kvinnan vid brunnen och det andra tecknet



Jesus har förebrått Nikodemus att inte förstå det han talade om. Nikodemus kunde hela GT. Men fattade inte profetian om Frälsaren och pånyttfödelsen. Men förstår vi bättre den djupa innebörden av att Jesus är Guds Son och världens Frälsare?



Nästa möte är med en utsatt kvinna, förmodligen inte lärd alls, men för Jesus gör det ingen skillnad. Hon har kommit snett som Guds avbild precis som Nikodemus och som oss själva. Talet om Livets vatten som källa i en människa med ett flöde som ger evigt liv går kvinnan förbi. Kanske det också går oss förbi? Hon var törstig på brunnsvatten. Men Jesus säger sanningen om kvinnan och hennes liv. Då fattar hon och glömmer krukan vid brunnen för att springa hem och tala om att hon mött Messias. Nu fick Jesus stanna i staden och fler kom till tro genom Jesus ord. ”Nu vet vi att han är världens frälsare”. Vi försökte förstå vad det betyder att tillbe Fadern i ande och sanning, v 23? 



Men vilken stark tro kung Herodes ämbetsman hade som först gick 2 mil för att träffa Jesus och be honom att bota sin son. Igen förebrår Jesus mannen om att han och folket bara vill se under för att tro. Så icke mannen. Han går inte in på Jesus anklagelser utan säger direkt och 100% trosvisst. ”Kom innan mitt barn dör.” Jesus svarar kort: ”Gå hem, din son lever.”  Hur får vi denna tro, var samtalsämnet för resterande tiden. Är det skillnad på att tro på Jesus ord eller att komma till tro? Blir ämbetsmannen en förebild för oss?  Har vi förebilder?



26/10 2021 Joh. 5, bl a Jesu svar till de judiska ledarna



Samtalsgrupper av alla de slag är viktiga idag för församlingar. Det kan gälla allt från församlingsmöten, styrelsemöten till de 20 minuterna vid kyrkkaffet och alla samtalsgrupper däremellan.  Jesus var tydligen en mästare på att få igång samtal. En del hatade vad ha sa och var beredda att döda honom.  Andra fick nytt liv.



Vi samtalade nu lite om hur Johannes bygger upp sitt evangelium med samtalet som centrum. Från de första 5 kapitlen verkar det som Johannes utgår från en händelse eller ett under. Jesus utvecklar sen ett kraftfullt vittnesbörd om sig själv och sitt heliga uppdrag. Johannes bevisar här sin teologiska styrka genom att citera Jesu förkunnelse i varje specifik situation. Visst är det pedagogiska upplägget lett av Anden: För att vi ska bli levandegjorda av det levande Gudsordet. 

Jesus är inte på något sätt rädd utan går direkt på sak.  Vi är mitt i stormögat av Guds frälsningsplan.

Nu står han igen inför det judiska folkets ledare. Det ledarskap som han vet kommer att döda honom för det han gör och säger. ”Jag är Guds Son och har samma makt som min Far. Jag gör helt min Faders vilja.”  Vadå sabbatsbud? Min Fader verkar just nu, så det gör jag också! Säger Jesus.



Sen gick vi grundligt igenom de 5 vittnesbörd som Jesus gav till judarna om vem han egentligen är, vers 19-46. Det 5te vittnesbördet är ett veritabelt dråpslag mot de Skriftlärda som plöjer Skrifterna. I vers 45 – 47 blir judarna svarslösa. Om de inte tror på Mose (t ex i 5 Mos. 18:18) hur ska de i sådana fall tro på Jesus. Hela deras teologiska logik rasar. När argumenten tryter så blir resultatet att tysta Jesus. 



9/11 2021 Joh. 6. Livets bröd



Här sker nu brödundret och Jesus går på vattnet. Först bespisningsunder och mirakler och sen Jesu tal om att ”jag är livets bröd”. Folket och lärjungarna förstår inte hans livsberättelse. De känner bara sin historia med mannat i öknen. ”Jag är brödet som har kommit ner från himlen”. Vadå? Va menar du? Du är ju Josefs son. Läs gärna själv verserna 41–70 och fråga dig om du själv förstår.

I v 63 försöker Jesus ge en förklaring: ”De ord jag har talat till er är ande och liv”. Kanske vi samtalar för lite om hur vi upplever detta i våra liv. Det kanske är ”lättare” att greppa att bröd o fiskar kan räcka och mätta 5000. Liv har här en oändlig betydelse ända in i evigheten.

Det dramatiska här är att se en del lärjungars reaktion. Blev det för intimt? Vad är detta för lärare? De lämnar Jesus och vill inte längre följa honom. Finns det likheter i vår tid?



23/11 2021 Joh. 7. Vad hände vid Lövhyddefesten i Jerusalem?



Det fanns och finns många olika uppfattningar om Jesus. Vi stannade frågande inför Johannes kommentar till att Jesu bröder ville att Jesus skulle ”uppträda” på den stora scenen i Jerusalem, med alla sina under. ” Inte heller hans bröder trodde på honom”. Varför då? Blev det också ett stygn i Marias och även Josefs hjärtan? Vad hade hänt i familjen under de senare åren? Upprepas här den lömska avundsjukan som fanns bland Jakobs 12 söner med att Josef såldes av sina bröder som slav till Egypten? 



Men så beger sig Jesus slutligen i hemlighet till Jerusalem till den stora Lövhyddefesten. Farligt, judarna ville döda honom. Men anden vill ha Jesus på stora scenen just i avslutningen i samband med den liturgiska festens vattenutgjutning. I en paus ställde sig Jesus upp och ropade. ”Kom, den som tror på mig, från hans innersta ska det ständigt forsa fram strömmar av levande vatten”.  ”Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få ta emot”.  Vi frågade oss: Kan man sätta namn på och förstå sig på dessa strömmar? Kanske Paulus hjälper oss med sina förklaringar om Andens gåvor och frukter?  Ja i en Läsargrupp finns många frågor. Svaren kanske dröjer.    

 

7/12 2021 Joh. 8. ”Vem tror du att du är?”



När det judiska ledarskapet kommer på ett par att begå äktenskapsbrott så tar de, fega som de ofta är, kvinnan och ställer henne framför Jesus. Nu ska Jesus snärjas. Nikodemus vill ha en rättslig uppgörelse och förhör med Jesus och då kommer man på ett annat rättsfall. Men Jesus fattar det nesligt onda. ”Den som är fri från synd ska kasta första stenen”. Ledarna blir ställda. Tittar på varandra. Vem är minst syndfri? Vem ska börja.

De lommar bort, de äldsta först. Ett misslyckande. 

På morgonen står Jesus där igen på förgården till templets allra heligaste. ”Jag är världens ljus”. 

Nu lystrar ledarskapet igen.  De hör ”Jag är” -orden.  Nu följer ett av evangeliernas starkaste dialoger mellan Jesus och de lärda prästerna och folkmassan. Läs själv:  v 12- 59. ”Vem är du? Vem är din far? Du är besatt!” Hur kan Johannes komma ihåg hela dialogen? Vi samtalade om berättarkulturen och den helige Andens tilltal. Jesus viker inte en tum. Här spelar sanningen och lögnen en kamp. ”Ni har djävulen som far. Ni är lögnare.  Sannerligen säger jag: Jag är och var innan Abraham blev till”. Nu brister det helt för den judiska folkgruppen där vid templet. De har inga argument längre utan det återstår att döda. Världshistoriens gissel när dialogen inte finns. När de tog upp stenar och denna gång verkligen skulle kasta förvann Jesus och lämnade templet. 

Vi hade många frågor om denna dramatiska dialog. Vilka frågor har du? Vad betyder världens ljus för oss som församling var guidens fråga till oss.    







Nästa Läsargrupp är 18/1 2022 kl. 10:00 i Högbergskyrkan. Då handlar det om 9:e kapitlet i Johannes evangelium. Guiden på sidorna 83-85. Vi följer Guiden till Johannes evangeliet av Ludvig Nyman. Vill du själv ha en guidebok för att läsa i egen takt så säg till mig. Du kan alltid stämma av genom att kolla lite i dessa anteckningar. Här får vi nu möta evangeliets huvudperson, Jesus.  Han som förvandlar mig/dig i mötet med honom genom det levande Ordet. Någon har sagt: ”Har du en sökande vän som funderar på tron? Rekommendera den att läsa Johannesevangeliet”.  

 

Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar och frågor. Skriver du inte ned dem glömmer du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig. 



Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg.

