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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
pisteu/ein är ett framträdande verb i Johannes evangelium som brukar översättas med att tro, 

på svenska. Det förekommer fler gånger i Johannes än hos synoptikerna tillsammans. 

Johannes använder verbet så ofta som 98ggr mot synoptikernas totala 36ggr. Det förekommer 

inte alls som substantiv i Johannes evangelium, vilket kan tolkas som att det i detta 

evangelium syftar på en snävare betydelse.1 Teresa Morgan har i sin bok Roman and 

Christian Faith, Pistis and Fides in the Early Roman Empire and Early Churches (2015) visat 

hur pist-stammen förändrats och verkar i olika relationer, en kunskap som ligger till grund 

för detta arbete. Richard Bauckham gjorde i sin bok The Testimony of the Beloved Disciple 

(2007) upp med föreställningen om att Johannes evangelium speglar utvecklingen av den 

johanneiska församlingen och argumenterar för att evangeliet är skrivet utifrån Johannes som 

det ultimata vittnet. 

 

pist- är en ordstam som har förändrats över tiden och förekommer i dess samtid i 

hellenistisk och grekisk-romersk användning inom livets alla sociala sammanhang. Termen 

får också i viss mening annan betydelse i Septuaginta (LXX). Eftersom det är en term som är 

under förändring och är så framträdande hos Johannes, samt för att den verkar användas på ett 

komplext sätt2 vill jag studera detta verb närmre för att se vad det har för betydelser i 

Johannes 3:1-21.  

 

Idag kan ordet tro ofta innebära ett intellektuellt ställningstagande eller användas som ett 

motsatsord till att veta. Jag vill därför med denna uppsats bidra till ökad kunskap om detta 

verb som ofta förstås som ett intellektuellt ställningstagande, men som förmodligen har vidare 

betydelser under antiken och mer specifikt i Johannesevangeliet. Jag tror också att den 

tidigare tongivande bilden av den johanneiska församlingen som sluten kan ha präglat 

tolkningen av pisteu/ein i Johannes evangelium. Med en betoning på den propositionella tron 

kan termen kan ha tjänat som en identitetsmarkör för de som Morgan kallar förutvalda, de 

                                                        
1  Morgan, Teresa, Roman and Christian Faith, pistis and fides in the Early Roman Empire and 
Early Churches, Oxford: Oxford University Press, 2015, 396. 
2  Edward W. Klink III, Exegetical Commentary on The New Testament, John, Michigan: 
Zondervan, Grand Rapids, 2016, 882-83. 
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tillhörande den slutna församlingen, vi som tror på Jesus, i kontrast till dess omgivning. Det 

tror jag kan ha bidragit till att den reciproka, ömsesidiga, betydelsen hamnat i bakgrunden, 

som ligger i den historiska omgivningens innebörd av ordet. Det är också möjligt att 

användandet av verbformen och inte substantivformen kan ha präglat förståelsen av 

pisteu/ein, tro, som enkelriktad. Substantivformen som vi finner hos t.ex. Paulus, pi/stij 

xristou~, som med Kristus i genitiv kan läsa in både, tro på Kristus (objektivt genitiv) och 

Kristi trofasthet (subjektivt genitiv). 

1.2. Problemformulering 
pisteu/ein, tro, används flitigt i Johannes evangelium och att studera alla dessa förekomster är 

inte möjligt i uppgiften. För att kunna studera ordet har jag valt hur det används i perikopen 

om Nikodemus 3:1-21, ett avsnitt, där det förekommer sju gånger. Jag kommer att studera 

ordets betydelse i denna perikop, där det kan tolkas som att Nikodemus misslyckas att tro 

eller lita på Jesus eller att han delvis tror. Det är också en intressant perikop i förhållande till 

hur Johannes använder språket och den tidigare dominerande bilden av den johanneiska 

församlingen.  

 

Huvudfråga: Vad betyder pisteu/ein i Johannesevangeliet 3:1-21? 

För att söka svar på huvudfrågan behöver jag ytterligare arbetsfrågor som ger mig verktyg om 

termens betydelseförändring och samtida betydelse. 

För att ge mig en bakgrund till vad ordet betytt tidigare och vilken roll det spelat i social och 

kulturell kontext.: 

• Vilken betydelse visar tidigare forskning att pisteu/ein har i klassisk grekiska, LXX 

och andra samtida källor, som inskriptioner? 

För att ge mig en närliggande bakgrund i min studie:  

• Vad säger tidigare forskning om pisteu/ein’s betydelse i Paulus brev och synoptikerna 

samt litterär och social kontext?  

För att ge mig närmre kunskaper om vad termen kan betyda i Johannesevangeliet: 

• Vad säger tidigare forskning om vilken betydelse pisteu/ein har i Johannesevangeliet?  

1.3. Syfte 
Jag vill med min uppsats bidra till den akademiska diskussionen om pisteu/ein och särskilt 

inom aktuell perikop. Jag vill också belysa konsekvenser av vår uppfattning om Johannes 
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evangelium som präglad av en sluten församling eller som en inbjudande församling i 

förhållande till pisteu/ein. Min förhoppning är att också visa på skillnaden mellan nomi/zein, 

tro med lutning åt att anta, och pisteu/ein, tro, lita på, vara solidarisk eller lojal mot, med 

utgångspunkt vardagsspråket. 

1.4. Begreppshantering, avgränsningar och definitioner 
 

1.4.1. Begreppshantering 
Först vill jag förtydliga, att jag, i den löpande texten kommer att omtala pisteu/ein som tro*, 

för att markera att det är något delvis annorlunda än det svenska begreppet tro, och att det 

förmodligen representerar en vidare eller något annorlunda betydelsesfär. Detta för att inte 

förvilla med den grekiska infinitivformen och för att inte föregå mina slutsatser. Där jag 

bedömt att infinitivformen inte bör förvilla läsaren skriver jag ut pisteu/ein, och översätter 

med tro, i den mån det bedömts vara stöd för läsaren, men även här representerar tro en 

vidare betydelse. pi/stij, tro, trofasthet, skriver jag ut med grekiska eftersom 

substantivformen inte ger samma risker. Jag skriver ut de grekiska orden som används med 

översättning som representerar en vidare betydelse. 

 

1.4.2. Avgränsning  
Jag kommer att studera Johannesevangeliet 3:1-21 och särskilt hur pisteu/ein, tro, används i 

anslutning till Nikodemus. Kapitel 3 följer efter att människor kommer till tro efter att ha sett 

Jesu tecken och är särskilt intressant då Nikodemus, medlem av det judiska rådet och farisé 

kommer till Jesus om natten och för en diskussion med Jesus. Nikodemus tro* kan verka 

bristande i kap 3, han står upp för Jesus inför rådet i kapitel 7 och han hjälper sedan till att ta 

hand om Jesu döda kropp i kapitel 19. Jag kommer att avgränsa mig till att studera pisteu/ein 

som verb. Det är en term som hör ihop med andra ord som t.ex. nomi/zein, tro, anta, 

ginw/skein, veta, känna, a0lh/qeia, sanning, och lamba/nein, ta emot, som kommer att 

tangeras och representeras i perikopen, men mitt fokus för uppsatsen kommer att vara på 

verbet pisteu/ein. Jag kommer också att studera texten på det sätt den framställs i 

huvudtexten i Novum Testamentum. Det finns vissa variationer i den textkritiska 

notapparaten och även om en del skulle vara intressant ryms inte en vidare analys om dessa 

inom omfattningen för min studie. Exempelvis står pisteu/ein, tro, i 3:12b i vissa 

handskrifter i presens och inte futurum och i 3:15 följs verbet av olika prepositioner.  
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1.4.3. Definitioner 
Propositionell tro - innebär att tro att något är på ett visst sätt. Johannes använder pisteu/ein 

o3ti, tro* att, för detta, men betydelsen kan finnas i användningen av enbart verbet också.3 

Nationalencyklopedin beskriver den svenska termen tro på tre sätt: en förmodan att 

information om ett sakförhållande är sann, tillit riktad till någon, religiös bestämd livshållning 

och livstolkning.4 Den propositionella tron betonas i det första. 

 

Reciprok – har som synonym ömsesidighet. Det kommer från latinets reci´procus, ett 

tillbakaströmmande samma väg.5 Morgan talar om reciprok tro* som inte bara går åt ett håll, 

utan som i relation till någon behöver mötas av korresponderande trofasthet för att en pisti/j-

relation ska kunna fungera.6 Tro* i den meningen är något som sker i samverkan inom 

relationer. 

 
1.5. Material 

Jag kommer att studera pisteu/ein, tro, i Johannesevangeliet 3:1-21. Jag utveckar studiet av 

denna perikop i kapitel 4, men presenterar den kort här som bakgrund inför uppsatsen.  
 
1Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. 2Han kom till 
Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra 
sådana tecken som du utan att Gud är med honom.” 3Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den 
som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” 4Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han 
är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5Jesus svarade: 
”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. 
6Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. 7Var inte förvånad över att 
jag sade att ni måste födas på nytt. 8Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte 
varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” 9Nikodemos 
frågade: ”Hur är detta möjligt?” 10Jesus svarade: ”Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det! 
11Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte 
emot vårt vittnesbörd. 12Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro 
när jag talar till er om det himmelska? 

13Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. 14Liksom 
Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas 15för att var och en som tror på 
honom skall ha evigt liv. 16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma 
världen utan för att världen skulle räddas genom honom. 18Den som tror på honom blir inte dömd, 
men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 19Och 
detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom 
deras gärningar var onda. 20Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att 

                                                        
3  Morgan, 425. 
4  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tro 
5  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reciprok 
6  Morgan, 53. 
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hans gärningar inte skall avslöjas. 21Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för 
att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.” 7 

Min primärkälla för studien är den inom exegetikforskning allmänt vedertagna textkritiska 

utgåvan av Nya Testamentet, Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, 28:e upplagan. 

Bibel 2000, New International Version (NIV) och New Revised Standard Version (NRSV) 

kommer också att användas. 

Under rubriken tidigare forskning använder jag i huvudsak Teresa Morgan, Roman and 

Christian Faith, pistis and fides in the Early Roman Empire and Early Churches, 2015, som 

bidragit med gedigen modern forskning om pi/stij, tro. Morgans studie visar termens 

betydelse i olika sociala kontexter och kulturella sammanhang i olika tider. Morgan förstår 

den johanneiska församlingen som en avskild församling i sin samtid och ett evangelium med 

sen datering som redigerats i stadier. Jag använder också Rudolf Bultmanns kommentar om 

pist-stammen i Theological dictionary of the New Testament, 1968 nytryck 1995, som 

också bidragit med liknande forskning. Bultmann förespråkar en sluten johanneisk församling 

och ett evangelium som redigerats i olika stadier och speglar församlingen.  

För analys och tolkning av perikopen användes även litteratur som presenteras nedan 

Andreas J. Köstenberger, Biblical theology of the New Testament, A Theology of Johns 

Gospel and Letters, 2009 används för den sociala kulturella kontexten för Johannes 

evangelium. Köstenberger förespråkar en Johanneisk församling som är en del av den tidiga 

kristenheten och öppen mot övriga församlingar. Jo-Ann A. Brant, Paideia commentaries, 

John, 2011 är en kommentar till Johannes som betonar den omgivande kulturen och bidrar i 

min studie till att diskutera språkstilen i Johannes evangeliet och perikopen. Bruce J. Malina 

och Richard L. Rohrbaugh, Social-Science Commentary on the Gospel of John, 1998, är en 

socialvetenskaplig kommentar med fokus på heder och skam och som förstår den johanneiska 

församlingen som en sluten grupp. De bidrar med sociologiska poänger i perikopen. Richard 

Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History and Theology in the 

Gospel of John, 2007, argumenterar för en johanneisk församling som integrerad i tidig 

kristenhet och inte en sluten församling. Bauckhams arbete används också i den mer ingående 

tolkningen av perikopen. Francis Moloney, D.J Harrington S.J., Ed, Sacra Pagina, The Gospel 

of John, 1998, är en katolsk kommentar som används i tolkning av perikopen. Marianne 

                                                        
7  Bibel 2000. 
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Meye, Thompson, The New Testament Library, John, A Commentary, 2015 används också 

vid tolkning av perikopen. 

1.6. Metod 
För att kunna svara på huvudfrågan och arbetsfrågor tillämpas de metoder som presenteras 
nedan. 
 

1.6.1. Hermeneutiskt perspektiv 
Jag studerar perikopen genom mina frågeställningar med en hermeneutisk medvetenhet, ett 

medvetet tolkande perspektiv. Ett tolkande perspektiv strävar efter att förstå någon annans ord 

och hur tankar bärs fram.8 Det hermeneutiska perspektivet tolkar delen, pisteu/ein, tro, 

utifrån en större helhet.9 Min studie använder dels tolkning av originalspråket, men också 

kunskap från andra historiska källor för att ta reda på vad, pisteu/ein, tro, kan ha betytt i 

Johannes samtid och Johannesevangeliets författare. Genom att se hur ordet används i andra 

sammanhang som är ungefär samtida ökar jag min förmåga att fånga upp möjliga betydelser i 

Johannes 3:1-21. Att klarlägga texternas mening är också vad den nytestamentliga exegetiken 

syftar till, genom att studera texten på grundspråket med hjälp av olika metoder.10  

 

Det hermeneutiska perspektivet uppmuntrar till att tänka sig in i texten dels från ett inifrån 

perspektiv, men även från ett utifrån perspektiv för att förstå den andres position. Detta gör 

jag med hjälp av med kommentarlitteratur.11 Jag tar också hjälp av kommentarlitteratur, 

Morgans och annan teologisk forskning för att förstå den sociala och kulturella kontexten, 

som det hermeneutiska perspektivet är intresserat av. Detta eftersom hur texten gestaltas och 

vilken kontext den är skriven i, är viktig för tolkningen för att bättre kunna förstå ordets 

betydelse i sitt sammanhang.12  

 

1.6.2. Lexikal analys 
Som en del i det hermeneutiska perspektivet kommer jag att använda mig av lexikal analys. 

Detta gör jag för att studera ordets betydelsehistoria och användning i olika tider och 

kontexter för att på så sätt få större kunskap om textens betydelse och hur termen används i 

                                                        
8  Stellan Dahlgren, Anders Florén, Fråga det förflutna, En introduktion till modern 
historieforskning, (Lund: Studentlitteratur AB, 1996), 273-74. 
9  Dahlgren och Florén, 274. 
10  Darrell L. Bock and Buist M. Fanning, Interpreting the New Testament Text : Introduction to the 
Art and Science of Exegesis, ed. Darrell L. Bock and Buist M. Fanning (Illinois: Crossway Books, 2006), 24.  
11  Dahlgren och Florén, 277-78. 
12  Dahlgren och Florén, 280. 
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dess kontexter.13 Detta görs med hjälp av Morgans, och Bultmanns forskning, men även 

Hebreisk-Engelsk ordbok och Konkordans över Septuaginta. Med hjälp av detta material 

studerar jag ordets betydelse i olika sammanhang. 

 

Metoden har tre viktiga regler  

- att det är författarens mening och budskap till dess mottagare som ska studeras och när 

ett ord får ny eller delvis annorlunda mening ska detta visas för mottagarna så de kan 

förstå denna.  

- ett ords betydelse skiftar från situationer, personer och kontexter och det är därför 

viktigt att studera den aktuella historiska kontexten för att finna dess aktuella 

betydelse.  

- ordet i sin kontext ska förstås i relation till andra ord i vers, kapitel eller bok.14  

 

Jag kommer därför att göra en översättning i flera steg av aktuell perikop från Novum 

Testamentum. En översättning av perikopen med analys, följt av en djupare analys av de 

verser där pisteu/ein, tro, representeras. Till översättningen och analysen har jag 

kommentarlitteratur och annan teologisk forskning samt Heikel Fridrichsens lexikon till hjälp. 

Jag kommer i anslutning till detta också att göra ett enkelt grammatiskt diagram med 

huvudsatser och bisatser för att lättare kunna spåra en tankelinje och enklare se ordets 

funktion och betydelse i satsen.  

 

Bock beskriver sex olika betydelser för ord. Jag kommer med hjälp av kommentarlitteratur 

och annan teologisk forskning belysa följande betydelser i min analys:  

 

- En medförande betydelse: som t.ex. att genom att tala om Jesus som gör något som 

bara Gud kan göra, medför en idé om att Jesus är gudomlig, även om det inte uttrycks 

explicit.15 

- En emotiv betydelse: där ord bär på en känslomässig kraft som används för att t.ex. få 

någon att skämmas.16 

                                                        
13  Bock och Fanning, 153. 
14  Bock och Fanning, 137-38. 
15  Bock och Fanning, 139. 
16  Bock och Fanning, 139. 
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- En signifikant betydelse, där något får ny mening i en ny kontext som t.ex. när ord 

från Gamla Testamentet får speciell mening och särskild valör i Nya Testamentet.17 

- En uppslagsverks betydelse, där ett ords alla betydelser i t.ex. ett uppslagsverk 

studeras för att avgöra vilket som åsyftas i kontexten.18  

- Grammatisk betydelse, som studerar grammatiska betydelsen eftersom ett ord kan ha 

olika kraft eller betydelse beroende på hur det används.19 

- Figurativ betydelse, eftersom ord kan ha en bildlig betydelse, som t.ex. i ett uttryck att 

tro kan flytta berg är det relevant att undersöka om det är en bokstavlig eller bildlig 

betydelse.20 

 

1.7. Disposition  
Efter inledningen kommer jag i kapitel 2 i min uppsats att redogöra för vad tidigare forskning, 

framför allt Bultmann och Morgan, säger om förändringen av pisteu/ein, tro. I detta avsnitt 

svarar jag på mina tre arbetsfrågor som jag tar med mig i analysen för att senare kunna 

besvara min huvudfråga i min slutsats. Jag ger exempel på användning av pisteu/ein från 

klassisk grekiska genom grekisk-romersk kultur, hellenismen, Septuaginta, Paulus samt 

synoptiker, för att sedan avsluta kapitlet med Johannesevangeliet.21  

 

Jag börjar med klassisk grekiska för att få en bred betydelsebas med mig och för att få en bred 

förståelse av hur denna term använts. Eftersom pi/stij, tro, trofasthet, i källor tenderar att 

framhäva termen ur ett överklassperspektiv, att det framförallt handlar om att tro* uppåt 

hierarkiskt, som t.ex. svära trohet, så bidrar Morgan också med viktiga exempel från 

inskriptioner och symboler.  

 

Med denna redogörelse av ordets betydelse kommer jag i kapitel 3 att gå vidare i uppsatsens 

hermeneutik och lexikala analys. Jag kommer utifrån kommentarer och teologisk litteratur att 

belysa kort om Johannesevangeliets datering, syfte och språk för att sedan gå vidare i den 

aktuella perikopens litterära och kulturella kontext och en presentation av Nikodemus, för att 

få hjälp att göra en relevant tolkning av perikopen.  

 

                                                        
17  Bock och Fanning, 139. 
18  Bock och Fanning, 139. 
19  Bock och Fanning, 140. 
20  Bock och Fanning, 140. 
21 Bock och Fanning, 142. 
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I kapitel 4 kommer jag parallellt med Novum Testamentum göra en egen översättning av 

perikopen där jag belyser språkliga detaljer och flertydigheter som är relevanta för uppgiften. 

Detta för att sedan fokusera min analys på verserna där pisteu/ein, tro, är representerade. Jag 

disponerar alltså min studie likt en tratt för att se betydelsen från en vidare till en snävare 

litterär och historisk kontext. 

 

I kapitel 5 för jag en diskussion om mina resultat som sedan mynnar ut i min slutsats och där 

jag också belyser vissa svagheter med uppsatsens metoder. 

 

I kapitel 6 presenteras min slutsats. 

 

I kapitel 7 avslutas min uppsats med en sammanfattning. 

2. Tidigare forskning 
 

Rudolf Bultmann och Teresa Morgan är båda betydande forskare inom området och det är 

främst deras arbeten jag kommer att använda mig av. Nedan följer ordets betydelse och 

förändring enligt Bultmann och Morgan genom olika stadier samt i olika sociala och 

kulturella sammanhang genom tiden.  

 

2.1. Klassisk grekiska 
 
2.1.1. Bultmann, pist- inom armé och lag  
Bultmann menar att klassisk grekiska använder ordstammen pist- som, att lita på, värdig 

tillit eller pålitlig, t.ex. att lita på människor eller vapen, eller någons skicklighet med vapen. 

Det har också en nyans av lydnad, t.ex. till sitt befäl inom armén.22 I samband med helig lag 

kom ordet att betyda trovärdig och i samband med kontrakt som fastslogs kom det också att 

betyda tillförlitlighet.23 Inom kontraktet har ordet betydelse av trohet, trovärdig och trofast.24  

 

                                                        
22  Rudolf Bultmann “pisteu/w” in Theological Dictionary of the New Testament, Volume VI, 
Gerhard Friedrich ed, Geoffrey W., Bromiley, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Company, reprinted 1995, 
175. 
23  Bultmann, 175. 
24  Bultmann, 175. 
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2.1.2. pist- inom civila relationer 
Bultmann skriver att ordstammen också används inom relationer som man och hustru, vittne, 

budbärare, vakt och tjänare, med en vidare betydelse av tillförlitlighet och säkerhet.25 Ett ord 

kan också kallas pisto/j, adjektiv trovärdig.26 a0pisto/j förekommer som motsats, som 

misstrogen, men också trolös, eller opålitlig och kan gälla personer och inom relationer.27 

pi/stij, substantiv, kan i betydelsen säkerhet och tillit i förhållande till personer, saker eller 

relationer.28 pi/stij kan alltså handla om övertygelse, säkerhet, garant eller pålitlighet som 

något som garanterar en pålitlighet, som en form av försäkring, menar Bultmann.29  

 

2.1.3. pisteu/ein som att visa trohet 
I helig lag, så förekommer ordet vid trohetsed där man svär trohet eller säkerhet. Bultmann 

menar att trohetseden har en betydelse av tillförlitlighet eller säkerhet och som bevis.30 

pisteu/ein, tro, kom att användas som att lita på och förekommer vid avtal, eder, lagar eller 

personer och bär en betydelse av lydnad.31 Bultmann menar att då verbet följs av dativ har det 

ett personligt objekt och då det följs av ackusativ har det ett materiellt objekt.32 a0pisteu/ein, 

är verbets negativa motsvarighet och kan betyda icketroende, att vara misstrogen eller 

opålitlig, och förekommer särskilt vid lagar.33 pisto/w förekommer som att göra någon 

trovärdig så man kan lita på denne, särskilt i förhållande till t.ex. eder, lagar och löften.34 

 

pist-stammen har inte någon religiös betydelse i den klassiska grekiskan, menar 

Bultmann.35 Även om man kan se det som en religiös uppgift att vara trofast till ett fördrag så 

avser det inte en relation med en gud eller en religiös attityd.36 Det kan ändå vara möjligt att 

det kan avse en tillit till en gud med en form av övertygelse att en sådan existerar.37 Än så 

länge är ordet bara i början av en religiös användning, enligt Bultmann.  

 

                                                        
25  Bultmann, 176. 
26  Bultmann, 176. 
27  Bultmann, 176. 
28  Bultmann, 176. 
29  Bultmann, 177. 
30  Bultmann, 177. 
31  Bultmann, 177-78. 
32  Bultmann, 178. 
33  Bultmann, 178. 
34  Bultmann, 178. 
35  Bultmann, 179. 
36  Bultmann, 179. 
37  Bultmann, 179. 
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2.2. Hellenistisk användning 
Bultmann menar att tidigare i den grekiska världen användes nomi/zein, som kan översättas att 

tro, men med lutning åt att mena eller anta, för att hänvisa till gudar, men senare kom 

pisteu/ein också att användas i betydelsen att tro i den filosofiska diskussionen.38 pi/stij kom 

också att få en betydelse av fromhet och inte bara en övertygelse. Det man trodde på kunde 

bara vara i medvetandet och inte som tidigare, riktat mot det man kunde erfara med sinnena.39 

Som religiös term, menar Bultmann, användes pi/stij i missionerande syfte bland religioner 

som begärde tro på den Gud som de missionerade för.40  

 

I den stoiska användningen av ordet går betydelsen från tillit till pålitlighet och trofasthet, 

som ett fast karaktärsdrag.41 pisto/j handlar om en människas attityd till sig själv, hans eller 

hennes egen trofasthet, medans pi/stij handlar om dennes trofasthet till andra.42 Ordet har 

inte någon religiös betydelse och även om det är en religiös attityd som möjliggör relation till 

Gud så är det inte en term som betecknar en relation till en gudom, menar Bultmann.43 

 
2.3. Morgan, grekisk-romersk betydelse pi/stij  
Morgan beskriver att i grekisk-romerskt liv hörde pi/stij till alla livets områden och kunde 

beskrivas i samtida litteratur som något man hade till sig själv, sina sinnen och erfarenheter.44 

pi/stij kunde också vara trofasthet mot andra.45  

 

2.3.1. pi/stij och familj 
Inom familje- och hushållsrelationer, menar Morgan, var pi/stij viktigt och sådana relationer 

beskrevs som relativt pålitliga, främst mellan föräldrar och barn, där kärlek, samarbete och 

goda relationer utövades mer än att söka sitt eget egenintresse.46 I inskriptioner på gravstenar 

firades ofta en ömsesidig pi/stij som funnits inom familjen, vilket indikerar att pi/stij kan 

innehålla ett gemensamt intresse, lojalitet och erkännande av det sökta intresset.47 Det kan 

t.ex. innehålla en faders tillit till sina barn att följa hans vilja, en bekräftelse på att barnet följt 

                                                        
38  Bultmann, 179. 
39  Bultmann, 180. 
40  Bultmann, 181. 
41  Bultmann, 182. 
42  Bultmann, 182. 
43  Bultmann, 182. 
44  Morgan, 39. 
45  Morgan, 43. 
46  Morgan, 45. 
47  Morgan, 45. 
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faderns vilja eller att symbolen pi/stij förekommer tillsammans med andra dygder som 

familjen delat.48 Barn har pi/stij till sina föräldrar. Det innebär att barnen lär sig av dem och 

att gå i deras fotspår. Det innebär även att föräldrarna är trovärdiga och pålitliga och att 

barnen har en övertygelse om att det är riktigt. pi/stij är alltså något som föräldrarna också 

förvaltar.49 Mellan syskon kan pi/stij vara ömsesidigt och relationen är mer symmetriskt än 

mellan föräldrar-barn, även om det inte fungerar bra. Det är särskilt sällsynt i relationer utan 

blodsband men det finns en hög förväntan på det och finns dokumenterat i inskriptioner, t.ex. 

på gravstenar.50 Makar emellan beskrivs pi/stij oftast i positiva ordalag. Det beskrivs i sämre 

ordalag med ingifta styvrelationer, där det var svårare, menar Morgan. Detta kan ses i de lagar 

som avser att säkra pi/stij gentemot barn som blivit föräldralösa.51 Relationer utan direkta 

familjeband sågs som opålitliga och de mest opålitliga relationerna var de mellan ogifta män 

och kvinnor.52 

 

2.3.2. pi/stij och slavar 
Morgan menar att slavar ofta kunde visa en otrolig pi/stij till sina herrar och deras lojalitet 

firades också på deras gravstenar, vilket egentligen inte skulle behövas eftersom det var en 

lagfäst ordning för slavar att vara trogna och lojala. pi/stij kan sägas vända på det ojämlika i 

relationen, enligt Morgan.53 pi/stij kan beskrivas som ett system som håller ihop parterna 

och innehåller en betydelse som i grunden är tillit och där parterna behöver följa sin roll i 

relationen. pi/stij är ofrånkomligt ömsesidigt. Det förekommer i grekisk och latinsk text att 

den ömsesidiga aspekten utelämnas vid ojämlika relationer för att förstärka 

överklassperspektivet, som t.ex. i en del texter avsedda mellan personer i höga 

maktpositioner.54	Den ömsesidiga aspekten	utmanar egentligen inte en hierarki men det kan 

bero på att den kan komplicera den hierarkiska strukturen. Morgan ger exempel på att slaven 

kan bli den som dennes herre sätter sin tilltro till.55 På gravstenar förknippas inte pi/stij med 

någon särskild aktivitet utan med relationer såsom en dygd och utgör en standard och 

förmedlar utmaning för kommande generationer för pi/stij i samhället.56 

                                                        
48  Morgan, 45. 
49  Morgan, 46. 
50  Morgan, 47. 
51  Morgan, 49. 
52  Morgan, 49. 
53  Morgan, 52. 
54  Morgan, 53. 
55  Morgan, 54. 
56  Morgan, 54. 
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2.3.3. pi/stij och vänner 
pi/stij mellan vänner, är gott och lämpligt. Morgan menar att det är en del av hur en vän 

förväntas vara, nämligen lojal, vilket också kan synas på gravstenar. Att leva i denna lojalitet 

kan dock vara komplicerat i praktiken, vilket fabler och andra skrifter visar på.57 pi/stij som 

dygd är grunden för sann vänskap, men man behöver först undersöka om en person är 

trovärdig innan man inleder en vänskap, annars är det som att be om bekymmer.58 Morgan 

beskriver t.ex. att Cicero menade att en ed inte kunde visa en människas pi/stij bättre än 

hans karaktär.59 pi/stij är enklare att bedöma hos andra när man möter det direkt, det är svårt 

att skapa säkerhet för det i andra hand och vissa texter framhåller att intrycket kan 

förfalskas.60 Oftast uttrycks pi/stij i stunder av kris, särskilt vid assymetriska relationer som 

patron-klient eller herre-slav relationen.  

 

pi/stij spelar en viktig roll i alla delar av samhället och livet, enligt Morgan. Det vävs ofta 

ihop med kärlek och vänskap eller relationer men också med kunskap och att förstå.61 

Kognitiv betoning skrivs dock ofta i grekiska med nomi/zein vilket är viktigt att ha i minnet, 

menar Morgan.62 För sociala agenter innebär pi/stij till någon en risk och är därför ofta en 

respons på den andres upplevda trovärdighet.63 Grekisk-romersk pi/stij ses aldrig som endast 

ett medel utan alltid också som dygd. Morgan menar att de som talar för andras intresse gör 

det av olika anledningar såsom heder eller att de anser att de förtjänar detta.64 De handlar av 

egen vilja för den andre, av rädsla eller i hopp om belöning.65 

 

2.3.4. pi/stij inom statsstrukturer 
pi/stij är viktigt inom armén. Det visas också i inskriptioner och mynt och texter med 

betydelser som drar åt lojalitet, säkerhet och hängivenhet till soldaternas befälhavare. Likaså 

här innebär pi/stij en ömsesidig trofasthet mellan befälhavarna och deras män.66 Men 

                                                        
57  Morgan, 55-56. 
58  Morgan, 57-58. 
59  Morgan, 59. 
60  Morgan, 61. 
61  Morgan, 75. 
62  Morgan, 75. 
63  Morgan, 75. 
64  Morgan, 76. 
65  Morgan, 76. 
66  Morgan, 77-78. 
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pi/stij kan inte tas för givet inom armén trots svurna allians-eder utan behöver arbetas för.67 

pi/stij brukar uttryckas över en tidsperiod, en karriär eller en stund i kris eller beslut.68 I 

militär kontext har ofta pi/stij som lojalitet en betoning på lydnad men kan beskrivas bättre 

som tillit eller övertygelse för att fånga den personliga tilliten som beskrivs jämte de eder som 

ofta svors.69 När kejsares arméer svär lojalitets eder får pi/stij en professionell överton och 

innebär ett icke utmanat ledarskap. När detta förekommer kan det tyda på att det kejsaren inte 

kan lita på en soldat.70 pi/stij natur är ömsesidig och finns även mellan kejsaren och armén 

uttryckt i mynt, diplom, byggnader och gravstenar. Där firas detta och visar både kejsarens 

trovärdighet och lojalitet till sin armé som belönas och arméns lojalitet till kejsaren.71 pi/stij, 

menar Morgan, är inom armén och familj goda exempel på hur pi/stij binder samman 

parterna till ett gemensamt mål och som visar de olika roller de har i det sociala nätet.72 

Kopplingen mellan pi/stij och mat är viktig som visas i mynten i romersk kultur där 

Kejsaren visar sig själva ansvariga för pi/stij i riket och som annars inte är så märkbar i 

andra källor. Exempelvis förekommer spannmål och frukter på vissa kejsares mynt, som 

symboliserade rikets välgång och kejsarens trofasthet och ansvar till folket.73 

 

pi/stij, som pålitlighet i mellanmänskliga kontexter har stor betydelse i ett samhälle i 

förändring. I kontexter där pi/stij fungerar bra förekommer oftare kulter och ritualer, t.ex. 

familj, armé och lag, medans det finns färre kulter och ritualer i kontexter mellan vänner eller 

inom monark-undersåtar relation eftersom dessa är mera bräckliga. Kejsaren arbetar för att 

skapa sådana kultnätverk omkring sig.74 

 

2.4. Septuaginta (LXX) 
 
2.4.1. Översättning från hebreiska (LXX) 
LXX är en grekisk översättning av den Hebreiska Bibeln och översattes på det sättet som i 

praktiken blev en parafras i förhållande till hur skriften användes. Morgan menar att den LXX 

                                                        
67  Morgan, 78. 
68  Morgan, 78. 
69  Morgan, 80. 
70  Morgan, 81-82. 
71  Morgan, 82. 
72  Morgan, 85. 
73  Morgan, 85. 
74  Morgan, 175. 
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speglar en helleniserad Judendom.75 LXX översätter två ord med pisteu/ein som på ett sätt 

signalerar något av ordets betydelsesfär.76 

 

ןַמָא , ´âman, har huvudsaklig betydelse, att bekräfta och stödja. I betydelsesfären ingår också 

att uppföda, fostermor, fosterfar, pelare, det som håller uppe dörren. I intransitiv förståelse 

utan objekt: trofasthet, stadig, fast, vara trofast, lita på, vara trygg. Andra betydelser i sfären 

är buren av en amma, fastgjord, säker, varaktig, fostra och nära. Det kan också vara något 

som associeras med gudomlig nåd eller frälsning, tro, sanning, tillförlitlighet, säkerhet, säker 

belöning, säker väg, ett säkert tecken, stabilitet och fortsättning,  

 

עַמָׁש , shâma`, har huvudbetydelse höra. I betydelsesfären finns också att lyda, höra med 

uppmärksamhet eller intresse, att lyssna till, förstå, samtycke, hålla med, att kunna höra, höra 

och svara, bli hörd, göra sig hörd.77 

 

Oftast är det från ´âman lexikonet som översätts med pisteu/ein i LXX enligt Hatch och 

Redpath.78 Men båda termerna kan uppfattas ha både relationella och propositionella 

betydelser. 

 
2.4.2. pi/stij i LXX 
Det är oklart om pi/stij har samma betydelse som den grekisk-romerska, menar Morgan. 

Dock innebär det ofta en gudomlig-mänsklig relation.79 Morgan beskriver pi/stij som något 

som utvecklas över tid. Som när Abraham litade på Gud var det inte i början av relationen 

utan utvecklades över tid. Varje gång Abraham lyder Gud så växer erfarenheten av att Gud är 

bra för honom.80 Gud visar sig trovärdig genom historien sedan patriarkerna och visar även 

sig vara bra för människan.81 Abraham tillräknas dikaiosu/nh, rättfärdig, som i LXX hör ihop 

med pi/stij, och innebär social ordning, som är gott att bygga samhället genom och utveckla 

lagar, men också sociala kontrakt mellan gudomligt och mänskligt, menar Morgan.82 I 

                                                        
75  Morgan, 176. 
76  Edwin Hatch, Henry A. Redpath, A Concord to the Septuagint, (Michigan: Baker books, 2ed 
1998), 1137. 
77  Brown Francis, Driver S.R., Briggs Charles A., Hebrew and English lexicon of the Old Testament, 
with an appendix containing the Biblical Aramaic, (Oxford: Oxford University press, 1979). 
78  Hatch och Redpath, 1137-38. 
79  Morgan, 177-78. 
80  Morgan, 178-79. 
81  Morgan, 180. 
82  Morgan, 181. 
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berättelsen om Mose är tillit och tro sammanbundna. Mose litar på att Gud får israeliterna att 

lita på honom och påminner om att Israeliterna redan är i relation till Gud som genom 

historien har bevisat sig trovärdig.83 

 

2.4.2. Jesaja 
Jesaja var en profet i Gamla Testamentet när knuten till hovet. Jesajas bok anses ha utvecklats 

i tre faser och speglar en tidsperiod om nära 400år från 700t f.v.t..84 Boken gestaltar Nord och 

Sydrikets belägring och fall åt Assyrien, folkets exil i Babylon och dess återkomst till 

Jerusalem. Boken berättar också om Guds trofasthet eller bristen av den och folkets trofasthet 

till Gud.85 

 

I Jesaja får pi/stij betydelsen att leva och att vara Guds folk, men också att förkasta rädslor 

för mänskliga makter och gudsfruktan, menar Bultmann.86 I Jesaja får pi/stij dessutom en 

mer radikal innebörd där människan inte kan höra till andra gudar eller vara autonom.87 För 

Jesaja är det Guds vilja och människans respons på Gud som spelar roll.88 I samband med den 

sanna Guden blir ordstammen generell för sann religion, menar Bultmann, där det exklusiva 

innebär ett absolut anspråk.89  

 

2.4.3. Guds pi/stij till människan i LXX 
Gud liksom grekiska gudar beskrivs som trofast sitt folk.90 När Israels folk tappar den 

övertygelsen så förnyar Gud den med ett förbund och pekar på historien om sitt tidigare löfte 

och sin trofasthet mot folket men också framåt till en ärorik framtid.91 pi/stij är även här i 

ojämlik relation ömsesidig och båda parter behöver hålla sina roller och få säkerhet för 

varandra vilket särskilt märks i deutro-Jesaja.92  

 

                                                        
83  Morgan, 185. 
84  LarsOlov, Eriksson [red], Åke, Viberg, Gud och det utvalda folket, inledning till Gamla 
Testamentet, 2nd ed, 2009, (Stockholm: Verbum, 2015,) 142-143.	
85  Erikson och Viberg, 143-44. 
86  Bultmann, 182. 
87  Bultmann, 182. 
88  Bultmann, 182. 
89  Bultmann, 182. 
90  Morgan, 196. 
91  Morgan, 198. 
92  Morgan, 198. 
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2.4.4. Människans pi/stij till Gud 
pi/stij menar Morgan, växer från en stund där man ingår förbund till ett liv, ett sätt att leva, 

inom förbundet.93 Att vara pisto/j innebär att göra Guds vilja och följa Guds bud som är ett 

val, vilket ofta innebär att lita på Gud. pi/stij blir mer en kvalitet som människor utövar och 

än en kvalitet för själva relationen.94 De som inte tror, a0pisteu/ontej, är ogudaktiga eller 

icke-israeliter.95 Till skillnad från Nya Testamentet, menar Morgan, så är det i princip aldrig 

någon som sätter sin tillit till Gud p.g.a. något som någon sett eller hört och pi/stij som 

uttryck för en konvertering används inte i LXX.96 Gud är pisto/j och är den som implicit ger 

pi/stij till människor.97 Morgan menar att pi/stij i LXX ses starkare mellan vänner och 

medlemmar inom samma sociala grupp jämfört med i grekisk-romerskt tankesätt, där 

familjens pi/stij hålls starkt.98 I senare böcker i LXX förekommer pi/stij mellan människor 

i högre utsträckning, och i likhet med mellan människa och Gud så blir den tydlig i tider av 

kris och beslut.99 Förbunden, men också lagen, är grunden som bekräftar pi/stij.100 

Gudomlig-mänsklig pi/stij är inte tagen för given. Det visas i t.ex. Mose och Abraham och 

är något som utvecklas över tid och förekommer vid risker.101 

 

pi/stij i LXX är inte en dominerande term som i Nya Testamentet eller i grekisk-romersk 

kultur. Men det är en viktig kvalitet vid skapande av nya relationer, när relationer når nya 

nivåer eller vid engagemang mellan Gud-människa och människa-Gud, menar Morgan.102 

pi/stij har ofta övertoner av hopp i Israels relation med Gud och lydnad till Gud i LXX och 

innebär också risk och rädsla. Men människors försäkran av pi/stij till Gud är skriften som 

visar Guds trofasthet och som aldrig svikit eller övergivit Israel.103 Guds lag, menar Morgan, 

förkroppsligar förbundet och genom att hålla buden uttrycker man pi/stij till Gud.104 

 

                                                        
93  Morgan, 200. 
94  Morgan, 201-202. 
95  Morgan, 204. 
96  Morgan, 204. 
97  Morgan, 205. 
98  Morgan, 205. 
99  Morgan, 206. 
100  Morgan, 208. 
101  Morgan, 210. 
102  Morgan, 210. 
103  Morgan, 211. 
104  Morgan, 211. 
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2.5. pisteu/ein hos Paulus och Evangelierna, enligt Bultmann 
Den tidiga kyrkans användningen av pisteu/ein, tro, innehåller, särskilt tillsammans med 

prepositionen ei0j, till/in i, primärt betydelsen accepterandet av budskap. Bultmann menar att 

det kan höra ihop i en missionerande kontext.105 pisteu/ein har här också betydelser av 

lydnad, tillit, hopp och trofasthet.106 Tillsammans med prepositionen ei0j får pisteu/ein ny 

innebörd som personlig relation till Kristus. Det är en relation som tidigare uttryckts med 

dativ, till Gud, i Gamla Testamentet.107 

Bultmann argumenterar för betydelsen av pisteu/ein, som accepterande av budskap hos 

Paulus, vilket Bultmann menar vidare är att erkänna Guds historiska frälsningshandling och 

att i livet stå i relation till detta.108 Hos Paulus betonas också bekännelsen av Jesus som Herre, 

dop som följer av tro och lydnad. Men tillit och hopp ligger också i Paulus förståelse av 

ordet.109 Hos synoptikerna, menar Bultmann, innebär pisteu/ein primärt att tro på Guds 

mirakulösa kraft.110 Hos Paulus är pisteu/ein mer vägen till frälsning än hos Johannes där 

orden i budskapet är frälsande och verkligt liv.111 För både Johannes och Paulus, menar 

Bultmann, är pisteu/ein något som innebär ett beslut att acceptera Guds Ord, att vara lydig i 

detta och följa buden samt kapitulera sin egenmakt och rättfärdighet.112  

 

2.6. pisteu/ein i Johannes evangelium 
Morgan menar att föreställningen att pisteu/ein som verb kan tolkas som att Johannes vill 

använda en smalare betydelse av ordet.113 Det skulle enligt Morgan vara att lita på eller tro 

att, eller i kombination, istället för en vidare substantivbetydelse114.115 Det Morgan menar 

med huvudbetydelse betonas i t.ex. Apostlagärningarna, menar Morgan, utan att utesluta 

substantivformen.116 Vidare kan verbformerna också vara ett stilistiskt val hos Johannes.117 

Morgan menar alltså att Johannes betonar två teman med pisteu/ein, primärt att tro eller lita 

                                                        
105  Bultmann, 208. 
106  Bultmann, 208. 
107  Bultmann, 209. 
108  Bultmann, 217. 
109  Bultmann, 217. 
110  Bultmann, 205. 
111  Bultmann, 205. 
112  Bultmann, 225. 
113  Enligt Morgan är Johannes huvudbetydelse av pisteu/ein lita på eller tro (att), om trofasthet 
utesluts av Morgan i Johannes är oklart, det skulle kunna ingå i en större betydelse av tillit, 396. 
114  Morgan ger exempel på substantivbetydelser som, övertalning, försäkran, tilltro, löfte, bevis, 
och tillit, 395. 
115  Morgan, 395. 
116  Morgan, 395. 
117  Morgan, 395. 
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på Jesus eller Gud och sekundärt att efter satt sin tro eller tillit till Jesus själva utvecklingen i 

tro.118 

 

2.6.1. pisteu/ein Gud, Kristus och människan  
Det är Jesus som är trons objekt i Johannesevangeliet, som Guds Son, Ordet som blivit kött, 

som man ska tro* på, som på Gud.119 Detta menar Morgan är tydligare än i synoptikerna, 

eftersom Johannes visar att Jesus uppenbarar sig som Gud. Detta ger kraftigare konsekvenser 

på människors respons, då fel respons till Jesus innebär att de är onda.120121 pisteu/ein 

används, menar Morgan, som i övriga Nya Testamentet enbart mellan Gud och människor 

och inte människor emellan. Det är Gud som är den som är pisto/j - trofast.122 Det är snarare 

kärlek som människor uppmanas att utöva människor emellan, menar Morgan.123 pisteu/ein 

innebär en särskild närhet mellan Jesus och Fadern och som är kopplat till Jesu namn, eller 

människosonen och till evigt liv, menar Morgan.124 Det finns också en lydnadsaspekt i Jesu 

tillit till Gud, genom t.ex. korsdöden och som visar att Jesus också är pisto/j.125 Morgan 

menar att Bultmanns kommentar om Johannes bidragit till att pisteu/ein har tolkats som att 

känna igen och att respons betonats och att man därmed inte behöver fler anledningar till att 

tro.126 Ingen kommer till tro utan anledning och ingen kallas heller att tro utan anledning. 

Morgan menar att det starkaste skälet för pisteu/ein i Johannes är den personliga erfarenheten 

på olika sätt. En uppfattning som Johannes delar med Skriften för judarna och grekisk-

romersk religiositet.127 Det är vad människor ser i Jesu gärningar och vad de hör i Jesu lära 

som de kommer till tro genom.128  

 

2.6.2. piisteu/ein Jesu tecken 
Morgan utgår ifrån en sen datering av Johannesevangeliet och menar att för Johannes samtida 

mottagare var berättelser om Jesu tecken andrahandsinformation och som bäst traderade 

                                                        
118  Morgan, 397. 
119  Morgan, 397. 
120  Morgan, 397-98. 
121  Det borde även innebära det motsatta, att korrekt respons innebär att de är goda, eller vad 
Morgan kallar förutvalda, men om Morgan menar detta är oklart, 398 
122  Morgan, 399. 
123  Morgan, 399. 
124  Morgan, 400. 
125  Morgan, 402. 
126  Morgan, 403. 
127  Morgan, 403. 
128  Morgan, 404. 
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representationer och som därför bör betraktas med skepsis och tvivel.129 Men i direktkontakt 

med Jesu tecken är dessa vad som skapar mest tro i Johannes och har med dess direkta 

erfarenhet en särskild trovärdighet.130 I Johannes, menar Morgan, presenteras två val för de 

som erfar Jesu tecken: att dem som utförda med en makt som antingen utgår från Gud eller 

från Djävulen.131 Att välja Djävulen presenteras i evangeliet som orimligt och det är därför 

Guds kraft i Jesu mirakel bör kännas igen.132 I Johannesevangeliet kan också Jesu tecken 

användas retoriskt innan särskilda andliga insikter beskrivs för att fånga intresse eller tro. 

Tecknen kan också beskrivas som avgörande för att tro, även för lärjungarna som har följt 

Jesus en tid.133 Jesu tecken visar vem han är, men de är begränsade och kan missförstås och 

Morgan menar att det är oklart om människor förstår vad tecknen säger om Jesus.134 Johannes 

visar att tro* efter tecken inte är fel och Jesus uppmuntrar att åtminstone tro på hans 

gärningar. Det är dock inte idealt men Morgan menar att tecknen kan vara till hjälp till att 

börja tro* och en början på en relation.135 

 

2.6.3. pisteu/ein Jesu ord 
Ibland hänvisar Johannes till att det är lämpligare att tro* på Jesu ord snarare än tecknen, 

menar Morgan.136 Jesus kan ge tillfälle till undervisning efter tecken som respons och att 

lyssna eller höra, a0kou/ein, hör också ihop med pisteu/ein.137 Människor kan också söka 

undervisning själva där Jesu ord kan leda till pisteu/ein och också genom andras ord likt 

17:20 där Jesus ber för de som kommer till tro genom deras ord. Jesus har också eviga livets 

ord som nämns av Petrus i 6:68. Ord kan också vara opålitliga och kan innebära paradoxer 

hos Johannes, där att höra ordet kan vara nyckeln till att tro men för att höra ordet måste man 

först tro.138 Ingen i Johannes evangelium tycks förstå Jesu ord helt men Morgan menar att det 

bara är de som tar avstånd från Jesus eller Hans lära efter att ha hört honom som inte blir 

räddade. De som är kritiska blir inte avvisade utan får ytterligare undervisning.139 Människors 

                                                        
129  Morgan, 404. 
130  Morgan, 404. 
131  Morgan, 405, Ett annat tredje val, som falsk mirakelgörare, som skulle reducera tecknens 
tillförlitlighet, finns inte hos Johannes. 
132  Morgan, 405. 
133  Morgan, 406. 
134  Morgan, 408. 
135  Morgan, 409. 
136  Eftersom ordet har en särskild ställning hos Johannes med prologens o9 lo/goj, ordet, som blev 
kött. 
137  Morgan, 410. 
138  Morgan, 412. 
139  Morgan, 413. 
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bristande förståelse accepteras så länge de litar på Gud och Jesus.140 När Jesu lärjungar verkar 

ge uttryck för en djupare förståelse i 16:25-31 menar Jesus att det inte innebär en förändring i 

deras relation utan att de ändå kommer att överge honom.141 Morgan menar att Johannes visar 

på att den propositionella tron är mer begränsad än den relationella tron.142  

 

2.6.4. Konsekventialism  
Enligt Morgan är konsekventialism viktigt för Johannes. Det innebär att tron på Gud och 

Kristus kommer att belönas eller rättfärdigas på något sätt. Morgan betonar att tro* i Johannes 

blir rättfärdigat i framtiden, medans de som inte tror* inte kommer att se livet.143 

Konsekventialism är vanligt i tidiga furstendömet där den besvärs med ed. Morgan belyser 

dock en skillnad i LXX och grekisk-romersk religiositet, där man svär eder efter det skedda, 

och i Nya Testamentet och Johannes. Där ligger konsekvensen i framtiden, den yttersta dagen, 

eller sändandet av paraklh/toj, hjälparen, eller uppståndelsen. Men det kan också tolkas 

som något samtida, t.ex. i 8:31 där de troende redan har evigt liv.144 Morgan menar att 

pisteu/ein i Johannes inte är nära så som den övriga grekisk-romerska världen använder det, 

som frivillig tillit, utan som mer bundet till en idé om förutvaldhet och Johannes 

soteriologi.145  

 

Johannes kallar sina lärjungar att fortsätta pisteu/ein, tro, och respondera på utvaldheten. För 

Johannes är pisteu/ein inte bara soteriologi, eskatologi eller kristologi utan Johannes vill att 

gemenskapen fortsätter att utveckla och bekräfta sin tro, menar Morgan.146 pisteu/ein hos 

Johannes handlar mindre om ett val till evigt liv än som att känna igen att man är given liv 

och respondera på det. Som de utvalda i prologen som tar emot ljuset och ordet och tro* 

genom att bekräfta att de är potentiellt i relation till Gud och Ordet.147 Morgan menar att när 

Jesus kallar människor till tro* handlar det mer om att känna igen sig som utvald än en 

inbjudan till tro*.148 Morgan förstår Johannes som att de som inte ger respons på Jesu kallelse 

                                                        
140  Morgan, 413. 
141  Morgan, 414. 
142  Morgan, 414. 
143  Morgan, 416. 
144  Morgan, 417. 
145  Morgan, 418. 
146  Morgan, 422. 
147  Morgan, 422.  
148  Morgan, 423. 
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att tro* är exkluderade men de som responderar på ett ofullständigt sätt är förutvalda och får 

lära och göra misstag.149 

 

2.6.5. Relationell och propositionell pisteu/ein 
Morgan menar att propositionell tro verkar betonas hos Johannes, mer än i övriga texter i Nya 

Testamentet och signalerar vad man tror eller ska tro om Jesu identitet.150 Detta inte bara för 

att termen ofta följs av o3ti, att, därför att, eftersom, utan också för att Johannes använder 

termen på flera sätt.151 Betydelsen, menar Morgan, förekommer ofta mellan grupper i konflikt 

med den johanneiska församlingen och omgivningen. Det handlar om att tro att Jesus är 

Messias, Herre eller Guds Son och de som inte gör detta är då på fel sida.152 Morgan menar 

samtidigt att människor också är inbjudna att tro* honom i relationella termer och att dessa är 

sammanbundna.153 Detta eftersom när man sätter sin tillit till någon, så gör man det också på 

grund av de propositionella trosuppfattningar man har av denne. Vid tillfällen där Jesus tycks 

uppmana till propositionell tro som inte tycks vara relevant för relationen menar Morgan att 

det har visats tidigare av författaren i narrativet.154 För Johannes är den propositionella tron 

inte irrationell utan högst bevisbar och är baserad på tecken, ord, skriften och 

konsekventialism.155 Morgan menar att när Jesus uppfattas ha propositionella anspråk om sig 

själv, så kan också Jesu syfte vara att ge respons på det som betonas, inte att tro att. Ett 

exempel på detta är när Jesus säger ”jag är världen ljus”, så är det en inbjudan att följa honom 

och vandra i ljuset, som innebär en relation med den man följer, genom kognition, relation 

och handling.156 En propositionell förståelse menar Morgan kan missa poängen för vad 

Johannes vill visa.157 

 

2.6.6. pisteu/ein i Johannes narrativ  
Morgan menar att Bultmann uppfattar Johannes centrala tema som Jesus som uppenbarar 

uppenbararen och den som kommer med liv och sanning. Jesus är även det ljus i vilka alla 

frågor tar slut. Bultmann knyter pisteu/ein till detta och tro* på Jesu ord. Han menar att se, 

                                                        
149  Morgan, 423. 
150  Morgan, 425. 
151 Morgan, 425. 
152  Morgan, 431. 
153  Morgan, 427. 
154  Morgan, 427. 
155  Morgan, 428. 
156  Morgan, 429-30. 
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höra och veta inte går att skilja från att tro på Jesus.158 Johannes bjuder in med sitt evangelium 

att tro hans egen berättelse om Gud, Sonen och världen.159 Morgan ställer sig tveksam till att 

det är narrativet som ska tros på men menar att det konstituerar ett språk som de troende 

formar och som uttrycker tankar och relationer.160 

 

2.6.7. pisteu/ein som gudomlig-mänsklig gemenskap 
Morgan beskriver att den gudomligt-mänskliga gemenskapen, som finns i den som pisteu/ein 

har evigt liv i honom, uttrycks med hushållstermer som Faderns hus, slavar i lydnad till Gud 

och som Jesu vänner. Det ger att gemenskapen är en familjeenhet eller ett hushåll, där 

vinstocken och grenarna är Jesus och de troende, enligt Morgan.161 Relationen är livet, det 

eviga livet primärt och pisteu/ein är livets innehåll så som ljus, mat och dryck, vägen och 

säkerhet.162 

 

Jag har i detta kapitel visat exempel på betydelseförändringen genom tidigare forskning i 

klassisk grekiska, hellenismen, LXX och den grekisk-romerska kontexten, med hjälp av 

Bultmann och Morgan. Jag har även berört synoptikerna och Paulus. Jag har också gett 

exempel på hur termen används i Johannesevangeliet för att nu gå vidare i den hermeneutiska 

studien med Johannesevangeliets kontext. 

3. Johannes 3:1-21 
För att kunna göra en relevant tolkning av Johannes kap 3:1-21 behöver Johannesevangeliets 

närmaste kontext studeras och i detta kapitel kommer jag att kort presentera vad olika forskare 

säger om datering, mottagare, syfte, språk och missförstånd. Nikodemus är också betydande 

för tolkningen och kommer därför också att närmre presenteras. 

 

3.1. Tidigare forskning 
Köstenberger argumenterar för att Johannes evangelium är skrivet för mottagare runt Efesos, 

för både judar i diasporan och hedningar, och inte enbart en särskild grupp.163 Köstenberger 

menar att templets förstörelse år 70 kan vara en bidragande orsak till att evangeliet skrevs, för 

                                                        
158  Morgan, 433. 
159  Morgan, 433. 
160  Morgan, 434. 
161  Morgan, 436. 
162  Morgan, 436. 
163  Köstenberger, Andreas J. A Theology of Johns Gospel and Letters, Biblical Theology of the New 
Testament, (Michigan: Zondervan Grand Rapids, 2009), 84. 
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att uppmuntra både judar och hedningar att den korsfäste och uppståndne Jesus nu ersatt 

templet.164 Johannes syfte med evangeliet är skrivet explicit i 20:31… så att ni må tro att 

Jesus är Kristus, Guds Son så att dom som tror må ha liv i hans namn.165 Köstenberger menar 

att det är rimligt att Johannes både försöker täcka både en uppbyggelseaspekt och en 

missionsaspekt med evangeliet. Detta eftersom evangeliet förutsätter bekantskap med 

skriften, innehåller instruktioner för de troende men också med tanke på få missionerande 

texter under första århundradet.166 Köstenberger menar att det inte finns konsensus gällande 

språket i Johannes evangelium. En del betonar den hellenistiska känslan och andra den 

semitiska karaktären.167 Malina och Rohrbaugh168 argumenterar för att språket som används i 

Johannes är ett antispråk.169 Brant170 argumenterar för att språket är ett minnande språk171 och 

inte ett antispråk. Till sin form menar Köstenberger att Johannes har likheter med Judiska 

skrifter i narrativet men visar också samhörighet med grekisk-romersk litteratur, vilket 

Köstenberger menar talar för att Johannes försöker kontextualisera det för grekisk-romerska 

mottagare.172 Johannes använder t.ex. kommentarer i narrativet som försöker hjälpa 

mottagaren att förstå och följa med och kanske framför allt att träda in i Jesu medvetande och 

se Hans perspektiv i berättelsen.173 Johannes använder missförstånd på liknande sätt som 

synoptikerna använder liknelser. Detta genom att Jesus talar metaforiskt eller dubbeltydigt 

som mottagarens respons visar att denne inte förstår, vilket ofta är att förstå bokstavligt och 

inte bildligt. Detta följs senare av en förklaring av Jesus eller Johannes som förtydligar Jesu 

uttalande.174 Missförstånd belyser vikten av undervisning och hjälper mottagaren att hålla 

intresset uppe och liksom liknelser i synoptiker menar Köstenberger att missförstånd drar en 

linje mellan inom- och utom- gruppen.175 Missförstånden ämnar därför att dra mottagaren till 

ett inifrån perspektiv och hjälper till att uppfatta den underliggande andliga meningen i Jesu 

                                                        
164  Köstenberger, 84. 
165  Egen översättning. 
166  Köstenberger, 85. 
167  Köstenberger, 115. 
168  Malina, Bruce J., och Rohrbaugh, Richard L., Social-Science commentary on the Gospel of John, 
(Minneapolis: Fortress Press, 1998), 83. 
169  Ett antispråk är ett språk som uppkommer i antigemenskaper, gemenskaper i motstånd till 
samhället som är rotat i en konflikt. Det syftar till att hålla isär en egen grupp och de utanför. Malina och 
Rohrbaugh, 46-47.  
170  Brant Jo-Ann A., Paideia: Commentary on the New Testament -John. (Michigan: Baker 
Academic. 2011), 12. 
171  Ett minnande språk ämnar stärka solidariteten och uppmanar till association med personen i 
berättelsen och att hedra denna genom att lyssna på berättelsen.  
172  Köstenberger, 124. 
173  Köstenberger, 140. 
174  Köstenberger, 141. 
175  Köstenberger, 143. 
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ord och håller distinktionen mellan jordligt och himmelskt uppe. Detta underlättar för att ta 

till sig den johanneiska världsbilden.176 

 

3.2. Narrativ kontext 
Innan vi går vidare till analysen behöver vi också ta hänsyn till perikopens närmaste narrativa 

kontext. 

 
Kapitel 3 följer efter Jesu under i bröllopet i Kana där han gjort vatten till vin. Judarnas 

påskfest var nära och Jesus och hans lärjungar har gått till Jerusalem där han rensade templet 

från handlare, visade ilska mot dessa och kallade templet sin faders hus. Jesus talar om att 

templet ska rivas och att han ska bygga upp det igen som ett tecken som rättfärdigar hans 

agerande. Jesus gjorde tecken under påskhögtiden och människor kom till tro på hans namn 

genom dessa, men Jesus verkade skeptisk till deras tro eftersom han visste vad som fanns i 

människan. I denna föreliggande perikop har också författaren gjort instick i berättelsen där 

han förklarar för läsaren. Efter detta börjar perikopen för studien och det är rimligt att anta att 

Nikodemus som kommer om natten är en av dessa som kom till tro eller på något sätt 

responderar på Jesu tecken eller undervisning. Det är också möjligt att Nikodemus var 

närvarande i templet när det rensades. Efter perikopen i fokus är Jesus i Judéen igen där hans 

lärjungar döper människor och Johannes döparen i Ainon. Johannes talar om att han ska bli 

mindre och Jesus större och termer kommer igen som speglar dialogen med Nikodemus. 

Dessa termer utgörs t.ex. av jorden och himlen, Jesus, Sonen som kommer från himlen, 

vittnesbörd som inte tas emot, evigt liv till den som tror*, att den som inte tror* inte får se 

livet och Anden som ges utan att mäta. I kap 4 skildras ett möte som också kan höra ihop med 

perikopen om Nikodemus, den samariska kvinnan. Hon möter Jesus mitt på dagen och för en 

dialog med Jesus med liknande dubbeltydigheter. Det blir en dialog som slutar likt en 

bekännelse och som får andra att tro*. Den samariska kvinnan kan som innehavare av låg 

status, lågt anseende och samarier utgöra en kontrast till Nikodemus, som jude, Jesu egna folk 

och med hög status inom folket. Nikodemus kommer om natten, vilket kan anspela på 

prologen där Jesus är ljuset som skiner i mörkret och som kommer till världen där man 

älskade mörkret mer än ljuset. Den samariska kvinnan möter Jesus på ljusa dagen. 
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3.3. Nikodemus 
Nikodemus beskrivs som Farisé och medlem av det judiska rådet i perikopen i Bibel 2000. 

Huruvida Nikodemus sätter sin tilltro till Jesus har diskuterats. Novum Testamentum 

beskriver Nikodemus i 3:1 som, a1rxwn tw~n 0Ioudai/wn, ledare, eller härskare över judarna. 

Det kan visa på att han är medlem i judarnas råd.177 Men Bauckham beskriver honom också 

som mycket rik, vilket man kan ana från aloen och myrran i kap 19 som har med sig. Han är 

också rabbin och aristokrat. Bauckham menar att Nikodemus, antingen som historisk prototyp 

eller historisk person, är en medlem av den rika familjen Gurion med hög ställning hos det 

judiska folket tillsammans med släkten Gamaliel. Det var ett välkänt namn för samtida judar. 

Bauckham menar också att det finns stöd också för en tolkning i rabbinsk litteratur att någon 

ur den familjen, med semitiskt namn Beni, tillhörde en av fem av Jesu lärjungar.178 

 

Jag har nu presenterat exempel på vad tidigare forskning sagt om Johannesevangeliets 

datering, syfte, språk och missförstånd. Jag har också redogjort för den närmsta litterära 

kontexten och gett en presentation av Nikodemus. Dessa aspekter kommer också belysas i 

perikopen nedan.  

4. Översättning och analys 
Jag kommer nu utifrån grammatik och kommentarer att analysera varje vers i perikopen. Först 

presenteras den grekiska texten. Därefter följer min översättning där jag försökt komma så 

nära den grekiska texten som möjligt i ordföljd, för att på så vis kunna behålla den grekiska 

betoningen i den mån som den inte blir för krystad. Verserna är fördelade i huvudsats och 

bisatser. 

 

4.1. Johannes 3:1-21 
 
1 h]n de\ a1nqrwpoj e0k tw~n farisai/wn,  

Niko/dhmoj o1noma au0tw~|,  

a1rxwn tw~n 0Ioudai/wn•	

 

                                                        
177  Som det är översatt I Bibel 2000. 

178 Bauckham Richard, The Testimony of the Beloved Disciple, Narrative, History and Theology in 

the Gospel of John, Michigan: Baker Academic, 2007, kap7: “Nicodemus and the Gurion Family”.	
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Det var en människa av/bland Fariseerna  

Hans namn [var] Nikodemus 

 Härskare/ledare/furste/makthavare över Judarna  

 

I versen betonas att Nikodemus hör till Fariséerna. Han var också judarnas ledare. Versen 

följer på Jesu tveksamhet till de judar som kom till tro på honom efter tecken. Därför kan 

partikeln de/, men (som ofta inte översätts), avse att Nikodemus inte var en av de som Jesus 

tvivlade på. h]n, vara, står i imperfekt vilket innebär en pågående eller icke överblickbar 

händelse och kan spegla att det är en parallell händelse i narrativet. Nikodemus var en av 

medlemmarna i det judiska rådet.  

 

2 ou[toj h]lqen pro/j au0to\n nukto\j  

kai\ ei]pen au0tw~|•  

r9abbi, oi1damen o3ti a0po\ qeou~ e0lh/luqaj dida/skaloj •  

ou0dei\j ga\r du/natai tau~ta ta\ shmei~a poiei~n a3 su\ poiei~j,  

e0a\n mh\ h]| o9 qeo\j met 0 au0tou~.  

 

Denne kom till honom om natten, och sa till honom.  

Rabbi, vi vet att du har kommit från Gud [som] lärare. 

Ty ingen kan dessa tecken göra som du gör, 

Om inte Gud vore med honom. 

 

Nikodemus kom till Jesus om natten för en dialog. h]lqen, komma, står i aorist och är en 

avslutad överblickbar händelse. nukto/j, natt, står i genitiv och uttrycker en tidsperiod för 

händelsen. Detta kan anspela på prologen där Jesus är ljuset som skiner i mörkret och kommer 

till världen och världen kunde inte greppa det. pro/j, till, är en preposition som har vidare 

betydelse och kan t.ex. betyda mot, men också inför i detta sammanhang. Om detta är ett 

positivt möte stämmer betydelserna till eller inför bra. Nikodemus hälsar Jesus med r9abbi, 

lärare eller mästare. Det påminner om de första lärjungarnas tilltal till Jesus i 1:38,49. Det 

tyder också på att Nikodemus visar Jesus stor heder, enligt Malina och Rohrbaugh, eftersom 

det är en ovanlig hälsning från eliten till en Nasaret, som Jesus.179 Nikodemus bekänner att 

han tillsammans med andra vet att Jesus kommer från Gud, som står betonat. oi1damen, veta 

                                                        
179  Malina och Rohrbaugh, 81. 
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(första personpluralis, vi vet), står i perfekt som är ett tillstånd som är bestående i nutid på 

grund av något tidigare. Vi vet, menar Bauckham, pekar på att Nikodemus troligen hade med 

sig lärjungar och i sådana fall varken kom i hemlighet eller skam.180 Vad som skett tidigare 

och som lett Nikodemus till att veta är rimligtvis de tecknen som är beskrivna i 2:23. Det 

skulle också kunna vara på det tecken Jesus ska visa för att rättfärdiga tempelrensningen i 

2:19, att bygga upp det rivna templet på tre dagar, men det bedöms inte som troligt eftersom 

inte ens lärjungarna förstod detta innan uppståndelsen. Nikodemus vet också att Gud är med 

honom, vilket är något som är reserverat för de stora historiska personerna, som t.ex. Mose.181  

 

3 a0pekri/qh 0Ihsou~j kai\ ei]pen au0tw~| •  

a0mh\n a0mh\n le/gw soi,  

e0a\n mh/ tij gennhqh~ a1nwqen, 

ou0 du/natai i0dei~n th\n basilei/an tou~ qeou~. 

 

Jesus svarade och sa till honom. 

Sannerligen sannerligen jag säger dig 

 Om inte någon föds från ovan/igen   

kan han inte se Guds rike. 

 

Jesus svarar med ett betonat hedersord där a0mh\n, sannerligen, står dubbelt och berättar att 

man måste födas ovan, igen (a1nwqen), för att kunna se Guds rike. tij, någon, är 

ospecificerad och avser ingen särskild. Detta bäddar för missförstånd och är typiskt för 

Johannes, särskilt efter tecken eller ord där människor kommer till tro. Det kan också noteras 

att födas står i passivum och subjektet är alltså inte handlande. Malina och Rohrbaugh 

beskriver att födas från ovan skulle innebära en ny status, den högsta, för människan.182 Man 

erhåller nämligen sin status utifrån var man föds, vilken familj och den sfären familjen 

tillhör.183 Man kunde dock få en ny status vid konvertering som proselyt eller vid giftermål, 

men det var inte en status som innebar en förändring i samhället i övrigt utan bara inom 

familjen, vilket att födas från ovan skulle innebära. Dessutom bidrar det till att det då inte 

                                                        
180  Bauckham, 165. 
181  Moloney, Francis J., S.D.B., Harrington, Daniel J. S.J., ed, Sacra Pagina, The Gospel of John, 
(Collegeville Minnesota: Liturgical Press, 1998), 89. 
182  Malina och Rohrbaugh, 82. 
183  Malina och Rohrbaugh, 82. 
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skulle finnas någon egentlig skillnad i status mellan människor.184 Malina och Rohrbaug 

menar också att den förlängda familjen betydde allt för samtida människor i alla nätverk och 

genom att förlora den förlorade man allt.185 Brant menar att födas på nytt kan ha förekommit 

som term för att konvertera under Jesu samtid och Nikodemus kan då ha varit överraskad över 

att han eller de han representerar skulle behöva konvertera.186  

 

4 le/gei pro\j au0to\n [o9] Niko/dhmoj •  

pw~j du/natai a1nqrwpoj gennhqh=nai ge/rwn w!n;  

mh\ du/natai ei0j th\n koili/an th=j mhtro\j au0tou~ deu/teron ei0selqei~n kai\ gennhqh=nai; 

 

Nikodemus säger till/mot/inför honom 

Hur kan en människa födas när han är en gammal man? 

Inte kan någon i sin moders livmoder en andra gång komma in och födas? 

 

Nikodemus kan tolkas förstå Jesu tal om a1nwqen, från ovan, som bokstavligt, igen, och 

lyckas inte själv förstå djupet i vad Jesus vill berätta. Men det kan också spegla att 

Nikodemus uppfattar Jesus som att tala strunt och därför svarar honom därefter.  

 

5 a0pekri/qh 0Ihsou~j •  
a0mh\n a0mh\n le/gw soi,  

e0a\n mh/ tij gennhqh~ e0c u3datoj kai\ pneu/matoj,  

ou0 du/natai ei0selqei~n th\n basilei/an tou~ qeou. 

 

Jesus svarade 

Sannerligen sannerligen jag säger dig: 

Om inte någon föds av/från/ur vatten och ande 

det är inte möjligt att komma in i Guds rike. 

 

Jesus svarar återigen med sitt hedersord till Nikodemus och berättar att det inte räcker med att 

tij, någon, föds igen utan betonar att någon måste födas från u3dwr, vatten och pneu/ma, 

ande, vind för att kunna komma in i Guds rike. Johannes talar inte om en gudsstat som ska 

                                                        
184  Malina och Rohrbaugh, 82. 
185  Malina och Rohrbaugh, 89. 
186  Brant, 75. 



 30 

komma utan menar att Guds rike här syftar på erfarenheter av ett nytt liv, genom 

Människosonen.187 Vatten och ande från ovan kan också peka på korsfästelsen, där Jesus 

böjer sitt huvud och överlämnar sin ande. Från hans sida kom både blod och vatten från 

honom som upphöjd på korset.188 Av vatten och ande som är betonat i satsen föds man alltså 

igen och det innebär en ny heder som Guds folk, enligt Malina och Rohrbaugh.  

 

6 to\ gegennhme/non e0k th~j sarko\j sa/rc e0stin,  

kai\ to\ gegennhme/non e0k tou~ pneu/matoj pneu~ma/ e0stin. 

 

det som är fött av kött, är kött 

och det som är fött av ande är ande. 

 

Jesus fortsätter förklara här att det inte skulle hjälpa att enbart födas igen eftersom det ändå 

skulle vara från kött och skulle därmed inte ge en ny heder. Versen håller också isär det 

jordiska (kött) och det ovan (ande).189 Thompson pekar på att dessa har olika ursprung och 

olika mål, där det som är kött leder till död och ande till liv och genom att vara av anden delar 

man dess mål, liv.190 

 

7 mh\ qauma/sh|j o3ti ei]po/n soi •  

dei~ u9ma~j gennhqh=nai a2nwqen.  

 

Förvåna dig inte [över] att jag sagt till dig,191 

Ni måste födas igen/från ovan 

 

qauma/sh|j, förvåna, står i konjunktiv och kan tolkas som både prohibitativt som förbud men 

också uppmanande som låt dig inte förvånas. Jesus menar att Nikodemus inte behöver förstå 

detta eller att det inte spelar någon roll om han förstår utan behöver komma vidare och inte 

fastna i att man dei~, måste, födas från ovan. Det kan också innebära att Jesus snarare talar om 

en förnyelse i symbolisk mening än en ny födelse.  

                                                        
187  Malina och Rohrbaugh, 82. 
188  Malina och Rohrbaugh, 83. 
189  Thompson, 82. 
190  Thompson, 82. 
191  Alternativ översättning Låt dig inte förvånas (hortativt konj aorist) att jag sagt till dig. 
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8 to\ pneu=ma o3pou qe/lei pnei~  

kai\ th\n fwnh/n au0tou~ a0kou/eij,  

a0ll 0 ou0k oi]daj po/qen e1rxetai kai\ pou~ u9pa/gei •  

ou3twj e0sti\n pa=j o9 gegennhme/noj e0k tou~ pneu/matoj. 

 

Anden/ vinden blåser vart den vill  

och dess ljud du hör 

Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den går.  

På sådant sätt är det [med] var och en som är född av anden. 

 

Jesus använder nu dubbeltydigheten av pneu=ma, ande, vind, till att förklara hur vinden agerar 

och hur lite man förstår vinden och hur den erfars. Den är okontrollerbar och obegriplig och 

erfars av vem som helst som är passiva mottagare av den. Den tas emot som en gåva.192 Jesus 

förtydligar att det är precis så med den som fötts av anden.  

 

9 a0pekri/qh Niko/dhmoj  

kai\ ei]pen au0tw~| •  

pw~j du/natai tau~ta gene/sqai; 

 

Nikodemus svarade  

och sa till honom  

Hur kan detta ske/bli? 

 

Nikodemus svar på detta kan tolkas som att han inte förstår. Brant pekar på det omöjliga i att 

förstå, eftersom en pånyttfödelse orsakas av gudomlig makt som inte kan begripas eller 

förstås kan man inte förstå denna förnyelse.193 Thompson menar att det delvis inte heller kan 

ske förrän Jesus överlämnar anden vid sin död.194 Brant menar också att det inte behöver vara 

fråga om ett missförstånd utan har en form av typisk fråga inom judendomen under andra 

templets tid, som t.ex.” hur ska de döda uppstå”.195  

                                                        
192  Smith, D. Moody, New Testament Theology, The theology of the Gospel of John. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995), 96. 
193  Brant, 76. 
194  Thompson 83. 
195  Brant, 76. 
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10 a0pekri/qh 0Ihsou~j  

kai\ ei]pen au0tw~ •  

su\ ei] o9 dida/skaloj tou~ 0Israh\l  

kai\ tau~ta ou0 ginw/skeij; 

 

Jesus svarade  

och sa till honom 

Du är Israels lärare  

Och detta vet du inte/känner du inte till? 

 

Eftersom Jesus svarar med vad som kan tolkas som sarkasm kan Jesus mena att Nikodemus 

som lärare borde känna till detta eftersom det handlar om hans expertområde som farisé. Men 

det är oklart om vad Nikodemus frågar om, om det är att födas från ovan/igen, vad det 

implicerar eller liknelsen av Anden och vinden. Jesus sarkasm kan tala för att det handlar om 

förnyelsen. Det kan ligga en onödig betoning i Bibel 2000 översättning.196 Meningen behöver 

visserligen inte vara en fråga, eftersom skiljetecken, så som t.ex. frågetecken, inte användes i 

handskrifterna. su/, du, är emfatiskt men verbet står inte i imperativ.  

 

11 a0mh\n a0mh\n le/gw soi  

o3ti o3 oi1damen lalou~men  

kai\ o3 e9wra/kamen marturou~men,  

kai\ th\n marturi/an h9mw~n ou0 lamba/nete. 

 

Sannerligen sannerligen jag säger dig 

det som vi vet talar vi [om]  

Och det som vi har sett vittnar vi [om] 

Och/men vårat vittnesbörd tar ni inte emot  

 

Jesus sätter återigen sitt hedersord till vad han berättar. Han berättar i vi-form, i presens, 

tillstånd i nutid, om vad de vet och vittnar om vad de har sett, som är i perfekt som menar ett 

tillstånd som består p.g.a. av något tidigare. Detta riktas till en grupp som inte lamba/nete, tar 

                                                        
196  Bibel 2000 översätter 3:10 med: “Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det!” 
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emot, deras vittnesbörd. Det är ett ord som hör ihop med att tro* och kan här innebära att vara 

lojal eller solidarisk mot. Med en förståelse av Johannesevangeliet som speglar den 

johanneiska församlingen kan man tolka det som två polemiska grupper mot varandra. Det 

kan tolkas som den johanneiska församlingen mot den judiska religiösa eliten, vilken 

Nikodemus tillhör, som talar med varandra. Men det kan också ha en vidare betydelse där 

Nikodemus blir representant för Israel som folk, som Moloney tolkar det som.197 Också de 

som inte förstår eller litar helt på Jesu ord kan representeras av de som gör detta. Bauckham 

argumenterar för att Nikodemus har med sig lärjungar och det skulle då kunna syfta på dessa. 

lamba/nein, ta emot, kan implicera ett val. Det kan gå att välja att ta emot vittnesbördet eller 

inte. I ordet kan också betydelsen att erkänna ligga, vilket skulle gå i linje med vad Morgan 

beskriver, att erkänna sig given gåvan. Med tanke på vad Morgan beskriver är det inte oväntat 

att vittnesbörd inte tas emot utan vidare eftersom det hos Johannes betraktas som 

andrahandsinformation till skillnad från en direkt erfarenhet som är lättare att lita på.198 

Johannes kan också vilja betona detta som stärkande för församlingen i linje med det 

minnande språket, att detta faktiskt är något som de eller några bevittnat eller vet. Det kan 

också ha missionerande syfte eftersom det vittnas och berättas om detta och visar att de har ett 

budskap författaren vill föra vidare. Thompson menar att Jesus talar för sig, hans lärjungar 

och kommande efterföljare och Nikodemus talar för de som delar hans initiala positiva 

respons och undran.199 

 

12  ei0 ta\ e0pi/geia ei]pon u9mi=n  

kai\ ou0 pisteu/ete,     

pw~j e0a\n ei1pw u9mi=n ta\ e0poura/nia  

pisteu/sete;  

 

Om jag sagt det jordiska till er  

och ni inte tror 

hur skulle jag säga till er/berätta för er [om] det himmelska  

[så] ni ska tro? 

 

                                                        
197  Moloney, 97. 
198  Morgan, 131. 
199  Thompson 83. 
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Här är Jesus eller författaren handlande subjekt och talar till fler, ni. Han talar rimligtvis till 

Nikodemus och dem han representerar i 3:2, vi vet. Deras respons skulle då inte ha gett något 

större intryck på Jesus. Bauckham menar att missförstånden i Johannes främst syftar till att få 

läsaren att förstå vad egentligen ingen förstår innan uppståndelsen, genom att Jesus förklarar 

vidare och utvecklar, vilket bidrar till större förståelse.200 Min egen översättning uppfattar jag 

tydligare visar på detta att Jesus också bär ansvar för att bli litad på eller betrodd i en pi/stij-

relation. Bibel 2000 lägger tydligare ansvaret på mottagaren.201 Köstenberger betonar att det 

inte är Jesus som talar om att tro* här utan författaren själv, som hjälper läsaren att undersöka 

den sanna trons natur.202 Om man förstår versen utifrån Malina och Rohrbaugh så är det inte 

möjligt för Nikodemus att förstå eller lita på Jesus eftersom han inte lärt sig det johanneiska 

antispråket som skulle ge Nikodemus en tolkningsram för att förstå vad Jesus menar.203 Om 

Nikodemus kommer i skydd av mörkret i hemlighet p.g.a. av skam eller att han inte hedrar 

Jesus med att tro*, kan detta tolkas som brist på solidaritet eller lojalitet. Men om Nikodemus 

kommer med sina lärjungar undermineras en sådan tolkning något. Nikodemus och de han 

representerar litar då snarare inte på eller hedrar Jesu ord. Nikodemus och de han 

representerar kan också tolkas inbjudas till att vara solidariska i det jordiska för att kunna vara 

det till det himmelska. Gör man tolkningen att Nikodemus skulle behöva konvertera skulle det 

innebära en ny betydelse för pisteu/ein, eftersom termen inom LXX inte förekommer i 

förhållande till konversion.204  

 

13 kai\ ou0dei\j a0nabe/bhken ei0j to\n ou0rano\n  

ei0 mh\ o9 e0k tou~ ou0ranou~ kataba/j,  

o9 u9io\j tou~ a0nqrw/pou. 

 

Och ingen har stigit upp till himlen 

 Om inte (utom) den som från himlen stigit ner, 

 människosonen. 

 

                                                        
200  Bauckham, 119-20. 
201  Bibel 2000 har översatt 3:12b enligt följande ”om ni inte tror när jag talar om det jordiska, hur 
skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?” 
202  Köstenberger, 474. 
203  Malina och Rohrbaugh, 83. 
204  Brant, 75. 
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Jesus förklarar varifrån han kommer och visar på vilket sätt han är unik. Hans härkomst är 

himlen, det ovan, och det är bara han som har stigit upp och stigit ner därifrån. Eftersom det 

endast är Jesus som gjort detta gör det honom trovärdig i vad han talar om. Att Jesus hävdar 

sig trovärdig för att han stigit ner bjuder förmodligen Nikodemus på en utmanande tanke 

eftersom det nog inte var vanligt med en sådan nedklättring hierarkiskt för att tillskrivas 

pisto/j. 

 

14 kai\ kaqw\j Mwu+sh~j u3ywsen to\n o1fin e0n th~| e0rh/mw|,  

ou3twj u9ywqh=nai dei~ to\n u9io\n tou~ a0nqrw/pou,  

 

Och så som Moses höjde ormen i öknen 

På sådant sätt måste människosonen upphöjas  

 

Jesus som en ny Mose är en vanlig bild i Johannes. Här förklarar Jesus att vid hans stundande 

korsfästelse på samma sätt som Mose, som på uppmaning av Gud hängde upp ormen i öknen 

som ett tecken för att Guds folk skulle få leva i 4 Mos 21:9, ska alltså Jesus upphöjas för att 

ge liv. 

 

15  i3na pa~j o9 pisteu/wn e0n au0tw~|  

e1xh| zwh\n ai0wnion. 

 

Så att var och en som tror på honom  

 må ha evigt liv*205 

 

Jesus korsfästs inte bara för att Guds folk Israel ska få leva som i 4 Mos 21 utan för var och 

en som tror på honom. Bibel 2000s översättning skall ha evigt liv har en framtidston men 

detta står i presenskonjunktiv. Jag vill i min översättning med må, betona konjunktivets 

möjlighet. Livet kan tolkas både som en duration i evighet, men också en ny kvalitet av livet i 

nuet som deltar i Gud.206 e1xein, att ha, har flera betydelser, ett annat är förfoga över, som kan 

implicera ett ansvar. Andra betydelser är förhålla sig, befinna sig vilket kan visa på att livet är 

                                                        
205  Alternativ översättning: för att var och en som tror, må ha evigt liv i honom (lokativ). 
206  Thompson, 85. 
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i relation till något.207 Tros objektet står här i dativ, vilket är vanligt i LXX för att lita på, 

förtrösta på Gud.  

 

16 ou3twj ga\r h0ga/phsen o9 qeo\j to\n ko/smon,  

w3ste to\n u9io\n to\n monogenh~ e1dwken,  

i3na pa~j o9 pisteu/wn ei0j au0to\n mh\ a0po/lhtai  

a0ll 0 e1xh| zwh\n ai0wnion. 

 

 

Ty på sådant sätt älskade Gud världen 

 Så att han gav den den enfödde Sonen 

 För att var och en som tror på honom inte skulle gå under 

utan ha208 evigt liv. 

 

Jesus eller författaren förtydligar här syftet med varför Jesus kommit. Köstenberger betonar 

att det är författaren som fortsätter att hjälpa läsaren om den sanna trons natur.209 Världen är 

objekt för Guds frälsning och kärlek.210 Thompson menar också att det är hela världen som 

åsyftas, som det som ska räddas.211 Det är först och främst eftersom Gud älskar världen och 

på grund av detta gav han sin enfödde son till denne, vilket kan anspela på korsfästelsen.212 

Det är genom tro* på Jesus, som den troende, har evigt liv återkommer och betonas. Denna 

gång är Jesus som trosobjekt i ackusativ vilket är en distinkt skillnad för Nya testamentet.  

 
17 ou0 ga\r a0pe/steilen o9 qeo\j to\n ui9o\n ei0j to\n ko/smon  

i3na kri/nh| to\n ko/skon,  

a0ll 0 i3na swqh|= o9 ko/smoj di 0 au0tou~. 

 

Ty Gud sände inte Sonen till/in i världen  

för att döma världen  

                                                        
207  Heikel Ivar, Fridrichsen Anton 2013, Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de 
apostoliska fäderna. Uppsala: Bibelsällskapets Förlag 2013. 
208  e1xein, rymmer också betydelser som: besitta förhålla sig till, befinna sig, vara, äga erhålla, ha 
till förfogande. 
209  Köstenberger, 474. 
210  D. Moody Smith, 81. 
211  Thompson, 85. 
212  di/domi, paradi/domii ge, överlämna/förråda, Moloney, 101. 
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 utan för att världen skulle räddas genom honom. 

 

Syftet med att Gud sände sonen var inte att döma den, utan för att rädda den, som är betonat. 

Det är alltså världen som är objekt för Guds frälsningshandling genom Jesus.  

 
18 o9 pisteu/wn ei0j au0to\n ou0 kri/netai•     

o9 de\ mh\ pisteu/wn h!dh ke/kritai,  

o3ti mh\ pepi/steuken ei0j to\ o1noma tou ~monogenou~j ui9ou~ tou~ qeou~. 

 

Den som tror på honom döms inte.  

Men den som inte tror är redan dömd  

 eftersom han inte har trott på Guds enfödde Sons namn. 

 

Genom att tro* på den enfödde Sonens namn räddas man från domen, medans den som inte 

tror* redan är dömd. pisteu/ein, tro, står i presens, nutid, respektive perfekt som är tillstånd i 

nutid som beror på något tidigare. pisteu/ein kan tolkas som avgörande redan nu.213 

Författaren, menar Köstenberger, vill även här hjälpa läsaren förstå den sanna trons natur.214 

 

19 au#th de/ e0stin h9 kri/sij  

o3ti to\ fw~j e0lh/luqen ei0j to\n ko/smon  

kai\ h0ga/phsan oi9 a1nqrw/poi ma~llon to\ sko/toj h4 to\ fw~j •  

h]n ga\r au0tw~n ponhra\ ta\ e1rga. 

 

Detta är domen: 

 ljuset har kommit till/in i världen, 

 och människorna älskade mörkret mer än ljuset, 

ty deras gärningar var onda. 

 

e0lh/luqen, har kommit, står i perfekt som visar på tillstånd som består i nutid på grund av 

tidigare händelse. Att människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar 

var onda. Att gärningarna var onda står i imperfekt och speglar något upprepat eller något 

                                                        
213  Moloney, 102. 
214  Köstenberger, 474. 
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pågående och icke-avslutat. Det visar också att onda gärningar också sker parallellt till att 

ljuset är i världen. Att älska mörkret, menar Malina och Rohrbaugh, innebär att det är mörkret 

som människorna är tillgivna eller fästa vid, snarare än vad vi vanligtvis idag menar med att 

älska.215 Domen uttrycks vara att ljuset har kommit till världen. 

 

20 pa~j ga\r o9 fau~la pra/sswn misei~ to\ fw~j  

kai\ ou0k e1rxetai pro\j to\ fw~j,  

i3na mh\ e0legxqh~| ta\ e1rga au0tou~•  
 

Ty var och en som gör det onda hatar ljuset 

och kommer inte till/mot ljuset 

 Så att inte hans gärningar avslöjas/blottas/tillrättavisas 

 

Att hata ljuset menar Malina och Rohrbaugh kan innebära att inte vara fäst vid ljuset, eller 

vad som är starkare, visa indifferens, en likgiltighet inför ljuset.216 Att konfronteras med ljuset 

innebär att få gärningarna avslöjade och det är vad de som inte kommer till ljuset vill undvika. 

Prepositionen pro\j har flera betydelser och en alternativ översättning är mot (i förhållande 

till) ljuset om distinktionen mellan ljuset och mörkret ska betonas. I förhållande till 

Nikodemus kan man tolka detta som att han som kommit till ljuset, Jesus, varken ond eller 

rädd för att hans gärningar ska avslöjas eller bli tillrättavisad. e0legxqh|~, har också fler 

betydelser där avslöjas och blottas kan ha en mer betoning på skam och har särskild emotiv 

betydelse, medans tillrättavisas skulle innebära en fostrande betydelse som inbjuder till 

förändring. 

 

21 o9 de\ th\n alh/qeian e1rxetai pro\j to\ fw~j,  

i3na fanerwqh~| au0tou~ ta\ e1rga  

o3ti e0n qew~| e0stin ei0rgasme/na. 

 

men den [som gör/handlar] sanningen kommer till [mot] ljuset 

 så att det må uppenbaras  

att hans gärningar är gjorda/åstadkomna i/åt Gud. 

                                                        
215  Malina och Rohrbaugh 87. 
216  Malina och Rohrbaugh 87. 



 39 

 

Genom att handla i sanning kommer man till eller rör sig mot ljuset. e0n qew~|, i Gud, står i 

dativ och kan tolkas ha lokativ betydelse, en annan möjlig tolkning är att de är gjorda åt Gud. 

Handlingar i sanning visar att man handlar i Gud och därmed delaktig i Gud eller så är 

handlingarna åt Gud. Om detta speglar Nikodemus har han kommit till ljuset eftersom han 

handlar sanningen. Det skulle innebära att även hans handlingar som fört honom till ljuset, är 

gjorda i Gud. Om man tillskriver Nikodemus pi/stij, tro, trofasthet, som i LXX ytterst är 

beskrivet att komma från Gud, vilket man också kan uppfattas i Johannes, så kan detta också 

stämma väl in i perikopen.  

 

4.2. Analys av pisteu/ein i perikopen. 
Efter att ha översatt perikopen med analys följer nu en mer fokuserad analys om betydelsen 

av pisteu/ein, tro. 

 

4.2.1. ei0 ta\ e0pi/geia ei]pon u9mi=n kai\ ou0 pisteu/ete  

 
3:12 ei0 ta\ e0pi/geia ei]pon u9mi=n kai\ ou0 pisteu/ete, pw~j e0a\n ei1pw u9mi=n ta\ e0poura/nia pisteu/sete; 
 

I denna vers kan man förstå pisteu/ein propositionellt. Jesus vill att Nikodemus och/eller 

läsare ska lita på det han säger. En betydelse som drar åt att förstå, en kognitiv betoning, 

skulle skrivits ut som nomi/zein, tro eller anta.217 Det argumenteras i perikopen för att Jesus är 

den enda som kan tala om det från ovan, eftersom han är från ovan. Han har också gjort 

tecken, som kan tolkas som att de visar att Jesus är pisto/j, trovärdig. En del i det om 

Nikodemus skulle sätta sin tillit till Jesus beror på vad han har för propositionella 

trosuppfattningar till Jesus. Det är också rimligt att Jesu låga status kunde vara avgörande för 

om han skulle kunna associera sig med honom eller inte. Nikodemus känner igen att Jesus 

kommer ifrån Gud p.g.a. hans under, vilket är hans propositionella trosuppfattning om Jesus. 

pisteu/ein, tro, kan innebära en relation där alla håller sina roller. Jesus kan uppfattas ha visat 

och berättat att han är trovärdig vilket inbjuder Nikodemus och/eller läsare att följa sin roll i 

relation till Jesus och sätta sin tillit till Jesus. Det kan också tolkas så att Jesus misslyckas med 

att göra sig trovärdig genom sina ord, vilket kan vara anledningen till svårigheten att sätta 

tilliten till hans ord. Nikodemus kan uppfatta Jesu ord som strunt och Jesus blir därmed inte 

heller värd att lita på. pisteu/ein kan ha en betydelse av att lita på, sätta sin tillit till. 
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Konsekvenserna med att vara född från ovan (a1nwqen) bokstavligt skulle vara enorma i 

samhället. En bildlig betydelse om att födas från ovan, eller igen skulle tala för en förnyelse. 

Med en förståelse som Malina och Rohrbaugh kan man tolka versen som att Nikodemus och 

de han representerar inte kan det johanneiska antispråket och därför varken förstår eller tillhör 

de troende.218  

 

Medförande betydelse: Jesus, med dem han talar för, menar sig vara trovärdig eftersom det 

han talar om är grundat i direkta erfarenheter. Eftersom syftet med perikopen är att undervisa 

och bjuda in, är också inbjudan en medförande betydelse. I den mån pisteu/ein tolkades ha 

gudomliga anspråk för en farisé medför ordets betydelse i kontexten att Jesus är gudomlig och 

att hans ord bör tas emot som gudomliga. Jag menar att det kan vara rimligt eftersom Jesus 

senare i perikopen talar om sig själv som kommen från ovan och menar vara den enda som 

kan tala om det himmelska. Därför inbjuder Jesus mottagarna att lita på och vara lojal mot 

honom och hans ord som till Gud, med en heder som är lämplig. Jesus tar då också på sig ett 

gudomligt ansvar att vara pisto/j, trofast och trovärdig. 

Emotiv betydelse: Om det är så att Nikodemus och de han representerar inte hedrar Jesus med 

att respondera med att lita på hans ord kan pisteu/ein ha en emotiv betydelse i form av skam. 

Men då Morgan visat att Jesu propositionella anspråk vill bjuda in till respons och tillåter brist 

och svarar med undervisning uppfattar jag betoning på skam som relativt låg.  

Signifikant betydelse: i den mån som pisteu/ein används till Gud för en farisé får det en ny 

betydelse att sätta sin tillit till Jesus som till Gud. Jesus är dock inte utskrivet som trosobjekt 

så tilliten bör sättas till Jesu ord. Enligt Bultmann är det dock samma sak att tro* på Jesu ord 

som att tro* på Jesus. 

Uppslagsverksbetydelse: eftersom versen följer av en dialog som inkluderar Nikodemus 3:2 

oi1damen, vi vet, och Jesus i 3:10 ginw/skeij, förstå, veta, känna får det en kognitiv betoning, 

som drar åt att hålla för sant. Men att välja en sådan betydelse av ordet pisteu/ein blir 

tveksamt relevant och skulle förmodligen i detta hänseende skrivits ut med ett annat verb som 

nomi/zein, tro mena anta, som har en mer kognitiv betydelse, enligt Morgan. även om att hålla 

för sant ingår i betydelsesfären för pisteu/ein. Min bedömning är att även lita på Jesu ord, 

betonas eftersom det Jesus talar om, en förnyelse från ovan som senare kopplas till Jesu död, 

ännu inte har skett. Även lojalitet eller solidaritet är en rimlig betydelse om Jesus syftar på 

något jordligt, t.ex. hur den religiösa eliten utövar sin ställning i tillrättavisande syfte.  
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Grammatisk betydelse: Det första pisteu/ein står i presens och handlar om det samtida, något 

som pågår, medans det andra är i futurum som betonar framtiden. Det skulle kunna tala för en 

förväntad utveckling från att först lita på, eller vara lojala till, det jordliga för att sedan kunna 

lita på det himmelska.  

Bildlig betydelse: Det jordliga och himmelska kan anspela på det tidigare, från ovan eller igen 

(a1nwqen), i mening före förnyelsen och själva förnyelsen.  

 

4.2.2. i3na pa~j o9 pisteu/wn e0n au0tw~| e1xh| zwh\n ai0w/nion 
 

3:14-15 kai\ kaqw\j Mwu+sh~j u3ywsen to\n o1fin e0n th~| e0rh/mw|, ou3twj u9ywqh=nai dei~ to\n u9io\n tou~ 

a0nqrw/pou, i3na pa~j o9 pisteu/wn e0n au0tw~| e1xh| zwh\n ai0w/nion. 

 

Jesu korsfästelse ger liksom Mose orm i öknen liv och till evighet för den som tror. I 

berättelsen om Mose fick Guds folk Israel liv genom att titta på ormen och här så är Jesus 

givare av evigt liv i för de som tror på honom. Den propositionella tron betonar här att tilliten 

till Jesus kan baseras på skriften från 4Mos 21:9. Liksom skriften har varit en försäkran för att 

Gud är pisto/j, trofast, i LXX så kan Jesu kors visa detta för var och en som tror*. Men 

korsfästelsen kan också tolkas som ett resultat över att han inte uppfattats trovärdig. 

Relationellt innebär det en inbjudan till att leva i den tilliten till och erfarenheten av Jesus 

samt att tro eller förtrösta på honom som ger liv, evigt och/eller sant liv. Presensformen av 

participet pisteu/ein talar för att det är en början på eller fortsatt pågående relation knutet till 

korsfästelsen. pisteu/ein, som står som sagt i presensparticip, och e1xein, ha, i 

presenskonjunktiv. Det betonar samtidighet så konsekvensen, att genom tro* få evigt och/eller 

sant liv, uppfattas ligga på redan i samtid. Om detta är talat till Nikodemus så är det rimligt att 

anta att det eviga livet och kanske också därmed möjlighet till pisteu/ein, ges i samband med 

Jesu död på korset och uppståndelsen, vilket resulterar i sändandet av Anden. Som Morgan 

beskriver, så menar jag också att Jesus genom korsdöden visar att han är pisto/j, trofast och 

trovärdig. Även om Morgan betonar Jesu trofasthet till Gud menar jag att det också är till de 

som tror*. pisteu/ein, uppfattar jag här innebära att sätta sin tillit till Jesus som givare av 

evigt och sant liv för att sedan också utvecklas i pisteu/ein, med tanke på presensformen, 

vilket en aoristform skulle kunnat betona att komma till tro. Morgan menar att Johannes mer 

betonar att känna igen sig själv som att ha fått gåvan till tro, snarare än att vara utvald. pa~j o9 

pisteu/wn, var och en som tror, kan tolkas syfta på en utvald grupp som tror. Men om man 

tänker mottagarna av evangeliet som vid, som Köstenberger eller Bauckham, kan en snäv 
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tolkning bli problematisk och vilka som är utvalda pekar mer åt, menar jag, en universell 

utvaldhet som skulle höra ihop med 3:17, för att världen skulle räddas genom honom. Om 

dativformen betecknar ett lokativ, som min alternativa översättning visar, betonas att det är i 

Jesus som den troende har det eviga livet, som det är översatt i New International version 

(NIV). 219 New Revised Standard Version (NRSV) har likt Bibel 2000 föregående alternativ, 

”…believe in him… eternal life”.220 En lokativ betydelse skulle betona en närmare relation 

mellan Jesus och den troende medans den som finns översatt i Bibel 2000 kan innebära en 

lutning åt propositionell tro. Teorier har funnits om att objekt i ackusativ skulle spegla en mer 

fullkomlig tro. Men den numera gängse förståelsen är att ackusativ och dativ mer eller mindre 

är likvärdiga och snarare handlar om kontext. Denna vers kan visa på det svåra av sådan 

tolkning där vi har dativ och resultatet ger evigt liv. Det eviga livet kan förstås här bildligt 

som en kvalitet på samtida livet, ett sant liv. Det kan också tolkas som ett liv i duration, i 

evighet.  

 

Medförande betydelse: Jesus är källan till nytt liv, evigt och/eller sant liv ifrån ovan, genom 

pi/stij-relationen. Det medför att Jesus är gudomlig.  

Emotiv betydelse: pisteu/ein, förekommer ofta i stunder av kris och beslut som Morgan 

beskrivit och kan ämna försäkra något. pisteu/ein kan därför innebära en känsla av säkerhet, 

där tilliten eller lojaliteten till Jesus är och ger detta liv.  

Signifikant betydelse: i perikopen om Mose och ormen fick Israels folk, Guds folk, liv. I 

denna vers är det var och en som tror, på Jesus, vilket signalerar om ett nytt gudsfolk. Ett folk 

vidare än Israels folk, som med Bauckhams oändligt vida mottagare kan vara en inbjudan till 

alla.  

Uppslagsverksbetydelse: Även här bedömer jag att lita på som mest rimligt i narrativet. Det 

Nikodemus uppmuntras att sätta sin tilltro till har ännu inte hänt. För Johannes mottagare 

bedömer jag det mest rimligt att betyda att lita på för de som identifierar sig med Nikodemus. 

För uppbyggelse är betydelser som leva i lojalitet till eller solidarisk mot rimliga. Detta delvis 

eftersom e1xein, ha, som visats ha flera betydelser där flera av dem innebär ansvar, vilket båda 

parter i pi/stij-relationen har.  

Grammatisk betydelse: participet var och som tror, står i presens som visar på något 

pågående. Det är således något pågående som den som tror lever i relation till och inte primärt 
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något man kommer fram till som ett mål utan snarare en väg. Om dativet är ett lokativ, 

innebär det att det är i Jesus som man har detta liv.  

Bildlig betydelse: evigt liv kan här både tolkas som evigt liv i duration och men här betonas 

kvalitet på liv som sant eller verkligt.  

 

4.2.3. i3na pa~j o9 pisteu/wn ei0j au0to\n mh\ a0po/lhtai  
 
3:16 ou3twj ga\r h0ga/phsen o9 qeo\j to\n ko/smon, w3ste to\n u9io\n to\n monogenh~ e1dwken, i3na pa~j o9 
pisteu/wn ei0j au0to\n mh\ a0po/lhtai a0ll 0 e1xh| zwh\n ai0wnion. 
 
pisteu/ein står även här i presensparticip, men Jesus, den enfödde sonen, står i ackusativ. 

Detta är nytt för NT och kan signalera en ny betydelse för ordet pisteu/ein. Det kan i detta 

fall belysa kopplingen mellan tro* och frälsning då det här innebär att den som tror* inte ska 

a0po/lhtai, gå under. Guds pi/stij visas här genom att han, eftersom han älskar världen, ger 

den sin son och pisteu/ein kan här innebära att respondera till den kärleken genom att tro på 

eller sätta sin tillit till Jesus. Detta för att båda parter ska kunna upprätthålla sina roller inom 

deras gemensamma pi/stij-relation. Man kan också se konsekvenser som ligger på 

framtiden i att inte gå under och ha evigt liv. Det eviga livet kan förstås här bildligt som en 

kvalitet på samtida livet och sammankopplas med sanning, till ett sant liv. Detta beroende på 

vad som ligger i betydelsen att gå under. Då kan det vara närmare här att betona ett liv i 

duration, i evighet, även om båda betydelserna inte utesluter varandra.  

 

Medförande betydelse: Det följer av föregående vers att Jesus ger liv inom pi/stij-

relationen, men nu explicit räddar från att gå under. Jesus är därmed gudomlig även i den 

bemärkelsen och detta är också Jesu roll inom relationen. Jesus uttrycks i versen som Guds 

Son vilket ger honom en särskild närhet till Gud.  

Emotiv betydelse: liksom föregående vers har det en betydelse av säkerhet från att gå under 

och versen kan uppfattas som ett löfte. Att Jesus är given åt världen, i vid bemärkelse, av Gud 

på grund av hans kärlek visar Guds trofasthet till världen och till vilken de troende inbjuds att 

respondera på. pisteu/ein kan därför ha emotiv betydelse att respondera på Guds kärlek och 

trofasthet. 

Signifikant betydelse: Trosobjektet är här i ackusativ, vilket är nytt för NT och kan innebära 

en ny betydelse, detta också i samband med att Jesus uttrycks som Guds son. Om versen här 

förtydligar Jesu korsdöd som omnämns i föregående vers, innebär detta en ytterligare 
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betoning på korsdöden. Detta ger den troende livet som visar på Guds kärlek och trofasthet 

som den troende inbjuds att respondera på.  

Uppslagsverks betydelse: För Nikodemus innebär detta fortsättningsvis att lita på eftersom 

det inte hänt än. För evangeliets vidare mottagare kan det innebära att erkänna Jesus som 

Guds Son, men också att lita på eller leva i lojalitet till, solidarisk mot och att älska.  

Grammatisk betydelse: Ackusativformen som följs efter pisteu/ein kan signalera en ny 

betydelse, den numera gängse forskningen menar dock att betydelsen mellan olika 

grammatiska ställningar är mer eller mindre utbytbara och att kontexten är mer styrande än 

kasus. Presensformen fortsätter att visa att det är något pågående. 

Bildlig betydelse: Att Gud gav världen sin son kan ha bildlig betydelse av att ge honom till 

världen ända till att dö på korset.  

 

4.2.4. o9 pisteu/wn ei0j au0to\n ou0 kri/netai 
 
3:18 o9 pisteu/wn ei0j au0to\n ou0 kri/netai• o9 de\ mh\ pisteu/wn h!dh ke/kritai, o3ti mh\ pepi/steuken ei0j 
to\ o1noma tou ~monogenou~j ui9ou~ tou~ qeou~. 
 

Vad den troende får genom att pisteu/ein, tro, utvecklas vidare i denna vers. Här framgår att 

den troende inte heller är dömd, vilket den som inte tror redan är. Konsekvensen i versen är i 

samtid vilket belyses av presensformerna och även i det tredje pisteu/ein, som står i perfekt 

som avser ett tillstånd i nutid på grund av tidigare händelse. Här visas också att det är Guds 

enfödde Sons Namn som är trosobjektet. Köstenberger menar att tro* på namnet kan anspela 

på gudsnamnet och på det sättet erkänna Jesu självuppenbarelse till fullo.221 Detta skulle 

innebära en signifikant betydelse där pisteu/ein hör ihop med att erkänna Jesu samhörighet 

med gudsnamnet. I relationell mening innebär det att Gud också avslöjar sitt namn för världen 

eller för den troende. En lämplig respons på detta för att gemensamt upprätthålla en pi/stij-

relation med sina olika roller kan vara bl.a. att erkänna eller, vara solidarisk eller lojal mot 

denna självuppenbarelse. Att tro* på gudsnamnet finns introducerat i 1:12 där … de som tror* 

på hans namn, tar emot Jesus, det sanna ljuset, ges makten att bli Guds barn.222 Det kan 

implicera en föräldrar-barn pi/stij, som Morgan beskriver, där tillit och solidaritet är 

betonat, liksom ömsesidigheten. Vad Morgan menar är betydande i Johannes är att pisteu/ein 

inte växer med rädsla och tvivel utan genom den rätta relationen. Det kan här innebära att leva 

i tillit till att man som troende inte är dömd, eftersom föregående vers lyder, ”…har inte 
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kommit för att döma världen, utan för att rädda den”. Det kan också innebära att vara 

solidarisk till Jesus, som till Gud. Det är möjligt att här tolka pisteu/ein i termer som 

förutvaldhet, som Morgan förespråkar, eftersom domen som är beskriven i följande vers, 

3:19, är ”…att ljuset har kommit till världen och människorna älskade mörkret mer än ljuset, 

eftersom deras gärningar var onda”.223 Domen kan tolkas komma med ljuset som avslöjar 

människors gärningar. Domen kan vidare tolkas som att de som gör onda gärningar inte 

kommer till ljuset. Men de som tillhör ljuset i 3:21, de som tror* och gör sanningen, kommer 

till ljuset.  

 

Medförande betydelse: pisteu/ein, i versen friar explicit från domen och har i samband med 

följande verser om domen, medförande betydelse att handla i sanning. Heikel och Fridrichsen 

förklarar termen a0lh/qeia, sanning, som det verkliga förhållandet. Det som står i motsats till 

det falska, påhittade, orätta och lögn.224 Men i 3:21 kan det också översättas som handlingar 

som görs i eller åt Gud.225 

Emotiv betydelse: I motsats till skam hos den som inte kommer till ljuset, kan pisteu/ein här 

ha en betoning av heder hos den som kommer till ljuset. Morgan menar att pisteu/ein inte 

växer med rädsla hos Johannes och kan därför också syfta på säkerhet till det nya Guds folk. 

Signifikant betydelse: Jesu namn anspelar på gudsnamnet och betydelsen av pisteu/ein 

innebär här också att vara solidarisk mot, lita på eller erkänna Jesu identitet som samhörig 

med Gud, som respons på namnet som Gud nu avslöjar. 

Uppslagsverks betydelse: För Nikodemus innebär pisteu/ein fortfarande att lita på. För 

mottagare av evangeliet kan pisteu/ein också innebära lita på Jesus som till Gud. Det skulle 

också kunna innebära att erkänna eller vara solidarisk mot Jesus, som samhörig med Gud, för 

att inte bli dömd. Det tycks bero på om att erkänna Jesus som Guds Son redan ligger i 

betydelsen av den första förekomsten i 3:18a. Mot bakgrund av följande verser 3:19-21 

uppfattar jag som mest troligt att det innebär att lita på Jesus som Guds Son, för att komma 

till ljuset där de då som inte litar på Jesus blir kvar i mörkret, under domen. Att lita på hör här 

samman med solidaritet och heder, då man genom att lita på Jesus hedrar både honom och 

Gud. 

Grammatisk betydelse: Perfektformen i sista pisteu/ein i 3:18c innebär att någon redan är 

dömd eftersom denne inte hedrat Jesu namn och står inte presensparticip som Guds folk, utan 
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i tredje personsingularis, som kan innebära att inte höra till Guds folk. Men eftersom 

presensparticipet även finns representerat med negation i versen är det tveksamt. 

5. Diskussion 
 

5.1. Resultatdiskussion  
Köstenberger argumenterar för att Johannesevangeliet har en datering runt år 70 och templets 

fall i Jerusalem. Det är med bakgrund av detta möjligt att Johannes betoning på pisteu/ein, 

tro, kan spegla en stund av kris och som jag belyst ovan om Jesus som det nya templet. 

pisteu/ein kan därför betyda att lita på att Gud fortsatt är trofast sitt folk och världen mot 

bakgrund att templet nu är borta för judendomen. Det kan också uppfattas ge hopp, uppmana 

till engagemang, förändring och förnyelse i relationen mellan människa och Gud. Malina och 

Rohrbaugh samt Moloney argumenterar för att Johannesevangeliet speglar den johanneiska 

församlingens liv som sluten grupp, i polemik till övriga samhället och särskilda från övriga 

samtida församlingar. Morgan utgår också från en sådan bild av den johanneiska 

församlingen och pisteu/ein, tro, kan uppfattas som kännetecken på de som ingår i den slutna 

församlingen i polemik mot dem som inte tillhör den. Jag håller med Brant att språket som 

används snarare bör tolkas i termer av ett minnande språk. Detta på grund av vad som 

motiverats i uppsatsen, att författaren uppfattas förklara och bjuda in en oändligt vid 

mottagarkrets. Jag instämmer därför med Bauckham och Köstenberger att Johannesevangeliet 

inte speglar en sådan sluten grupp utan evangeliet riktar sig till en vid mottagarkrets som vill 

bjuda in snarare än hålla utanför. Jag är tveksam till Morgans förståelse av pisteu/ein som 

mindre reciprok hos Johannes. Detta för att jag har svårt att inom min studie se hur det i så 

fall skulle signalera om en ny betydelse av ordet hos Johannes. Om detta skulle ha med 

verbformen att göra är tveksamt, eftersom användningen av verbformer snarare verkar visa på 

Johannes språkstil. Den nya betydelse som jag uppfattar framträda tydligast i studien är att 

pisteu/ein nu riktas till Jesus som till Gud.  

 

En mindre reciprok förståelse av pisteu/ein, tro, tolkar jag som avhängig hypotesen om en 

sluten förutvald församling i polemik mot sitt samhälle. Då blir pisteu/ein mer enkelriktad 

och propositionell i sin betoning och något som de troende samlas kring. Det signalerar deras 

identitet i kontrast till andra: vi som är utvalda att tro på Jesus. Genom att förstå 

Johannesevangeliet som att spegla en sluten församling ligger det också närmre till hands att 

kunna förstå betydelsen av pisteu/ein som annorlunda än omgivande kultur där betydelsen är 
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mer reciprok och inte handlar om en förutvaldhet. I den grekisk-romerska och även den 

judiska kulturen var pi/stij något som verkade inom alla livets områden och vanligt 

förekommande mellan ojämlika parter, som Morgan visat. pi/stij uppfattades också som 

något som påverkade hela ens liv, som rörde alla människans områden och som man levde i 

relation till. Detta för att pi/stij inte var något statiskt utan något som innebar att båda parter 

skulle upprätthålla sina roller inom relationen. Det verkar tveksamt att en sådan väsentlig term 

för samtida kultur, en term som rör alla livets områden på ofrånkomligt reciprokt sätt, i 

allmänt tillgängliga inskriptioner och symboler, inte skulle uppfattas så för Johannes 

mottagare och även innebära en sådan betydelse för Johannes. Särskilt när pisteu/ein, också 

uttrycks i Johannes som gemenskap i hushållstermer och bland vänner, något som bl.a. 

Morgan beskriver. Det känns desto mer tveksamt om Johannesevangeliet inte speglar en 

sluten församling utan en församling som är mer öppen till sin omgivning. I reciprok 

betydelse skulle termen kunna luta åt: eftersom Jesus är trofast håller vi oss till honom i tillit. 

 

Tanken att den för studien aktuella perikopen tillsammans med efterföljande perikop om  

Johannes döparen bildar en diptyk skulle kunna betona en koppling mellan pisteu/ein och 

dop, eller möjligtvis inlemmande i rörelsen. Det skulle då också innebära en ny betydelse 

eftersom pisteu/ein traditionellt sett inte anspelade på konversion, något som Morgan visat. 

Som diptyk med perikopen innan som presenterar tempelrensningen skulle uppsatsens 

perikop kunna betona en andlig förnyelse och bilden av Jesus som det nya templet. Om 

perikopen ses som en motpol till nästkommande kapitel med den Samariska kvinnan vid 

brunnen och hennes respons på Jesus kan det förstärka bilden av Nikodemus perikopen som 

bristande tro*. Jag menar att perikopen vill berätta om förnyelse och jag delar Brants tolkning 

av perikopen som en parallell berättelse till den samariska kvinnan som skildrar två olika 

vägar till pisteu/ein. Detta med anledning av det symboliska språket i Johannes och hur det 

används i förhållande till Nikodemus, att han kommer från mörkret till ljuset. Detta betonas 

också hos Bauckham.226 Mitt perspektiv på perikopen kan visa att Nikodemus inte hatar ljuset 

eftersom han vågar komma till ljuset. Han har handlat i sanning så att han har kommit till 

ljuset och han visar sig därmed inte rädd för att hans handlingar ska avslöjas eller bli 

tillrättavisad. Om Bauckhams forskning är korrekt så kommer Nikodemus dessutom 

tillsammans med sina lärjungar och mötet mellan Jesus och Nikodemus skildrar då inte en 

polemisk relation mellan den johanneiska församlingen och Israel. Detta visar sig senare i 

                                                        
226  Bauckham, 165. 
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Johannes narrativ, då Nikodemus hjälper Jesus på ett vad som kan tolkas som listigt sätt inför 

rådet i 7:50-1, även om det också kan tolkas som brist på öppen lojalitet. Efter korsfästelsen i 

19:39 ger Nikodemus Jesu kropp kunglig omsorg med myrra och aloe med en mängd omkring 

30kg. Detta bedöms relativt svårt för Nikodemus att komma med i hemlighet, särskilt om han 

då gick tillsammans med lärjungar. 

 

Därför tolkar jag detta som att Nikodemus redan i kapitel 3 visar initial tro som fördjupas över 

tid med en tro och lojalitet som får konsekvenser i ytterligare respons på Jesu inbjudan. 

Nikodemus relaterar också till Jesus på ett sätt som liknar vad Morgan beskriver om pi/stij 

mellan vänner i den grekisk-romerska världen, som undersökande, för att vid korsfästelsen 

visa pi/stij -trohet- som mot en överhet. Eftersom Morgan menar att pi/stij är reciprok 

term, även om hon tonar ned detta hos Johannes, så menar jag att perikopen också speglar den 

mån Jesus är trovärdig för Nikodemus.  

 

Det jag argumenterar för är betydande för i vilket syfte Jesus eller Johannes talar i 3:12-21. 

Mot vad som beskrivits ovan är det därför rimligt att tolka perikopen som ett positivt 

undersökande möte där Nikodemus har kommit till ljuset och representerar dels sig själv. Han 

representerar även, om inte Nikodemus lärjungar, även de mottagare av evangeliet som delar 

hans intresse och undran över Jesus. Det är dem som Jesus eller Johannes primärt undervisar 

om pisteu/ein. Då Jesus, eller Johannes, börjar tala i vi-form, är det rimligt att anta att han 

talar för sig själv, lärjungarna och senare efterföljare. 

 

5.2. Metoddiskussion 
Att göra en tolkning är alltid fyllt med risker och tolkaren kan inte vara helt objektiv. Jag har i 

min uppsats och analys försökt rymma och analysera fler perspektiv. Eftersom denna studie 

använder en lexikal analys finns en risk för anakronism genom att äldre eller senare 

betydelser och tolkningar av pisteu/ein, tro, kan ha följt med i min analys och påverkat till 

bristfälliga slutsatser.227 Jag bedömer att pisteu/ein är en svår term att analysera eftersom den 

bär på många betydelser men där kanske inte alla representeras eller är aktuella. Det är svårt 

att veta vad pisteu/ein betyder i Johannesevangeliet. Min uppsats har ämnat belysa den 

litterära och sociala kontexten utifrån flera olika tolkningar. Jag hävdar i min uppsats, i 

kontrast mot Morgans nedtoning av den reciproka betydelsen i pisteu/ein hos Johannes, att 

                                                        
227  Bock och Fanning, 150. 
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den ändå är påtaglig. Jag menar att det finns skäl att lyfta fram även den reciproka betydelsen 

i Johannesevangeliet och denna specifika perikopen. Våra olika slutsatser kan ha att göra med 

att vi har olika uppfattningar gällande evangeliets språkstil, syfte, mottagare och sociala 

kontext. Jag menar vidare att min analys inte heller handlar om en parallellomani till en annan 

kultur som Bock och Fanning beskriver.228 Snarare är den kritisk mot föreställningen om 

Johannes som avskild från eller polemisk mot samtida social kontext. Jag har medvetet genom 

studien också använt mig av andra åsikter som inte går i min egen tankelinje. Detta för att 

undvika misstaget att enbart använda sådant som kan styrka min egen linje.229 Bock och 

Fannings sex betydelser, som presenterades i metodavsnittet, var ett utmanande instrument att 

analysera genom. Även om det gav ramar åt tolkningen kunde den upplevas något krystad i 

analysen. Trots detta bedömer jag den lexikala analysen som den mest relevanta metoden för 

uppsatsen. Detta på grund av dess tre viktiga regler, som presenterades i metodavsnittet, vilka 

gett tydligt fokus åt min analys.  

 

5.3. Litteraturdiskussion 
Morgan har gjort den mest gedigna moderna forskning jag funnit och jag valde därför att 

använda mig av den. Stundtals är dock Morgan relativt otydlig (se exempelvis not 113 och 

121). För att ge uppsatsen en mer nyanserad bakgrund skulle en grundlig forskning om 

pisteu/ein, med en uppfattning om Johannesevangeliet som att inte spegla en sluten 

församling, varit önskvärd. Men en sådan har jag dock inte lyckats finna. Bultmann delar 

också uppfattningen om hur evangeliet speglar en sluten församling vilket kan ha bidragit till 

ett något snävt utgångsläge. Morgan och Bultmanns forskning kunde presenterats tillsammans 

i de avseenden de tangerar. Men jag har bedömt det som tydligare att presentera dessa isär, 

särskilt då de representerar med forskning från olika tider. En distinktion av pisteu/ein som 

religiös eller sekulär term kan uppfattas missvisande eftersom det inte fanns en sådan tydlig 

uppdelning i den tidens kultur. Distinktionen har dock fått stå kvar i anslutning till Bultmann 

och representerar sin tids forskning. 

 

Jag har i övrigt valt en spridning av olika kommentarer och teologisk forskning ur social och 

kulturell infallsvinkel. I dessa har jag funnit olika uppfattningar om den johanneiska 

församlingen och Johannes evangelium. Jag har primärt valt sekundärkällor som jag har 

kunnat läsa i sin helhet 

                                                        
228  Bock och Fanning, 151. 
229  Bock och Fanning, 152. 
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6. Slutsats 
Uppfattningen att pi/stij ofrånkomligt är en term som innefattar en reciprok aspekt menar jag 

är rimlig även i Johannes. Min slutsats giltighet är alltså beroende av om detta är en rimlig 

tolkning. pist-stammen, har genom betydelseförändringen använts i mellanmänskliga 

relationer och haft en reciprok vid betydelse. pist-stammen användes tidigt för en relation 

till det gudomliga och även till det gudomliga har den haft reciprok vid betydelse. Den har 

också haft en stark samhällsbyggande och upprätthållande funktion och har varit viktig i 

interpersonella relationer med en vid betydelsesfär. I Nya testamentet får termen en ny 

betydelse i en relation till Kristus, som tidigare till Gud. Den nya betydelsen kan delvis ha 

markerats med den nya ackusativformen. Jag har argumenterat för en kontext där perikopen 

speglar en parallell trosberättelse till den samariska kvinnan, där Nikodemus representerar en 

annan väg till tro och inte en negativ kontrast. Johannes riktar sig till en vid mottagarkrets 

med ett språk som vill stärka och bjuda in människor till gemenskapen. Det är rimligt att anta 

att detta skedde mot bakgrunden av templets förstörelse år 70 e.v.t. för att ge hopp och betona 

Guds fortsatta trofasthet. 

 

Min huvudfrågeställning lyder: Vad betyder pisteu/ein i Johannesevangeliet kap 3:1-21?  

 

Eftersom termen är vid och riktar sig dels till Nikodemus, dem han representerar och en vid 

mottagarkrets får det flera betydelser: I perikopen bedömer jag följande som betonade i 

betydelsesfären: 

 

Vers 3:12: pisteu/ein, betonas som en inbjudan till att lita på Jesus och Hans ord. Eftersom 

Jesus är trovärdig, gudomlig och källan till nytt, evigt och sant liv så är det en lämplig respons 

för Nikodemus och de han representerar. Jag tolkar det också som att Jesus vill förbereda för 

en fördjupad pisti/j-relation. Det rymmer också betydelser av lojalitet och solidaritet som 

respons på Jesus till evangeliets mottagare.  

 

Vers 3:14-5: pisteu/ein, som att lita på Jesus betonas för Nikodemus och de han 

representerar, för vidare mottagare även som uppbyggelse, att leva i lojalitet och solidaritet 

till Jesus. Jesus framställs som trovärdig den tilliten. Genom att peka på korsfästelsen 

påminner han om sin trofasthet och om Mose orm som gav Israels folk liv. Genom att leva i 

lojalitet och/eller tillit till Jesus tillhör man ett nytt Guds folk och belönas med evigt liv. I 

versen betonas kanske främst ett sant liv i kvalitativ mening.  
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Vers 3:16: i pisteu/ein, betonas att lita på för Nikodemus och de han representerar att lita på 

Jesus som Guds Son som för vidare mottagare. Det kan också bära betydelsen att erkänna, 

leva i lojalitet och solidaritet till Jesus som Guds Son. Men också att älska som respons på 

Guds kärlek och trofasthet som visats i Jesus. Som ett nytt gudsfolk ska de inte gå under och 

därmed betonas också det eviga livet i duration. 

 

Vers 3:18: i pisteu/ein betonas betydelsen för Nikodemus att hedra Jesus och Gud genom att 

lita på Jesus som samhörig med Gud och handla i sanning. Guds folk inbjuds att leva i tillit 

och lojalitet till att vara säkra från domen, en säkerhet som Jesus har skänkt, medans de som 

inte gör det blir kvar under domen. 

 

Avgörande för min slutsats giltighet är tolkningen av den symboliska betydelsen i perikopen. 

Att Nikodemus kommit på natten betonar att han kommit från mörkret till ljuset, vilket kan 

anspela på prologen och vidare i 3:18-21. Om nattens symboliska betydelse betonar skam och 

brist på solidaritet eller lojalitet får pisteu/ein andra betoningar än försanthållande eller 

intellektuell position. Min tolkning är dock beroende av den historiska kontext som jag 

argumenterat för.  

 

Jag bedömer att syftet med min uppsats, som ett bidrag till den akademiska diskussionen 

angående pisteu/ein i perikopen, är uppfyllt. För att med större säkerhet kunna avgöra 

betydelsen kunde mer data samlats in och analyserats. Det har dock inte rymts inom 

omfattningen för min uppsats. Jag har också visat på en skillnad mellan nomi/zein, tro, mena, 

anta och pisteu/ein, tro, lita på. Jag tror detta är en viktig distinktion och betoning i vår tid 

och vilken vi bör påminna oss om i vårt användande av ordet tro. Jag har också visat på 

möjliga konsekvenser av ett antagande om den johanneiska församlingen som sluten i 

förhållande till ordets betydelse. Utifrån min uppsats skulle vidare forskning om soteriologin 

och det som Morgan kallar för förutvaldhet i Johannes i förhållande till en oändligt vid 

mottagarkrets vara intressant. Detta skulle kunna vara föremål för ett vidare studium. 

7. Sammanfattning 
I min uppsats har jag gjort en lexikal analys med olika exempel av pisteu/ein i 

betydelseförändring i sociala och litterära kontexter i klassisk grekiska, hellenism, LXX, 

grekisk-romersk kultur, synoptiker med Paulus och slutligen Johannes evangelium. Ordet har 
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en vid betydelsesfär och förekommer både till det gudomliga och inom livets sociala 

relationer. pi/stij har uppfattats som en reciprok term och även om Morgans forskning tonar 

ned detta i Johannesevangeliet har jag argumenterat för en reciprok betydelse även hos 

Johannes. Med hjälp av Morgan, Bultmann och annan teologisk forskning har jag analyserat 

och tolkat perikopen från originalspråket. Jag har argumenterat för en tidig datering, en vid 

mottagarkrets och ett möte mellan Jesus och Nikodemus som visar initial tro* och där 

Nikodemus vidare inbjuds till att lita på Jesus och hans ord. För en vid mottagarkrets får 

pisteu/ein, som inbjudan och uppbyggelse, en betoning på tillit, lojalitet, solidaritet, att 

erkänna Jesus som Guds Son, heder och att göra sanning. Denna tro* på Jesus följer också det 

sätt Jesus visar sig trovärdig och trofast, vilket visar på en reciprok pi/stij- relation. 
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