FOR AT DERE SKAL TRO
Johannes kapittel 7

Jesus og brødrene hans
For noen kommer det nok som et lite sjokk at Jesus
hadde brødre. Men Maria og Josef fikk flere barn
sammen, og dermed er dette Jesu halvsøsken. Jesus
vokste opp i en jødisk familie. De spiste mat, vandret til
Jerusalem i høytidene og gikk i synagogen. Samtidig var
dette alt annet enn en vanlig jødisk familie. I denne
familien ble Israels Messias og verdens frelser født.
Brødrene til Jesus kjente ham godt, slik brødre gjør.
Likevel kjente de ham ikke. De trodde ikke at Jesus var Israels Messias.
Verden
Jesus snakker til dem om verden. Et stort begrep som hadde fortjent mye mer plass enn hva
dette lille hefte kan tilby. For det første er verden skapt av Gud, men når Gud kom til verden
kjente den ham ikke (Joh 1,10). Verden er falt i synd, og dermed adskilt fra Gud og dømt.
Likevel elsker Gud verden (Joh 3,16). Verden trenger forsoning med Gud, men er selv ikke i
stand til å søke forsoning eller forstå at Gud er god.
Jesus sier i denne sammenhengen at hans brødre er av verden, selv om de faktisk var Jesu
biologiske halvbrødre. De er av verden fordi de er mennesker. Her er ingen forskjell, skriver
Paulus, for alle har syndet og mangler Guds herlighet (Rom 3,23). Det må en ny fødsel til, der
både jøder og hedninger fødes til et nytt liv i troen på Jesus Messias. Johannesevangeliets
hovedmål er å vise at Jesus er Messias, slik at mennesker kan komme til tro og få evig liv
(Joh 20,30-31).
Jesu halvbrødre kjente Jesus som menneske, men ikke som Messias. Dette skulle forandre
seg, for om vi leser videre i NT ser vi at Jesu brødre vender om (Apg 1,14). Jakob, en av
halvbrødrene, ble forstander for menigheten i Jerusalem og er forfatteren bak Jakobs brev.
Men det tok lang tid før Jesu slektninger vendte om, og det kan kanskje gi håp til oss som ber
om frelse for noen i vår familie?
Samtalespørsmål:
•

Tror du at det nytter å be for venner og familie som ikke kjenner Jesus? Del gjerne
erfaringer.
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Min tid/time …
Jesus sier til dem: «min tid er ennå ikke kommet». Han sier det samme til sin mor i Joh 2,4.
Gjennom Johannesevangeliet møter vi dette begrepet regelmessig, og det sikter mot én
bestemt hendelse. Timen er tidspunktet da Jesus skal seire over dødens makt, og vinne evig
forløsning og fred én gang for alle. I Joh 12,23 sier Jesus at timet er kommet. Da taler han om
sin død og oppstandelse. Jesu time er dermed selve grunntonen i evangeliet (se kap.1. i
heftet). Det er Gud som har regien på denne timen, ikke mennesker. Derfor leser vi at folket
vil gripe Jesus, men ingen legger hånden på han, for «hans time var ennå ikke kommet»
(7,30).
Denne timen er for alle mennesker, og for alle nasjonaliteter. Gud sier til Israels stamfar
Abraham: I deg skal alle jordens slekter velsignes (1 Mos 12,3). Paulus skriver at vi, både
hedninger og jøder, var utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll (Ef 1,4).
Løvhyttefest – midt iblant oss
GT-motiv: Løvhyttefesten er en av jødenes tre store høytider. Den er om høsten, og skal
minne Israel på at de under ørkenvandringen bodde i løvhytter. Til høytidene vandret jødene
sammen opp til Jerusalem for å feire. Salme 120-134 i Salmenes bok er dedikert til disse
festreisene.
Gjennom ørkenvandringen hadde jødene mange prøvelser, men Gud var med hele veien.
Han var tilstede i ildsøylen og skysøylen som ledet dem (2 Mos 13,21-22). Han var i
tabernakelet, Guds bolig hvor paktsarken stod. Utrykket «Gud tok bolig blant dem» var nok
et velkjent utrykk i løvhyttetradisjonen. Johannes sitt vitnesbyrd har dermed dype jødiske
røtter når han skriver «han tok bolig iblant oss» (Joh 1,14). Vi kunne oversatt det Johannes
skriver med at Gud har tabernaklet seg iblant oss. Slik er det en linje til Løvhyttefesten i
Johannes evangeliet. Jesus er Gud midt iblant oss, og vandrer sammen med oss. Ved Ånden
har Gud tabernaklet seg i oss (vers 39).
Jeg tror mange i vår kultur har mistet noe av innholdet i Løvhyttefesten. Men nettopp den
minner oss om at Gud bor iblant og i oss, og vil vandre sammen med oss hver dag inntil
verdens ende.
Refleksjonsspørsmål:
•

Kan du bruke Løvhyttefesten/høsttakkefesten som en minnemarkering i din
forsamling/familie?1

Levende vann
Under Løvhyttefesten var det to store seremonier. En belysningsseremoni, som Jesus
omtaler i kapittel 8, og en vannseremoni. På den siste dagen i høytiden var det på Jesu tid
mest sannsynlig vanlig å bære vann fra Siloa-dammen opp til tempelet.2 Dette skulle bl.a.
symbolisere og minne folket om løftet fra Jesaja 12. Da Jesus stiger fram og sier «Den som
1

Den Norske Israelsmisjon har utarbeidet et hefte med forslag for hvordan forsamlinger og familier kan bruke
Løvhyttefesten som en markering.
2
Buksbazen, V. (1954), The Gospel in The Feasts of Israel, s.49
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tørster, skal komme til meg og drikke» (Vers 37), går han inn og forstår seg selv som
oppfyllelsen av dette løftet. Det er dette som skaper diskusjonen i folkemengden.
Løvhyttefesten er en høytid til minne om at Gud vandrer og bor iblant oss. Jesus knytter
dette enda tettere, da han sier at fra den som tror på ham skal det selv renne elver av
levende vann. Vannet kommer fra de troendes indre, og Jesus snakker da om Den hellige
ånd. Ånden som ved troen bor i våre hjerter er det nærmeste Gud vandrer med oss. Han har
tabernaklet seg i våre hjerter.
Refleksjonsspørsmål:
•
•

I Jesaja 12 står «takk» flere steder. Hvorfor tror du det står takk så ofte?
Hva kan du takke for?
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