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Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det 
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelgui-
den till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibel-
bok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att 
skapa ett bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis 
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett 
omfattande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD
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JOH 6:22–71  JAG ÄR LIVETS BRÖD

Det är lätt att dras med i något som är nytt och spännande. Det är betyd-
ligt svårare att stanna kvar när entusiasmen lägger sig. När Jesus botar 
sjuka, undervisar och låter några bröd och fiskar genom ett under bli 
mångfaldigat och räcka till för att mätta flera tusen personer, då är det 
många som vill vara med. Stora folkskaror samlas omkring honom och 
människorna vill lyssna till honom och ta del av det han ger. Men när vi 
läser vidare får vi nu se hur entusiasmen lägger sig, hur Jesus utmanar 
och är rak mot dem som lyssnar och hur det leder till att en efter en väljer 
att lämna. Från att alla vill ta del av det som Jesus ger blir nu bara ett fåtal 
kvar. 

Människorna som fanns med vid Jesu brödunder dagen innan söker 
återigen upp Jesus. Det är tydligt att undret har gjort ett starkt intryck på 
dem och gjort att deras tankar går på högvarv. Vem är egentligen den där 
Jesus? När vi lyssnar till deras frågor påminns vi snabbt om att de tillhör 
det judiska folket. De frågar honom: Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se 
det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står 
skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta, v 30–31. 

Precis som i det föregående avsnittet finns det tydliga paralleller till 
ökenvandringen som Israels folk gjorde efter att de blivit befriade ur sla-
veriet i Egypten. Där beskrivs hur Gud lät en brödliknande föda falla 
ner från himlen och lägga sig på marken. Israeliterna kunde sedan plocka 
upp detta manna och äta sig mätta på det. Det handlar dels om att de rent 
konkret kunde få den mat de behövde, men det blir också en tydlig bild 
av att Gud ger dem liv. 

Med hela denna bakgrund av hur Gud är den som gav folket liv i 
öknen framför nu Jesus det första av sina välkända ”Jag är”-uttalanden: 
Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror 
på mig skall aldrig någonsin törsta, v 35 (se avsnittet ”Jag är-uttalandena” i 
introduktionen). Precis som Gud gav folket i öknen manna för att kunna 
överleva, hävdar nu Jesus att han är det bröd som alla människor behöver 
för att få liv. Vilket anspråk! 

JOHANNESEVANGELIET 6:22–71
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Som väntat läser vi återigen hur judarna förargade sig, v 41. Än en gång har 
Jesus utmanat dem genom att placera sig i nivå med Gud själv. Som om 
inte det vore nog väljer han sedan att dra jämförelsen mellan sig själv 
och mannat i öknen ännu längre: Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men 
brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö,  
v 49–50. Jesus kan inte bara mätta människors hunger, han kan ge evigt liv. 

Hittills i evangeliet har det funnits ett mönster av att Jesus sprider 
sitt budskap och att människorna som lyssnar till honom reagerar på två 
olika sätt: en del tror på honom och en del tror inte på honom. De som 
tror väljer att följa honom och vi får se en skara efterföljare som stän-
digt växer. Parallellt med detta finns hela tiden de judiska ledarna som 
är skeptiska, upprörda och fientliga mot Jesus. Detta mönster bryts då 
även en del av Jesu lärjungar förargade sig över hans ord, v 61. Så länge han 
talar om att han är livets bröd och att han kan ge evigt liv verkar de vara 
med på tåget, men de blir skeptiska då han mer tillspetsat säger: om ni inte 
äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet, v 53. Detta leder 
snart fram till en av de dystraste meningarna i hela NT: Då drog sig många 
av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom, v 66. 

Jesu uppmaning till dem som vill följa honom är att ta del av honom 
själv, eller av hans kött och blod som Johannes skriver. Detta visar sig 
vara en stor utmaning för dem som lyssnade till Jesus och det är en lika 
stor utmaning för oss idag. Praktiken att ta del av Jesu egen kropp är 
något som funnits med genom hela kyrkans historia i nattvarden. När 
kristna världen över firar nattvard är det ett sätt att säga ja till Jesu inbju-
dan att ta del av honom och det liv han ger. Det är samtidigt ett sätt att 
uttrycka sin överlåtelse till Jesus och därmed välja bort de andra vägarna 
vi kan välja att följa i våra liv. 

Nattvarden är ett mysterium som vi inte fullt ut kan förstå och sam-
tidigt är det just dit som Jesus kallar oss för att möta honom. Dit är vi 
kallade i perioder då tron känns självklar och livet rullar på utan större 
problem. Dit är vi också kallade i perioder då vi tvivlar och känner oss 
vilsna. Då kan vi stämma in i Simon Petrus ord till Jesus: Herre, till vem 
skulle vi gå?, v 68. 

JOHANNESEVANGELIET 6:22–71
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Vad tror du Jesus menar när han säger: Jag är livets bröd,  
v 35? Hur talar bilden till dig?

Vad innebär det att människorna som Jesus talar till är del av 
det judiska folket? Påverkar detta hur vi ska förhålla oss till det 
han säger?

Livets bröd kopplas i detta avsnitt till det eviga livet. Hur talas 
det om det eviga livet i det kyrkliga sammanhang du finns i?

Vad tänker du kring att många av Jesu lärjungar lämnar 
honom i detta avsnitt? Är han onödigt rak i sin undervisning?

Vad tror du Gud vill säga till dig och till din församling genom 
Johannesevangeliet 6:22–71?

”JESUS SADE TILL DE TOLV: ’INTE 
VILL VÄL NI OCKSÅ GÅ ER VÄG?’ 
SIMON PETRUS SVARADE: ’HERRE, 
TILL VEM SKULLE VI GÅ?’” 

Johannesevangeliet 6:67–68

JOHANNESEVANGELIET 6:22–71
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