
Läsargruppen i Högbergskyrkan vinter/vår 2022 

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.  

Vintern 2022 började vi med att samlas digitalt via Messenger. 
Från mitten av februari kunde vi åter träffas i Högbergskyrkan men med avstånd till varandra.   

Vi börjar alltid med en kopp kaffe när vi är i kyrkan….. sen flyter samtalet på 

Vi fortsätter under våren och fram till sommaren att läsa det innehållsrika 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. 

 
 18/1 2022, Joh.9. Hur reagerar mannen och fariséerna på helandet? 
(Idag träffades vi digitalt via Messenger) 
 
När Jesus skulle stenas i förra kapitlet försvann han och lämnade templet. 
Nu möter vi honom igen gående där han möter en yngre man, blind från födseln. Lärjungarna som är 
judar befinner sig i en lärande period. De frågar nu: Hur är det nu, har han syndat eller hans 
föräldrar?”  Inget av det, svarar Jesus: ”Men nu ska Guds gärningar manifesteras i honom”. Så blir 
han seende och vi kan följa ett intressant resonemang mellan mannen, judar, grannar, föräldrar, 
fariséer och Jesus. Som slutar med att den unge seende mannen ger en underbar bekännelse på knä 
framför Jesus.  Jag tror! Hans liv är helt förvandlat! 
Det var säkert många som stod bredvid och hade deltagit i alla dessa samtal under dagen. 
Men var det några som också föll på knä framför Jesus? Jesus säger då till dem runtomkring mannen, 
jag har kommit och dragit upp gränslinjen mellan de som saknar och längtar efter ljuset och tror. 
På den andra sidan gränsen finns de säkra som inbillar sig att de ser och vet och ger sig själva godkänt 
inför Gud. De ser inte ljuset. 
 
1/2 2022, Joh.10. Vem är Herden? Är han Messias eller inte? 
 
Nu kommer vi till den kända liknelsen om grinden till den trygga fårfållan och herden. Jesus liknar sig 
både som grind och herde. Vad tror du Jesus menar med att han är grind? Herdebilden fattar vi 
kanske och omsluter som en god liknelse. Men att ge sitt liv och få det tillbaka? Hur skulle judarna, 
som nu tränger på, fatta detta. Fattar vi? En del menar att Jesus är en demon. Andra säger, så kan en 
besatt inte tala och inte heller öppna ögonen på blinda.  
Vårt samtal fortsatte: 
Hur känner vi igen Guds och Jesus röst idag?  Vad tar vi med oss från ledarskapbilden Jesus ger oss? 
Därefter berättar Johannes om Jesus samtal under tempelfesten i kalla december med många judar. 
De omringar honom med hätska frågor: Om du är Messias så säg det öppet. Hur länge ska du hålla 
oss i ovisshet? Så får vi vara med om ett nytt laddat samtal där man tar upp stenar och talar om att 
Jesus hädar då han bara är en människa. Fadern har helgat mig. Jag är Guds Son. Fadern är i mig och 
jag i Fadern.  Man försökte gripa honom men Jesus begav sig österut till Jordan där Johannes hade 
döpt. Nu blev samtalet ett helt annat och många kom till tro, då de sett att allt Johannes hade sagt 
om Jesus var sant.  
 
 
 



15/2 2022, Joh.11. Död, Uppståndelse och Liv 
 
Denna samling landade i dubbel bemärkelse kring död och uppståndelse. Lasarus blir svårt sjukt och 
systrarna kallar på Jesus. Men Jesus kommer inte direkt? Varför sviker Jesus, tycker Marta och Maria. 
Nu är det ju försent, när han äntligen kommer. 
Men för Jesus är inget för sent. Efter 4 dagar som död ropar Jesus ut Lasarus från graven med 
bindlarna på. Johannes är en mästare i att beskriva de olika dialogerna och guiden ger oss 
bakomliggande förklaringar till händelserna och vi fick samtala om mycket denna märkliga 
förmiddag, då vi fick ett annat dödsbud. En av anledningarna att samlas och lyssna på varandras 
frågor och tankar är just att få andra vinklingar på ett bibelavsnitt eller vardagens frågor. 
Frågan om Uppståndelsen är så mycket mer. Jesus säger att Lasarus ska uppstå. Javisst säger Marta, 
det vet jag väl, på den yttersta dagen. Då, precis då, säger Jesus till Marta: ” Jag är uppståndelsen och 
livet.

Med detta uppseendeväckande under att väcka en död från en gravkammare är beslutet klart. Jesus 
ska mördas. Han ska bort innan han förför folket totalt. Nu börjar jakten ledd av den religiösa 
makten. Men även där bland mörkrets män finns profetian: Läs v 49–50. Vi närmar oss påsken och i 
de efterföljande 7 kapitlen ska vi nu lyssna till Jesus under hans sista 6 dagar.     

 Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig 
någonsin dö. Tror du detta?”  Marta svarade på sitt sätt i vers 27 och vad svarar du och jag? Hur lever 
vi vårt hopp? 

 
1/3 2022, Joh.12. Den som älskar sitt liv förlorar det 
 
Kriget har vänt tillbaka till Europa. Senare idag sa Zelenskyj i sin sluthälsning i talet till EU 
parlamentet: Ljuset ska övervinna mörkret.  Ingen i världen vet nu vad som kommer att hända….  
I detta 12te kapitel, första halvan av Johannes evangelium, talar nu Jesus om sin kommande död. Och 
han är fylld av oro.  
Människorna undrar: Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Vem är denne 
Människoson? Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att 
mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni 
har ljuset, så att ni blir ljusets söner.”     
Kapitlet inleds med en festmåltid för Jesus. Maria, Marta och den nyuppväckte Lasarus deltog 
praktiskt och passade upp. Nu händer ett verkligt Möte med Jesus. Maria tar sin dyrbara (en årslön) 
nardusbalsam (0,3 l) och smörjer Jesus fötter så mycket att hon måste torka dem med sitt hår. 
Tala om Mötet med Jesus. Detta är hjärtats tacksamhet inför Jesus. Vilken förebild! Och Johannes 
berättar t o m om den härliga doften som fyllde hela huset, det var inte bara i ett litet rum som 
festen till Jesus ära hölls.  
 
15/3 2022, Joh.13. Nu börjar den andra delen om ”Människosonens förhärligande” 
 
Vårt samtal blev livligt. Det är mycket som inte förstås direkt. T ex vad menas med Förhärligande. 
Kanske det svårförståeliga är det vi behöver när vi möter Jesus på alla möjliga sätt. 
Läsargruppen läser, samtalar och förstår inte allt. Men vissa saker bär man inombords efter samtalet. 
Johannes skrev detta evangelium ca 20–30 år efter de andra 3 evangelisterna. Han var kanske bara 
omkring 20 år när han var närmast Jesus just i passionsveckan och ”sög år sig allt”. Det fick mogna i 
40–60 år. Vad betyder det att Jesus i bara tunika och stor handduk kring livet tvättar 24 smutsiga, 
svettiga fötter, även Judas? Läs gärna verserna 4–10. Hur gick det till egentligen när Jesus som värd 
räckte det formade brödet med sås och kött i till Judas, v 26? En älskad, vädjande hedersbetygelse till 
Judas att det inte är för sent att ändra sig? Inte ett utpekande. Men Judas tar brödet, vänder sig och 
lämnar rummet raskt till allas förundran utom Jesus, Petrus och Johannes. Det var natt. 
Vi kallar Judas reaktion Förnedrande mot Jesus. Men Johannes beskriver händelsen. Och vi vet vad 
Judas nu gjorde. Dödsmaskinen sätts i rörelse och vi som kristna och otroende är nu med i 
världshistoriens största händelse. Jesus säger att ”Nu är Människosonen förhärligad”. Inte förnedrad. 
Nu med Förhärligandet börjar det vi gärna så vackert kallar Passionshistorien. Men det är en kamp 



mellan ljus och mörker. Den som idag fortsätter. Och vi får fortsätta att bearbeta 
förhärligandeprocessen…. 
 
29/3 2022, Joh.14. Nu summerar Johannes Jesus förkunnelse till oss som lärjungar 
 
Vad är det som händer egentligen? Lärjungarna har levt nära Jesus i tre år. Ska de förlora sin 
Mästare? Jesus är fullständigt transparent i detta ögonblick. ”Känn igen oro. Ni tror ju på Gud, tro 
också på mig. I min Faders hus finns många rum. Jag går nu bort för att bereda en plats åt er. Jag 
kommer tillbaka igen och ska ta er till mig. För att ni också ska vara där jag är. Ni känner vägen dit?” 
 
Sen kommer lärjungarnas frågor. Gör vi? Vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? 
Så kom alla våra frågor också. Det är bara genom frågor som lärjungarna kom framåt. 
Det är likadant idag. Att tro sig veta svaren kan förblinda. Men att tro, att ha 100% tillit till Jesus 
öppnar våra ögon. Trots frågorna säger Jesus. ”Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska sända er 
Hjälparen. Min frid lämnar jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet.” 
” Jag säger er detta, innan det sker, så att ni ska tro när det sker”  
Så är vi dag med i processen genom Guds heliga Ord, som vi alltid bär med oss. Idag 2022 är det ännu 
mer sant då det finns i appen i telefonen. 
 
12/4 2022, Joh.15. Att känna Fadern? 
 
Johannes hade 3 intensiva år med Jesus och har under sina 50–60 år efter himmelsfärden funderat, 
mediterat, reflekterat och gjort anteckningar. Sen har Johannes berättat för sina lärjungar från de 
förtätade summeringar som Jesus gav sina lärjungar några dagar innan han greps och förnedrades. 
Nu kan vi läsa dem men det må vara förmätet av oss att tro oss förstå dessa mysterier, denna 
radikalitet och oerhörda hängivenhet som finns i Avskedstalen. Vi avhandlar ett ”fullmatat” kapitel 
på drygt 1 timme.  Några begrepp blev det samtal kring 

• Den sanna vinstocken, ”Jag är” begreppet igen, livets källa, förbindelsen? Hur blir vi kvar?  
• Här kommer bilden av det viktiga växandet igen för att ge frukt, frukt som består. 
• Jag är älskad av Jesus. Vad betyder det? 
• Jesus har utvalt mig. Hur? Vad betyder att älska sin nästa som Jesus gjorde. Det nya budet? 
• Jesus kallar oss ut ur världen som inte känner Fadern. Vad är det för paradox? 
• ”Den Helige Anden kommer och då ska ni vittna om mig”. Hur blir detta möjligt? 
• Allt detta förkunnades och undervisades det om i de första generationerna av församlingar 

under kanske 300–400 år. 
  
26/4 2022, Joh.16 Hjälparen, varför? 
 
Ondskan och Putinregimens existens, med besinningslöst våld ända ned till soldaterna mot civila, 
kunde vi inte undkomma i vårt samtal. Hur kan vi få in Jesus i det oroliga existentiella 
sammanhanget?   Vi läser om lärjungarna som från Jesus får höra oerhört mycket på kort tid. ”Detta 
har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall! När de onda tiderna kommer så ska ni minnas vad jag 
sagt” Gäller det oss 2022?  
”Hjälparen ska komma. Han ska visa vad synd, rättfärdighet och dom är”.  
Var finns Hjälparen hos oss idag? Nu när Jesus är uppstånden och finns hos Fadern så sänder han oss 
Hjälparen. Vad betyder det då för mig? Är Hjälparen, Bibelordet, du och jag i samtal en bra 
kombination? Julen och Påsken är manifesterade genom stora Glädje- och Tacksamhetshögtider. 
Men hur ”festar” vi med att vi har fått Hjälparen som Löfte och därmed Hoppet?   Hur var det med 
gåvorna och frukten? Inte utan Hjälparen!  Vi blev inte alls färdiga med Joh. 16. 
 
10/4 2022, Joh.17: Jag ber att de alla ska bli Ett och vara i Oss 
 
Nu har vi läst Avskedstalet eller Kärlekstalet som är en höjdpunkt i evangeliet. Detta kapitel 17 
handlar om hur vi som hört Ordet kan hålla ihop och hålla fred. 



Vi pratade om innebörden av förhärligad. Joh. 17 återkommer till ordet förhärligad vid flera tillfällen. 
En del av meningen med livet är som Jesus säger, i det vi läste för några veckor sen (15:8) ”Min Fader 
förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar”.  
Samtalet rörde sig också om att leva i världen men inte av världen. Vad innebär det att inte tillhöra 
världen men att vara kvar i den. Som Jesus ber om både för sig själv men också för sina lärjungar. 
Vi kom in på att ”alla ska bli ett” som det står i vers 21 och hur det ser ut i kyrkorna med ekumenik 
och samverkan. Att det finns olika uttryckssätt och svårigheten att mötas i det men också 
möjligheten att se skatter i olika sammanhang. 
Om just allt detta ber Jesus i ett helt kapitel när han lyfter blicken mot himlen.  
Gissa om Johannes tog intryck för hela sitt långa liv. ”Detta lovar jag att berätta om”, tror vi han 
tänkte där ha stod bredvid med tårar. Han som var så nära sin älskade Jesus. 
 
24/5 2022, Joh.18: Vem söker ni? 
 
Samtalet idag handlade bland annat om följande: 
-        Jesu uttalande av ”Jag är” som fick översteprästerna, fariséerna och vaktstyrkan att falla till 
marken. Vad var det som gjorde det? Var det förvåningen över uttalandet eller något annat? Var 
deras frågor en provokation för att försöka få honom att säga ”Jag är”? (Jmfr Moses och den 
brinnande busken) 
-        Jesu överlämnade sig helt själv och Johannes fokuserar på Jesus agerande snarare än på Judas. Vi 
samtalade även omkring Judas roll och hans ånger över det han gjort som det står om i 
Matteusevangeliet. Johannes skriver ”han som förrådde”. Kan han ha gjort det flera gånger under 
vandringen med Jesus? Dömer vi Judas hårdare än Gud än till och med oss själva? 
-        Hur kommer det sig att Petrus hade med sig ett svärd? 
-        Vi samtalade en del kring översteprästerskapet på den tiden, hur det såg ut och om det finns 
något vi kan likna det vid idag. 
-        När Petrus förnekar Jesus så är han med ytterligare en lärjunge, vem var det och varför verkar 
inte den få samma frågor. Vi samtalade även kring varför Petrus behövde förneka Jesus om det hade 
någon poäng. Var det för att rädda sitt eget liv eller för att ödmjukas och fördjupas i sin relation till 
Jesus längre fram? 
-        Till sist samtalade vi om Pilatus roll mitt i det hela och hur han försöker bli av med uppgiften men 
till sist inte kommer undan. Hans fråga ”Vad är sanning?” gav också upphov till en del samtal. Finns 
det en sanning eller flera? Hur svårt det är att urskilja sanning i dagens samhälle. 
 
14/6 2022, Joh.19: Det är fullbordat! 
 
Det känns värdefullt att läsa om alla detaljer kring Jesus korsfästelse i en tid utanför påskfirandet. 
Det finns episoder att lägga märke till från Johannes själv som var ögonvittne. Han vill lyfta det som 
de andra tre evangelisterna inte hade sett. Tänk att nu få läsa vad Johannes såg och lyssnade till. När 
han hör Jesus ord så kommer han ihåg Psaltaren 22 som skrevs 1000 år innan. Jesus citerade verser 
därifrån hängande i korsets tvärslå. Johannes skriver det som var sant och ”för att vi ska tro att Jesus 
är Messias, Guds son och för att vi genom denna tro ska ha liv i hans namn”. 
Vi uppskattade att sakta förstå Jesus ord till Johannes och de fyra kvinnorna (Maria + Jesus moster + 
Josefs brors fru + Maria från Magdala) framför den blödande Jesus:  ”Kära kvinna, där är din son och 
Där är din mor”. Som äldste son visar Jesus en stund innan döden sin praktiska omsorg om sin mor. 
Nu lämnas ansvaret till Johannes själv som sen troligen tar med sig Maria till Efesos. Nu pekar Jesus 
på en ny omsorg som inte har grunden i släktskap utan till embryot till Församlingen…som består av 
Jesu efterföljare. 
 
Våra tankar gick också till de hemliga lärjungarna från Stora Rådet, Josef och Nikodemus, som i sin 
kärlek till Jesus skyndade sig att smörja och linda in den blodiga kroppen och lägga den i en grav bara 
ett 20 tal meter från Golgata, precis innan kl 18.00, kvällen innan storhelgen. Därför hade de 
bråttom. Det kan vara orsaken till att kvinnorna på påskdagsmorgonen ville göra om det hela, de 
köpte ju också kryddor och salvor. 
 



 
Nästa Läsargrupp är 30/8 2022 kl. 10:00 i Högbergskyrkan. Då handlar det om det 20:e kapitlet i 
Johannes evangelium. Guiden på sidorna 126–128. 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 vinter/vår 2022

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. 

Vintern 2022 började vi med att samlas digitalt via Messenger.
Från mitten av februari kunde vi åter träffas i Högbergskyrkan men med avstånd till varandra.  

Vi börjar alltid med en kopp kaffe när vi är i kyrkan….. sen flyter samtalet på

Vi fortsätter under våren och fram till sommaren att läsa det innehållsrika 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.



 18/1 2022, Joh.9. Hur reagerar mannen och fariséerna på helandet?

(Idag träffades vi digitalt via Messenger)



När Jesus skulle stenas i förra kapitlet försvann han och lämnade templet.

Nu möter vi honom igen gående där han möter en yngre man, blind från födseln. Lärjungarna som är judar befinner sig i en lärande period. De frågar nu: Hur är det nu, har han syndat eller hans föräldrar?”  Inget av det, svarar Jesus: ”Men nu ska Guds gärningar manifesteras i honom”. Så blir han seende och vi kan följa ett intressant resonemang mellan mannen, judar, grannar, föräldrar, fariséer och Jesus. Som slutar med att den unge seende mannen ger en underbar bekännelse på knä framför Jesus.  Jag tror! Hans liv är helt förvandlat!

Det var säkert många som stod bredvid och hade deltagit i alla dessa samtal under dagen.

Men var det några som också föll på knä framför Jesus? Jesus säger då till dem runtomkring mannen, jag har kommit och dragit upp gränslinjen mellan de som saknar och längtar efter ljuset och tror.

På den andra sidan gränsen finns de säkra som inbillar sig att de ser och vet och ger sig själva godkänt inför Gud. De ser inte ljuset.



1/2 2022, Joh.10. Vem är Herden? Är han Messias eller inte?



Nu kommer vi till den kända liknelsen om grinden till den trygga fårfållan och herden. Jesus liknar sig både som grind och herde. Vad tror du Jesus menar med att han är grind? Herdebilden fattar vi kanske och omsluter som en god liknelse. Men att ge sitt liv och få det tillbaka? Hur skulle judarna, som nu tränger på, fatta detta. Fattar vi? En del menar att Jesus är en demon. Andra säger, så kan en besatt inte tala och inte heller öppna ögonen på blinda. 

Vårt samtal fortsatte:

Hur känner vi igen Guds och Jesus röst idag?  Vad tar vi med oss från ledarskapbilden Jesus ger oss? Därefter berättar Johannes om Jesus samtal under tempelfesten i kalla december med många judar.

De omringar honom med hätska frågor: Om du är Messias så säg det öppet. Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Så får vi vara med om ett nytt laddat samtal där man tar upp stenar och talar om att Jesus hädar då han bara är en människa. Fadern har helgat mig. Jag är Guds Son. Fadern är i mig och jag i Fadern.  Man försökte gripa honom men Jesus begav sig österut till Jordan där Johannes hade döpt. Nu blev samtalet ett helt annat och många kom till tro, då de sett att allt Johannes hade sagt om Jesus var sant. 







15/2 2022, Joh.11. Död, Uppståndelse och Liv



Denna samling landade i dubbel bemärkelse kring död och uppståndelse. Lasarus blir svårt sjukt och systrarna kallar på Jesus. Men Jesus kommer inte direkt? Varför sviker Jesus, tycker Marta och Maria. Nu är det ju försent, när han äntligen kommer.

Men för Jesus är inget för sent. Efter 4 dagar som död ropar Jesus ut Lasarus från graven med bindlarna på. Johannes är en mästare i att beskriva de olika dialogerna och guiden ger oss bakomliggande förklaringar till händelserna och vi fick samtala om mycket denna märkliga förmiddag, då vi fick ett annat dödsbud. En av anledningarna att samlas och lyssna på varandras frågor och tankar är just att få andra vinklingar på ett bibelavsnitt eller vardagens frågor.

Frågan om Uppståndelsen är så mycket mer. Jesus säger att Lasarus ska uppstå. Javisst säger Marta, det vet jag väl, på den yttersta dagen. Då, precis då, säger Jesus till Marta: ” Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?”  Marta svarade på sitt sätt i vers 27 och vad svarar du och jag? Hur lever vi vårt hopp?

Med detta uppseendeväckande under att väcka en död från en gravkammare är beslutet klart. Jesus ska mördas. Han ska bort innan han förför folket totalt. Nu börjar jakten ledd av den religiösa makten. Men även där bland mörkrets män finns profetian: Läs v 49–50. Vi närmar oss påsken och i de efterföljande 7 kapitlen ska vi nu lyssna till Jesus under hans sista 6 dagar.    



1/3 2022, Joh.12. Den som älskar sitt liv förlorar det



Kriget har vänt tillbaka till Europa. Senare idag sa Zelenskyj i sin sluthälsning i talet till EU parlamentet: Ljuset ska övervinna mörkret.  Ingen i världen vet nu vad som kommer att hända…. 

I detta 12te kapitel, första halvan av Johannes evangelium, talar nu Jesus om sin kommande död. Och han är fylld av oro. 

Människorna undrar: Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Vem är denne Människoson? Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.”    

Kapitlet inleds med en festmåltid för Jesus. Maria, Marta och den nyuppväckte Lasarus deltog praktiskt och passade upp. Nu händer ett verkligt Möte med Jesus. Maria tar sin dyrbara (en årslön) nardusbalsam (0,3 l) och smörjer Jesus fötter så mycket att hon måste torka dem med sitt hår.

Tala om Mötet med Jesus. Detta är hjärtats tacksamhet inför Jesus. Vilken förebild! Och Johannes berättar t o m om den härliga doften som fyllde hela huset, det var inte bara i ett litet rum som festen till Jesus ära hölls. 



15/3 2022, Joh.13. Nu börjar den andra delen om ”Människosonens förhärligande”



Vårt samtal blev livligt. Det är mycket som inte förstås direkt. T ex vad menas med Förhärligande.

Kanske det svårförståeliga är det vi behöver när vi möter Jesus på alla möjliga sätt.

Läsargruppen läser, samtalar och förstår inte allt. Men vissa saker bär man inombords efter samtalet. Johannes skrev detta evangelium ca 20–30 år efter de andra 3 evangelisterna. Han var kanske bara omkring 20 år när han var närmast Jesus just i passionsveckan och ”sög år sig allt”. Det fick mogna i 40–60 år. Vad betyder det att Jesus i bara tunika och stor handduk kring livet tvättar 24 smutsiga, svettiga fötter, även Judas? Läs gärna verserna 4–10. Hur gick det till egentligen när Jesus som värd räckte det formade brödet med sås och kött i till Judas, v 26? En älskad, vädjande hedersbetygelse till Judas att det inte är för sent att ändra sig? Inte ett utpekande. Men Judas tar brödet, vänder sig och lämnar rummet raskt till allas förundran utom Jesus, Petrus och Johannes. Det var natt.

Vi kallar Judas reaktion Förnedrande mot Jesus. Men Johannes beskriver händelsen. Och vi vet vad Judas nu gjorde. Dödsmaskinen sätts i rörelse och vi som kristna och otroende är nu med i världshistoriens största händelse. Jesus säger att ”Nu är Människosonen förhärligad”. Inte förnedrad. Nu med Förhärligandet börjar det vi gärna så vackert kallar Passionshistorien. Men det är en kamp mellan ljus och mörker. Den som idag fortsätter. Och vi får fortsätta att bearbeta förhärligandeprocessen….



29/3 2022, Joh.14. Nu summerar Johannes Jesus förkunnelse till oss som lärjungar



Vad är det som händer egentligen? Lärjungarna har levt nära Jesus i tre år. Ska de förlora sin Mästare? Jesus är fullständigt transparent i detta ögonblick. ”Känn igen oro. Ni tror ju på Gud, tro också på mig. I min Faders hus finns många rum. Jag går nu bort för att bereda en plats åt er. Jag kommer tillbaka igen och ska ta er till mig. För att ni också ska vara där jag är. Ni känner vägen dit?”



Sen kommer lärjungarnas frågor. Gör vi? Vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?

Så kom alla våra frågor också. Det är bara genom frågor som lärjungarna kom framåt.

Det är likadant idag. Att tro sig veta svaren kan förblinda. Men att tro, att ha 100% tillit till Jesus öppnar våra ögon. Trots frågorna säger Jesus. ”Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska sända er Hjälparen. Min frid lämnar jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

” Jag säger er detta, innan det sker, så att ni ska tro när det sker” 

Så är vi dag med i processen genom Guds heliga Ord, som vi alltid bär med oss. Idag 2022 är det ännu mer sant då det finns i appen i telefonen.



12/4 2022, Joh.15. Att känna Fadern?



Johannes hade 3 intensiva år med Jesus och har under sina 50–60 år efter himmelsfärden funderat, mediterat, reflekterat och gjort anteckningar. Sen har Johannes berättat för sina lärjungar från de förtätade summeringar som Jesus gav sina lärjungar några dagar innan han greps och förnedrades. Nu kan vi läsa dem men det må vara förmätet av oss att tro oss förstå dessa mysterier, denna radikalitet och oerhörda hängivenhet som finns i Avskedstalen. Vi avhandlar ett ”fullmatat” kapitel på drygt 1 timme.  Några begrepp blev det samtal kring

· Den sanna vinstocken, ”Jag är” begreppet igen, livets källa, förbindelsen? Hur blir vi kvar? 

· Här kommer bilden av det viktiga växandet igen för att ge frukt, frukt som består.

· Jag är älskad av Jesus. Vad betyder det?

· Jesus har utvalt mig. Hur? Vad betyder att älska sin nästa som Jesus gjorde. Det nya budet?

· Jesus kallar oss ut ur världen som inte känner Fadern. Vad är det för paradox?

· ”Den Helige Anden kommer och då ska ni vittna om mig”. Hur blir detta möjligt?

· Allt detta förkunnades och undervisades det om i de första generationerna av församlingar under kanske 300–400 år.

 

26/4 2022, Joh.16 Hjälparen, varför?



Ondskan och Putinregimens existens, med besinningslöst våld ända ned till soldaterna mot civila, kunde vi inte undkomma i vårt samtal. Hur kan vi få in Jesus i det oroliga existentiella sammanhanget?   Vi läser om lärjungarna som från Jesus får höra oerhört mycket på kort tid. ”Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall! När de onda tiderna kommer så ska ni minnas vad jag sagt” Gäller det oss 2022? 

”Hjälparen ska komma. Han ska visa vad synd, rättfärdighet och dom är”. 

Var finns Hjälparen hos oss idag? Nu när Jesus är uppstånden och finns hos Fadern så sänder han oss Hjälparen. Vad betyder det då för mig? Är Hjälparen, Bibelordet, du och jag i samtal en bra kombination? Julen och Påsken är manifesterade genom stora Glädje- och Tacksamhetshögtider. Men hur ”festar” vi med att vi har fått Hjälparen som Löfte och därmed Hoppet?   Hur var det med gåvorna och frukten? Inte utan Hjälparen!  Vi blev inte alls färdiga med Joh. 16.



10/4 2022, Joh.17: Jag ber att de alla ska bli Ett och vara i Oss



Nu har vi läst Avskedstalet eller Kärlekstalet som är en höjdpunkt i evangeliet. Detta kapitel 17 handlar om hur vi som hört Ordet kan hålla ihop och hålla fred.

Vi pratade om innebörden av förhärligad. Joh. 17 återkommer till ordet förhärligad vid flera tillfällen.

En del av meningen med livet är som Jesus säger, i det vi läste för några veckor sen (15:8) ”Min Fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar”. 

Samtalet rörde sig också om att leva i världen men inte av världen. Vad innebär det att inte tillhöra världen men att vara kvar i den. Som Jesus ber om både för sig själv men också för sina lärjungar.

Vi kom in på att ”alla ska bli ett” som det står i vers 21 och hur det ser ut i kyrkorna med ekumenik och samverkan. Att det finns olika uttryckssätt och svårigheten att mötas i det men också möjligheten att se skatter i olika sammanhang.

Om just allt detta ber Jesus i ett helt kapitel när han lyfter blicken mot himlen. 

Gissa om Johannes tog intryck för hela sitt långa liv. ”Detta lovar jag att berätta om”, tror vi han tänkte där ha stod bredvid med tårar. Han som var så nära sin älskade Jesus.



24/5 2022, Joh.18: Vem söker ni?



Samtalet idag handlade bland annat om följande:

-        Jesu uttalande av ”Jag är” som fick översteprästerna, fariséerna och vaktstyrkan att falla till marken. Vad var det som gjorde det? Var det förvåningen över uttalandet eller något annat? Var deras frågor en provokation för att försöka få honom att säga ”Jag är”? (Jmfr Moses och den brinnande busken)

-        Jesu överlämnade sig helt själv och Johannes fokuserar på Jesus agerande snarare än på Judas. Vi samtalade även omkring Judas roll och hans ånger över det han gjort som det står om i Matteusevangeliet. Johannes skriver ”han som förrådde”. Kan han ha gjort det flera gånger under vandringen med Jesus? Dömer vi Judas hårdare än Gud än till och med oss själva?

-        Hur kommer det sig att Petrus hade med sig ett svärd?

-        Vi samtalade en del kring översteprästerskapet på den tiden, hur det såg ut och om det finns något vi kan likna det vid idag.

-        När Petrus förnekar Jesus så är han med ytterligare en lärjunge, vem var det och varför verkar inte den få samma frågor. Vi samtalade även kring varför Petrus behövde förneka Jesus om det hade någon poäng. Var det för att rädda sitt eget liv eller för att ödmjukas och fördjupas i sin relation till Jesus längre fram?

-        Till sist samtalade vi om Pilatus roll mitt i det hela och hur han försöker bli av med uppgiften men till sist inte kommer undan. Hans fråga ”Vad är sanning?” gav också upphov till en del samtal. Finns det en sanning eller flera? Hur svårt det är att urskilja sanning i dagens samhälle.



14/6 2022, Joh.19: Det är fullbordat!



Det känns värdefullt att läsa om alla detaljer kring Jesus korsfästelse i en tid utanför påskfirandet.

Det finns episoder att lägga märke till från Johannes själv som var ögonvittne. Han vill lyfta det som de andra tre evangelisterna inte hade sett. Tänk att nu få läsa vad Johannes såg och lyssnade till. När han hör Jesus ord så kommer han ihåg Psaltaren 22 som skrevs 1000 år innan. Jesus citerade verser därifrån hängande i korsets tvärslå. Johannes skriver det som var sant och ”för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att vi genom denna tro ska ha liv i hans namn”.

Vi uppskattade att sakta förstå Jesus ord till Johannes och de fyra kvinnorna (Maria + Jesus moster + Josefs brors fru + Maria från Magdala) framför den blödande Jesus:  ”Kära kvinna, där är din son och Där är din mor”. Som äldste son visar Jesus en stund innan döden sin praktiska omsorg om sin mor. Nu lämnas ansvaret till Johannes själv som sen troligen tar med sig Maria till Efesos. Nu pekar Jesus på en ny omsorg som inte har grunden i släktskap utan till embryot till Församlingen…som består av Jesu efterföljare.



Våra tankar gick också till de hemliga lärjungarna från Stora Rådet, Josef och Nikodemus, som i sin kärlek till Jesus skyndade sig att smörja och linda in den blodiga kroppen och lägga den i en grav bara ett 20 tal meter från Golgata, precis innan kl 18.00, kvällen innan storhelgen. Därför hade de bråttom. Det kan vara orsaken till att kvinnorna på påskdagsmorgonen ville göra om det hela, de köpte ju också kryddor och salvor.





Nästa Läsargrupp är 30/8 2022 kl. 10:00 i Högbergskyrkan. Då handlar det om det 20:e kapitlet i Johannes evangelium. Guiden på sidorna 126–128. 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.

