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Johannes er, mer enn de andre evangelieforfatterne, opptatt av å få frem hvem Jesus 
var. Han fokuserer på å fortelle om de ekstraordinære tingene Jesus sa om seg selv.  
 
I Joh 7 møter vi Jesus i en tid hvor omstendighetene rundt ham begynner å bli 
kompliserte. Han var blitt viden kjent, men noen mennesker tok anstøt av noen av de 
tingene han gjorde og underviste om. Noen var til og med ute etter å drepe ham (7,1). 
Derfor oppholdt han seg i en mindre befolket del av landet, nemlig Galilea.  
 
Brødrene til Jesus ønsket at han skulle dra sørover til Jerusalem for en stor høyttid sånn 
at han kunne bli sett og hørt av mange flere mennesker (7,3-4), selv om brødrene hans 
ikke trodde på ham (7,5). De trodde at han utførte mirakler, men de trodde ikke de 
tingene han sa om seg selv. Men Jesus kunne ikke følge deres planer, for hans tid var 
ennå ikke kommet (7,6-9), derfor ble han igjen i Galilea. Jesus var koblet på Guds plan 
og fulgte Guds vilje, ikke brødrenes menneskelige planer. 
 
Mange disipler hadde sluttet å følge Jesus på grunn av at budskapet hans var for noen 
vanskelig å svelge (7,7). Jesus kom ikke bare med et budskap om kjærlighet og om at 
alt var perfekt, men han kom med sannheten om at verdens gjerninger er onde. Den 
harde virkelighet i hans budskap fikk mange til å slutte å følge ham.  
 
Men en tid etter at brødrene dro til Jerusalem, drar også Jesus dit, men i hemmelighet 
(7,10). Mange var ute etter å drepe Jesus, men tiden for hans død var ennå ikke 
kommet, derfor reiste han ikke åpenlyst. Gud hadde fortsatt en plan for ham.  

I Jerusalem snakket folk om Jesus og hadde en forventning om at han skulle 
dukke opp i denne høyttiden. De som ønsket å drepe ham, lette etter ham. Andre 
diskuterte hvem Jesus var, om han var god eller en som ledet folket vill (7,12-13). 

Jesus drar til tempelet for å undervise der (7,14). Folket ble overrasket over 
hvordan en tømrersønn fra landsbygda kunne stå i tempelet og undervise med så mye 
kunnskap uten noen form for utdannelse (7,15). Jesus forklarer at visdommen ikke 
kommer fra ham selv, men fra Gud (7,16). Å høre Jesus var som å høre Gud selv. 
Utfordringen til de som lyttet på, var at Jesus appellerte til deres kjennskap til Gud, og 
sa at de som kjenner Gud, vet at det Jesus sier er sant (7,17).  

 
Jesus fortsatte å undervise, men konfronterte fariseerne, de som hadde vært ute etter å 
drepe ham. De hadde beskyldt ham for å bryte loven, men Jesus påpekte deres hykleri 
ved at de selv brøt et av de største budene, fordi de ønsket å ta livet hans (7,18-24).  
 
Det kan være vanskelig å bli konfrontert med sannheten, for sannheten er ikke alltid det 
vi ønsker å høre. Jesus kom for å fortelle menneskene at de må vende om og at han 
måtte dø for vår skyld. Vi bli nødt til å ta et valg mellom å enten tro på ham, eller ikke.  
 Men når man kjenner Gud, så forstår man at dette er et sant og kjærlig budskap. 
Og det begynner med at vi blir kjent med Jesus og undrer oss over hvem han er, slik 
som menneskene i tempelet. Og når man etterhvert blir kjent med ham, så begynner 
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man å tro at budskapet hans er sant, det budskapet som mange av disiplene ikke ville 
høre. Og når man tror på budskapet, så forstår man at Gud har en større plan for oss. 
Man ser det Jesu brødre ikke så da de ba Jesus om å dra til Jerusalem, at Han har en 
tid og et sted for de som ønsker å følge hans vilje. 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• I Joh 6, omtrent et halvt år før handlingen i Joh 7, holder Jesus en viktig tale (fra 
v 22). Men det han sier får mange av hans tilhørere og disipler til å slutte å følge 
ham. Hva var det som gjorde at de ikke ville følge ham mer? 
 

• Jesu budskap kan ofte oppleves som støtende. Hva skal til for at et menneske 
skal åpne seg for den sannheten Jesus forkynte? 

 
• Flere steder i evangeliene kan vi lese ting som tyder på at forholdet mellom Jesus 

og hans biologiske familie til tider var anspent (Matt 12,48-50; Mark 3,20-21; 
Mark 6,3-6; Joh 7,5). Likevel ble to av Jesu brødre apostler og har skrevet bøker 
som vi finner i Bibelen i dag - Jakobs og Judas’ brev. Hva tror du skjedde i 
mellomtiden? 
 

• I Joh 7 kjente ikke Jesu brødre Guds plan. Hvordan kan vi «koble oss på» Guds 
tanker? 

 
 
 

 
	  


