
Johannesevangeliet  

Instruktioner till veckans bibelstudium är att observera, tolka och tillämpa texten av 
kapitel 17. Se exempel # nyckel observationer, tolkningsfrågor och 
tillämpningsfrågor.  

1. Läs kapitel 17 och observera genom att färgkoda texten.  

2. Ställ tolkningsfrågor utifrån dina observationer. 

3. Läs bakgrunds informationen nedan  

4. Svara på dina tolkningsfrågor (Tänk på första läsarnas bakgrund och perspektiv 
och Johannes avsikt). 

5. Ge alltid referens och verser till varifrån du tagit fakta under tolknings svaret.  

6. Tänk på tidlösa sanningar till varje tolkning. 

7. Tänk på tillämpningar till tidlösa sanningar.  

Information om Johannesevangeliet 

Författare: Aposteln Johannes - “Den lärjungen som Jesus älskade” Verkar vara ett 
ögonvittne (1:14, 6:10, 19:35), En av de tolv (13:22), Tog hand om Jesu mor (19:26), 
Gick och fiska med Petrus och de andra (21:7) 

Första lyssnaren: De som Jesus talar till 

Första läsare: Både judar och greker 

Datering: 85-90 e.kr 

Plats: Från Efesos 

Historiska bakgrund 

1. År 70 e.kr förstörs templet i Jerusalem och folk frågade 
nog vad ska hända nu under alla högtider. Efter att templet har förstörds har judarna 
förlorat hela sin identitet och blir nu utspridda i romarriket. De som överlever av de olika 
sekterna är fariséerna.  
2. Den hellenistiska kulturen hade en blandning av en mängd olika influenser.  
- Gnosticism var en rörelse som utvecklades under det första århundradet e.kr. Det fanns 
inte något enhetlig lära under Johannes tid men det fanns nog läror som sedan 
utvecklades till rena gnostiska system. Läran är en blandning mellan grekisk filosofi och 
mysteriereligioner och judiska/kristna rörelser. Det har en stark dualism mellan det 
materiella och det andliga. Den materiella världen är ond och den andliga världen god. 

Struktur  
Prolog 1:1-18 

Jesu tecken 1:19-12:50 

Jesu förhärligande 13:1-20:31 

Epiloge 21:1-25

http://e.kr


Skaparguden (demurgen) i gamla testamentet är en okunnig gud och har skapat världen 
och människan. På grund av sin okunskap tror han att han är ensam gud och har 
förslavat människan som alla har en gudomlig gnista i sig som tillhör den högsta Guden 
som Jesus representerade.  
Men på grund av att den materiella världen var ond kunde inte Jesus vara Gud i mänsklig 
gestalt. Alltså kunde inte Jesus ha haft en mänsklig kropp. Detta ledde till att när 
gnostiker kom i kontakt med Krista texter och evangelier utvecklade de olika läror. 
- Doketism 
En villolära som menade att Jesus bara verkade mänsklig. Han var en skenbar människa 
men egentligen var han ett andligt väsen. Enligt Doketismen kunde det gudomliga inte 
lida därför led Jesus aldrig på korset eller också var han inte gudomlig. 
- Kerinthos 
Han var samtida med Johannes och han var en annan villoläror som lärde att Jesus inte 
var född av en jungfru utan var en vanlig människa. Kristus däremot var gudomlig och 
kom över Jesus i hans dop. Kristus kunde inte lida eftersom han var gudomlig så han 
lämnade Jesus under korsfästelsen. Kerinthos lärde också att man var tvungen att följa 
Mose lag som t.ex omskärelse för fräsning. 

Exempel #  

Nyckel observationer: Vem, Var, När, Upprepade ord/fraser, Kopplingsord, Kontrast, 
bildspråk, frågor och svar. 

Tolkningsfrågor 
Varför säger Jesus det här till de första lyssnaren? 
Vad betyder texten när den skrivits i dåtid?  

Hur har de första lyssnaren förstått vad Jesus sa till dem? 

Hur har de första läsarna förstått textens betydelse?  

Vilka problem kunde de första läsarna haft?  
Varför nämnts särskilda platser, tider eller personer?  
Varför använts kopplingsord eller motsatser (kontrast)?  

Varför används samma ord många gånger?  

Tillämpningsfrågor  

A. Vilka är de grundläggande tidlösa sanningarna utifrån det jag har tolkat i den här 
boken?  

B. Hur gäller dessa sanningar i mitt liv? Var specifik.  

C. Vilka specifika steg eller åtgärder kan jag vidta för att genomföra den här 
tillämpningen?  


