W E L C O M E / VÄ L KO M M E N / B I E N V E N I D O S !

Let´s get this PARTY started!
På skattjakt i Johannesevangeliet!

GUDSTJÄNST SÖNDAGEN DEN 15/10 KL. 16.00
AMORINASALEN, SOLLENTUNA CENTRUM!

Pendeltågstation: Sollentuna C, Parkeringshus: Sollentuna C (Gratis)

Johannesevangeliet – Bakgrund

Författare:

Aposteln Johannes

Tid:

Troligen 90–95 e.Kr.

Plats:

Troligen Efesos

Historiskt sammanhang: Till judiska kristna som uteslutits från
synagogan, (periodvis) förföljdes
av Romarna och som utmanades
av gnostiska lärare.

John Rylands Fragment (P52)
Äldsta Nytestamentliga manuskriptet.
(Omkring 90–150 e.Kr.)

Framsida

Baksida

Joh 18:31–33

Joh 18:37–38

Johannesevangeliet – Innehåll
– Annorlunda jämfört med de synoptiska (”samseende”)
evangelierna Matteus, Markus & Lukas.
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– Nyckelord:

tro
världen
liv/leva
vittna/vittnesbörd
härlighet/förhärliga
sanning
namn
ljus
verk
tecken

πιστις
κόσμος
ζωὴ
μαρτυρία
δόξα
ἀληθεία
ὄνομα
φῶς
ἔργα
σημεῖον

98
78
52
47
42
25
25
23
23
17

Johannesevangeliet – Struktur

"Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars
åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och
för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.”
(Joh 20:30–31)
– TRO på Jesus som Messias, Guds son – LIV i hans namn

TECKEN – LEDTRÅDAR
”Johannesevangeliet är planerat
som en slags skattjakt,
med noggranna och ibland
kryptiska ledtrådar
utplacerade för oss att utforska.”
(N.T. Wright)

”John’s gospel is planned
as a kind of treasure hunt,
with careful and sometimes
cryptic clues laid out for us to follow…
(N.T. Wright)

TECKEN – LEDTRÅDAR
”The whole point of the ’signs’ is that they are moments
when heaven and earth intersect with each other.
That’s what the Jews believed happened in the Temple.”
(N.T. Wright)

JUDISKA LEDTRÅDAR

– Prologens hänvisning till Genesis 1 [I begynnelsen, Guds Vishet, ’varde ljus’…]
& Johannesevangeliet som berättelsen om den nya skapelsen. (Kapitel 1)
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JUDISKA LEDTRÅDAR

– Prologens hänvisning till Genesis 1 [I begynnelsen, Guds Vishet, ’varde ljus’…]
& Johannesevangeliet som berättelsen om den nya skapelsen. (Kapitel 1)
– Jesus som Guds Tabernakel och uppenbarelsen av Guds härlighet (1:14)
– Jesus som uppenbarelsen av Israels (och världens) Gud och Messias… (1:11)
– Jesus som ”Guds lamm” som tar bort världens synd. (1:29–32)
– Jesus uppenbarar de judiska högtidernas djupare betydelse…
[påsk, purim(?), lövhyddohögtiden, tempelinvigningsfesten, sista påsken]

Johannesevangeliet – Struktur
Sjutalet…
– 7 vandringar

– 7 ’Jag är’:

Öknen (dop, första lärjungarna) 1:19–51
Judeen
2:13–3:36
Jerusalem (Gallileen)
5:1–47
Judeen
7:2–10:21
Tempelinvingningsfest, Pereen 10:22–39
Judeen (Lasaros)
11:1–53
Jerusalem
12:1–21:25

Jag är livets bröd
Jag är världens ljus
Jag är grinden till fåren
Jag är den gode herden
Jag är uppståndelsen och livet
Jag är vägen sanningen och livet
Jag är den sanna vinstocken

– 7 tal:
6:35
8:12
10:7
10:11
11:25
14:6
15:1

Nya födelsen
Levande vattnet
Likvärdighet med Fadern
Livets bröd
Livgivande Anden
Världens ljus
Gode herden

– 7 gånger nämns Jesu ”stund”
”Låt mig vara kvinna. Min stundar inte kommit än.”
”Då ville de gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom; hans stund var ännu inte inne.”
”Men ingen grep honom, hans stund hade ännu inte kommit.”
”Stunden har kommit då människosonen skall förhärligas.”
”Skall jag be: Fader, rädda mig undan den stund? Nej det är just för denna stund jag har kommit.”
”Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll.”
”Fadern stunden har kommit.”

2:4
7:30
8:20
12:23
12:27
16:32
17:1

3.1–21
4:1–42
5:19–47
6:22–66
7:1–39
8:12–59
10:1–18

JOHANNES SJU (!?) TECKEN…
– Vatten till vin

Joh 2:1–11

– Helande av officerens son

Joh 4:46–54

– Helandet vid Betesda

Joh 5:1–8

– ??? Mat till 5000

Joh 6:5–14

– Jesus går på vattnet

Joh 6:16–21

– Helande av blind man

Joh 9:1–7

– Uppväckande av Lasarus

Joh 11:1–45

OBS: Inte specifikt benämnt ’tecken’ i Johannesevangeliet…

…
– !?! Jesu Uppståndelse

Joh 20:30

OBS: Specifikt benämnt ’tecken’ i Johannesevangeliet…

Första Tecknet – Bröllopet i Kana

”På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen,
och Jesu mor var där.
Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.
Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.”
Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.”
Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.”
Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde
omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden.
Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de.
Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom
– men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och sade:
”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade.
Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”
Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen.
Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.”
(Joh 2:1–11)

”Herren Sebaot skall på detta berg
hålla gästabud för alla folk,
ett gästabud med feta rätter och starkt vin,
med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin.
På detta berg skall han utplåna
den slöja som höljer alla folk,
det dok som skyler alla folkslag.
Han skall utplåna döden för alltid.
Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder
och göra slut på sitt folks förnedring
överallt på jorden.
Herren har talat.”
(Jes 25:6–8)

