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Kapittel 3 

9 Nikodemus svarte og sa til Ham: «Hvordan kan dette skje?» 10 Yeshua svarte og sa til ham: 

«Er du lærer for Israel og forstår ikke dette? 11 Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Vi taler om 

det Vi vet, og vitner om det Vi har sett, og dere tar ikke imot Vårt vitnesbyrd. 12 Om dere 

ikke tror når Jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis Jeg taler til 

dere om det himmelske? 13 Ingen har steget opp til Himmelen, bortsett fra Han som kom 

ned fra Himmelen, det er Menneskesønnen, som er i Himmelen. 14 På samme måten som 

Moshe løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at 

hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

16 For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på 

Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å 

dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. 18 Den som tror på Ham, blir 

ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds 

Enbårne Sønns navn. 

19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket 

framfor lyset, for gjerningene deres var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset 

og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 21 Men den som gjør 

sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.» 

Til toppen 

Kapittel 4 

3 Yeshua forlot Judea og dro tilbake til Galilea. 4 Han måtte dra gjennom Samaria. 

5 Så kom Han til en by i Samaria, som blir kalt Sykar, nær det jordstykket som Yaakov ga til 

sin sønn Josef. 6 Yaakovs brønn var der. Yeshua var nå trett etter reisen, og derfor satte Han 

seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. 7 En kvinne fra Samaria kom da for å 

hente vann. Yeshua sa til henne: «Gi Meg å drikke!» 8 Disiplene Hans hadde nemlig gått inn 

i byen for å kjøpe mat. 9 Den samaritanske kvinnen sier da: «Hvordan kan Du som er jøde, 

be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne?» Jøder omgås nemlig ikke samaritanere.       
10 Yeshua svarte og sa til henne: «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem Han er som sier 

til deg: Gi Meg å drikke, da ville du ha bedt Ham, og Han skulle gitt deg levende vann.» 

11 Kvinnen sier til Ham: «Herre, Du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har 

Du så det levende vannet fra? 12 Du er vel ikke større enn vår far Yaakov, som ga oss 

brønnen og selv drakk av den, slik som hans sønner og buskapen hans også gjorde?»           



13 Yeshua svarte og sa til henne: «Hver den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen.      
14 Men hver den som drikker av det vannet som Jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Men 

det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» 

15 Kvinnen sa til Ham: «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og heller ikke 

behøver å komme hit for å hente opp vann.» 16 Yeshua sier til henne: «Gå og rop på 

mannen din og kom tilbake hit!» 17 Kvinnen svarte og sa: «Jeg har ingen mann.» Yeshua sa 

til henne: «Du gjorde rett i å si: Jeg har ingen mann. 18 For du har hatt fem menn, og den du 

har nå, er ikke din mann. Der talte du sant.» 

19 Kvinnen sier til Ham: «Herre, jeg innser at Du er en profet. 20 Våre forfedre tilba på dette 

fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem er det stedet hvor man skal tilbe.» 21 Yeshua sier til 

henne: «Kvinne, tro Meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Faderen verken på dette 

fjellet eller i Jerusalem. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for 

frelsen kommer fra jødene. 23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal 

tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham slik. 24 Gud er Ånd, 

og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.» 

25 Kvinnen sier til Ham: «Jeg vet at Messias kommer», Han som kalles Messias. «Når Han 

kommer, skal Han forkynne oss alt.» 26 Yeshua sier til henne: «Jeg er Han, Jeg som taler med 

deg.» 

27 I det samme kom disiplene Hans, og de undret seg over at Han snakket med en kvinne. 

Likevel sa ingen: «Hva ønsker Du?» eller: «Hvorfor snakker Du med henne?» 28 Så lot 

kvinnen vannkrukken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sier til folket: 29 «Kom, se et 

Menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kunne Han være Messias?» 30 Så gikk de ut av 

byen og kom til Ham. 

Til toppen 

Kapittel 12 

27 Nå er Min sjel forferdet, og hva skal Jeg si? Far, frels Meg fra denne time? Nei, nettopp 

derfor er Jeg kommet til denne time. 28 Far, herliggjør Ditt navn!» Da kom en røst fra 

himmelen, som sa: «Jeg har allerede herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.» 29 Folket 

som sto der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: «En engel har talt til Ham.» 
30 Yeshua svarte og sa: «Denne røsten kom ikke for Min skyld, men for deres skyld. 31 Nå er 

denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. 32 Og Jeg, når Jeg blir løftet 

opp fra jorden, skal Jeg dra alle til Meg.» 33 Dette sa Han for å gi til kjenne med hvilken død 

Han skulle dø. 

34 Folket svarte Ham: «Vi har hørt ut fra loven at Messias forblir til evig tid. Hvordan kan Du 

da si: Menneskesønnen skal bli løftet opp ? Hvem er denne Menneskesønnen?» 35 Da sa 

Yeshua til dem: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Vandre mens dere har lyset, så ikke 

mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går. 36 Tro på 



lyset, mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Dette sa Yeshua, og så dro Han bort 

og ble skjult for dem. 

37 Men selv om Han hadde gjort så mange tegn framfor dem, trodde de ikke på Ham, 38 for 

at profeten Jesajas ord skulle bli oppfylt, slik han har sagt: Herre, hvem trodde vårt 

budskap? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? 39 Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja sa 

også: 

40 Han har forblindet deres øyne og forherdet deres hjerter, så de ikke skulle se med øynene 

og ikke forstå med hjertet og vende om, så Jeg kunne lege dem. 

41 Alt dette sa Jesaja da han så Hans herlighet og talte om Ham. 42 Likevel var det mange, 

selv blant rådsherrene, som trodde på Ham. Men på grunn av fariseerne bekjente de Ham 

ikke, så de ikke skulle bli utstøtt fra synagogen. 43 For de elsket ære fra mennesker høyere 

enn ære fra Gud.  

44 Men Yeshua ropte og sa: «Den som tror på Meg, tror ikke bare på Meg, men på Ham som 

sendte Meg. 45 Og den som ser Meg, ser Ham som har sendt Meg. 46 Jeg er kommet som et 

lys til verden, for at hver den som tror på Meg, ikke skal bli i mørket. 47 Hvis noen hører 

Mine Ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men 

for å frelse verden. 48 Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine Ord, har det som 

dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. 49 For Jeg har 

ikke talt av Meg selv. Men Faderen som har sendt Meg, ga Meg bud om hva Jeg skulle si og 

hva Jeg skulle tale. 50 Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som Jeg da taler, taler Jeg slik som 

Faderen har sagt Meg.» 

Til toppen 

 

 

 


