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41 Men då de Hnnu icke sindernas iörlåtelsei hans namn
trodde för glädjes skull och predikas för alla folk, men först
voro för~mdrade, sade han till I i .T erusalem.
dem: Hafven I här något att
A.~. 13: ~8; 1 Jh. 2: 12.
äta?
.Th. 21: fl.
48 I aren vIttnen om allt detta.
42 Och de gåfvo honom ett
Jh. 15: 27.
stycke stekt fisk och ?lågot af
49 Och se, jag sänder öfver
eder min Faders löfte j men I,
en honungskaka.
stannen kvar i staden J ermm
43 Och han tog det och åt lem, till dess I blifven beklädda
däraf i deras åsyn.
med kraft från hi5jden.
44 Men han sade till dem: Jh. 14: 20; Hi: 26; 16; 7; Ag. 1: 4;
Dessa äro de ord, som jag talade
50 Och h~~P' rurde dem ut
till eder, då jag ännu var med
eLler, att allt måste uppfyll m'!, till Betania; och han upplyfte
som iir skrifvet om mig i Mo- sina Minder och välsignade dem.
'l
h'
l'
h
Ag. 1: 9.
ses ag oc l proteterna oc
51 Och det hände sig,- i det
i psalmerna. Mt. 1& 21; 17: 22; han, vlilsignade dem, att han
20: 18; Mlr. 8: :n; 9: :ll; 10: 33;
skildes ifrån dem och upptogs
J,k. 9: 22; 18: 33.
45 Då öppnade. han deras till himmelen.
Mk. 16: 19; Ag. l: 9.
sinne till att förstå skrifterna.
4G Och han sade till dem:
' 52 Och de tillbåJo honom;
Så iiI' det skrifvet, att Kristus och så återvände de till J e1'u
skulle lida och på den tredje salem med stor glädje.,
53 Och de voro alltid i helgedngell uppstå från de döda;
PH. Hi: 10; Ag. 17: 3.
domen, prisande och lofvande
47 och sinnesändring och G'ld. Amen.

Evangelium enligt Johannes.
1 KUllitlet.

I

2 Detsamma var ibegynnel-

J esus är Gud. Kristus är människa. I sen hOR Gud.

Johannes vittnar om Jesus och vi3 Genom det blef allt;
sal' pä Guds ~~mm. Jesus bUar utan det blef alls jntet
Flhppus.
l laI. bl'f'
'
l VI't •

r

var. Ordet, och
l , begynnelsen
Ordet var hos Gud, och 01'det var
. GutI "

Or d s. 8 : 22, f .;
Jh. 10: 33, 36; l Jh l: 2;
Upp. 19: 13.

och
Rom

Rf. 3: 9; Kol. 1: 15, 16; Rbr. 2: 10.

4 I det var lif, och Lii'vet
var människorn, as 1J'11,s "
Joh. 5: 26; l Jh. 5: 11.

5 och Ljuset lyser i mörk

Joh. 1:
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ret, och mörkret fattade * det den enföddes hHrlighet från Fa
icke. Es. 60: I; Jh. 8: 12; 12: 46. dren. Mt. l: 16. lR: Lk. 1: 31; 2: r;
G'En man uppträdde, slind l Tim. 3: III; l\U. 17: 2; Kol. l: 19:
från Gud, och hans namn var
15 Johannes' vittnade om
J ohannes.
Mal. 4: 5; Mt. 3: 1; honom och ropade och sade:
ll: u; 17: 10,11; Mk. l: 2; Lk.l: 13; Denne var det, om hvilkenjag
3: 2; 7: 20.
sade: Den som kommer efter
7 Denne kom till ett vitt mig, han har varit flire mig;
nesbörd, för att vittna om Lju- ty han var flirr iin jag.
set, på det att alla skulle tro Mt. 3: 11; Mk. l: 7; .TI!. 3: 26, 31.
16 Och af hans fullhet hafva
genom honom.
8 Icke vnr han Lj uset; men vi alla fått, och (let nåd för
han leom {'ör att vittna om nåd ***.
Jh. 3: 34; Kol. 2: 3, 9.
Ljuset.
17 Ty lagen blef gifven ge
nom Moses, nåden och sanuin
D
g et var det sanna ljuset, gen kom genom Jesus Kristus.
2 Mos. 2Q: 1, f.; 5 Mos. 5: 6, f.
som upplyser hvarje miinniRkn,
18 Ingen har llIlgonsin Rett
i det att det kommer i vHrlden.
Jh. 3: 19; 9: ö; ]2: 35.
Gud; den enflidde Sonen Rom
10 l viirIden var det, och iiI' i Ij'adl'cns sköte, han har
världen blef genom det, och förkIarnt ltOr/ont. 2 Mos. 33: 20;
världen kände honom icke.
Mt. 11: 27; Lk. ]0: 22; JIt. 6: 46;
Ebr. 1: 2.

1 Tim. G:

lO; ]

Jh. 4: 12.

11 Han kom till sitt eget,

19 Och detta iiI' Johannes'

och hans egna 1110ttogo honom
icke.
12 Men åt nlln dem, som
mottogo honom,gafhanmakt**
att blifva Guds barn dem som
tro på hans namn; ,

vittnesblird, då Judarna siinde
prester och leviter från .Tern
salem, .,rör att fl'[Lga honom:
Hvem ar dn?
..
Jh. 5: .~3.
20 Och han bekande och for
neka~? i~ke; ?~h han bekände:
Icke ar Jag I\.l"lstus.

Rom. 8: Jö, 16; Gal. 3: 26; 2 Pet.
]: 4; l Jh. 3:

J.

I

.Jh. 3: 23; Ag. 13: 2ö.

13 hvilka hafva blifvit födda,
21 O~h d.~ frågad~ honom:
icke af blod, icke heller af kötts H vad du? Ar ~n Eh!18? O~h
vilja, icke heller af någon mans han sade: J ag ar det ICke. Ar
vilja, utan af Gud.
du . profe~en? Och han sva
JIt. 3: ö; l Pet. 1: 23; Jak. l: 18.
5 Mos. 18: 15.
mde: Ne}
14 Och Ordet bIef kött, och
22 Då sade de till bonom:
han bodde ibland oss, full med H vem iir du? pt\ det att vi må
nåd och sanning, och vi skå- gifva dem svar, som hafva sändt
dade hans härlighet, såsom oss. H vnd säger du om dig själf?

* Eller: öfvel'väldigade
** Eller: rättighet . ;
*** Egelltl. nåd i stället för

näd, den ena nåden efter den andra.
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23 Han sade: »J ag är en 1'0- lledfnru såsom en dufva från
pandes rÖNt i öknen: Gören himmelen, och h!tn förhlef öf
Herrens väg rak»; såsom pro- ver honom.
fe\en Esaias sade.
Es. 40: 3;
Mt. ?: 16; Mk. 1: 10; LIr. il: 22
Mt. 3: 3; Mk. 1: 3; Lk. 3: 4.
33 A fven jag kände honom
24 Och de utsända· vom af icke; men den som sände mig
fari~eerna.
för att döpa med * vatten, han
25 Och de frågade honom sade till mig: Den öfver hvil
och sade till honom: H varIör ken du får se· Anden ned fara
döper du då, om du icke är och förhlifva öfver honom, han
Kristus, icke heller Elias, icke iiI' den 7 som döper med * den
Helig~; Ande.
Mt. 3: 11.
heller profeten?
26 J oharmes svarade dem och
34 Afven jag har sett och
··
S de : J ag d opel'
,Il
me. d* vatt en; vittnat, att denne är Guds Son.
mel' midt ibland eder står den,. 35 Dagen därefter stod J o~
som I icke kännen.
hannes där åter, och två af
Mt. 3: 11; Lk. 3: 16.
hans lärjungar.
27 Han är den, som kommer .. 36 Och llitr han såg på Je
efter mig, hvilkcn har varit sus, som gick där fram, sade
före mig; hvilkens simrem. jag. han: Se, Guds Lamm.
37 Och dc två lärjungarna
icke .är värdig att upplösa.
28 Detta skedde i Betania, hörde honom så tala och följde
på andra sidan Jordan, där Jesus.
.
Johannes döpte.
38 Men Jesus vände sig om
'>9 Dag'e d'·r· .. T h
och såg, att de följde honom,
.., J e nk et pa S~l,g • O an- och sade till dem: H vad söken
h·
nes
. h esus
d S omma
G d Lbll honom I'? Då sa' de de t'll
l
onom ..
oc sa e: e, u s amm,som R bbi h··lk t b t d . M"
borttager världens ~ynd.
a , VI ~
e y er.
a
2 Mos. 12: 3; Es. 53: 7; l Kor. 5: r; stare, hvar vlsta~ du?
l Pet. 1: 19.
39 Han sade tIll dem:. Kom
30 Denne är det om hvilkcn men och sen. De komm\) och
jag sade: Efter ~ig k?mmer I sågo, hvar han vistades; och
en man, som har vant fUre de blefvo kvar den ~age~ hos
mig; t;:y. han yar förr än jag. h.onom. Det var omkrmg t10nde
31 Afven Jag kände honom tImmen.
ic~e; men på det att han skulle
40 Andreal'l,SimonPetri bro
hhfva uppenharad för Israel, der var. en af de två som hade
fördenskull kom jag och döper hört detta af Johanrids och följt
Ag. 1: 5. Jesus..
med* vatten.
32 Och Johannes vittnade,
41 Denne fann först sin bro
sägande : Jag har sett Anden der Simon och sade till honom:
" Ordagrant; i

f

I
I,

I
"

·Toh. l:
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Vi haf'va funnit Messias, hvil då dn var nnder fikontriidet)
ket betyder: Kristus ·lt.
såg jag dig.
Ps. 139: •.
Mt. 4: 18.
49 N atanaeI svarade och sade
42 Och han förde honom till ti1l honom: Mästare, du är Guds
Jesus. Jesus såg på honom Son; du iir Israels Konung.
och sade: Du är. Simon, J o
50 Jesus svarade och ~ade
nas' son; dn skall heta Kefas, till honom: Emedan jag sade
h vilket betyder: Petrus ·lt*.
dig, att jag såg dig nnder fikon
Mt. 16: 18.
trädet, tror dn; större ting än
43 Dagen därefter ville .J e" dessa skall du få se.
51 Och han sade till honom:
~ms gå till Galileen; och han
fann Filippns och sade till ho Sanncrligen, sannerligen säger
jag eacr: Från denna stund
nom: Fi51j mig.
44 }\{en Filippus var från skolen I få se himmelen öp
Betsaida, från Andreas' och pen, och Guds änglar fara upp
och fara ned efver människans
Petri stad.
l l\'[OR. 2R: 12; lIit. 4: 11;
.45 Filippus fann Natanael Son.
IJk. 22: 43; '14: 4; Ag. 1: 10.
och sade till honom: Den, om
hvilken Moses har skrifvit i
2 KUI.itlet.
lagen, lifvensom profeterna,
hafva vi fnnnit, .J esns, .Tosefs Bröllopet i Kana. ,Jesus far upp
son, från Nasaret. 1 Mos. 3: 15; till Jerusalem, renar helgedomen
22: 18; 49: 10; 5 Mos. 18: 18; 2 Sam.
7: 12; Es. 7: 14; 9: 6; 40: 10, Il; 45: 8;
MI: l, f.; Jer. 23: 5; 33: 14; Hes.
:H: 2:l; :37: 24; Dan. 9: 24; Mik. 5: 2;
Sak. G: 12; 9: :I; Mt. '1: 23; LIr. 2: 4;

Jh. 7: 41, 42.

46 Och Natanael sade till
honom: Kan något godt vara
från Nasaret? FjJippus sade
till honom: Kom och se.
Jh. 12: 21.

. 47.T esns såg N atanacI kom

mR till honom och sade om
honom: Se i sanning en Israe
lit, i hvilken icke iir något svek.
Ps. 32: l, 2.

48 NatanaCI sade till honom:
H varat' känner du mig? Jesus
svarade ' och sade till honom:
Förrän Filippns kallade dig,

*

**

D. v. s. den smorde.
D. v. s. klippmannen.

och talar om sin kropps tempel.
ch på tredje da~en dä1:e.ffer

Oblef ett bröllop

l Kana l Ga
Iiieen; och .T mm moder VHr där.
2 Mell iifven .Jesus bIet' bjn
den, och hans lärjungar till
bröllopet.
3 Och då· 'det fattades vin,
sade .Jesn modcr till honom:
De lmfva intet vin.
4 Jesus sade till henne:
Kvinna, hvad har jag attg<il'a
med dig? Min stund har icke
äimu kommit.
5 Hans moder sade till tjä
narna: H vad helst han siiger
eder, det gi.iren.
6 Men där stodo enligt Ju
darnas bruk att rena sig sex
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vattenkrukor af sten, rymmande ,oxarna och slog ut vfixlarnas
hvardera' två eller tre ankare. penningar och kullstötte deras
Mk. 7: 3.
hord;
l\H. 21: 12;Mk. 11: 15;
Lk. 19: Hi.
7 ,resus sade till dem: Fyl
16 och till dem, som Hålde
len krukorna med vatten; och
de fyllde dem ända till hrädden. duf'vorna, sade han: 'l'agen
8 Och han sade till dem: bort detta härifrån; gören icke
Ösen llU uti och hären till min Faders hus till ett mark
bröllopsvärden ; och de buro. nadshus.
, 9 Men så snart värden hade
17 Och h~~nsJärjungar kommo
smakat på vattnet, som hade ihåg, att det är skrifvet: »Nit
blifvit vin - och han visste älskan för ditt hus skall för
icke, hvarifl'tm det 'var, men tära mig».
Ps. 69: 10.
18 Då svarade Judarna. och
tjänarna, HOm hade öst vattnet,
visste det - kallade värden till sade till, honom: H vad tecken
visar dtl oss, eftersom du gör
sig brudgummen ,
10 och sade till honom: fl var detta? 1\t:t. 12: 3S; lG: l; Kk. 8: 11;
Lk. 11: 29; .Jh. G: 30.
man sätter först fram det goda
19 Jesus svarade och sade
vinet, och när de hafva blifvit
druckna, då det, som är sämre. till dem: Bry ten ned detta tem-'
Du har gömt det goda vinet pel, så skall jag inom tre dagar
ända till nu.
resa upp det.
Mt. 26: 61;
27: 40; Mk. H: 58; 15:29.
11 Detta sitt första tecken
gjorde Jesus i Kana i Galileen
20 Då sade Judarna: På
och uppenbarade sin härlig fyrtisex ål' bIef detta tempel
het; och hans lärjungar trodde uppbygdt, och du skall resa
upp det inom tre dagar'?
på honom.
21 .Men han talade om sin
12 Därefter begaf han sig
kropps
tempel.
,
ned, till Kapernaum, han och
22 Därf(ir, när han hade upp
hans moder och hans bröder
stått från de döda, kommo hans
och hans lärjungar; och de blef Htrjungar illåg, att han hade
vo kvar där icke många dagar.
sägt detta; och de trodde skrif
13 Och Judarnas påskhögtid ten och det .ord, som Jesus
var nära; och Jesus begaf sig hade sagt.
Lk. 24: 8.
upp till .Terusalem.
23 När han nu var i .reru
14 Och han fann i helge salem vid påsken under hög
domcn dem, Hom Hålde Oxar tiden, trodde många på hans
och får och dufvor, och väx namn, dll de såga hans tecken,
larna sitta där.
som han gjorde.
15 Och han gjorde ett gis
24 Men själf förtrodde sig
sel af tåg och dref ut dem alla Jesus icke åt dem; därför att
ur helgedomen jämte fåren och han kände alla,

Joh. 2:

25.
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7 Förundra dig icke, att jag
25 och emedan han icke be
höfde, att någon vittnade om sade till dig: Ilmisten födas
människan; ty han visste själf, på nytt*.
hvad som Var i människan.
8 Vinden blåser, hvart han
Jh. 6: 64; Ag. 1: 2'; Upp. 2: 23.
vill, och du hör hans röst; men
du vet icke, hvarifrån han kom
mer, och hvart han far; så iir
3 Kal)itlet.
Jesus samtalar med Nikodemus om det ock mecl IlVar och en, som
har blifvit fudd af Anden.
nya födelsens nödvlindighet.
~Iren

det var en man af fari
lf~ seerna, och hans namn var
Nikodemus, en af Judarnas
rådsherrar. .
Jh. 7: 50; 19: 39.
2 Denne kom till Jesus om
natten och sade till honom:
Mästare, vi veta, att du har
kommit såsom en lärare från
Gud; ty ingen kan göra dessa
tecken, som dn gör, utan att
Gud är med honom.
Jh. 9: 16, 33; Ag. 10: 38.

Pred. 11: 5; 1 Kor. 2: 11; Ps. 110: 3.

9 Nikodcmus svarade och
sade till honom: Huru kan
detta ske?
Jh. G: 52, 60.
10 Jesus svarade och sade
till honom: Är du Israels lä
rare och vet icke detta?
11 Sannerligen, sannerligen
säger jag dig: Vi tala,· hvad
vi veta, och hvad vi hafva sett,
det vittna. vi; och vårt vittnes
börd mottagen I icke.
Jh. 7: 16; 8: 16, 28; 12: .9; 14: 2-'.

3 Jesus svarade och sade
12 Tron I icke, när jag har
till honom: Sanneriigen, san sagt eder jordiska ting, huru
nerligen säger jag dig: Utan skolen' I då tro, om jag säger
att en blir född på nytt *, kan eder himmelska ting'?
han icke se Guds rike.
13 Och ingen har farit upp
'l'it. 3: 5. .
till
himmelen utom den, som for
4. Nikodemus . sade till ho
ned från himmelen, människans
nom: Huru kan en människa Son, som är i himmelen.
födas,' när hon är gammal?
Jh. 6: 62; Ef. 4: 9; Kol. 3: 9.
Icke kan hon väl åter gå in
14 Och likasom Moses upp
i sin moders lif och födas '?
höjde ormen i öknen, så måste
5 Jesus svarade: Sannerligen, ock människans Son upphöjas,
sannerligen säger jag dig: Utan <1 Mos. 21: 9; 2 Kon. 18: .; Ps. 22: 7;
Jh. 8: 28; 12: 32; 19: 39.
att en blir född af vatten och
15
på det att hvar och en,
Ande, kan han icke ingå i
Mt. 18: 3; som tror på honom, icke må
Guds rike.
Mk. H;: 16; Lk. 7: 29, 30; Ag. 2: 38. förgås, utan hafva evigt Ii f.
LIr. 19: 10; Jh. 6: 27, 40,54.
6 Det, som har blifvit födt
16 Ty så älskade Gud värl
af köttet, är kött; och det,
som har blifvit födt af Anden, den, att han gaf henne sin en
är ande.
födde Son, på det atthvar'och
tE

Eller; ofva.Jlifr4n
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en, som tror på honom, icke må
24 Ty Johannes hade icke
förgås, utan hafva evigt lif.
ännu bli fvit kastad i fängelse.
nom. Ii: 8; 8: 38, 39; 1 J11. 4: 9.

Mt. 14: 3.

25 Så uppstod nu en tvist
17 Ty icke sunde Gud sin
bland
.1ohannes' litrjnngal' med
Son i viil'lden, pli det att han
någm
.Judar om rening.
skulle döma världen, utan på
26
Och
de kommo till J 0
det att 'världen skulle blifva
frälst. genom honom. Lk. 9: 56; hannes och sade till honom:
Miistare, den som val' med dig
JIt. 9: 39; 12: 47; 1 J11. 4: 14.
18 Den som tror på honom, på andra sidan J ordnn, den
han blir icke dömd i men den om hvilken dn har vittnat, se
som icke tror, han är redan han döper, och alla komma till
Mt. 3: 1 J;
di.;md, emedan han icke hal' honom.
Mk. ]: 7; Lk. 3:16; Jh. 1: 15.
trott på Guds enfödde Sons
27 J ohannes svarade och
namn.
Jh. Ii: 24;
sade:
Icke kan en människa
G: 40; 20: 31; Ag. 4: 12.
taga något, om det icke hal'
19 Men detta är domen, att blifvit henne gifvet från him
ljuset hal' kommit i världen, melen.
2 Ror. 4: 7; Jak. 1: 17.
och miinniskorna iilskade mörk
28 litren sjiilfva mina vitt
ret mer än ljuset i ty deras gill' nen, att jag snde: Icke är jag
ningar voro onda.
Kristus, utan jag iiI' sänd före
.111. 1: 5, 10, 1I; 18: 20, 37.
honom.
20 Ty hvar och en, som för Mal. :I: 1; l\ft. 11: 10: Mk. 1: 2;
öfvar det onda, hatar ljuset och J~k. 1: 11; 7: 27;Jh. 1: 6, 20 30.
kommer icke till ljuset, på det
29 Den som hal' bruden, han
ntt hans gärningar icke må är brudgummen; men brudgum
blifva bestraffade i
mens vän som stål' och hör
Job 24: 13, 15, 16; 1 Ror. 14: 24,25. honom, han glädes högligen
21 men den, som gUl' sannin öfver brudgummens röst; denna
gen, kommer till ljuset, på det min glädje är nu fullkomnad.
att hans giirningar må blifva
30 Rim bör tillväxa; men
uppenbul'U i ty de äro gjorda jag hör aftaga.
i Gud.
.
31 Den som kommer ofvan
ifrån,
han är öfver alla; den
22 Därefter kom Jesus och
som
iiI' från jorden, han är från
hnns lärjungar till judiska lan jorden, och från jorden talar
det i och där vistades han med han; den som komIner . från
dem och döpte.
J11. 4: 2.
himmelen, han är öfver alla.
32 Och hvad han har settoch
22 Men iifven Johannes höll
på att döpa i Enon nära Salim i hört, det vittnar han; och hans
t.y där VUl' mycket vatten; och vittnesbörd mottager ingen.
Jh. 5: 20; 8: 26; 12: 40; 14: 10.
de kommo och låto döpa sig.
33 Den som har mottagit
1 Sam. O: 4; Mt. 3: 6; Lk. ~: 7.
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180

Evangeliwrn

lums vittnesbörd, han har be vid brunnen. Det var omkring
seglat, att Gud är sannfiirdig. Rjette timmen.
l's. 25: 10; .TIl. 4: 42; Rom. 3: 4;
7 En kvinna från Samarien
1 J11. 5: 9, 10.
kom för att hämta vatten. .Je
34 Ty den som Gud har sändt,
sus sade till henne: Gif mig
han talar GndR ord; ty Gud
att dricka.
gifver lwnom icke Anden efter
S Ty hanR lärjungar. hade
mått.
Ps .. 45: 8; RR. 11: 2;
glttt
till st:tden f Lir att k1jpa
Jh. 1: 10; Ag. 10: as; Rf. 4: 7.
mnt.
35 Fadren iilskar Sonen, och
9 Då sade den samaritiRka
allt har han gifvit i hans hnnd.
kvinnan
till honom: Huru kan
l\It. 11: 27; 28: IS; Lk. 10: 22;
du, som iiI' en Jude, bedju mig,
, JIl. 5: 22; 17: 2; Ehr. 2: 8.
' 36 Den som tror på Sonen, Rom iiI' en RmnaritiRk kvinna,
han har evigt lit'; men den Rom att få dricka? Ty.Judar um
icke hörsammar Sonen, han gå:'! icke med Samariter.
2 Kon. 17: 24; Lk. 9: 52, {j~;
skall icke m 'se lif; utan Gnds
.111. 8: 48; Ag. lO: 8.
vrede fi5rblifver öfver honom.
10
JeRus
Rvarade och sade
Jh. G: 47; l Jh. 5: 11, 12; 5 Mos.
till henne: Förstode dn Guds
29: 20; 32: 32; 1 .Jh. :I: 22, 20.'
gåfva, och hvem den iir, som
säger till dig: Gifmig att drickn,
4 Kapitlet.
då bitde du honom, och han
Jesus hegifver sig äter till Ga~i~een gåfve dig lefvande vatten.
och sa~ntalar med den sama~'ltlska
Ps. 2:1: 2' Es. 12: :J.
kvmnan, botar en kunglIg
'I
,. .
'
.
tjänstemans son.
. 11 I\.Vl11T1an s:~de till honom:
l å sn' l·t 11 I-In...
•
Herre,
,
,t
n
dIen .r..
lOlnam,
l"
l
hdu
l' har ICke
.. d'nägot
} ösattfariseerna hade hört, att .m~, oc )rmll1Cn.llr )UP; IVIU:

B

Jesus
O"J'orde tie'la l;",trJung,tr
, OCI
]
,
• h
döpte ilet'a iin Johannes
2 - ehuru Jesus sjiilf icke
döpte, utan hans lärjungar 
;~ ]ii.mllade han .Judcen och
begat' sig åter till Galileell.
4 Men han måste g:1 genom
Samarien.
5 Si\. kom han då till en stad
i Samarien, Rom heter Sikar,
niira det Htycke land, 80m Jn
kob gaf sin son J oRef.

lfrand Ilat'tt dnt? da fa.lt det lef
van e vane.
.Ter. 2: I~.
12 Icke lir väl dn större än
V:1l' fader .Jakob, som gaf oss
brunnen och Rjiilf drack dii1'111'
med Hinn H1}nel: och Sill bOHknp '?
13 JesuH Hvarade och sade
till henne: Hvar och en, Horn
dricker af dettn vatten, skall
t\tcr Wrsta;
JI1. G: 58.
14 men hvilken som dricker
af det vatten, som jag skall
1 Mos. 33: 19; 48: 22; Jos. 24: 32.
gifva. honom, han skall icke
6 Men där var .Jakobs brunn. törsta till evig tid; utan det
Emedan nu Jesus var trött af vntten, som jng skall gifva ho
vandringen, satte hun Rig 8:L ned nom, skall blifvll i honom en
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kiilla med springande vatten
24 Gud är en Ande, och de,
till evigtIif.
som tillbedja honom, böra till
bedja i Ande och sanning.
Es. 55: 1; Jh. Il: 27, 35; i: 3S.
15 Kvinnan sade till honom:
2 Kol'. :1: 11;
Herre, gif mig det vnttnet, på
25 K vinnnn snde till honom:
det att jag icke må behöfva Jng vet, att Messias, som ka]
s •s ka11 -ko mma; n u"r
törsta, eller komma hit för att las I{'
rIS t 11.,
hämt.a vatten.
hnn kommer, skall hnn fi5r
1G Jesus snde till henne: Gå, lnmnn oss nllt.
kalla din man och kom hit..
2G Jesus sade till henne:
17 K Vi11l1an svarade och sade: J ng, som talnr med dig, iir denJag har in!!en man. Jesus sade s"mlne
Jl l.. 9 :
O
till henne: Du sade rätt: .Tag
har ingen mnn j
27 ch idetRamina kommo
18 ty du har haft fem män, hanR liirjungar j och de flil'un
och den, som dn nu har, iir drade sig öfver, att hnn talade
icke din man; detta har d u med en kvinna; dock sade in
g en: lIvad tinskardu? eller:
t
-,
sagt sall.
19 revinnan sade till honom: H vad talar dn med henne?
Herre, jag ser, att du är en
28 Då Hit kvinnan sin kruka
t
t
stå
och gick
pro e. Lk. 7: 16; 24: 19; Jh. 6: 14.
k in i staden _och
20 Våra fäder hafva tillbedt sade till fol ~et.:
29 Kommen och sen en man,
.
på detta berg; och I sägen,
att i Jerusalem är det ställe, som har sagt mIg allt, hvad
jag har gjort j icke är väl han
diil' Illan blir tillbedJ·a.
Kristus?
5 Mos. 12; ~, 11; l Kon. 9: 2;
30 Då gingo de ut ur sta
2 Krön. 7: 12.
21 .TeRUR Rade t.ill henne: den och kommo till honom.
31 Under tiden bådo liirjun
Kvinna, tro mig: Det kommer
en tid, då I hvarken på detta garna honom, sägande: Mä
ber!! eller i J el'llsalem skolen S t.are, It"t •
bllhedJa Fadrcn.
32 Men han sade till dem:
,,22 l tillbedj~n,. hVIH~ I icke .Tag hal' mat att iitll., som I icke
k~u1l1en; men VI tIllbedJa, hyad I kiinnen.
.
VI känna; ty friilsningen lir från I
33 Sii
d 1å J" .

.Tudarna.
2 Kon. 17: 29. i t'll' . h'
sad e ('I k!U'JIJ1l1gar~!ll·
}~s. 2: :I; Lk. 24: .n; Rom. 3: 2; 9: 4.
l
vam~ ra:
~ ~e lar vn
2:~ Men det. ko.mmer en tid, någon burIt mnt ~I11 honom ~
och den !ii' redan nu inne då
34 Jesus sade tIll dem: Mm
de sanna tillbedjarna skola'till mat är, att)ug gti~ hans v~lja,
bedja Flldren i Ande och san som har sundt ung, och full
.."
ning; ty sådnna vill ju Fadren komnal:. han~ yerIc
hafva dem som tillbedjll. honom.
35 Sagen ICke I: Det ar ann u
Rom. 'l?: 11; l .Jh. 5: H..
fym månader, och så kommer
'J

•

<J

•

,

..

•

~7.
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skördetiden? Se, jag säger eder:
45 När han nu kom till Gn
Lyften upp edra ögon och be IiIeen, mottogo Galileerna ho
skåden fälten, att de. redan nom, emedan de hade sett allt,
hvitna till skörd.
hvad han hade gjort i .Jern
salem vid högtiden; ty äfven
Mt. 9: 37: Lk. 10: 2.
36 Och den som skördar, han de hade kommit till högtiden.
får lön och. samlar frukt till
Mt. 4: 12; Mk. 1: 14.
evigt lif; på det att både den,
46 Så kom då Jesus åter till
som sår, och den, som skördar, Kana i Galileen, där han hade
må tillsamman glädjas.
gjort vattnet till vin. Och i
37 Ty här är det ordet sant: Kapernaum var en kunglig tjän
En annan är den, som sår, och steman, hvi1kens son låg sjuk.
Jh. 2: l, 11.
en annan den, som skördar.
. 38 .Tag har slindt eder att
47 Niir denne hörde, att.Jeskörda det, hvarpå l icke hnfven sus hade kommit från Jndeen
arbetat; andrahafvaarbetat, och till Galileen, begaf han sig till
I hafven ingått i deras arbete. honom och bad honom, att han
39 Och många Samariter skulle komma ned och gi)ra
från den staden trodde pit ho hans son helbrägda; ty han låg
för döden.
nom för kvinnans ords skull,
48 Så sade då .Jesns t.ill hoO I . 1 fO
k
sorn vittnade: Han har sagt
J
• t
nom:
m le \:C an se tec en
.
llt h d'
mIg a , va Jag lar Klor . och under, tron I· ulls icke.
40 Så snart nu Samal'lterna
1 Kor ]. 22
kommo till honom, bådo de
M
.}. :]1 l
l
l
,l·.
49 annen sac e tl .lonom:
h Ollom 1.]·f·
Il 1 va .evar lOS
II
d f""
.
f k var (ur
1'" l t·~
- erre, kyomd" ne,
orran mm
Ocl1 h au. 1.1
Il e
Vu. 1'll
d
.
l e gosse or.
agar.
50 .T eSllS sade till honom:
41 Och mycket flera trodde Gå din son lerver. Och man
för hans ords skull:.
nel~ trodde ordet, som .Jesus
42 Och de s~de. tIll k~~))na!l: sade till honom, och gick.
Numera tro VI 1Cko for <htt
51 Och medan han iinnu vn.r
t~~s skull; ty vi hafvn. sjiilf:.a på väg dit ned, mötte honom
hort o?h ve~~, att de~ne n.r hans tjänare och. förkunnade
sa~nerhgen varIdens Fmlsare[, honom, sägande: Dm son lefvel'.
KristusJ.
52 Då tillsporde han dem, på
Jh. 7: 17; .111. 17: 8.
43 Men efter de två da hvilken timn~e det hade blifvit
garna gick han därifrån och b.littre llled hon?m .• O?h de s~de
tIll ho~om: I gal' pa sjunde tIm
begaf. sig till Galileen.
44 Ty Jesus vittnade sj äl f, men laIf1n~de febel~n honom.
att en profet icke är aktad i. 53 Sa forstod da flld~'en, att
sitt fädernesland.
del ltade skett på den tImlpen,
lIt. 13: 57; Mk. 6: 4; Lk. 4: Ho
på hvilken Jesus sade till ho

I

uem.!

~

!
·~.I
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nom: Din son lefvcr. Och ban
trodde, han sjmf och hela
hans hus.
54 Detta var nu det andra
tecknet, som Jesus åter gjorde,
sedan han hade kommit från
J udeen till Galileen.

Joh. 5: 16.

upprt.irdt, kastar mig i dammen,
utan just som jag kommer, sti
ger en annan ned före mig.
8 Jesus sade till honom: Stå
upp, tag din säng och gå.
Mt.

o:

6; Mk. 2: Il; Lk. ö: 24.

{) Och strax blefmannen frisk
och tog sin säng och gick. Men
det var sabbat på den dagen.
}{apitlet.
Jh: o: H .
•Iesus botar en sjuk vid· Betesda,
10 Då sade J udal'na till ho~
sliger, att Gud är hans Fader, f'öre
bl'år Judarna, att de söka
nom, som hade blifvit botad:
mlinniskopris.
Det ii)' sabbat; det iiI' icke lofärefter var en .Tudarnas hög- ligt för dig att bära slingen.
tid *, och .Tesus begaf sig '2 Mos. 20: 10; ö Mos. ö: 12; Neh.
uhp till Jerusalem.
13: l!J; Jer. 17: 21, 22; Mt.' 12: 2;

o

D
I-

'2 Mos. 23: 2; fjMos. 16: l.

2 Men i J erusalem lir vid
fårporten en damm, som ptt
ebreiska har tillnamnet Betesda
och har fem pelargångar.
3 I dessa låg en stor mängd
sjuka: blinda, halta, förtvinade,
som väntade på, att vattnet
skulle röras.
'
4 [Ty en iingcl kom tid efter
annan ned i dammen och upprörde vnttnet. Den som nu först
steg ned i vattnet, sedan det
hade blifvit upprördt, hnn blef
frisk, med hvilken sjukdom han
iin val' behäftad].
5 Men där var en man, som
hnde varit sjuk i trettioåtta år.
6 När .Tesus fick se denne
ligga där och förnam, att han
redan lång tid hade varit sjuk,
Bade han till honom: Vill du
blifva frisk?
7 Den sjuke svarade honom:
Herre, jag har ingen människa,
Bom, när vattnet, har blifvit

Mk. 2: 24; Lk. 6: 2.

H

d

d

D

l l a n ,svara e cm : en
som gjorde mig helbrägda, han .
sade till mig: Tag din säng
och gå. •
.
12 I?,n frågade de honom:
~ve~ ar ~en m~nn~n, som sa~e
tIll dIg: 'I ag dm sa~g oc~ ga?
.13 1v!en den hclbragdag]orde
V1Rste Icke, hvc~ ha!! var; ty
Jesus. hnde dragIt SIg undan,
emednn mycket folk var på
det stället.
14 Därefter träffade· Jesus
honom i helgedomen och sade
till honom: Se, du har blifvit
frisk; synda icke vidare, på det
att icke något värre må veder
faras dig.
l Pet. 2: 20, 21;

I

Mt. 12: 45; Jh. 8: 11.

15 Mannen gick bort och
omtalade för .1 udarna,. att J e
sus var den, som hade gjort
honom frisk.
16 Och fördenskull förf'6ljde
Judarna Jesus och sö-kte att

• A. l.; Va.r Junarn/l.1j högtid ;::: pisken.·

Joh. 5:

184

17.

döda honom, emedan han gjorde
detta på en sabbat.
17 Men J osus svarade dem:
:Min fader verkar· intill nu,
och äfven jag verkar.
Jh. 14: 10.
18 Fördenskull sökte då Judarna ännu mer att döda·ho-

Evangeli111m

har sändt mig, han har evigt
lif och kommer icke i nagon
dom, utan har öfvergått från
döden till lifvet.
.
J~

l [. 2B: '3; Jh. 3: IS; 6: '0, H;
8: 51; 1M. 2: 6; l Jh. 3: 2.

l'
J'
anner Igen, sanner Igen
stiger jag eder: Det kommer
en tid, och den iir nu redan
nom, emedan han ej allenast inne, då de döda skola höra
hröt sabbaten, utan ock kallade Guds Sons 1't;8t, och de 80m
Gud sin Fader, görande sig hafva hört den, de skola lefva.
siält
',1>.om. Il: 4; G It.
l 2 : 20; ""f
OJ
'jiimlik med Gud.
,,,. 2: 1, 5;
Mt. 26:

65;

.Jh.
!l: 4; 10: 33;
Fil.7:2:29;
6.

')'"

~u

S

1

"'l'm
.L

•

5' 6' Upp .,. 1
•

,

. • d.

•

26 Ty 8:\som Fadren har ]i f
i sig själf" så har han iifven
gifvit åt Sonen att hafva 'lif
i sig sj iH f.
27 Och· han hal' gifvit ho
nom makt iifven att hålla dom,
emedanhaniirenmänniskasSon.
Jh.' 8: 3S.
28 Förundren eder icke öfver
20 Ty Fadren har Sonen kär detta; ty det kommer en tid,'
och visar honom allt, hvad han då alla, som firo i grifterna,
8jälf ge)r,· och han skall viRa ho-, skola. höra hans l'iiRt; Dan. 12: 2;
nom' RWl'rC gtirningar lin deRHa,
1 Kor. 15: 52; 1'('88. 4: 16.
på det att I m:in förundrn eder.
29 och de skoln gå därutur,
J11. 3: 3 5 . ·
de, som harva gjort det goda,
21 Ty såRom Fadren upp- till lifvets uppståndelse, men
väeker de döda och gör dem de, som hafva föröfvat det onda,
lefvande, Rå gör ock Sonen lef· till domens uppståndelse.
Mt. 25: H.
vande, hvilka han vill.
22 Ty icke heller dömer Fa30 .Tag kan icke görn något
drcn nttgon, utan all dom har af mig sjiilf'. Såsom jag h-ör,
han gifvit åt Sonen; Mt. 11: 27; så dömer jag, och min dom
28: IS; Jh. 17: 2; Ag. 17: 31.
..
"ttf'" d'
t'
"k . l
23 p. ii det att alla må hedra ar ra, ar· 19 ; Y Jag so er le \:C
Sonen, 8:"tsom de hedra Fadren. min vilja, utan dens vilJ'a, som
Den Rom icke hedrar Sonen, har sälldt mig.
Jh. 6: 3S.
han hedrar icke Fadl'cll, som
310m jag vittnar om mig
har sändt honom. 1 J11. 2: 23. sj äl f, så är mitt vittnesbörd
24 Sannerligen, sannerligen icke sant.
32 Det· är en annan, som
säger jag eder: Den som hör
mitt ord och tror honom, som vittnar om mig; och jag vet,
19 Då svarade .Tesus och 8ade
till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Sonen
kan intet göra. af sig själf,
utan allenast det, som han 8er
Fadren göra; ty allt hvad han
gör, det gÖl' likaledes ock Sonen.
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att det.vittnesböl'd iiI' sant, som
han ·vittnar om mig.
Es. 42: 1; Mt. 17: 5; Jh. 8: u, 18.
33 I hafven sändt till Jo
hannes, och han nar vittnat
Jh. 1: 19.
för sanningen..
34, Men jag tager icke vitt
nesbördet af en människa; utan
detta siiger jag, på det ntt I
mån hlifva frälsta.
35 Han var den brinnande
och skinande lampan; och I
villen en tid fröjdas i hans ljus.
36 Men jag. har ett större
vittncsb(jrd, lin Johannes' vitt
nesbörd; ty de gärningar som
Fadren har gifvit mig, på det
att jag må fullkomnndem, just
dessa· gärningar, som jag gör,
vittna om mig, att Fadren har
sändt mig.

Joh. 6: 3.

41 Jag tager icke pris. af
människor.
42 Men jag känner eder, att
I icke hafven Guds kärlek i
eder.
43 Jag har kommit i min
Faders' namn, och I mottagen
mig icke i kommer en annan i
sitt eget namn, hon.om skolen
I mottagn.
44 Huru kunnen I tro, I som
tagen pris af hvarnndra i och
det pris, som kommer från den
ende Gnden, söken I icke?
Jh. 12: 43; nom. 2: 29.

.

45 Menen icke, att jag skal1
anklaga eder hos Fadren; det
finns en, som anklagar eder,
niimligen Moses, på hvilken I
hoppens.
46 Ty om I trodden Moses,
Mt.il: 17; Jh. 1: 32, 33; 10: 25.
så trodden I ju mig; ty om
37 ·Och Fadren, som har mig har han skrifvit.
sändt mig, har sjiilf vittnat l Mo~. 3: 15; 22: IS; 49: 10; 5 Mos. 18: 18.
om mig. l hafven aldrig hvar
47 Men tron I icke han's
ken h(jrt hanA röAt eller sett skrifter, huru skolen I då tro
hans skepnad; MIr. 1: 11; 9: 7; mina ord?
.'
Ur. 3:.22; 9: 35; Jh. G: 27; 12: 28;
2 Pet. 1: 17; 2 MOR. !!3: 20; fj Mos.
4: 12; l '!'im. G: 16; l .Joll. 4: 12.

38 och hanA ord hafven I
icke fi.irhlifvande i eder, ty den
som han har siindt, honom tron
I icke. OrdS. 2: 2, 5; Lk. IG: 29;
Ag. 17: 11; Es. 8: 20; 5 MOR. 18: 15;
:14: W; 45:· R; Jer. 23: 5; Dan.
9: 2"; Lk. 24:'27; Jh. 1: t5.

I

G Kapitlet.
.Jesus bespisar fomtuson män, gär
pd hafvot, talar i .Kaperna11m OIll
sig såsom lifvets bröd.

for Jesus bort öfver
DHreftcr'
det galileiska hafyet, eller

Tiberim;' haj.
2 Och mycket folk följde ho
39 L rnnnsakcn skrifterna *, nom, .emedan de Aågo de tec
emedan I menen eder hafva ken, som han gjorde med dem,
evigt lif i dem; och det är som voro sjuka.
dessa, som vittna om mig.
3 Och Jesus gick upp på ber
40 Och I viljen icke komma get och satte sig där med sina
.
till mig, att I mån hafva Hf. lärjungar.
]<~s.

'If

Eller: Rannsakcn slcl'iftcrna.
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4 Men påsken, Judarnas hög
tid, var nära.
2 Mos. 12: 18; 3 Mos. 23: 5; 4 Mos.
28: 16; 5 Mos. 16: 1.
5 När nu Jesus upplyfte sina
ögon och såg, att mycket folk
kom till honom, sade han till
Filippus : II varifrån skola vi
köpa bröd, på det att dessa
må m tita?
l\I . 14: 15;

1\·..

lU

k • G: 35; Ik
l\
~ . ,,: ] 2.

U Men detta sade han för att
pröfva honom; ty han visste
Rjiilf, hvad han iimnade göra.
7 Filippus svarade honom:
Bröd för tvåhundra penningar
förslå icke åt dem, för att hvar
och en skall få ett litet stycke.
8 En af hans lärjungar, An
dreas, Simon Petri broder, sade
till hOllOm :
9 Hitr är en liten gosse, som
har fem kornbröd och t.Yå fi
skar; men hvad är detta för
så många?
2 Kon. 4: 43.
10 Men .resus sade: Låten
folket sfittn sig ned. Och på
det stället var mycket gräs.
Då satte. männen sig ned, till
ett autal af omkring femtnsen.
11 Och Jesus tog brlidell och
tackade och delade ut åt dem,
som sutto " likaledes ock af ii
sImrna, så mycket de "i1le.
12 Men1 ~hm's~a~'~' de voro

Evangeliwm,'

med stycken, Rom hade blifvit.
öfver af de fem kornbröden,
efter dem, som hade ätit..
N
14 är .nu människorna sågo, hvilket t.ecken .resus hade
gjort, sade dc: Denne ilr san':
nerligen profeten, som skulle
komma i vlirlden.
l) Mos. 18: la, 18; Lk. 7: 10; 24: 19;
.Th. 1: 21; 4: 19; 7: ~o.

15 Niir di\. Jesus förnam, att
de ilmnade komma och taga
honom med vllld, ful' att gUrn
honom till konung, drog han
. sig tHer undan till berget, hari
sj1ilf allena. Mt. 14: 23; Mk. G: 47.
lG Men så snart det blef af
ton, gillgO hans llil:jnngnr, ned
till hnfyet.
17 och stega i båten och fo
ro öfver hafvet till Kaperna
um; och det hade redan blif
vit mörkt, och .resus hade icke
kommit till dem.
18 Och som det hl ås te en
stark vind, uppr<:irdes hafvet.
19 När de nu hade rott om
kring tjugofem eller trettio sta
dier*, fingo de Se.rmmR gå på
hafvet och nitl'ma sig hItten j
och de fruktade.
d em .:.
20 Men h an sa(l e t'l'
l
Det iir jag; frukten icke.
21 Så ville de .då .taga ho
nom in i b:\ten; o'ch strax' var
mätta, sade han till sina lär håten vid landet, t.ill hvilket
jungar: Samlen tillhopa de öf de foro.
verblifna styckena, 1):\ det ntt
icke något må förfaras.
22 Dagen derpå, eftersom
. 13 Så samlade de dem till folket, som stod på nndrn si
hopa och fyllde t.olf korgar dan hafvet, .~~?e. sett,. att där
* Trettio stadier utgjorde omkring en half svensk mil. Hela sjöns
bredd var fyrtio stadier.
4
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icke fanns någon annan båt,
än den enda, hval'i hans lär
jungar hade stigit, och att J e
sus icke gått med sina lärjun
gill' i båten, utan att hans lär
jungar hade farit bort allena,
23 - men andra båtar hade
från Tiberias kommit nära det
ställe, där de hade ätit brödet,
sedan Herren hade sagt tack
sägelsen 
, 24 så nitr nu folket såg, att
Jesus icke var där, ej heller
hans lärjungar, stego äfven de
i båtarna och kommo till Ka
pernaum, sökande J estis.
,25 Och då de funno honom
på andra sidan hafvet, sade de
till honom: Mästare, när kom
du hit?
26 Jesus svarade dem och
sade: . Sannerligen, sannerligen
säger jag eder: I söken mig
icke' därför, att I hafven sett
tecken, utan därför, att l haf
ven ätit af bröden och blifvit
mätta.
27 Verken icke för den mat,
som förgås, utan för den mat,
som förblifveI' till evigt lif, hvil
ken * människans Son skall gif
va eder; tyhonom har Fadren,
närnligen Gud, beseglat.
.Jh. 11: 20: Mt. 3: 17; 17: 5; Mk.l: 11;
9: 7; Lk. 3: 22; 9: 35; Jl1. 1: 32, 33;
5: 37; 8: IS; 2 Pet. 1: 17.

28 Då sade de till honom:
Rvad skola vi göra, på det att
vi må verka Guds verk? .
2D Jesus svarade och sade
till dem: Detta är Guds verk,

* Eller:

hvilket.

Joh. 6:
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att I tron på den, som han har
sändt.
1 .Th. 3: 23.
30 Så sade de då till honom:
Hvad tecken gör då du, att vi
må se det ,och tro dig? Hvad
verkar du?
Mt. 12: 38; 16: 1;
Mk. 8: Il; Lk. 11: 29; 1 Kor. 1: 22.

31 Våra fäder åto mannat i
öknen, såsom det är skrifvet:
»Han gaf dem bröd från him
melen att äta».
2 Mos. 16: ,; Ps. 78: 24; 1 Kor. 10: 3.

32 Då sade Jesus till dem:
Sannerligen, sannerligen säger
jag eder: .Icke har Moses gif
vit eder brödet från himmelen,
men min Fader gifver eder det
sanna brödet från himmelen.
4 Mos. 11: 7.

33. Ty det är Guds bröd, som

nedkommer från himmelen och
gifver världen lif.
34 Så sade de då till honom:
Herre, gif oss alltid detta. bröd.
35 Men Jesus sade till dem:
J ag är lifvets bröd; den som
kommer till mig, han skall inga
lunda hungra, och den som tror
på mig, han skall aldrig törsta.
F;s. 55: l; Mt. Il: 281 Jh.4: u; 7: 37.

36 Men jag har sagt eder,
att I hafven ock sett mig och
tron dock icke.
.
37 Allt hvad Fadren gifver
mig, det skall komma till mig,
och den som kommer till mig,
honom kastar jag ingalunda ut.
Es. 53: 12; Jh. 6: 44.

38 Ty jag har kommit ned
från himmelen, icke för att göra
min vilja, utan hans vilja, som
har siindt mig. l\U. 26: 39; Mk.
14: 36; Lk. 22: 42; Jh. 4: H; 5: 30.

.Toh. 6:
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39 Men detta lir hans vilja,
som har sitndt mig, att jag
icke skall borttappa nttgot af
allt det, som han har gifvit
mig; utan att jag skall upp
väcka det på den yttersta da
gen. Ps. lO!!: 8; Jh. 10: 28; 17: 12;

Evangelium

är från Gnd; han har sett Fa
dren. Jh. 1: 18; Mt. 11: 27; r....k. 10: 22.
47 Sannerligen, sannerligen
säger jag eder: Den sbm tror
på mig, han har evigt lif.
Jh. 3: 18, 36.

48 Jag Hr lifvets hrijd.
18: 9; Ag. 1: !.lO.
4\:l Edra fäder åto mannat i
40 Ty detta är hans vilja, öknen och dogo.,
som har sändt mig att hvar
2 Mos. 16: 15; Ebr. :I: 16, 19.
och en som ser Son~n och tror
50 Detta iiI' det bröd, som
på hon~m, skuI1 hafva evigt lif, nedkommer Jrå~ .~lim~.elen,på
och att jag skall uppviicka ho-I ~et at~. man' ma ata dm'af och
nom på den yttersta dagen.
Icke' do.
.
Jh. 3: 15, 16.
51 Jag är det lefvande hrö
41 Då knotade J ndarna öf det, som har kommit ned från
ver honom, därför att han sade: himmele:.I, Om någon äter ~f
.Jag är det bröd, som har kom de~ta ~rod, skall han ~?fva tIll
mit ned f tån himmelen'
eVIg bd; och det brod, som
. 42 och de sade:
denne jag slmll gifva, iiI" mitt kött,
icke .Jesus, j osefs son, hvil som jag slmll gifva nir viirl
kellR fader och moder vi kän dens lif.
Jh. 3: 13.
na? Huru kan han då sliga:
52 Då stridde Judarna mel
J ag har kommit ned från ilim Ian sig, sägande: Huru '. kan
Mt. 13: 55; denne gifva oss sitt kött att
me len ?.
I

Mk. 6:

3; I~k.

Är'

4: 22; Jh. 7:

27.

43 Då svarade Jesus och
sade till dem: Knoten icke
mellall eder.
44 Ingen kan komma till
mig, utan att Fadrcn, som har
sändt mig, drager honom, och
jag skall uppväcka honom ptl
den yttersta dagen.
45 Det är skrifvet i profe
terna: »Och de skoln alla bIif
va lärda af Gud». Hvnr och
en som har hört nt' Fndren
och lärt, han kommer till mig.

äta.'?

Jh. 3: 9.

53 Då sade Jesus till dem:
Sannerligen, sannerligen sliger
jag eder: Om I icke äten miih
niskans Sons kött och dricken
hans blod, hafven I icke lif i
eder. l1\'[os. 15: 6; l\fk.16: 16; Jh.1: I~.
54 Den som äter mitt kött
och dricker mitt blod, han har
evigt lif, och jag skall upp
väcka honom på den yttersta
d agen.
55 Ty mitt k(jtt lir sl1nn mnt,
och mitt blod är sann dryck.
Ps. UH: 99; Es. 54: 13; Jer. 31: ::4;
56 Den som äter mitt kött
Jh. 1: 18; l Tess. 4: 9; 'Ebr. 8: lOj
d . k
.
I d h l'
10: 16.
och l'lC er lmtt b o , an lör
40 Icke så, att någon har bIifver i mig, och jag i honom.
sett Fadren utom den, som
57 Så50m lefvande Fnclren

enligt Johannes.
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bar sändt mig, och jag lefver
för Fadrens skull; så skall ock
den, som äter mig, lefva för
min skull.
.
58 Detta är det bröd, som
har kommit ned från himme
len; icke såsom edra fäder åto
mannat och dogo; den som äter
detta bröd, han skall lefva till
evig tid.
Jh. 3: 13~
59 Dctta sade han, då han
liirde i en synagoga i Kaper
naum.
60 Många af hans lärjungar,
soin hörde detta, sade nu: Detta
är ett hårdt tal; hvem kan höra
det?
61 Men Jesus, som visste in
om sig, att hans HiI:iungar kno
tade bäröfver, sade till dem:
Stöter detta eder?
62 Huru l/kall det då gå, om
I fån se människans Son upp
fara dit, bvarest han förr var?
Mk. 16: 19; Lk. 24: 51; Jh. 3: 13;

Ag. 1: 9; Ef. 4: 8.

63 Det är Anden, som gör

.Tob. 7: 4.

många af hans läl'jungar till
baka och vandrade icke längre
med honom.
2 Tim. 4: 10.
G7 Då sade Jesus till de t.olf:
Icke viljeu' iifven l gå bort '?
68 Simon Petrus svarade ho
nom: Herre, till hvem skola vi
gå? Dn har det. eviga lifvet.s
Ag. 5: 20.
ord;
69 och vi harva trott och för
stlttt, att dn iiI' Kristus, den lef
vande Gudens Son. 1\H. 16: 16;
l\,[k. 8: 29; Lk. 9: 20; Jll,· 11: 27,

70 Jesus svarade dem : Ut
valde icke jag eder~ I tolf? Och
dock är en af eder en djiifvul.
LIr, 6: 13; Jh. 8: H.

71 Men detta sade han om
Judas Iskariot, . Simons son;
ty han skulle förråda honom,
och han var en af de tolf.

7 Knpitlet.
Jesus begifver sig till löfhyddo
högtiden, liirer i helgedomen, för
svarar sig mot beskyllningen för

sabbatsbrott.

O

ch därefter vandrade .J esus
Iefvande; köttet gagnar tiU in
omkring i Galileen, ty ]um
tet; de ord, 'som jag har talat
till eder, :iro ande oeh äro lif. ville icke vandra omkring i Jn
\I Kor. 3: 6.
deen, emedan Judarna sökte att
64 Men bland eder lira nå döda honom.
gra, som icke tro; ty Jesus
2 Men den Judarnas högtid,
visste från begynnelsen, hvilka 80m kaUas löfllyddohögtiden,
de voro, som icke trodde, och var nära,
3 Mos. 23: 34.
hvem det var, som skulle för
3 Därför' sade hans bröder
råda honom.
Jh. 2: 2fi; 13: 11. till honom: Gå bort härifrån
(i5 Och han sade: Förden och begif dig till Judeen, på
skull har jag sagt eder, att in det att äfvell dina lärjungar
gen. kan komma till mig, utan må se dina gärningar~ som dn
att det har blifvit honom gif gör.
Mt. 12: .6; 1\{k. 3: 31;
vet nf min Fader.
Lk. 8:19; Ag. 1: u.
66 Från den tiden drogo sig
4 Ty ingen gör något i det
----------
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förborgade och söker själf vara
i det offentliga; om du gör dessa
giimingar~ så uppenbara dig för
världen.
5 Ty icke heller hans bröder
trodde på honom.
Mk. 3: 21.
6 Så sade då Jesus till dem:
Min tid är icke iinnu inne; men
eder tid lir alltid för handen.
7 Världen kan icke hata eder;
men mig hatar hon, ty jag vitt
nar om henne, att hennes giir
ningar iiro onda.

Evangelium.

15 Och Judarna förundrade
sig och sade: Huru kan denne
förstl\ skrifterna, då· han icke
har lärt?
16 Men Jesus svarade dem
och sade: Min lära är icke min,
utan huns, sOIrlhar sändt mig.
Jh. 8: 28; 12: 49; 14: 10, 24.

17 Om n:lgon .vill göm hans
vilja, så skall han förnimma,
om läran är från Gud, eller om
jag talar af mig själf.
18 Den som talar af sig sjiilf,
han söker sin egen lira, mon den
.Jh. ]5: IS; 3: l!l; 14: 11. '
8 Gän I upp till' denna hög som söker hans ära, som har
tid; jag går icke [ännu] upp siindthonom, han är sannfär
till denna högtid, ty min tid dig, och orättfärdighet är icke
Jh. 5: 41.
i honom.
är icke ännu fulländad.
Jh. 8: 20.
19 Har icke Moses gifvit eder
9 När han hade sagt detta lagen? Och dock fttllgör ingen
till. dem, bIef han kvar i Ga af eder lagen; hval'fUr söken I
lileen.
att dUda mig? 2 1'1108. 20: l, f.;
10 Men så snart hans bröder 24: 3; Ag. 7: 53; Mt. 12: H; Mk. 3: 6;
Jh. 5: 16, 18; 10: 39; 11: 53.
hade gått npp, då gick äfven
20 Folket svarade och sade:
han upp till högtiden; dock icke
uppenbarligen, utan likasom i Du har en ond ande i hvem sö
l1emlighet.
ker att döda dig?
Jh. 8: 48, 52; .10: 20.
•
11 Sl\ sökte nu Judarna ef
21
J
esns
svarade
och
sade
ter honom under högtiden och
sade: Hvnr är han'? .1h. 11: 56. till dem: .Jag gjorde en enda
12 Och mycket mummel var gitrning, och fördenskull för
om honom bland folkhoparna; undren I eder alla.
22 .Moses har gifvit eder om
somliga sade: Han är god; men
skärelsen
- icke att den är af
andra sade: N ej; utan han för
Moses,
utan
af fäderna - och
villar folket.
lomsIdiren
en människa på
Mt. 21: 46; Lk. 7: 16; Jh. 6: 14.
sabbaten.
17: 10;
13 Dock tIllade ingen öppet 3 Mos. 12: 3; Ag. 7: 8;1 M08.
Rom. 4: 11.
om hOllOm af fruktan för J u
23 Om nu en människa ta
darna. Joh. 9: 22; 12: 42; 19: 38. ger omskiirelse på sabbaten,. på.
14 Men när redan halfva hög det att Moses' lag icke skall
tiden var förliden, gick Jesus brytas; vred gen s I då på mig,
upp i helgedomen och lärde. därför att jag gjorde en män-
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niska hel och' hållen frisk på
sabbaten?
24 Dömen icke efter utseen
det, utan dömen den rättfär
fj Mos. 1: 16, 17;
diga domen.

mumla sådant om hOlloin; och
öfverstepresterna och f!lriseer~
nn sände rättstjänare för att
gripa honom.
..
. 33 Så sade då Jesus: Annn
Ords. 24: 23; Jak. 2: 1.
en liten tid är jag bland eder,
25 Då sade någr,a af J eru och så går jag bort till ho
snlems invånare: Ar det icke nom, som har. siindt mig.
Jh. ]6: lG.
denne, som de söka att döda?
34 I skolen söka mig och
2G Och se, han taTar öppet,
och de säga intet till honom. icke finna mig; och där jag
Icke hafva väl rådsherrarna iir, dit kUlmen I ieke komma.
.1h. 8: 21; 13: 33.
verkligen förstått, atthnn är
Kristus?
35 Så sade då Judarna sins
27 Dock, hvarifrån denne Hr, emel1an: H vart ämnar denne
det' veta' vi; men nIlr Krist.us gå, eftersom vi icke skola fin
kommer, vet ingen, hvarifrån na honom '? Icke Umnar han. viiI
Mt. 13: r,5; Mk. 6: 3; gå till de bland Grekerna för
han är.
LIr. 4: 22; Jb. 6: 42.
skingrade och lära Grekerna?
28 Då ropade Jesus, under
36 H vad är detta föl' ett ord,
det han lärde i helgedomen, som han sade: I skolen söka
och sade: I både kiirinen mig mig och icke finna mig; och:
och veten, hvarifrån jag iiI'; Dill' jag iir, dit kunllen I icke
och jag har icke kommit af komma'?
mig själ f, utan det är en sann
37 Men på <len sista, den
fUrdig, som har stindt mig, och stora dagen i högtiden, stod
honom kUlmen I icke.
J esus och ropade, sägande:
Jh. 8: 26, 42, 55; Rom. 3: 4.
Om någon törstar, så komme
29 Men jag kiinner honom; han till mig och dricke.
t.y jag iiI' från honom, och han s Mos. 23: aG; Es. M: 1; Jh. 4: H;
har siindt mig.
6: 35; Upp. 22: 17.
Mt. 11: 27; Jb. 10: )5.
38 Den som tror på mig, från
30 Då sökte de att gripa ho hans lif skola, såsom skriften
nom; dock bar ingen händer på har sagt, flyta strömmar af lef
honom, ty hans stund hade linnu
Es. 12:3; 44: 3.
vande vatten.
icke kommit... . Mk. 11: 18;
39 Men detta Isade han om
Lk. 19: 47, 48; 20: 19; Jh. 8: 37.
31 Men många af folket Anden,hvilkt'J1 de, som trodde
trodde pi\. honom och. sade: på. honom, skulle undfå; ty den
När Kristus kommer, icke Helige Ande val' ännu icke gif
skall han väl göra flera tec ven, emedan Jesus ännu icke
hade blifvit fi5rhärligad.
ken, än denne har gjort?
Jh. 8: 30.

32 Fariscerna hörde folket

--------

----

Joel 2: 28; Ag. 2: 11; Jh. 16: 7.

40 Då nu många: af folket
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hörde detta tul, sade de: Denne först hal' förhört henne och fått
veta, hvad hon gör?
är sannerligen, profeten.
5 Mos. 18: J 5, J 8; Mt. 21: 41l; Uc. 7: lG; 2 Mos. 23: l; 1I Mos.]!}: 15; 5 Mos.
,

.1h. 4: 42; G:]4.

1: 11; 17:

4~8;-19:

15.

52 De svarade och sade till
41 Andl'a sade: Denne iiI'
honom:
Icke iir viiI äfvell du
Kristus. Anclrn. åter sade: Icke
från
Galileen?
Rannsaka och
kommer Kristus från Galileen?
se, att från Galileen har ingen
Jh. 1: 4fl.
42 Har icke skriften sagt, att profet uppst:\tt.
Kristus kommer af Davids säd , 53 Ocl~ sll gick hvar och en
".
och från den lilla staden Betle hem till sitt.
hem, där David var?
1 Sam. 16: l; Ps. 132: 11; Mik. 5: 2;
Mt. 2: 5; Lk. :.!: 4.

43 Så blef då en söndring
bland folket för hans ,slmil.

8 Kapitlet.

Jesus vill icke fördiima äktenskaps
bryterskan, säger sig vara världens
ljus, försvarar sig mot fariseerna.

Jesus.
Menberget.

.Jh. 12: 42; 1 Kol'. 1: 20; 2: R.

gick till Olje
' . '
2 Och bittida om morgonen
infann han Hig åter i helge
domen, och nllt folket kom
till honom; och han sntte sig
och lärde dem.
3 Men de skriftlärda och fa
riHeerna förde till honom en
kvinna, som hade blifvit be
trädd med iiktenslmpsbrott, och
Htiillde henne fram nir honom
4 och sade: Liirare, del1l1n
kvinna har blifvit il bal' gär
ning betritdd med liktenslmps
brott.
5 Men Mos0F! hal' i lagen
bjudit oss, att sådana skola.
stenns; hvad sliger d:\ d Il ?

49 Men: detta folket, som icke
känner Ingen, är förbnnnadt.
50 Nikodemus, han som hade
kommit till honom om natten,
o?'/ som var en af dem, sade
tIll dem:
.J11. 3: 2.
51 Icke dömer vår lag nå
gon män~iska, med mindre man

G Men detta sade de för att
fresta honom, på det att de
miHtc hafva nägot att anklaga
honom, för. Då biijde Jesus
sig ned och skref med fingret
på jorden.
7 När de nll fortsatte att
fråga honom, reste han sig

Jh. 9: 16; 10: 19.

44 Och någrn. af dem ville
gripa honom, men ingen bar
händer på honom.
45 Så konnDo då riittstj ii
narna till öfverstepresterna och
fariseerna, och dessa sade till
dem:' H varför hafven I icke
fört honom hit?
4G Tjänarna svarade: Aldrig
har någon miinniska talat så,
[som denne man]. , '
47 Då svarade dem fnrise
erna: Icke hafven itfven I blif
vit förvillade?
48 Icke har någon nf råds
herrnrna eller af f'ariseerna trott
på hOllOm?

I

-----------

--~
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lG I dömen efter köttet; jag
tIPP och sade till dem: Den
af' eder som Ur syndfrI, han dömer ingen.
kaste första stenen på henne.
16 Och om jag än dömer,
s Mos. 11: 7.
så är min dom Sfmn; ty jag är
8 Och, åter böjde han Aig icke allena, utan jag och Fndren,
ned och skref pi\. jorden.
Hom har sändt mig.
17 Men iifven i eder lag är
9 Men llär de hörde detta
och kände sig öfverbeviRade af skrifvet, att tYå miinniskors
samvetet, gingo de ut, den ene vittnesbörd är sant.
17: 6; 19: 15; Mt. 18: 16;
efter den undre, begynnande 5 Mos.
2 Kor. 13: 1; Ebr. 10: 28.
med de iildsta intill de sista,
18 .Ing är den, som vittnar
och Jesus bIef lämnad allena,
om
mig själf; om mig vittnar
och kvinnan Rtående fmmfi:ir
ock Fadren, som ha:rsändt mig.
honom.
19 Dä sade de till honom:
10 När nu .TesuH reste sig Hvnr ,är din Fader? Jesus sva
upp och såg ingen utom kvin rade: 1 klinnen hvarken mig
nan, sade han till henne: K vin eller min Fader. Om I kän
na, hyar iiro dina åklagare? den mig, så känden lock min
Har ingen fördömt dig?
l1'ader.
Il Hon sade: Herre, ingen.
20 Dessa ord talade J esnA
Men Jesus sade': Icke heller vid offerkistan, Hirande i helge
fördömer jag dig. Gå och synda domen; och ingen grep honom,
icke vidare*.
'
.1h. 3: 17. ty hans stund hade ännu icke
12 Åt.fL..lQb~~....!!~§.lULjill kommit.
Jh. 7: 8, ~o,'
,dem,..sij,gaP,\l~,;,,.,..Jagj\r._.Y~!:~fns
21 Då sade .Tesus åte{·till
ljus; densom.J(.Hjf;1t.,.}El~~,n dem: Jag går bort, och l sko
skalljcke.....xapdrn..,, l"J,n(jt: Juet , len Aöka mig, och I skolen dö
utan han skall..ha(vnIifvets ljus. i' eder Aynd. Dit jag bortgår,
kunnen I icke komma.
,- J'i"i. "i:~'i;';9; 9: 5; 12: :ia', "'46:
13 Då Aade fariAeerna till
.Th. 7: :H; 13: :l3.
honom: Du vittnar om digAjitlf;
22 Dit sade .Tudarna: Icke
ditt vittnesbörd lir icke sant. vill ,han väl' döda sig ~jiilf,
14 .TesllA Rvarade och sade eftersom han säger: pit jag
till dem: Om jag iin vittnar bOl'tO'år, kUlmen I icke komma?'
om mig sj iil f, Rlt lir mitt vitt
23~ Och han Aade till dem:
neRbörd sunt; ty jag vet, hvar I ilren nedanifl~i\:n, jag iiI' ofvan
ifrån jag hal' kommit, och ~vart ifri'm;' I iiren af denna världen,
jag bortgår; men I veten ICke, jag iiI' icke af denna världen.
hvarifrån jag kommer, och hvart .,
Jh. 3: 31; 1 Jh. 4: 5.
. b 01't gal'.
Jl1. a:
~ 3 l.
24 Därför sade J' ag eder, 'att
Jag"
u

* Berättelsen

nägra

om äktenskapsbryterskan, ehuru utan tvifv~l äkta, är i
intagen i ]\'[attei, i andra i Lukas' evangehum.

hantl~krif'ter

i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I skolen dö i edra synder; ty
om I icln'l tron, att det iiI' jag,
skolen I dö i edra synder.
25 Då sade de till honom:
H vem är dn? Och Jesus sade
till dem: Det, som jag ock från
början hni' talnt till eder*.
26 Mycket har jag att tala
och döma om ede)'; mell den,
som har siindt mig, iiI' sannfiir
dig, och hvad jag har Mört af ho
nom, . det talar jag till världen.
Jh. 7: 28.

27 De förstodo icke, att han
talade till dem om Fadren.
28 Då sade Jesus till dem:
När I hafven· upphöjt· mäll
niskans Son, då skolen r förs t,a, a tt d et ·ar· 'Jag, oc h a tt'Jag
gör intet af mig själf, utan,
såsom Fadren har lärt mig, Hå
.
ta l ar Jag.
o

kan un då· siiga: I skolen
blifva fl'in?
34 .r esus svarade uem: Sau
nerligen, sannerligen säger jag
eder: H var och en,. som gör
synden, är syndens träl. .
Rom. G: 16; 2 p"t. 2: 19: .
35 Men tri ilen förblifveI' icke

i huset till ('vig tid;. Sonen för
blifver diir till evig tid.
3G Därflir, om Sonen gör
eder fria, så blifven I verkli
gen fria.
Rbr. 2: 14, 15.
37 Jag vet, att I liren Abrn
hams säd; men I söken att
döda mig, ty mitt ord finner
icke rum i eder.
38 Jag talar, hvad jl1g har
sett. hos min Fader,' och Igö
ren, hvad I hafven sett hos
eder fader**.
39 De svarade och sade till
honom: Abraham är n1r fader.
.1 eHns sade till dem: Voren I
Abrahams barn, så gjorden I
ju A. brahams gärningar;
40 men nu söken I att döda
mig, en man, som har talat till
eder sanningen, som jag har
hört från Gud; det gjorde icke
Ahraham.
41 I görell eder faders gär
ningar. Då sade de till honom:
Vi liro icke födda oäkta; vi
hafva en enda Fader, näm
ligen Gud.
49... DoIl, Sll(l e •resus t'll
d em:
l
Vore Gnd eder Fader, så 10
skaden 1 ju mig, ty från Gud
har jag utgått och kommit; ty
jag har icke heller kommit af

29 Och den, som har sändt
mig, är med mig. Fadren har
icke lämnat mig allena; ty jag
gör alltid det, som är honom
.Th. 12: 32.
behagligt.
30 När han Utlacle detta,
.trodde många på honom.
31 Då sade Jesus till de
Judar, som trodde på honom:
Om I förblifven vid mitt ord,
så ären I i sanning mina Hir
jungar;
32 och l skolen förstå san
nin1!'en,
och· sanningen skall
~
göra eder' fria.
Rom. G: 18.
33 De svarade houom: Vi
äro Abrahams säd och hafva
aldrig varit någons trälar; huru
* Eller: Allra först det, som jag ock talar till eder.

*'"

A. 1.: hvad I hafven hört frän eder fader.
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enligt Johannes.

m~g Rj äl f, utan han har såndt
lmg.
43 Hvarför förstån I icke
mitt tal? Jo, därför att I icke
kunnen höra mitt ord.
44 I ären af den fadren djäf
vulen, och efter eder faders be
gärelser viljen I göra; han val'
en mandråpare från begynnel
sen. och han står icke i san
ningen; ty sanning. är icke i
honom. När han talar lögnen,
talar han af sitt eget; ty han
är en lögnare och lögnens fader.

l .Th. 3: 8; Jud. v. 6.

45 Men emedan jag säger
sanningen, tron I mig icke.
46 H vilken af eder öfver
bevisar mig om synd? Säger
jag nu sanning, hvarför tron I
mig icke?
47 Den som är af Gud, han
hör Guds ord; fördenskull hö
ren I icke, emedan I icke ären
af Gud.
1 Jh. 4: 6.
48 Då svarade Judarna och
snde till honom: Säga vi icke
med rätta, att du iir en Sa
marit och har en ond ande?
Jh. 7: 20; 10: 20.

Joh. 9: 1.

ande. Abraham dog, och pro
feterna dO(Jo, och du säger: Om
någon bevnrar mitt ord, skall
han icke smaka döden till
evig tid.
53 Icke är du väl större än
y.år fader Abraham, som dog?
Afven profeterna dogo. Till
hvem gör du dig själf?
64 .lesus svarade: Om jag
ärar mig själf, så är min ära
ingen; min Fader, hvilken I
sägen vara eder Gud, är den,
som ärar mig.
55 Och I kännen honom icke,
men jag känner honom; och
om jng sliger, att jag icke kän
ner honom, så blir jag lik eder,
en lögnare; men jag känner
honom och bevarar hans ord.
56 Abraham, eder fader, fröj
dades. att han skulle få se
min dag; och han såg den och
blef glad.
57 Då sade Judarna till ho
nom: Femtio år är duickeännu,
och Abraham har du sett?
58 Jesus snde till dem: San
nerligen, sannerligen säger jag
eder: Förrän Abraham bIer
rodd, är jag.
59 Då togo de upp stenar
för att kasta på honom; men
Jesus fördolde sig och gick ut
ur helgedomen.
Jh. 10: 31

49 Jesns svarade: Jag hal'
icke en ond ande; men jag
hedrnr min Fader, och I van
hedren mig.
50 Men jag söker icke min
ära; det finnes en, som söker
den, och som dömer.
9 Kapitlet.
51 Sannerligen, sannerligen Jesus botar en blindfödd man och
säger jag eder: Om någon be uppenbarar sig för honom säsom
Guds Son.
varar mitt ord, skall han icke
se döden till evig tid.
ch när Jesus gick förbi, fick
52 Judarna sade till honom:
han se en man, som från
. Nu förstå vi, att du har en ond sin födelse hade varit blind.

O
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2 Och hans lärjungar frågade en deg och smorde mina ögon
honom, siignnde: Mästare, hvil och sade till mig: Gtt bort till
ken har f"örsyndat sig, denne dammen Siloam och två dig.
eller hans föräldrar, att han Och jag gick bort och tvådde
skune födas blind?
mig och fick så min Hyn.
3 .Jesus svarade: Hvarken
12 Då sade de till honom:
denne eller hans föräldrar hafva Hvar är den mannen? Han
försyndat sig; ntan det harskeUJ sade: Jag vet icke.
på det att Gnds verk skola
13 De förde honom, som hade
uppenbaras på honom.
varit hlind, till fariseerna.
4 J ag* måste, medan det är I 14 Men det var sahhat, då
dag, verka hans verk, som har Jesus gjorde degen och öpp
f>ändt mig; det kommer en natt, nade hans ögon.
dår:in~en"kan yer]~~t.. ,.
15 Åter frågade honom nu
i) Sa ]ange Jag ar l vaJ'Iden,
äfven fariseerna huru han hade
är jag världens ljus.
fått sin syn. Och han sade
till dem: Han lade en deg på
.Th ...l: 5, 9; 8: 12; 12: 35, 46.
6 Nar han ha?e. sagt detta, mina ögon, och jag tvttdde mig,
sl?ottade han pa .lorden och och ntt ser jag.
gjord ed deg
~fottbi: ch
16 Då sade nåO'ra af fari
~,mor e egen pa en .lll es seerna: Denne r:an fil' icke
og7onocl1 sad e t'll
icke
l h onom: GOa från
a1] Gud, emedan
An dhan
d' . d
ha er sahbaten.
ra sade:
b t
h t
S?{ oCCh a t hl~
aFme~ Huru kan en Ryndig människa.
,~ d1)m, D~ {.e 1 y e~: ~n n 1 göra sådana tecken '1 Och det
sa?dd'
.' glO { 1]an . ~r OkC l var en söndring hIand dem,
tva e SIg och wm tl11ba. a
1""lerSlt
A" t
d]·
eeo t'lId
l
en bl'In d e:
d
seen e.
H vad"
d
]
sager n om lOnom, e·f't er8 Grannarna och de, som som han har öppnnt dina ögon?
förut hade sett honom - t.y Han sade: JI:11 profet lir hall.
l),flll var en tiggare - :'lade nu:
18 Men .Judarna trodde icke
Ar icke den här den, som satt om honom, ntt han hade varit
och tiggde?
blind och fått sin syn, förrän·
9 Somlign sade: Det är han; de kajlade tlll sig den mannens
men andra: Han är lik honom. föräldrar
.
, hvilkcn hade fått
Han själf sade: Det är jag.
sm syn,
10 Då sade de till honom: .. ] Uoch frågade dem, :'liigande:
Huru hlefvo dina ögon öpp Ar dopne eder son, om hvil
ken '1 sägen, att han blef född
nade?
11 Han svarade och. sade: blind? Huru ser han då nu?
.En man, som beter Jesus, gjorde
20 Hans föräldrar svarade

I

Il!

d
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dem och sade: Vi veta, att
denne är vår SOI1, och att han
blef född blind.
21 Men huru det kommer sig,
att han nu ser, veta vi icke;
ej heller veta vi, hvem SOlU
har öppnat hans ögon. Han
är själfkommen till mogen ål
der, frågen honom;
han skall
.
själf tala för SIg.
22 Detta sade hans föräldrar,
~medan . de fruktade föl' Ju·
darna; ty Judarna hade redan
kommit öfverens, att om någon
bekände honom vara Kristus,
så skulle han uteslutas från
synagogan.
Jh. 12: 42.
23 Fördenskull sade hans för
äldrar: Han lir kommen till mo
gen ålder; frågen honom sjiilf.
24 Då kallade de föl' andra
gången till sig mannen, som
hade varit blind, och sade till
honom: Gif Gud liran; vi veta,
att denne man lir en syndare.
25 Då svarade han och sade:
Om han iiI' en syndare, vet jag
icke; ett vet jag : Jag var blind
och nu ser jag.
26 Men dc sade åter till ho
nom: lIvad gjorde hunmed dig?
Huru öppnade han dina ögon?
27 Han svarade dem: .J ag
har redan sagt eder det, och I
hörden icke. H varför viljcn I
åter höra det? Icke viljen viiI
itfven I blifva hans lärjungar?
28 D~\ bannade de honom och
sade: Du är den mannens lär
junge, men vi äro Moses' litr
jungar.
29 Vi veta, att till Moses

Joh. 9:

39.

har Glid talat.; men hvarifrån
denne Hr, vet.a vi jcke.
Jh. 8: 14.

30 Mannen svarade och sade
till dem: Det underliga i denna
sak Hr just, att I jcke vet.en,
hvarifrån han iiI'; och han hal'
dock öppnat mina ögon.
31 Men vi veta, att Gud icke
hör syndare; men om någon
iir gudfruktig och gör hans
vilja, .så hör han honom.
Ords. 15: 29; 28: 9; Es. 1: 15.

32 Från tidens begynnelse Ilar
man icke hört, att. någon har
öppnat ögonen rit en mä!lni
sIm, som hal' varIt. född blInd.
33 Vore denne icke från Gud,
så kunde han intet göra.
34 De svarade och sade till
honom: I synder iir du född
hel och hållen, och du vill lära
oss? Och så drefvo de ut honom.
35 Jesus fick höra, att de
hade drifvit, ut honom; och
när han tl'Uffade honom, sade
han till honom: Tror du på
Guds Son?
36 Han svarade och sade:
Herre, h vem är han, på. det att
jag må tro på honom?
37 Och Jesus sade till ho
nom: Du hal' både sett ho
nom, och det är han, som talar
med dig.
.
38 Men han sade: Herre, jag
tror. Och han tillbad honom.
39 Och Jesus sade: Till en
dom hal' jag kommit i denna
värld, på det att de, som icke
se, må bIifva seende, och de,
som se, må blifva blinda.
Jh.3: 19; 12: H.

Joh. 9:
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40.

40 Och detta hörde de af
fnriseerna, som voro med ho
nom, och de sade till honom:
Icke äro väl äfven vi blinda?
41 Jesus sade till dem: Vo
ren I blinda, så haden I icke
synd; men nu sligen I: Vi se;
därför förblifver eder synd.
Jh. 15: 22.

10 KUl>itlet.
.Tesus talar om sanna och falska
herdar, kallar sig elen gode herden
och bekänner, att han är Kristus
och ett med }'adren.

sannerligen stiger
Sannerligen,
jag eder: Den som icke går
genom dörren in i fårhuset,
1ltan stiger in från annat håll,
han är en tjut' och en röfvnre.
2 Men den som går in ge
nom dörren, han är en herde
för· fåren.
3 För honom öppnar dörr
vaktaren, och fåren höra hans
röst i och sina egna fttr kallar
han vid namn och för dem ut.
4 Och när han har släppt
ut sina egna får, gåt han före
dem, och fåren följn honom,
ty dc känna hnwl röst.
5 Men en främmande skola
de icke följa, utan de skola fly
från honom, ty de känna icke
de främmandes röst.
·6 Denna liknelse sade Jesus
till dem; men de förstodo icke,
hvad det var, som han talade
till dem.
7 Då sade Jesus åter till
dem: Sannerligen, sannerligen
* Egentl.: fårens dörr.

Evangelium

säger jag eder: Jag är dörren
till fåren *.
8 Alla,som hnfvakommitföre
mig, äro tjufvar och rörvare;
men fåren hörde dem icke.
.9 Jag är dörren; om någon
ingår genom mig, skall han
blifvu friUst; och han skall ingå
och utgå och finna bete.
10 Tjuf'ven kommer ickeutom
för att stjäla och slakta och
förgöra; jag har kommit, på
det att de må hafva lif och
hafva öfverflöd.
11 Jag äi' den gode herden.
Den gode herden utgifver sitt
lif för fåren;
Es. 40: 11; Hes. 34: 23; 37: 24,

12 men den lejde som icke
lir herde och hvilken fåren icke
tillhöra, han ser ulfven komma
och öfvergifvcr fåren och flyr,
och ulfven bortrycker och för
skingrar fåren.
.
13 Men den lejde flyr, em~e
dan han Hr lejd och icke be
kymrar sig om fåren. Hes. 34: 8.
14 J ag är den gode herden,
och jag kUnner mina får~ . och
jag iiI' känd af dc minn,
15 såsom I?adren känner mig,
och jag känner Fadren; och
jag utgifver mitt lif för fåren.
Jh. 7: 29.

16 Jag har ock andra får,
som icke tito af detta fårhuset;
äfven dessa måste jag föra)t«;.
och dc skola höra min röst,
och det skall blifva en enda
hjord, en enda herde.
Hes. 37: 22; Mt. 28: 19; Ag. 10: 35.

. enligt .ToTwnne.9.
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17 Fördenskull älskar Fadren
mig, att jag utgifver mitt lif,
för att tagn det igen.
. 18 Ingen tager det från mig,
utan jag ntgifver det af mig
sjiilf. Jag har makt atf nt
gifva det, och jag har makt
att taga det igen. Dettn bud
fick jag från min Fader.

Joh. 10: 38 •

och jag känner dem, och de
följa mig;
28 och jag gifver dem evigt
lif, och de skola icke torgAs
till evig tid, och· ingen skall
rycka dem ur min hand.
29 Min Fader, som har gifvit
mig dem, iiI' större itn alla, och
ingen kan ryckn dem ur min
Faders hand.
Jll. 14: 28.
Lk. 23: 'Il.
30
J
ag
och
Fadren
äro ett.
19 Då hIef åter en söndring
.Ill. 17: 11, 22.
bland Judarna för desRa ords
31 Då togo tTudarna åter upp
skull.
stennr, för att stena honom.
20 Och många af dem sade:
Jh. 8: 59.
Him har en ond ande och är
32 tJesus svarade dem: Mån
galen; hvarför hören I honom? ga goda gärningar har jag visat
.Jh. 7: 20; 8: 48, 52.
eder från, min Fader; för hvil
21 Andra sade: Dessa ord ken af dem stenen I mig?
äro icke en besatt människas;
33 Judarna svarade hOllOm :
icke kan en ond ande l1ppna För god gärnings skull stena
blindns iigon?
vi dig icke, utan. för hädel~es
22 Så inträffade nu i Jeru ~kull, och emedan du, som iiI'
salem tempel reningens hUgtid, en människa, gik dig själf till
Gnd.
och det Vill' vinter.
34 tJesus svarade dem: Är
23 Och Jesus gick omkring
det
icke skr:ifvet i eder lag:
i helgedomen, i Salomos pelar
'tJag
Rade: I iiren gudar»?
gång.
PR. 82.: 6.
24 Då omringade Judarna
35 Har han nu kallat dem
honom och sade till honom:
gnunr,
tiU hvilka Guds· ord
Huru länge håller dn oss i oviss
kom, - och Rkrif'ten kan icke
het? Om du är Kristus, så
upplossas 
säg oss det öppet.
36 lt1_'a1:fO,· sägen då I till
25 Jesus svarade dem : Jag honom, som FadrEm har helgat
har sagt eder det, och I tron och sändt i världen: Du hädar;
dock icke; de gärningar som därfUr att jag sade: J ag är
jag gör i min Faders namn, de Gnds Son?
Mt. 26: 65.
vittna om mig.
Jh. 5: 36.
37 Om jag icke gör min Fa
26 Men I tron icke; ty I ders gärningar, så tron mig icke ;
ärenicke af mina får, såsom
38 men om jag gör dem, så
jag sade till eder.
Jh. 8: 19. tron gärningarna, om l än icke
27 Mina får höra min röst, tron mig; på det att I mån
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förstå och tro, ntt Fa(lren ilr
(j Så R11art han nu hörde, att
han låg sjuk, då bIet' han kvar
i mig och jag.i honom.
Jh. 14: 10, Il; 17: 21, 22.
tYll dagar på det ställe, diir
39. Då sökte de åter ntt gripa han var;
hoi10m ; och, han kom· undan
7 men sedan sade han till
deras händer.
liirjnngarna: Låtom oss åter
40 Och llan begaf sig åter gå till Judeen.
hort till andra· sidan J ordnn,
8 LiirjullgarlJ:l sade till ho
till det ställe, där.J ohannes först narri: MIistare, nyss sökte ,J 11
döpte; och hnn blef kvar där. darrlfiatt stena dig, och åter
41 Och många kommo till går du dit?
honom och sade: .10hmmeR
9 .1esus svarnde: Är det icke
gjorde väl iutet tecken; men
talf timmar pti dagen? Om
allt, hvad J ohnnues sade om
någon vandrar om dagen, så
denne, var sant
stöter han icke emot, emedan
42 Och många trodde där
han ser denna viirIdens ljus.
på honom.
10 Men om någon vandrar
om natten, så stöter han emot,
11 Kapitlet.
emedan lj uset icke. iir i honom.
Jesus uppväcker Lasarus. Rådet
11 Detta talade han; och
församla:,J, och KaifaR profeterar.
sedan sade han till dem: La
ch det var en man, som hlg sarus, vitr vän, har somnat,
sjuk, Lasarus från Betania, men jag går för att uppväcka
från Marias och hennes syster honom ur sUmneu.
Mnrtas by.
12 lXt Hade hallF! lärjungar:
2 Men (let var Marin, RO!ll
Herre, om JUlll har Homnat, så
smorde Herren med smörjelse
blir han räddad.
och torkade hans fötter med
13 Men .Jesus hade talat om
sitt hår; och hennes broder
hans
di.id; de åter menade, att
Lasurus var det, som låg sjuk.
han talade om vanlig Hi.imn *.
Mt. 26: 7; Mk. 14: 3; Jh. 12: 3.
3 Dti silnde hans systrar till
14 Stt sade dtt ,JesuR helt (jp
honoll1 och sade: Herre, se, den, pet till dem: LaRIU'Ils iir död.
15 Och för eder skull, pli
som du har kär, ligger sjuk.
4 :Men nitr Jesus h(irde det, det ntt I skolen tro, gliides
sade han: Denna sjukdom iir jag, att jag icke var där; men
icke till döds, utan fUr Guds låtomoHs gå till honom.
iiras skull, på det att Gnds
1 Ö DiL sade Tomas, som kulln
Son må genom den hlifva fLir des tvilJing, till sinn medliir
hiirligad. 
jnngar: Llltom ock oss gå, på
5, Och Jesus älskade Marta det att vi må dö med honom.
och hennes syster och Lasarns.
17 När nu Jeslls kom, fann

O

* Egentl.:

Sömnens hvila.

enligt Johannes.
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han honom redan hafva legat
fym dagar i griften.
18 Men Betania låg nära .J erusalem, omkring femton sta
dier* därifrån;
19. och utom de kvinnor, som
voro omkring Marta och Maria,
hade många af J ndarna kom
mit, för att trösta dem öfver
deras broder.
20 Så. snart nu Marta. hörde,
att J csus kom~ gick hon ho
nom till mötes; men Maria satt
hemma.
21 Då sade Matta till Jesus:
Herre, om dn hade varit här,
så. hade min broder icke dött.
22 Dock vet jag iifven nu,
att allt hvad du beder Gnd
om, det skall Gud gifvn dig.
23 .r esus 'sade till henne:
Din broder skall uppstå.
24 MartaJ~~ade33till honom:

.Toh. 11:

38.

detta, gick hon bort och kaI
lade hemligen sin syster Maria
och Rade: Liirarcn är här och
kallar dig.
29 Så snart denna harde det,
Rtod hon strax upp och gick
till honom.
30 Men .reStIs hade ännu icke
kommit in i byn, utan var pil.
dct ställe, där Marta mötte ho
nom.
31 Då nu de Judar, som voro
mcd henne i huset och tröRtade
hennc, sågo, att Maria hastigt
stod upp och gick nt, följde de
henne, sägande: Hon går bort'
till griften, för ntt gråtn där.
32 Så snart nu Maria kom
l't , (ar
l" J esns var, oc l1 fi ck se
,(I
honom, föll hon till hans fötter
och sade till honom: Herre, om
du hade varit här, så hnde min
broder icke dött.
33 När nu J esns såg henne
,Tag vet,att han skall uppstå gråta, och de Judar, !-lom hade
i. nPlståndelsen på den ytter kommit med henne, ock gråta,
sta agen. Lk, 14: 1.4; Jh. 5: 29. ,upptändes han i sin ande och
25 .. Jesnss~de tIll henn,e : ,upprördes;
,Jug ur uppstandelHcn och hf
34 och han sade: Hvnr haf
vet; den som tror pt~, mig.,. han ., ven I, lagt honom '? De sade
till honom: Herre, kom och se.
skall ]efva, om han un dor.
~6 Och hvar o?h ~n som. 35 Jesus gritt.
lefver och tror pa mIg, han' 36 Då snde J uclarnn: Se
skall icke dö till evig tid. huru kär han hade honom! '
7 M nagra
•
'Tror du detta?
a f d em sadde:
J h . 6: 27, 35, 40, 54.
K 3 d • en
. 1 h
27 Hon sade till honom:
un e lC re an, som öppna e
.Tu, Herre; jag tror, att du, iiI' den blindes ögon, äfven hafva
Kris~us, Guds Son, som skulle ldno'?tlt1;. så, att denne icke hilde
komma i v ä r l d e n . ' Jh. 9: 6, 1.
Mt. 16: 16; Jh, 4: 4.2; 6: 69.
38 Då upptlindes åter Jesus
28 Och när hon hade sagt i sig själf och gick till griften.
f Omllrin8 l,'fsvensk mU.

Joh. 11:

39.
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Men dct val' en grotta, och en
sten val' lagd framför henne.
39 J esns sade: Tagen bort
stenen.. Den dödes syster, Mar
ta, sade till honom: Herre, han
luktar redan, ty han har varit
di.jd i fyra dagar.
40 Jesus sade till henne:
Sade jag dig icke; att om du
tror, skall du få se Guds hiir
lighet'?
41 Dit togo de bort stenen.
Men Jesus upplyfte sina ögon
och sade: Fader, jag tackar
dig, att du har hört mig.
42 Dock visste jng, att du
alltid hör mig; men för fol
kets skull, som står hiirom
kring, sade jag det, på det att
d~ skola tro, att du har sändt
nng.
43 Och nfir han hade sagt
detta, ropade han med hög
röst: Lasarus, kom ut.
44 Och den, som hade varit
död, kom ut, bunden om hfin
der och fötter med svepklfiden;
och hans ansikte var ombundet
med en svettduk. Jesus sade
till dem: Lösen honom och lå
ten honom gå.
45 Då trodde på Jesus många
af Judarna, som hade kommit
till Maria och sett, hvad han
hade gjort.
46 Men några af dem gingo
bort till fariseerna och sade
dem, hvad Jesus hade gjort.

Evangeliuln

skola vi göm, ty denne man
nen gÖl' många tecken?
Mt. 26: 3; Mk. 14: l; Lk. 22: 2.

48 Om vi låta honom såJod
Jam} så skola alla tro på ho
nom, och Homnrmt skola kom
ma och tagn håde vårt lnnd
och vårt folk.
49 Men en af dem, Kaifas,
som var det årets öfverste
prest, sade till dem: I förstån
intet,
50 ej heller besinnen I, att
det fil' hättre för oss, att en
enda människa dör för folket,
än att hela folket förgås.
.Th. ]8: H.

51 Men detta sade han icke
af sig själf, utan eftersom han
var det årets öfversteprest, pro
fetcrade han, att Jesus skulle
dö för folket;
52 och icke allenast för fol
ket, utan lifven på det att han
skulle till ett församla Guds
förskingrade barn.
53 Från den dagen rådslogo
de sinsemellan, huru de skulle
döda honom.

54 Så vandrade nu .Tesus
icke längre öppet ibland .Tu
darna, utan gick bort därifrån
till landet nära öknen, till. en
stad, som heter Efraim, och
vistades där med sina lärjungar.
55 Men J udul'l1as påsk var
nilra; och många från landet
begåfvo sig upp till Jerusalem
före påsken, 'på det att de
skulle rena sig.
47 Då församlade öfverste
56 Då sökte de efter Jesus
presterna och· fariseerua det och sade sinsemellan, stående
stora rådet och sade: H vad i helgedomen: H vad synes eder
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därom, att han icke kommer
till· högtiden?
57 Men både öfversteprester
na och fariseerna hade utfärdat
ett påbud, att om någon visste,
hvar han var, skulle han gif
va. det tillkiinna, på det att de
måtte gripa honom.

12 Kapitlet.
Jesus smörjes i Betania, intågar i
Jerusalem; nägra Greker vilja se
honom. J esus beder och fär sval'
frän himmelen.

kom då Jesus sex dagar
Så före
påsken till Betania,

där Lasarus var, som hade va
rit död, och hvilken han hade
uppväckt från de dödll.
Mt. 26:

6;

Mk. 14:

3.

.2 Och de gjorde där åt ho
nom en aftonmåltid; och Marta
tjänade; och Lasarus var en af
dem, som sutto till bords med
honom.
3 Då tog Maria ett skålpund
dyrbar smörjelse af oförfalskad
nardus och smorde Jesu fötter
och torkade hans fötter med
sitt hår; och huset uppfylldes
med lukten af smörjelsen.
Jh. 11: 2.

4 Då sade en af hans lär
jungar, Judas Iskariot, Simons
son, han som ämnade förråda
honom:
5 ' H varlor blef icke denna
smörjelse såld för trehundra
penningar ·och gifven åt de
fattiga?
6 Men detta sade han icke
där16r att han bekymrade sig

Joh. 12: 15.

om de fattiga, utan därför att
han var en tjuf och hade
penningpungen och bar*,hvad
som lades däri.
J11. 13: 29.
7 Då sade Jesus: Låt henne
vara; hon har förvarat det till
min begraf'nings dag.
S Ty de fattiga hafven I all
tid ibland eder; men mig haf
ven I icke alltid.
5 Mos. 15: 1I; Mt. 26: 11: Mk. 14: 1.
9 Så förnam nu en stor
miingd af Judarna, att han
var där; och de kommo dit,
icke allenast för J esn skull,
utan ock för att se Lasarus,
som han hade uppväckt från
de döda ..
10 Men öfverstepresternu råd
slogo om att döda .iifven La
sarm'!,
11 emedan för hans skull
många af J ndarna gingo bort
och trodde på Jesus.
. 12 Dagen därefter, när det
myckna folket, som hade kom
mit till högtiden, hörde, att·J e
sns kom till Jerusalem,
Mt. 21: 8; Mk. 11: 7; Lk. 19: 35.

13 togo de kvistar af palm
träden och gingo ut emot ho
nom och ropade: Hosianna **;
välsignad vare han, som kom
mer i Herrens namn, Israels
Konung.
Ps. 118: 25, 26.
14 Men Jesus fann en åsne
fåle och satte sig på honom,
såsom det är skrif"vet:
15 »Frukta icke, du dotter
Sion; se, din Konung kom

'" Eller: bar bort, tog.
ord, som är lånadt frän Ps. 118: 25, betyder: gf/ lycka.

"'* Detta

Joh. 12: 16.
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mer, sittande på en åsninnas
fåle.)' Es. 02: 11; Sak. 9:9; Mt. 21: 5.
16 Detta förstod O hans lär
jungar icke i burjan ; men när
J esns hade blifvit furhärligad,
då komma de ih:lg, att (lettn
var skrii"vet om honom, och
.ntt de hade gjort detta med
honom.
17 Så vittnade nu folket,
som var med honom, när han
kaUade Lasarus ut ur griften
och uppväckte honom från de
. döda.
18 Fördenskull kom ock fol
ket emot honom, emedan de
hurde, att hau hade gjort detta
tecken.
19 Då sade fariseerna sins
emellan: . I sen, att I icke
.kunnell utriittn. något; se, hela
världen löper efter honom.
20 Men några Greker fnn
nos bland dem, som begäfvo
sig upp för ntt tillbedja under
högtiden.
21 Dessn gingo nu till Fi
lippns, som var från Betsaida i
Gnlileen, och blido honom, sii
gumle: Herre, vi vilja se .Teslls.
22 Filippus gick och sade
det till Alldreas, och Andreas
och Filippus åter flade det till
Jesns.
23 Men J esns svarade dem,
siigande: Stunden har kommit,
ntt människans Son skall blifva
förhärligad.
24 Sannerligen, sannerligen
säger jag eder: Om hvetokor
net icke faller i jorden och dUr,
så förblifver det allena; men

Evangeli1t91i

om det dör, så bär det mycken
frukt.
25 Den som har sitt lif kärt,
han skall mista det; och den
som hatar sitt lif i denna värl
den, han s]mll bevara det till
evigt lif.
Mt. 10: :19; lG: 25;
Mk. 8: 35; Lk. 9: 24; 17: 33 •

26 Om någon tjänar mig, så
följe han mig; och hvarest jag
iir, där skall ock min tjänare
vara; om någon tjänar mig, så
skall Fadren hedra honom.
.J11. 14: 3; 17: 24; 1 Tess. 4: 17.

27 Nu är min sjtH upprörd;
och hvad skall jag säga? Fa
der, fräls mig utur denna stund!
Dock, fördenHkull bar jag kom
mit till denna stund.
28 Fader, fÖl'hHrliga ditt
nnmn. Då kom en röst från
himmelen: .Tag både hnr för
härligat (let oeh l'lkall Mer för
hiirlign det.
29 Då snde folket, som st.od
och hörde det, att det var ett
åskdunder. Andra sade: En
ängel har talat till honom.
30 .TesuR svarade och sade:
Icke ful' minskll 11 hal' dell Illt
rl)st kommit, utan fur eder
skull.
31 Nu gltr en dom öfver
denna Yiirlden, nu skall denna
viil'ldenl'l f'tm;te utlml'ltas.
.Th. 1G:

II.

32 Och nitr jag blir upp

höjd från jorden, skall jag
draga alla till mig.
.Jh. 3: 14; 8: 28.

33 Men detta snde han, föl'
att beteckna, hurudnn död han
skuJle dö.

enligt Johannes.
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34 Folltet svarade honom: såg hans härlighet och talade

Vi hafva hört af lagen, att om honom.
Kristus f6rblifver till evig tid;
huru kan du då säga: Män
niskans Son måste upphi:ijaFl?
Hvem iiI' denne miinniFlkans
2 Ram. 7: J~;
Son?
Ps. 8f!: 30, 37; 110: 4; Es. 9: G, 7;
Hes. 27: 3ä; Dan. 2: 44; 7: u, 27.

42 Men likväl trodde äfven
många af rådsherrarna på ho
nom; men för fariseernas skull
hekiinde de det icke, på det att
de icke skulle uteslutas fl'ån
synagogan.
43 Ty de iHskade iiran från
miinniRkor mer än iiran från
Jh. 5: H.
Gud.
44 Men Jesus ropade och
sade: Den som tror på mig,
han tror icke på mig, utan på
honom, som har Sitllut mig;

35 Då sade J CRUS till dem:
Ännu en liten tid är ljuset
ibland eder. Vandren, medan I
hllJven ljuset, på det. att mör
ker icke må öfverfalla eder;
och den som vandrar i mörk
ret, han vet icke, hvart han
1 Pet. 1: 2I.
bortgår. Jh. 1: 9; 11: 9: 1 Jh. 2: 11.
45
och
den som ser mig,
3G Medan I hafven ljuset,
hll:n
ser
honom,
som hill' siindt
tron på ljuset, på det att I
Jh. 14: 9.
nug.
mån blifva ljusets barn. Detta
4G
Såsom
ett
ljns
har jag
talade Jesus; och han gick bort
kommit
i
världen,
pit
det att
och dolde sig för dem.
~yar ~ch en, som tror på mig,
37 Men ehuru han hade Icke mtL förblifva i mörkret.
gjort så många tecken inför Jh. 1: 5, 9; 8: 12; 9: 5; 1 Jll. l: 5.
47 Och om någon hör mina
dem, trodde de icke pt~ ho
ord och icke tror, icke dömer
nom;
38 på det att det ord skulle jag honom; ty jag har icke
uppfyllas, som profeten Esaias kommit för att döma världen,
sade: »Herre, hvem har trott utan för att frälsa värMen.
Mk. 16: 16; .Th. 3: 17.
vål' predikan, och flir hvem har
48
Den
som fi.irkastar mig
Herrens arm blifvit uppen
barad 'h
Es. 53: 1; Rom. 10: 16. och icke mottager mina ord,
39 Fördenskull kunde de icke han har den, som di:imer ho
nom; det ord som jag har ta
tro; t.y Esaias sade å ter:
lat,
det skall döma honom på
40 »Hnll har förblindnt de·
den
yttersta
dagen. 5 Mos. IS: 19.
ras ögon och förhärdat deras
49
Ty
jag
har icke talat af
hjlirtn, på det ntt de icke må
se med ögonen och förstå med mig sjiilf, utan· Fadren som
hjärtat och omvända sig, och har siindt mig, han hal' gifvit
jag må göra dem helhriigdn). mig ett bud, om hvad jag skall
Es. 6: 9; 29: 10; Mt. 13: u; Mk. 4: 12; säga, och hvau jag skall taln.
Lk. 8:

10;

Ag. 2S: 26; Horn. 11:

8.

41 Detta sade Esaias, när hun

Lk. 24: 19; Jh. 14: 10.

50 Och jng vet, att hnns bud

Jöh. 13: 1.
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är evigt lif; därför, hvad jag
8 Petrus sade till honom:
talar, det talar jag, såsom Fa Aldrig i evighet skall du t.vå
.Tesus svarade
dren har sagt mig.
mina fötter.
hOllOm : Om jag icke tvår dig,
13 Kapitlet.
så har du ingen del med mig.
9 Simon Petrus sade till
.Jesus tvår sina lärjungars fötter
och förmanar till ödmjukhet, talar honom: Herre, icke allenast
om sitt förhärligande.
mina fötter, utan äfven mina
en före påskhögtiden, då Je händer och mitt hufvud.
10.Jesus sade till honom:
sus visste, att hans stund
hade kommit att gå från denna Den, som är tvagen, behöfver
värld till Fadren, så likasom icke två mer än fötterna, utan
, han hade älskat de sina, som han är hel och hållen ren. Och
voro i världen, så älskade han I ären rena, dock icke alla.
dem intill änden.
Jh. Hi: 3; Ag. 15: 9.
Mt. 26: 2; Mk. 14: 1; Lk. 22: 1.
11 Ty han visste, hvem som
2 Och då aftonmåltid h~ms, förrådde honom; fördenskull
och djäfvulen redan hade in-l sade han: I ären icke alla rena.
gifvit Judas Iskariot, Simons
12 Sedan han nu hade tva
son, i hjärtat att förråda ho git deras fötter och tagit på
nom;
sig sin öfverklädnad, satte han
3 så då Jesus visste, att Fa sig till bords igen och sade till
dren hade gifvit allt i hans hän dem: Förstån I, hvad jag har
der, och att han hade' utgått gjort med eder?
från Gud och gick till Gud;
13 I kanen mig Liirarc och
4 stod han upp från rnål Herre, och I sägen rätt, ty jag
tiden och lade af sig öfver är det. Mt. 23: 8, JO; 1 Kor. 8: Il.
klädnaden och tog ett linne
14 Har nu jag, Herren och
kläde och omgjordade sig där Läraren, tvagit edra lötter, så
med. 1VCt. 28: 18; Jh. 3: 35; 17: 2. bören iifven 1 tVtt hvarandras
5 Sedan slo!!'
'-' han vatten i f··tt
() , ,er;
t.viittfatet och begynt.e att tvi\.
15 t.y jag har gifvit eder ett
lärjungarnas fötter och torka fijredöme, att såsom jag har
af dem med det linnekläde, gjort med eder, så skolen ock
..
hvarmed han var omgjordad. I gom.
1 Pet. 2: 21.
6 Så kom han till Simon
16 Sannerligen, sannerligen
Petrus, och denne sade till säger jag eder: En tjänare är
honom: Herre, tvår dn mina icke förmer än hans herre;
fötter?
icke heller ett fländebud för
7 Jesus svarade och sade mer än den, som har sändt det.
till honom: Hvad jag gör, vet Mt. 10: 24; Lit. 6: 40; Jh. 15: 20.
du icke nu, men du skall för
17 Om I vete n detta, saliga
ären I, om I gören det.
stå det sedan.

M
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18 .Jag sägcr icke detta om
eder alla; jag vet, hvilka jag
har utvalt: men på det att
skriften må uppfyllas: »Den
Horn åt brödet med mig*, han
upplyfte mot mig Hin häl».
Ps. 41: 10; Ag. l: 16.

19 Redan nu säger jag eder
d~t, förrän det sker, på det
att, när det har skett, I sko
len tro, att det är jag,
20 Sannerligen, sannerligen
säger jag eder: Den som mot
tager någon, ,som jag situder,
han mottager mig: men den
Hom mottager mig, han mot
tager honom, som har siindt
mig.
Mt. 10: 40; Lk. 10: 16.

.10h. 13: 84.

gat' han den åt Judns Iskariot,
Simon~ son.
27 Och cfter den brödbiten
for satan in i honom. Så sade
då .Tesus till honom: Hvad,du
gör, gik snart.
.
28 Men iugen af dem, som
sutto till bords, förstod, hvar
för han sade detta till honom.
29 Ty några menade, att J esus, eftersom' Judas hftde pun
gen, Hade till honom: Köp,
hvad vi behöfva till högtiden,
eller att han skulle gifva nå
got till de fattiga.
Jh. 12: 6.
30 När han nu hade tagit
brödbiten, gick han strax' ut;
men det var natt.

21 När .Tesus hade sagt detta,
~1 Då han nu var utgången,
bIet' han upprörd i anden och sade Jesus : Nu har människans
betygade och sade: Sannerligen, Son blit'vit förhärligad, och Gud
Hannerligen säger jag eder: En förhärligad i honom. Jh. 12: 28.
af eder skall förråda mig.
32 Om nu Gud har blifvit
Mt. 26: 21; l\'Ik. 14: 18; Lk. 22: 21. förhärligad i honom, så skall
22 Då såga lärjungarna på ock Gud förhärliga honom i
hvurandru, tveksamma, om sig siitlf och skall snart föl'
hvem han talade.
~
härliga honom.
33 Mina små barn, ännu
23 Men en af hans lärjungar,
den hvilken Jesus älskade, låg ,en liten tid är .1' ag ibland
till bords vid Jesu sköte.
eder. I skolen söka mig, och
Jh. 21: 20.
24 HorIOm gut' nu Simon såsom jag sade till J ndltrna :
Petrus tecken, att han skulle Dit jng bortgår, klUlllen I !eke
fråga, hvem den var, om hvil komma, så säger jag nu äfven
till eder.
ken han talade.
Jh. 7: 34; 8: 21.
25 Då lutade sig denne till
34 Ett nytt bud gifver jag
J esu bröst och sade till ho eder, ntt I skolen älska hvar
nom: Herre, hvilken är det? andra, såsom jag har älskat
26 Jesus svarade: Det är eder, på det att ock I mån
den, åt hvilken J'ag räcker den älska hvarandra. :I Mos. 19: 18.
Mt. 22: 39; Mk. 12: 31; Jh. 16: 12;
indoppade brödbiten. Och. när Rom.
13: 8; Ga.l. 6: 2; 1 Pet. 1: 22;
h an hade in doppat brö dbIten,
1 Jh. 3: JJ; 4: 16, 17, ~I; Jak. 2: 8.
• A. l.: den som ät mitt bröd.

Joh. 13:

35.
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35 Däraf skola alla förstå, hortgår.

Evangelium

Huru kunna vi dli
.
6 .J esus . sade till honom:
I hafven kärlek inbördes.
Jag lir vägen och sanningen
36 Simon Pet.rus sade till ocl} lifvet;' ingen kommer till
honom : Herre, hvart går du
Fadren utom genom mig.
bort? Jesus svarade 'honom:
Ebr. 10: 20; .rh. 1: 8.
Dit jag hortgår, kan. du icke
7 Kiinden I mig, sä känden
nu fölia mig; men framdeles I ju ock min Fader,; och från
skall du följa mig.
denna, stund kännen I honom
'37 Petrus' sade till honom: oeh hafven sett, honom.
Herre, hvarför kan jag icke
8 FilipPl,ls sade till honom:
nu följa dig? ~1itt lif skall Herre, , v,isa oss Fndren, så
jag utgifva föl' dIg.
hafva vi nog. .
.
38 J osus svarade honom:
9 Jesus sade till honom: Så
Skall du utgifva ditt lif för lång tid har jag varit ihland
mig? Sannerligen, sannerligen edeT, och du känner mig icke,
säger jag dig: Hane skall icke Fjlipplls? Den som har sett
gala, förrän du tre gånger har mig, hanhnr sett Fndren; huru
förnekat mig.
kall dn då sliga: Visa oss Fa
Mt. 26: 34; MIL 14: 30; Lk. 22: 24.
dren?
.Jl!. 12: 45; 17: '21, 23.
10: Tror dn icke, att jag är
14 Kapitlet.
i Fadren, och Fadren i mig '?
Jesu afskedBtal: Han lofvar att be De' ord, som jltg talar till eder,
reda rum för rle Rina i FadrenR hus
talar jag icke af mig sjiilf; och
och att Rlind1t dem HllgHvnlarCll.
Fadre'n Nom f'i;rhlifvcr i mig,
dert hjärta vare iekc oro
hall gUl' sjiiU' giirningarna.
ligt. Tron på Gud och
Lk. 24: 19.
tron på mig.
11 Tron mig, att jag är i
2 l min Faders hus äro Fnclren, och l1'adren i mig; an
m:i.nO'lt honingul'; mOll om stt l1al'H tron mig f'öl'sjiHfva giir
icke"" vore, skulle jag harva. ningarnas skull.
.
sagt eder det. J ag går för
12 Sannerligen, sannerligen
att bereda eder rum.
säger jag eder: .Den som t~'or
3 Och om jag lin går ~ch på mig, de giirmngar, som .lag
bereder. eder rum, skall .lag ge;r, skall ock han göm, och
komma igen och taga eder Ntiirre iin dCflsa skall han göm;
till mig; på det att, hvnrest ty jag går till Fadren;
jag är, där skolen ock I vara.
13 och hvadhelst I bedjen i
Jh.12: 26; 17: 24.
mitt namn, det skall jag göra,
4 Och hvart jag bortgår, ve
på det att Fndren må blifva
ten I, och vägen veten I.
förhärligad i Sonen.
5 Tomas sade till honom:
Mt. 7: 7; Mk. 11: u; .Jh. 15: 16;
Herre, vi veta icke, hvart du
16: :la, Zfi Ja.k. l: 5.
ntt I tiren mina lärjungar, om veta viigen ?

E
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tToh. 14:

31.

14 Om I bedjen något i mitt honom, och vi skoja komma
nmnn, ..så skall jag göra det.
till honom och taga vår boning
15 Alsken I mig, så be varen hos honom.
Jh. 15: 10.
24 Den, som icke älskar mig,
mina bud.
16 Och jag skall bedja Fa bevarar icke mina ord; och det
dren, och han skall gifva eder ord, som I hören, är icke mitt,
en annan Hugsvalare, på det ut:lll Fadrens, som har sändt
att han må förblifva hland eder mIg.
.
till evig tid i
25 Detta har jag talat till
.
17 sanningens Ande, hvilken eder, medan jag har varit kvar
världen icke kan undfå, eme hos eder.
26 Men Hugsvalaren,· den
dan hon icke ser honom, icke
heller kiinner honom; men I Helige Ande, hvilken Fadren
kännen honom; ty han för skall sända i mitt namn, han
blifver hos eder och skall vara skall lära eder allt och på
j eder.
minna eder allt, hvad jag har
18 j ag skall icke lämna .eder sagt eder.
Lk. 24: 49; Jh. 15: 26; 16: 7.
27 Frid efterlämnar J' ag åt
faderlösa; jag skall kommai till
eder.
eder, min frid gifver jag eder;
19 Ännu en Jit€m; tid; så ser icke gifver jag eder, såsom
mig världen icke mer, men I vfirlden gifver. Edert hjärta
sen mig. Emedan' jag lefver, vare icke oroligt, icke heller
f"orsag dt.
skolen äfven I lefva.
Rom. 5: l.
20 På den dagen skolen I
28 I hörden, att jag· sade
ftirstå, att jag äri min Fader, till eder: Jag går bort och
och l i mig, och jng i eder.
kommer åter till eder. Om I
21 Den som har mina bud älskaden mig, så skullen I ju
och bevarar dem, han är den, .glädjas däröfver, att jag går
som itlskar mig.; och den Som till Fadren; ty Fadren iir större'
filHkur mi!!,· hun skall hlifva"un .llt..
. g
Jl l. 10: 29.
älskad af min Fade]', och jag
29 Och nu har jag sagt eder
skall älska honom och uppen det, förrän det sker, på det att
v. 23. I mån tro, när det har skett.
bara mig för honom.
Jh. 13: 19.
22 tTudas, icke Jskariot, sade
30 Hädanefter skall jag icke
till honom: Herre, hvad lIar
händt, emedan du ämnar uppen tala mycket med eder; ty värl
bn.~a dig för oss och icke för dens furste kommer, oo.h i mig
världen?
har han intet.
Jh. 12: 31; 16: 11.
23 Jesus svarade och sade
till honom: Om någon älskar
31 Men på det ntt världen
mig, så skall han bevara mitt må förstå, att jag älskar Fadren
ord, och min F&der s1\&11 älska och gÖl'? såsom F&dren har
u

Joh. 15: 1.
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R JHrigoJlo1l1 lir min Faner
bjudit mig; så st:\llllpP, JtLtOlll
ORS gtt hl.irifr:\Il.
Jh. 10: 18. f'örhiirligad, att I hiircll mycken
fru kt, och I skolen blifvll mina
litrj uugar._
15 Knpitlet.
Mt. 5: 16; l Pet. 2: 12.

Fortsättning af Jesn afHkedstal:
Han kallar sig s.iälf vinträdet och
lärjungarna grenarna.

9- Såsom Fadren har iihdmt

mig, så har ock jag äh;kat eder;
förblifven i min kärlek.
10 Om I bevareri mina hud,
så skolen I förblifva i min kär
lek; såsom ock jag har beva
rat min -Faders bud och för
blifver i hans kiirlek.
11 Detta har jag talat till
eder, på det att min glädje må
förblifva i eder, och eder gliidje
blifva fullkomnad.
12 Detta lir mitt hud, att. I
.1h. 13: 10; Ag. 15: 9.
äh;kon
hvarandra, såsom jag
4 Förblifven i mig, så skall
har äh;kat eder.
ock jag förblifva
.
k i eder. f Så
k Jh. 13: 14, 34; Ef. 5: 2; l'ress. 4: 9;
som grenen ICke an bära ru ~t
l Jh. 3: 11, 16; 4: 21.
af sig själf, med mindre den
13 Ingen har större kärlek
förhli fver i vinträdet; så kttn än den, att n:"tgon utgifver sitt
nen icke heller I, med mindre lif för sina vänner.
I förhlifven I mig.
Rom. 5: 7, 8.
14 I ären mina viiuller, om I
5 J ag är vintriidet, I ären
grenarna; den som förblifver gören, hvad jag bjuder eder.
15 N llmern kallar jag eder
i mig, och jag i honom, han
bitr mycke!l fmkt; ty utan mig ~cko t j iill are, ty tjänaren vet
ICke, hvad hans herre gör;
kunnen I mtet göra.
utan viillner har jag kallat eder,
Kol. 1: 23.
6 Om någon icke förblifver ty allt, hvad jag har hört af
i mig, så är han bortkastad, min Fader, har jag kungjort
såsom grenen, och förtorkad; för eder.
och man samlar ihop dem och
16 I hafven icke utvalt mig,
kastar dem på elden, och de utan jag har utvalt oder och
brinna.
Mt. 3: 10; 7: 19. insatt eder, pit det att I skolen
7 Om I förblifven i mig och gå ut och bära frukt, och att
mina ord förblifva i ede~' så eder frukt skall förblifva, på
bedjen om allt, hvad I viljen, ~et att,. hv.ad helst I bedjen
l~ adren I mItt namn, det skall
och det skall :-;ke eder.
Jh, 16: ~3, 26; l Jb. il~ n
hnu gif'vu. eder.
l\'It. 28: J9.

J

ag är det sanna vintriidet,
och min Fader är vingårds
Rom. 6: 5; 11: 24.
mannen.
2 H var och en gren i mig
som icke bär frukt,· den tager
han hort; och hvar och en som
bär frukt, den rensar han, att
den må bära mer frukt.
3 Redan nu ären I rena för
det ords skull, som jag har
talat till eder.

I

enligt Johannes.

211

17 Detta bjuder jag eder, att
lälsken hvamndra *.
18 Om världen hatar eder,
så veten, att hon har hatat mig
förr än eder.
19 Voren I af världen, så
hade ju världen sitt eget kärt;
men emedan l icke ären af
världen, utan jag har utvalt
eder ur världen, fördenskull
hatar världen eder.
l Jh. 4: 5, 6; 1 Mos. 3: 15.

Joh. 16:

6.

som är skrifvet i deras lag: »De
hafva hatat mig utan orsak».
Ps.

:~5:

19; 69: Il.

26 Men när Hugsvalaren
kommer, som jag skall sända .
eder från Fadren, sanningens
Ande, som utgår från Fadren,
han skall vittna om mig.
Lk. 24: 49; Jb. 14: 26; 16: 7.

27 Men äfven I vittnen; ty
I hafven varit med mig från
Ag. l: 21; 5: 32.
begynnelsen.

20 Kommen ihåg det ord,
16 Kapitlet.
som jag sade till eder: En Fortsättning af Jesu afskedstal: Han
tjänare är icke förmer än hans talar om sin bortgång och säger,
herre; hafva de förföljt mig,
hvarom den Helige Ande skall
så skola de ock föruilja eder;
öt'verbevisa världen.
hafva de bevarat mitt ord, så Detta har jag talat till eder,
skola de ock bevara edert.'
på det att I icke mån taga
Mt. 10: 24; Lk. 6: 40; Jh. 13:16.
an s ti5t.
21 Men allt detta skola de
2 De skola utesluta eder från
göra eder fUl' mitt namns skull i ~~r~gdfo~~:; ~~h :~, t!~mkod~~
ty de känna icke honom, som dar eder, skall mena sig göra
har sändt mig.
Gud en tjänst.
Mt. 24: 9; Jh. 16: 3.
O h d
lId
3 c
etta s ro a e göra
O
.22 m jag i.cke hane kom" eder, emedan de icke känna
m}t och talat tlll dem, så hade Fadren, icke heller mig.
.Th. 15: 21.
de icke Bynd; men nu hafva
de ingen ursiikt. {"ör sin synd.
4 Men. detta har jag talat
Jh. 9.• ).
till eder på det att när den
23 Den som hatar mig, han tiden kdmmer I må~ komma
hatar ock min Fader.
ihåg, att jag' sade . eder det.
24 Om jag bland dem icke Men detta sade jag eder icke
hade gjort de gärningar, som från begynne1sen, emedan jag
ingen annan har gjort, så hade var ibland eder.
Mt. 9: 11>; Mk. 2: 19; Lk. 5: 3{.
de icke synd; men nu hafva de
både s~tt dem ~ch dock hatat
5 Men nu går jag bort till
både mIg och mm Fader.
honom, som har sändt mig,
25 Men detta ltar 8kett~ på och ingen af eder frågar mig:
det att det ord skulle uppfyllas, Hvart går dn bort?

I

o

'" Eller: Detta bjuder jag eder, pä det att I män iii ska hvarandra.
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6 Men emedan jag hal' talat
detta till eder, hal' bedrufvelsen
uppfyllt edert hjärta.
7 Dock säger jag eder san
ningen: Detiir nyttigt för
eder, att jag bortgår; ty om
jag icke bortgår, så skall icke
Hugsvalaren komma till eder,
men om jag går, så skall jag
sända honom till eder.
8 Och när han kommer, skall
han öfverbevisa viirlden om
synd och om riittfiirdighct och
om dorn:
g om synd, ty de tro icke
på mig j
Ag. 3: 16, f.
10 men om rättfärdighet, ty
jag går bort. till Fndren, och
hiidanefter- sen I mig icke;
Ag. 13: 39.

11 och om dom, ty denna
världens furste lir dömd.
.Th. 12:

~1;

Ag. 'l(i: 18.

12 Jag hal' iilHlU mycket att
siiga eder, men l kunnen icke
nu bära det.
13 Men uiir han, sanningens
Ande, kommcr, s:"t skall h:m
viigledn eder till hcln sannin
gen; ty han skall icke tala nf
sig sj iil f, utan allt hvad han
hör, det skall han tala, och det
tillkommande skall han förkun
na eder.
JI1. 14: 26; Hi: 26.
14 Han skall förhiil'liga mig,
ty nf mitt skall han taga och
förkunna eder.
15 Allt hvad Fadr.en hur,
det är mitt; fördenskull sade
jag, att han slenll taga af mitt
och förkunna eder. Jh. 17: 10.

Evangeliu,m

1G En liten tid, så sen I mig
icke, och åtel' en liten tid, så
skolen I se mig [; ty jag går'
bort till FadrenJ.
17 Då sade några af hans
lärjungar till hvarandra: IIvad
är detta, som han sliger till oss:
En liten tid, så sen I mig icke,
och åter en liten tid, så skolen
I se mig; och: J ag går bort
till Fadren?
18 Och de sade: lIvad lir
detta, som han sliger: En liten
tid? Vi förstt~ icke, h vad han
talar.
1g Då märkte Jesus, att de
ville fråga honom, och sil.de till
dem: Därom spöl:jen I eder
emellan, att. jag sade: En liten
tid, så sen I mig icke, och åtel'
en liten tid, så skolen I se mig.
20 Sannerligen, sannerligen
säger jag eder: I skolen gråta
och klaga, men viirlclen Hlmll
gliidjllH; I Hko]en hlifva bedl'i.if
vitde, men eder bedruf'velse !'Ikall
vändas i gliidje. .
21 Niir kvinnan fUder, hal'
hon hedri.ifveIHe, ty hennes Hbmd
har kommit; men uiir hOll hal'
födt barnet, kommer hon icke
mer ilu"Lg siu vedermöda fiir
gliidjen, att en mitnniska iir
född till världen.
22 Så hafven ock I nu be
dröfvelse; men jag skall åter
He eder, och ederthjiirta. skall
gliidjas, 'och eder glädje tager
ingen ifrån eder.
23 Och pii den dagen skolen·
l icke fhi.ga mig om något.
Sannerligen, sannerligen säger
jag eder: Allt hvad I bedjen
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Fadren i mitt namn, det. skall dock, jag är icke allena, ty
han gifva eder. Mt. 7: 1; 21: 22; Fadren är med mig.
Mk. 1l: 24; Lk. 11: 9; Jh. 14: 13;
15: 16; Jalr. 1: 5.

24 Hit.tills hafven I icke bedt
om något i mitt namn j bed
jen, så skolen I få, på det
att eder gliidje må Yara full
komnad.
25 Detta har jag talat till
eder i förtäckta ord j men det
kommer en tid, då jag icke
Hingre skall taJa till eder i
föi'täckta ord, utan öppet för
knnna eder om Fadren.
26 Pä. den dagen skolen I
bedja i mitt namn j och jag
siigel' eder icke, att jag skall
bedja Fadren för eder i
27 ty Fadren sjlilf har eder
kiirn, emednn I hafven haft
mig käl' och trott, .att jag ut
Jl1. 17: 8.
gick från Gud.
28 J ag utgick från Fadren
och hal' kommit i yjirlden; åtel'
Himnar jag viirIden och går
till Fadren.
29 Hnns lit~jungar sade till
honom: Se, B11 talar du Uppet
och siiger inga fUrtiickta ord.
30 .Nn veta vi, att· dn vet
allt och icke behöfver, att nå
gon frågar dig j . därför tro vi,
att du utgick från Gud.
Jh. 17: 25.

31 .Tesus svarade dem: N n
tron 1*.
32 Se, en tid kommer, och
hur nu ?'edan kommit, då I
skolen förskingras hvar och en
ti1l sitt och lämna mig allena j
'if

Eller: Tron I nu?

- - - - - - - - - --

--

-

_.

Mt. 26: 31; Mk. 14: 27.

33 Detta har jag talat till
eder, på det att I mån hafva
frid i mig j' i världen hafven I
trångmål, men Val'en vid godt
mod, jag har besegrat världen.

17 Kapitlet.
Jesu öfversteprestel'liga förbön. Han
beder Fadrell förlläl'liga honom och
bevara hans lärjungar.

talade Jesus och upp
Detta
lyfte sinn ögon mot him
melen och sade: Fnder, stun
den hnr kommit; förhärliga. din
Son, på det att ock din Son
må förhärliga dig; J11. 1'2: 23.
2 såsom du har gifvit honom
makt öfver allt kött, på det att
han mågifva evigt lif åt alla
dem, som du har gifvit honom.
Mt. 28: 18; Jh. Ci: 21.

3 Men detta iiI' det eviga
lifvet, att de känna, dig, den
ende Ranne Guden, och den,
som. du har sändt, Jesus Kri
Fil. 3: 8-11.
stns.
4 .Tag har förhiiI'ligat dig på
jorden, jäg har fnllkomnut det
verk, som du har gifvit mig
att göra.
,
,
5 Och nu, Fader, förllärJiga
du mig hos dig själf med den
härlighet, som jag hade hos
dig, förrän världen var.
6 Jag har uppenbarat ditt
namn' fi)r de människor, som
du har gifvit mig ur världen;
dina' voro de,. och mig har du

Joh. 17:
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gifvit dem, och de hafva' be skall taga dem utur världen,
varat ditt ord.
Jh. 6: 37. utan att du må bevara dem
7 N u förstå de, att allt, hvad från det onda *.
du har gifvit mig, iiI' från dig.
16 De äro icke af världen,
8 Ty de ord, som dn har såsom jag icke är af världen.
gifyit mig, har jag gifvit dem,
17 Helga dem genom din san
oc~ de. hafvt~ mottagit dem ~ch ning**; ditt ord är sanning.
Jh. 8: 31, 32.
hafva l sannmg förstått, attjag
utgick från d~g, och~afva trott, I. 18 Såsom du har sändt mig
att du har san.d,t mIg.
11 världen, så har ock jag siindt
dem i världen.
J11. Hl. 27.'. 30.
•
9 Jag beder for dem; ICke
]9 O h'
h l
.
'''lf
för världen heder jag, utan f" 'd c J:gd gt~r m gd sJa å
Pd .e a .oc e m
för dem, som du har gifvit mig; or
ty de äro dina.
Il
var2aO Me ga .ekl s~?l11dng.
h
en IC e 101' essa a e
10 Och alIt mI·tt..ar d'tt
l ., oc
t b d
.
t
l~"
ditt är mitt· och J' nO' är för nas
e er Jag, u an oc r or
.. ]. d' d '
I:>
dem, som genom deras ord,
}UtI'
19a lem.
.1h. 16: 15.
l I· t
• .
'
..
.
l
.
S ro a .1'0 pit lllW'
O}
11
..
C l Jng ar IC fe mer l
•
b' .
•
världen, men dessa äro i vlirl
2] pa det att de alllt ma
den, och jag kommer tiH dig. yara. ett, så~om .du,. Fader, är
Helige Fader, bevara i ditt 1 nng, och Jag l . dIg; att ock
namn dem, som dn har gifvit de ~~ vara ett lOSS, på det
mig, på det at.t. de må vara a~t. "Il.)'l~('n må tro, att du har
ett, såsom vi. .111. 10: 27, 29, 30. slmut HUg.
12 När jag var med dem [i
Jlt. ~o: 38; 14: l? •
vlirlden], bevarade jag dem i
22 9c~ Jag har glfvlt de.m
ditt namn' dem som du har den harhghct, som dn hal' glf
gifvit mig,'beskyddade jag, och vit m!g; på .d~.t att de må vara
ingen af dem blef f Urtappad ett, susom VI liro ett:
utom förtappelsens son, på det
23 jag i dem och dn i mig,
att skriften skulle uppfyllas.
på det att de må vara full
Ps. 109: 8; Jh, 18: 9.
komnade till ett, och att värl
13 Men nu kommer jag till den må förstå, att du har sändt
dig och talar detta i världen, mig och älskat dem, såsom dn
på det att de må hafva min hal' älskat mig.
1 Jh. J: 3; :1: 24.
glädje fullkomnad i sig.
14 Jag har gi,fvit dem ditt
24 Fader, jag vill, att hvar
ord,och världen har hatat dem, est jag är, där skoJa ock de,
emedan de icke äro af viirIden, som du. har gifvit mig, vara
såsom jag icke är af världen. med mig, på det" att de må se
15 Icke beder jag, att du min härlighet, som dn har gif

hi'

I

*

Eller: den onde.

**

Eller: i sanningen.

t

k
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vit mig; ty du har älskat mig dem: Det är jag. Men äfven
.l udas, som förrådde honom,
före världens grundläggning.
•Jh. 12: 26; 14: 3.
stod dii-r med dem .
25 Iiättf'ärdige Pader - och
6 Så snnrt han nn sade till
världen har icke känt dig; men dem: Det iiI' jag, ryggade dc
jag har känt dig;. och dessa tillbaka och föllo till marken.
hll;fva förstått, att du har sändt
7 Då frågade han dem åter:
mIg.
.
H vem söken I? Och de sade:
26 Och jag har kungjort för J eSUR från Nasaret.
dem ditt namn och skall ytter
8 Jesus svarade: Jag sade
ligare kungöra det, på det att eder, att det är jag; om I där
den kärlek, hvarmed du har för söken mig,så låten dessa gå;
fiJskat mig, må vara i dem, och
!l på det att det ord skulle
jag i dem.
upp(yllas, som han' hade sagt:
Af dem, som du har gifvit mig,
18 Kn}Jitlet.
borttnppade jag ingen.
I

.

Jesus gäl' till trädgärden, förrädes,
gripes, förhöres, blir slagen, forne
kas, hekiinner sig vara en konung.

N

är .Teslls hade sagt detta,
gick han ut med sina lär
jungar öfver bäcken Kidron i
och där vnr en trädgård, i hvilken han ingick, och hans liir
.
2 Sam. 15: 23; Mt. 26: 36;
Jlmgnr.
Mk. 14: 32; Lk. 2'l: 39.

Dii

Jh. 17: 12.

10
drog Simon Petrus,
som hade ett sviird, ut det och
slog till öfversteprestens tjänare
och af11ögg hans högra öra.
.Och tjänarens namn var Malkus.
11 Då sade Jesus till Petrus:
Stick ditt svärd
i skidan; den
• 1: d
kalk, som mm ~i'a er har gifvit
mig, skall jag icke dricka den?
12 Så togo nu krigsskaran
och öfverbefälhafvaren och Ju
darnas tjänare fast Jesns och
bundo honom i

2 Men äfven J ndas, som {(;r
rådde honom, kände stället; ty
Jesus hade många gånger där
kommit' tillsamman med sina
lärjungar. .
3 Så tog nu Judas med sig Mt. 26: 57; Mk. 14: 53; Lk. 22: 5'.
den romerska krigsskaran och
13 och de förde bort honom,
några af öfverstepresternas och först till Hannas, ty han var
fariseernas tjänare och kom dit svärfader till Kai fas, som. var
med lyktor och bloss och vapen. det årets öfversteprest.
Ps. 41: 10; l\1t. 26: u; Mk. 14: 43;

Lk. 3: 2.

14 Men det var Kaifas, som
4 Då nu Jesus visste allt, hade gifvit Judarna rådet: Det
som skulle öfvergå honom, är nyttigt, att en enda människa
Jh. 11: 50.
gick han ut och sade till dem: dör för folket.
Hvem söken I?
5 De svarade honom : Jesus
15 Och Simon Petrus och en
från Nasal'et. J esns sade till anmm lärjunge följde Jesus.
Lk. 22: 47; Ag. 1: 16.

Joh. 18:

16.

216

Och denne liirjllngc var bekant
med öfversteprestcn och gick
in med Jesus på öfverstepre
stens borggard.
16 Men Petrus stannade utan
för vid porten. Då gick den
]
andre Iärjungen,som var he mnt
med öfverstepresten, ut och ta
lade med portvakterskan och
f" -d ' P t.
01 e l~
e lUS. _"
• .
17 Da sade t.lanstekvmnan,
Rom v~.ktad.~ p?r~en, till Petrus:
Icke nr val nt~e!l. du en af
denne mannens larJungar? Han
sade: J ag ä.~, det icke,
"
, 1.~. Me.n t,Janarna; och rntts
bet.lanterna hade gJort upp en
koleld, emedan .. det lvar
' kallt,
l
ocll sto d o och varme e SIg; oc l
bl an d '1
(em s t OCl a"t'ven P et rus
och värmde sig.
19 D f· d "f
t
a raga e o v?r~ ep re
sten Jesus om hans lal'Jungar
och om hans lära.
.
20 Jesus svarade hOl10m : Jag
l "
t t l t f" .. Id
.
lar OPIIPt~d ll~. at' , or vltr en; Jagj.
I.Ulr.a
l nr l ~!nagogor oc 1
l .helgedomen, dnr alla Judar
.t'll
l h
.k omma
leml'
l '1 . samman;
. l t ]oc
.t
• t
l~e)~ln Illar .lf:~~ 1Cf,. {: IL. Hl' lllL~O :?'
var or ragar (n lmg
Fråga dem,' som hafva hijrt,
hvad jag har talat till dem; se,
d~ vetlt, hvad jag har sagt.
22 Men när han sade detta,
gaf en nf rättstjänarnn, hvilken
stod där niira, J esns ett sIng,
sägande: Skall du så svara
öfverstepresten?
23 . Jesus svarade honom:
Har jag talat orätt, så vittna
om det, somiir oriitt; m~n hal'
o

..J

.

Evangelinm
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jag talat riitt, hvnrföl' sll\1' du
mig'?

24 Och Hannas hade sändt
honom bunden till öfverste
presten Kaifas.
25 Men S'lmon P etrus sto d
och viirmde sig. Då sade de
till honom: Icke är väl äfven
d
f' h
.
H
n en a
ans läl'Jl111gar? an
nekade och sade: J ag är det
icke.

I Mt. 2($: 69; Mk. 14: 66; Lk. 22:

55.

26 En nf öfvel;steprestens tjä

nare en frände till den hvil
kens' öm Petrus hade af}; uggi t,
sade: Såg jag dig icke med
honom i triidgården?
27 n'a ne·1ca de P et rus. a. t er.
Ol
l ]
c l strax go 1anen.
28 Då förde de .resus från
Kaifas till landshöfdingens pa
lats. Men det var tidigt på
.
h '''lf
.
d
!ll]org~)J1e.n; Of t S.J;L t~!l g~~g?k e
]lcI~fe 111 ] pa 1a se
0 1' a
l~.te
) l vn Ol'cnn( e, u nn 1nmnn a It
påskalammet.
l\'lt. 27: I;
t"

Mk. 15: l; Lk. 23: I; Ag. 10: 28; 11: 3.
')/1 'D,'
.]{ 'p']
.. i l . L gIC
] at ns 'ut t'll
]
d
l .. d . 1·1 '1] t] l.

cm oc l S.l,. e, ... VI {C {.tgo·
lIltU nnfören l mot dcnne man '!
:
,
30 De svarade och s!lde blI
h~no~: . Vore den~e ICke Cl~
!lllssl?ltrmn:,?smal1, Sit ha.de .Yl
Icke ofverlamnat honom nt dIg.
31 Då. sade Pilatu,s till dem:
Tagen I honom och döm en
honom efter eder lag, Då sade'
J udarna till honom: Oss är det
icke 'lofligt att döda någon;
32 på det att Jesu ord skulle
uppfrllas, som hiln .ha.de sagt

enligt Joltanne.9.
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för att beteckna, hurudan död att jag slenll gifva eder .Tudar
nas konung lös?
~;]mlle dö.

han

Mt. 20: 19; Mk. 10: 33; Lk. 18: 32.

Mt. 27: 15; Mk. '15: 6; Lk. 23: 17.

40 Då ropade alla åter och
sade:
Icke denIle, utan Ba
palatset och tillkallade} e~ms
och sade till honom: Ar dn rabbas. Men Barabbas var en
röfvare.
Ag. 8: 14.
Judarnas konung'?
33 Pilatus gick då åter in i

l\ft.

27:~

ll; Mk. Hi: 2; Lk. 23: 3.

34 J esus svarade: Stiger du

detta af dig; själf, eller hafva
andra sagt dig det om mig?
35 Pilatus' svarade: Icke är
jag en Jude? Ditt folk och
öfverstepresterna hafva llfver
lämnat dig .åt mig; hvad har
du gjort?
36 Jesus 'svarade: Mitt rike
är icke af denna världen. Om
mitt rike vore af denna värl
den, så skulle jn mina tjänare
kämpa for, att jag icke blefve
öfverlämnåd åt Judarna; men
nu lir mitt rike icke här
ifrån.
37 Då sade Pilatus till ho
nom: Så är du dock en ko
nung'? Jesus svarade: Du sii~
ger det, ty jag Ur en konung;
därtill är jag' född, och därtill
har jag kommit i viirl,den, att
jag' slenll vittrut Jör sanningen.
fl var och en som Hr af san
ningen, han hör min rlist.
38 Pilatus . sade till honom:
H vad är s~nning? Och nUr han
hade sagt detta, gick han åter
ut till Judarna och sade till
dem : Jag finner ingen sakined
honom.
39 Men det. är en sed hos
eder, att jag vid påsken gifver
eder en fånge lös; viljen I nu,

19 Kapitlet.
Jesus gisslas, hänas, törnekrölles,
korsfästes, törstar och uppgifvel'
andan. Hans· kropp begrafves.

då Pilatus Jesus och
Sålättoggissla
honom.
.
Mt. 27: 21; Mk. 16: 16.

2 Och krigsmännen Hittade
en krona af törnen och satte
henne på hans hufvud och ka
stade' omkring honom en pur
purfärgad mantel
.
3 och sade: Hell dig, J udar
nas konung, och slogo honom ..

4 Då gick Pilatus åter ut
och sade till dem: Se, jag för'
honom ut till eder, för utt låta
eder förstå, att jag icke finner
någon sak med honom.
5Då gick Jesus ut, bUrande.,
törnekronan och den purpur
färgade manteln. Och han sade
till dem: Se, miinniskan.
G När nu öfverstepresterna
och rättstjänurna sågo honom,
ropade de och sade: Korsf'åst,
korsfäst. Pilatus sade till dem:
Tagen honom I och korsfästen
honom; ty jag finner ingen suk
med honom.
7 .Judärnå' svarade honom:
Vi hafva en lag, och efter .vår: '
lag är han skyldig att dö; ty
han'har gjort sig sjalf till Guds
Son.

Joh. 19: 8.
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8 När nu Pilatns hörde detta korsfjista eder koimng'? Örver
stepresterna svnrade: Vi hafva
tal, frnktnde han iinnu mer
Upp. 21: 8.
ingen konnng utom kejsaren.
16 Så öfverlämnade han ho
9 och gick åter in i palntset
och sade till J esns: H varifrån nom då åt dem, för att kors
är du? Men Jesus gaf honom fäst.as. Då t.ogo de .Tesus och
förde bort honom.
intet svar.
10 Då sade PilatUR till ho Mt. 27: 31; Mk. 15: 20; Lk. 2:1: 3~.
nom: Talar du icke till mig?
17 Och han bar sit.t kors
Vet dn icke, att jag har makt och gick ut till den så kal
att gifva dig lös, och att jag lade hufvudskalle-plafsen, som
har makt att korRfästn. dig?
heter på eLreiska. Golgata,
11 J esns svarade: Du hade
18 och där korsfåste: de ho
ingen makt öfver mig, om det nom, och med honom två an
icke vore dig gifvet ofvanifrån ; dra, en på hvardera sidan, och
fördenskull har den, som öfver ,Iesus midt emellan dem.
lämnade mig åt dig, större synd.
19 Men Pilatus skref ock en
12 Ifrån den stunden sökte öfv:erskrift och satte den på
Pilatus att gifva honom lös; korset. Och där var skrifvet:
men .Tudarna ropade och sade: J esns från Nasaret, Judarnas
Mt, 27:37; Lk. 23: 38.
Gifver du denne lös, så är du konung.
20 . Denna öfverskrift läste
icke kejsarens viLn; hvar och
en, som gör sig själf till ko många af Judarna, ty den plats,
, nung, siitter sig upp mot kej ditr ~r eSllR var korsfäst, låg nära
staden; och det var skrifvet. på
saren.
13 När nu Pilntus hörde ebreiska, grekiska. och latin.
21 Då sade Judarnas (:ifver·
detta tal, förde han ut J eRUS
och satte sig på domstolen, step rester till Pi~atus: Skrif
på en plats, som kalhls Lito icke: .. J ndarnas konung, utan:
stroton*, men på ebreiska Gab Denne· har sagt: Jag iir Ju
v. 8. daruas konung. : '
bata.
22 Pilatus svarade: H vad
14 Och det. var påskens t.ill
. redelsedag och omkring sjette jag har s"krifvit, det har jag
, timmen ** ; och han sade till skrifvit.
Judarna: Se, eder konung.
23 När nu krigsmännen hade
15 Men de ropade: Tag bort, korsfåst ,l eSllS, togo de hans
tag bort, korsfäst honom. Pi kläder och gjorde fyra delar,
latns sade till dell1: Skall jag en del åt hvnrje krigsman,' och

* En plats framför landshöfdingens 'palats, hvilken hade' sitt namn
däraf, att den var belagd med olika färgade stenar.
** Judarna räknade dagens timmar frän kl. 6 pä morgonen, men
Romarna (hvilkas sätt att räkna .Johannes följer) liksom vi frän kl. 12
på natten. Sjette timmen är alltså bär kl. 6 pä morgonen.

enligt Johannes.

"
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dessutom lifkJädnuden. Men komnadt, och böjde sitt hufvud
lif'klädnudcn var icke sömmad, och gaf upp andan.
~ltan väfd, uppifrån och allt
31 På det att nu kropparna
Igenom.
Mt. 27: 35; Mk. 15: 24; Lk. 23: 3(. icke skuIle hlifva kvar på kor
. 24 Därför sade de till hvar set äfver sahbaten, emedan det
andra: Låtom oss icke skära var tillredelsedag, och denna
var stor, bådo J u
sönder denna, utun kasta lott sabhntsdag
darna
Pilatus,
att deras ben
om honom, hvem hun skall
skulle
sönderslås,
och de hort
tillhöra; - på det att skriften tagas.
skulle upp(rIlas, som säger:
32 Så kommo då krigsIuän
»De delade mina kläder mellan
nen
och sönderslogo benen bå
sig, och om min klädnad ka de på
den förste och på den
stade de lott.» Och detta gjorde
andre,
som
voro korsfästa med
nu krigsmännen.
Ps. 22: U).
honom.
25 Men vid Jesu kors stodo
33 Men ~Iitr de kommo till
hans moder och hans moders Jesus och sågo honom redan
syster, Maria, Klopas' hustru, vara dUd, slogo de icke sön
och Maria MagdnIena.
der hans ben,
26 .När nu Jesus fick se sin
34 utan en af krigsmännen
moder och den lärjunge, som stnck upp IlaIls sida med ett
han älskade, stå bredvid henne, spjut; och strax kom ut blod
sade han till sin moder: Kvin och vntten.
nu, se din son.
35 Och den, som har sett
27 Sedan sade han till lär detta, har vittnat därom, och
jungen: Se, din moder. Och hans vittnesbörd är sant; och
ti'ån den stunden tog lärjungen han vet, att han säger sant,
på det att ock I skolen tro.
henne hem till sig.
36 Ty detta skedde, på det
28 Därefter, emedan Jesus
att
skriften skulle uppfyllas;
visste, att allt redan var full
komnadt, sade han, på det att »Intet ben skall krossas på ho
skriften skulle uppfyllas: J ag nom.» 2 Mos. 12: 46; 4 Mos. 9: 12.
37 Och åter säger en annan
Ps. 69: 22.
törstar.
»De skola se upp till den,
skrift:
29 Då stod där ett kärl, fullt
med vinättika; och de fyllde som de hafvn genomstungit.»
Sak. 12: JO.
en svamp med ättika och satte
den på en isopsstängel och för
38 Men Josef från Arimatea,
de den till hans mun.
som var en Jesu lärjunge, fast
Mt. 27: 48.
än i hemlighet ni' fruktan för
30 När nu Jesus hade tagit J udama, bad därefter Pilatus
ättikan, sade han: Det är full att få taga Jesu kropp; och

·Joh. 19:

39.
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a Då gingo Petrus och den
Pilntus tillät det. AH tså gick
andre lärjungen ut och be
han och tog .rcsu kropp.
l\U. 27: 57; l\1k. 15: 42, 43; LIi:. 23: 50; gMvo sig till griften.
. .

Jh. 12: 42.

Lk. !!4: 12.

39 Men äfven Nikodemlls,
som första gången hade kom
mit till .resus om natten, kom
och förde med sig en hland
ning af myrra och aloe, om
kring hundra skålpund.

4 Och de sprungo båda på
samma gång; men den andre
liirjungcn sprang fömt, snab
bare iin Petrus, och kom först
till griften.
.
5 Och när han lutade sig dit
.Th. 3: 1, 2, 14; 7: 50, f.
40 Så togo de nu .resu kropp in, fick han se sveplinnet ligga
och svepte honom i linnebind dM .. dock gick han icke in.
lar med. de välluktande kryd
6 Så kom då Simon Petrus,
dorna, såsom .rndarna hafva för som följde efter honom; och
sed att· tillreda ti1l hegrafning. han gick in i griften och såg
41 Men på det ställe, där sveplinnet ligga där.
han blef korsfäst, var en träd
7 Och svettdllken, som hade
gård, och i trädgården en ny varit om hans hllfvud, låg icke
grift, i hvilkcll ännu ingen hade bredvid sveplinnet, utan på ett
siirsl,ildt stime, hopvecklad.
blifvit lagd.
·v. 12; nit. !!S: 2.
42 Där lade de då Jesus för
8 Då gick ock den andre
.r udarnas tillredelsedags skull,
emedan griften var nära.
läl:jungen in,. som först hade
kommit till griften, och såg
20 }{Ullitlct.
och trodde.
Maria Magdalena, Pctl'1\S och .To!) Ty ännu förstodo de icke
hannes bese gl'at'vcll; Jesns nppen- skriften, a~tt han måste .uppstå
barar sig för Mari:t Magdalena och från de döda.
.
lärjungarna.
10 Och så gingo liiI:iungarna,
l\if en på den första. .dagen i åter hem till Rig. .
llL
Mana Mag1\·r·
t 1 l
··t
] ·1 veckan
f r t kom
•
1 °11
· Men·
arla H Of oc l gm
l
cl~.n ,H 19 pa '~k~g(~~Iln, ~
utanför griften. ~om hon nu
e nnTllU ':,ar mtutr. t' l grl - grät,lutade hon sig in i griften
t en
Mk. 16: G.
.
oc l sag, a. s enen var
borttagen från gnften.
l':>
h fl k
t··· l· .
l\H. 28: I; Mk. 16: l; Lk. 24: I.
.'" oc.. lC
.se va. ang ar 1
2 Då sprang hon och kom hYlta k~ader, sIttande den eJ;te
till Simon Petrus och till den VId hufvudet, den andre VId
andre lärjnngen, som Jesus fötterna, där Jesu kropp hade
hade kär, och sade ti1l dem: legat.
Mt. 28: 2, 3.
De hafva tngit bort Herren ur . 13 Och dessa sade till henne:
griften, och vi veta icke, hvar Kvinna, hvarför gråter du? Hon
de hafva lagt honom.
sade till dem? De hafvf~ tagit

I

d\

t:

I

enligt Johanne8.
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20 Och när hun hade sagt
detta, visade han dem sina hän
der och sin sida. Då hlefvo
lärjungarna glada, emedan de
sågo Herren.
21 Då sade J esus åter till
l\It. 28: 9; Mk. 16: n.
dem: Frid vare eder! Såsom
15 .Jesus sade till henne: Fadren hal' sändt mig, så sän
K vinna, hvarför gråter dn? der ock jag eder.
Hvem söker dn? Hon me
Es. 61: l; Lk. 4.: IS, 21.
nade, att det var trädgårds
22 Och nilr han hade sagt·
mästaren, och sade till ho detta, blåste han på dem och
nom: Herre, om dn har burit sade till dem: Tagen den He
bort honom, så. säg mig, hvar lige Ande;
23 om I föl'hiten några de
dn har lagt honom, så att jag
ras synder, så förlåtas de dem;
må taga honom.
16 Jesus sade till henne: om l behållen några deras syn
Maria. Hon viinde sig om der} så äro de dem behållna.
Mt. 16: Hl; )8: 18.
och sade till honom på he
breiska: Habbuni, hvilket be
2,1 Men Tomas, som betyder
tyder: Mästare.
tvilling, en af de tolf, var icke
17 .J esns sade till henne: med dem, nlir J esns kom.
Rör icke vid mig, ty jag har
25 Då sade de andra lärjun
ännu icke farit upp till min garna till honom: Vi hafva sett
Fader; men gå till mina brö Herren. Men han sade till dem:
der och slig dem, att jag far Om jag icke sel' märket efter
npp till min Fader och eder spikarna i hans händer och stic
Fader, och min Gud och eder ker mitt finger i märket efter
Gud.
Ps. 22: 23. spikarna och stickel' min hand
18 Maria Magdalena gick i hans sida, tror jag det alls icke.
och förkunnade för läl:inngar
26 Och åtta da~ar diil'efter
lllt, att hOl? hade sett Herren, voro huns lärjungar åter jnne,
och att han hade sagt detta och Tomas med dem. Då korn
till henne.
J esus, medan dörrarna voro
19 Då det nn var afton sam stiingda, och stod midt ibland
ma dag, den första i veckan, dem och sade: Frid vare eder!
27 Sedan sade han till To
och dörrarna, där läl:jnngarna
församlats, voro stängda af' mas: Riick hit ditt finger och
fruktan för .T lldarna, kom .J e se minn händer, och räck hit.
sns och stod midt ibland dem din hand och stick henne i min
och sade till dem: Frid vare sida, och blif icke otrogen, utan
eder!
l\Ik. 16: u; Lk. 24: 30; trogen.
28 Och Tomas svarade och
1 Kor. 15: 5.

bort min Herre, och jag vet icke,
hvar de hafva lagt honom.
14 När hon hade sagt detta,
vände hon sig om och fick se
J esus stå där; oeh hon visste
icke, att det Vill' .T eSHS.

Joh. 20:
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sade till honom: Min Herre
och min Gud.
29 .Jesus sade till honom:
Emedan du har sett mig, To
mas, tror du; saliga äro de,
som icke se, och dock tro.
1 Pet. 1:

8.

30 Så gjorde nu .J esus i sina
lärjungars åsyn äfven många
andra tecken, som' icke äro
uppskrifna i denna bok.
Jh. 21: 25.

31 Men dessa hafva blifvit

uppskrifna, på det att I mån
tro, att Jesus är Kristus, Guds
Son, oc~ at~ ~ genom att tro
mån hafva hf l hans namn.

21 Ka})itlet.
Jesus uppenbarar sig för s.iu af sina
lärjungar vid Tiberias' haf, frågar
Petrus, om denne älskar honom.

sig Je
Därefteråteruppenbarade
för lärjungarna vid
SUR

'l'ibm·jaR' haf. Och han uppen
barade sig sålunda:
. 2 Simon Petrus och Tomas,
som betyder tvilling, och Nu
tunael, som var ii·ån Kana i
Galileen, oeh Sebedei söner
och två andru af hans Hirjun
gar voro tillsamman.
3 Simon Petrus Hade till
dem: J ag går bort fÖl" att
fis1m. De sade till honom: Vi
gtt ock med dig. De gingo ut
och stego strax i båten; och
i den natten fångade de intet.
4 Men när det redan var
morgon, stod Jesus vid stran
den; dock visste lärjungarna
icke, att det var Jesus.

Evangelinm

5 Då sade .1 eSlIR t.ill dem:
Barn, lcke hafven I något att
äta? De svarade honom : Nej.
6 Men han sade till dem:
Kasten ut nätet på högra si
dan om båten, så skolen I
finna. Då kastade de ut; och
nu förmådde de icke draga
upp det för fiskarnas mycken
hets skull.
7Då sade den lärjunge, som
Jesus älskade, till Petrus: Det
är Herren. När nu Simon Pe
trus hörde, att det var Herren,
band han om sig sin öfverkläd
nad, ty han VHr naken, och ka
stade sig i hafvet.

I

Jh. 1:1: 23; Mt. 14: 28.

B Men de andra lärjungarna
kommo med båten, ty de vara
icke långt ifrån land, utan en
dast omkring tvåhundra alnar,
och de drogo nätet med fiskarna.
9 Och nilr dc hude stigit i
land, sågo dc en glödhög ligga
där och fisk, som !tig därpå,
och bröd.
10 Jesus sade till dem: Bä
ren hit af dc fiskar, som I nu
fångaden.
11 Simon Petrus steg i bå
ten och drog upp niitet på
land, fullt med stora fiskar,
ett hundra femtitre ; och ehuru
de voro så många, gick nätet
icke sönder.
12 Jesus sade till dem: Kom
men hit och äten. Men ingen
af lärjungarna vågade fråga ho
nom: Hvem är du? emedan de
visste, att det var Herren.
13 Då giek Jesus och tog

enl igt J oltann e.Il.

223

brödet och gaf dem, och lika
ledes fisken.
14 Detta var nu tredje gån
gen, som .Jesus uppenbarades
för sina lärjungar, sedan han
hade uppstått från de di5da.
15 När de nu hade ätit, sade
.JeSUR till Simon Petrw'l: Si
, mon, J onas' sou, älskar du mig
mer iin dessa? Han sade till
honom: Ja, Herre, dn vet, att
jag har dig kär. Han sade till
honom: Föd miua lamm.
16 Åter sade han t.ill honom
andra gången: Simon, .JonaH'
son, iUskar du mig? Hnn sade
till houom: .Ja,Herre, du vet,
att jag har dig käl'. Han snde
till honom: Vårda mina får.
17 Han flade till honom tre
dje gången: Simon,.J onas' son,
har du mig kär? Petrus blef
bedröfvad däröfver, att han tredje gången sade t.ill honom:
Har du mig kiir? Och han' sade
ti.ll honom: Herre, du' vet aUting; du 'känner, at.t jag har dig
k~.r. ~esus flade till honom:
Fod mma far.
1 Pet. 5: 2.
18 Sannerligen, sannerligen
'säger jag dig: Nitr du val' yn
gre, omgjordade du dig s,jälf
och gick, hvart du ville; men
när du blir gammal, skall du
utsträcka dina händer, och en
annan skall omgjorda dig och
föra dig, dit du icke vill.
o

2 Pet. 1:

14.

Joh. 21:

25.

19 Men detta, sade han, för
att beteckna, med hurudan död
han skulle förhärliga Gnd. Och
när han hade sagt detta, sade
han till honom: Följ mig.
20 Men Petrus vände sig
om. och såg den lärjungen
följa, som .J eSUR älskade, hvil
ken ock under aftonmåltiden
låg vid hans hr()st och sade:
Herre, hvem är den, som för
råder dig?
21 När Pet.ruF! såg honom,
sade han till J esns: Herre,
huru skall' det då. gå. med
denne'? .Jefllls sade till honom:
22 <;lm jag: vil1, att ~an skall
kvarbhfvn, tIll dess Jag kom
mer, hvad kommer det dig vid?
F"r d
.
o J ]~ m.lg.
.
.~3. å ~lCk det ta~~~ ut Ibla~.d
~lOdeIna. Denne lar,llmge .dor
I?ke. Och dock sa.?e. Jesus ICke
tIll h?no~: Han dOrIcke; utan:
O~n Jag ,:,IlI, att hl~n skall kvar
bhfva, tIll dess Ja~ k~mmer,
hvad kommer det dIg vId?
24 penne är den lärjunge,
som VIttnar härom och som
har skrifvit detta; ~ch vi veta,
att haus vittnesbi5rd är sant.
25 Men det var ännu mycI(et
annat, som Jesus gjorde, och
om detta skulle uppskrifvas,
det ena efter qet andra, så tror
jug, att. icke ens hela världen
kunde rymma de böcker, som
skulle skrifvas.
Jh. 20: 30.
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