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1. Inledning 

  

1.1 Bakgrund 

I den apostoliska trosbekännelsen bekänner den kristne med kollektivet:  

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kris-

tus, hans enfödde Son, vår Herre…, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån 

igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande…” 

Enligt klassisk trinitarisk teologi framställer den apostoliska trosbekännelsen Kristus, Sonen, 

som den som förfogar över domen och kristenheten förväntar sig att han skall fälla utslaget 

mellan rättfärdiga och orättfärdiga, över levande och döda. Trosbekännelsen nämner inte do-

men i anslutning till Fadern och Anden. 

Studiet av Johannesevangeliet väckte frågan om hur trosbekännelsens utsaga om Sonen och 

domen över mänskligheten relaterar till hur Johannesevangeliets första mottagare kan ha för-

stått texten, då där finns ett antal motsägelsefulla verser avseende vem som förfogar över 

domslutet och vem som dömer, Gud eller Kristus, med trinitarisk terminologi, Fadern eller 

Sonen. 

I evangeliets tredje kapitel förklaras att Jesus kommit till världen för att den genom honom 

skulle räddas undan domen, inte dömas av honom: ”Ty Gud sände inte sin son till världen för 

att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.”1 Fortsättningen låter läsa-

ren förstå att den som tar emot Sonen och tror på honom undkommer domen som Gud fäller 

över dem som inte tror. I kapitel 12 säger Jesus; ”Om någon hör mina ord men inte tar vara på 

dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda 

världen.”2  

I det femte kapitlet får läsaren istället veta att Fadern överlåtit åt Sonen att döma mänsklig-

heten då Jesus säger; ”Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen…”3 

och fortsätter ”… och han (Fadern) har gett honom (Sonen) makt att hålla dom, eftersom han 

är Människosonen.”4 

                                                           
1 Joh. 3:17. 
2 Joh. 12:47. 
3 Joh. 5:22. 
4 Joh. 5:27. 



4 
 

Några verser längre fram kompliceras bilden när Jesus säger; ”Av mig själv kan jag inte göra 

något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan 

hans vilja som har sänt mig.”5  Nu framstår det som om Sonen agerar domare på Faderns upp-

drag, men att själva domslutet inte är hans eget utan Faderns. 

Så vem äger och verkställer domslutet över människan, Gud eller Kristus, eller är det Kristus 

som verkställer ett domslut fattat av Gud? Och domen, vad är det människan döms till? 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

I denna uppsats, som behandlar ett centralt ämne inom bibeltolkning med direkt relevans för 

dogmatiken, avser jag att undersöka hur Johannesevangeliet framställer domen och dömandet 

och hur evangeliet uppfattats av dess tidigaste läsare, den så kallade första receptionen. 

Undersökningens syfte är att tillföra bibelforskningen och dogmatiken en tydligare bild av 

vad domen innebär och vem som bär ansvaret för att döma människan. Genom att studera 

vilka som utgjorde Johannesevangeliets första reception och den historiska, kulturella och teo-

logiska kontext i vilken de befann sig, söker jag en fördjupad förståelse av författarens avsikt 

med texten. Uppsatsens problemformulering är: 

Vad innebär domen i Johannesevangeliet och vem bär ansvar för domslutet över människan, 

Gud eller Kristus? 

För att bättre förstå avsikten och innebörden bakom Johannesevangeliets utsagor om domen 

och vem som ansvarar för domslutet kommer jag att i uppsatsen behöva avgöra vilka läsare 

dess författare primärt vände sig till, samt vilka kulturella och teologiska tankemönster som 

rådde vid tiden för evangeliets tillkomst och som var av betydelse för såväl författarens som 

de första läsarnas förståelse av texten. Vidare behöver jag belysa hur innebörden av domen 

uppfattades och, för att få en bild av vem som dömer, kartlägga hur Johannesevangeliets sam-

tid tänkte om ett delat personskap inom en och samma Gud. 

För att ge arbetet struktur har jag valt att formulera följande tre arbetsfrågor som uppsatsen 

behandlar i tur och ordning med syfte att lägga en faktagrund för att besvara uppsatsen pro-

blemformulering ovan. 

  

                                                           
5 Joh. 5:30. 
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1.3 Arbetsfrågor 

 

1) Vilka var Johannesevangeliets första mottagare, den första receptionen? 

2) Hur uppfattade, utifrån samtidens kulturella och teologiska kontext, den första recept-

ionen Johannesevangeliets utsagor om domen över människan?  

3) Hur uppfattade den första receptionen, utifrån samtidens kulturella och teologiska kon-

text, begreppet ”Logos” och Guds delade personskap så som det framställs i Johanne-

sevangeliet, med särskilt fokus på domen och den dömande makten? 

 

1.4 Avgränsningar  

 

Undersökningens fokus ligger på första receptionens teologi och inte på trinitarisk teologi, 

trots att uppsatsens ämne berör treenigheten. Johannesprologen behandlar varken domen eller 

domaren, men är central i undersökningen genom att logosbegreppet berör Guds delade per-

sonskap och därmed frågan om vem som bär ansvaret för domslutet över människan. 

Undersökningen använder huvudsakligen nedan angivna verser ur Johannesevangeliet då 

dessa berör uppsatsens problemformulering och arbetsfrågor. 

(Joh. 1:1–18) 

¹I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. ²Det fanns i begynnel-

sen hos Gud. ³Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. ⁴I Or-

det var liv, och livet var människornas ljus. ⁵Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte över-

vunnit det. 

⁶Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. ⁷Han kom som ett vittne för 

att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. ⁸Själv var han inte ljuset, 

men han skulle vittna om ljuset. 

⁹Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. ¹ºHan var i världen, 

och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. ¹¹Han kom till det 

som var hans, och hans egna tog inte emot honom. ¹²Men åt dem som tog emot honom gav 

han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, ¹³som har blivit födda inte av blod, 

inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. 

¹⁴Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som 

den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. ¹⁵Johannes vittnar om 

honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty 

han fanns före mig.” 
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¹⁶Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. ¹⁷Ty lagen gavs genom Mose, men 

nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. ¹⁸Ingen har någonsin sett Gud. Den ende 

sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. 

(Joh. 3:16–21) 

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 gär-

ningar var onda. ²ºDen som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att 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.” 

(Joh. 5:19-30) 

¹⁹Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig 

själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. ²ºFadern älskar 

Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så 

att ni kommer att häpna. ²¹Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också So-

nen liv åt vem han vill. ²²Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, ²³för att 

alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som 

har sänt honom. 

²⁴Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har 

evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. ²⁵Sannerligen, jag 

säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de 

som hör den skall få liv. ²⁶Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, ²⁷och 

han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. ²⁸Var inte förvånade 

över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst ²⁹och gå ut ur 

dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå 

till domen. ³ºAv mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är 

rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. 

(Joh. 9:39)  

”De som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda.” 
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1.5 Teori och metod 

 

1.5.1 Teori 

Undersökningens metod är inspirerad av Hans-Georg Gadamers teori om horisontsamman-

smältning vilken har haft stor betydelse för 1900-talets litteraturteori. Gadamer menar att 

olika horisonter kan tala till och kommunicera med varandra. Horisontsammansmältning sker 

i mötet mellan läsaren och en äldre text och är möjlig för att människor har olika horisonter, 

samtidigt som de ingår i en större, gemensam horisont, den mänskliga existensen.6 

              

                                                  Horisontsammansmältning 

                                       

 

När människan försöker att förstå en text är hon aldrig ett blankt, oskrivet blad utan arbetar 

alltid under påverkan av sina tidigare erfarenheter och det sammanhang i vilket hon befinner 

sig. När läsarens horisont så möter textens horisont, uppstår horisontsammansmältning, vilket 

ger en ny och fördjupad förståelse av texten. Processen leder oss i vårt inhämtande av kun-

skap och öppnar för tolkningen av en text.7 I läsarens dialog med texten formuleras ständigt 

nya frågor och svar som för framåt till nya insikter. 

  

                                                           
6, Stellan Dahlgren & Anders Florén, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, 
(Lund: Studentlitteratur, 1996), 280. 
7 Gerben Heitink, Practical theology: history, theory, action domains: manual for practical theology, (Grand Rap-
ids, Mich.: Eerdmans, 1999), 184f. 
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The understanding of a text has not begun at all as long as the text remains mute… When it does 

begin to speak…it does not simply speak its word, always the same in lifeless rigidity, but gives 

ever new answers to the person who questions it and poses ever new questions to him who 

answer it. To understand a text is to understand oneself in a kind of dialogue.8 

 

Gadamers elev, Hans Robert Jauss, menar vidare att vår förståelse av hur en text mottagits av 

sin samtid, dess första reception, fördjupas om vi studerar hur den influerats av samtida texter 

och hur mottagarnas förväntningar på texten präglats av att dess genre och temata redan var 

kända och därigenom påverkade deras tolkning av densamma.9 

Jauss visar att om vi kan skapa oss en bild av de ursprungliga förväntningarna på en text så 

blir det möjligt för oss att jämföra dåtida och nutida förståelse av den och synliggöra hur tex-

ten mottagits historiskt.10 Kunskap om en texts tolkningshistoria är grundläggande för våra 

förutsättningar att tolka texten i nutid. 

 

1.5.2 Metod 

Genom att gå igenom det redovisade materialet med fokus på uppsatsens arbetsfrågor belyser 

jag Johannesevangeliets första reception, vilka som var dess adressater tillika de första läsarna 

av texten, samt hur dessa kan ha uppfattat domen över människan och domaren utifrån tanken 

om Guds delade personskap. 

Enligt Gadamers och Jauss teoribildning utgör läsarnas identitet, deras kulturella och religiösa 

bakgrund liksom deras tidigare erfarenheter, avgörande förutsättningar för hur de uppfattade 

och tolkade texten. 

Med hjälp av litteraturen undersöker jag sålunda i vilken historisk, kulturell och teologisk 

kontext dessa första läsare befann sig vid tiden för Johannesevangeliets tillkomst. På samma 

sätt söker jag teckna en bild av samtida texter och tankegods då detta, enligt samma teoribild-

ning, utgjort inspiration för Johannesevangeliets författare och tolkningsmodell för dess första 

läsare. 

                                                           
8 Robert Charles Evans, Reception history, tradition and biblical interpretation: Gadamer and Jauss in current 
practice, (London: Bloomsbury, 2014), 6. 
9 David Parris, Reception theory: philosophical hermeneutics, literary theory, and biblical interpretation, 
http://eprints.nottingham.ac.uk/12110/1/298954.pdf, (hämtad 180915), 140. 
10 Parris, 147. 
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1.6 Material 

I undersökningen refererar jag huvudsakligen till följande passager i Johannesevangeliet: 

Joh. 1:1–18, Joh. 3:16–21, Joh. 5:19–30, Joh. 9:39. 

Då uppsatsens fokus inte ligger i språklig analys av grundtexter använder jag konsekvent den 

svenska översättningen i Bibel 2000 vilken jag bedömer som fullgod för undersökningens än-

damål. 

I undantagsfall, när undersökningen motiverar det, använder jag grundtexten i Nestle Aland, 

Novum Testamentum Graece, 28. 

För undersökningen använder jag forskningsmaterial i ett urval som huvudsakligen består av 

exegetiska kommentarer till Johannesevangeliet. Bland dessa kan nämnas Richard Bauckham, 

The testimony of the beloved disciple: narrative, history, and theology in the Gospel of John, 

D. Moody Smith, The theology of the Gospel of John, samt delar ur Dieter Mitternacht och 

Anders Runesson (red.) Jesus och de första kristna, vilka används för att beskriva forsknings-

läget kring Johannesevangeliets tillkomsthistoria och för att besvara arbetsfråga 1, fastställan-

det av Johannesevangeliets första reception.  

För att särskilt belysa hur författarens användning av begreppet ”judarna”, οἱ Ἰουδαῖοι, är av 

betydelse för arbetsfråga 1, har jag valt att använda mig av Adele Reinhartz artikel i The 

Jewish annotated New Testament och Adele Reinhartz, Befriending the beloved disciple:  

A Jewish reading of the Gospel of John, liksom: God in the fourth Gospel, av Tord Larsson, i 

vilken han bland annat behandlar frågan om Johannesevangeliets reception. 

För min undersökning av arbetsfråga 2, gällande förståelsen av domen vid tiden för Johanne-

sevangeliets tillkomst, har jag använt Reinhartz, Befriending the beloved disciple: A Jewish 

reading of the Gospel of John, Tord Larsson, God in the fourth Gospel, Rudolf Bultmann, The 

Gospel of John: a commentary, samt René Kieffer, Kommentar till Johannesevangeliet 1–10. 

Jag har valt denna litteratur för att den på ett åskådligt sätt belyser såväl ett judiskt som ett 

kristet perspektiv av domen. 

Beträffande arbetsfråga 3, om Guds delade personskap, binitarianismen i dess judiska kontext, 

om hur Filon Ioudaios använder begreppen Memra och Logos, samt hur dessa uppfattats i den 

kulturella och teologiska kontext som rådde vid skapandet av Johannesevangeliet och särskilt 

dess prolog, har jag främst använt mig av Daniel Boyarins artikel The Gospel of Memra: 

Jewish Binitarianism and the Proulouge to John.  
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1.7 Disposition 

 

I kapitel ett redogör jag för undersökningens bakgrund, varför jag har valt att undersöka Jo-

hannesevangeliets utsagor om domen och dömandet av människan, liksom uppsatsens syfte 

och problemformulering. Här presenteras också undersökningens arbetsfrågor som behandlas 

med hjälp av det i kapitlet beskrivna forskningsmaterialet för att utgöra grund för mina slut-

satser. Kapitlet redogör också för undersökningens teori och metod. 

Kapitel två behandlar arbetsfråga 1, och redogör följaktligen för forskningsbakgrund kring Jo-

hannesevangeliet med fokus på vilka som var dess första mottagare. Här behandlas i tur och 

ordning evangeliets tillkomsthistoria, dess datering, teorier om dess första reception samt hur 

evangeliets författare använder begreppet ”judarna”, οἱ Ἰουδαῖοι, vilket är en betydelsefull 

ledtråd i uppgiften att avgöra vilka som var författarens primära målgrupp. 

Frågan är angelägen i sökandet efter svar på uppsatsens problemformulering då kännedom om 

evangeliets första reception och den kulturella och religiösa kontext i vilken dessa befann sig 

enligt Gadamer och Jauss teoribildning är avgörande för en nutida tolkning av den aktuella 

texten. Genom att sätta oss in i till vilken målgrupp författaren riktade texten och vilka tolk-

ningsförutsättningar de tilltänkta läsarna hade, får vi ett underlag för tolkning och förståelse 

när vi söker svar på nutida frågor i en historisk text. 

I kapitel tre behandlar jag arbetsfråga 2, vilken berör uppsatsens problemformulering genom 

att undersöka hur domen, så som den framställs i Johannesevangeliet, kan ha uppfattats av 

den första receptionen. Inledningsvis diskuteras därför innebörden av begreppet dom i den 

kulturella och religiösa kontext som rådde när Johannesevangeliet författades och behandlar 

därefter idéer om vad människan döms till, för att sedan övergå till att utreda begreppen ”den 

aktuella domen”, den ”yttersta domen” och ”eskatologi” som en realiserad eller kommande 

dom. 

Kapitel fyra tar upp arbetsfråga 3, vars syfte i förhållande till uppsatsens problemformulering 

är att belysa huruvida det vid tiden för Johannesevangeliets tillkomst förekom en förståelse av 

Gud som delad till sin person och om så var fallet, hur detta kan ha påverkat evangeliets för-

fattare och första reception i synen på vem som ansvarar för domen över människan. 
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Kapitlet behandlar därför den judiska binitarianismen, teologin om Gud som existerar som två 

skilda personer av samma väsen, och hur denna påverkats av samtida tankegods. Därefter ut-

vecklar jag hur detta tankemönster i sin tur kan ha påverkat Johannesevangeliets författare i 

synnerhet vad avser prologen och hur begreppet ”logos” används, liksom mottagarnas bered-

skap att tolka evangeliets utsagor om domen och domaren. 

Arbetsfråga 3 har en avgörande betydelse för att besvara uppsatsens problemformulering då 

idén om Guds delade personskap utgör en grundläggande förutsättning för den fortsatta dis-

kussionen om vem som bär ansvaret för domslutet över människan, Gud eller Kristus. 

I uppsatsens femte kapitel summerar och diskuterar jag resultaten av undersökningens littera-

turstudium baserat på arbetsfrågorna 1–3 och redovisar mina slutsatser avseende uppsatsens 

problemformulering. 

Avslutningsvis presenterar jag en fristående sammanfattning av uppsatsen som följs av käll- 

och litteraturförteckning. 
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2. Forskningsbakgrund – den första receptionen 

 

2.1 Forskningsbakgrund 

Inledningsvis måste vi konstatera att det är svårt att fastställa Johannesevangeliets första re-

ception då evangeliets avsändare aldrig specificerar vilka de första mottagarna var. 

Det råder delade meningar om i vilken kontext Johannesevangeliet författades och vilka mot-

tagare det primärt vände sig till. Diskussionen har gällt huruvida evangeliet är riktat till en 

specifik församling, i syfte att läsas endast inom en begränsad grupp eller om avsikten var att 

det skulle spridas till en större krets av människor. 

Det dominerande synsättet på Johannesevangeliet är att författarskapet inte är tillförlitligt fast-

ställt och att varken Johannes lärjungen, Johannes en av de tolv eller presbytern som omtalats 

är dess rätta författare. Vidare bedöms inte evangeliet vara författat som en helhet, då det har 

en litterär förhistoria och bär spår av bearbetning.11  

Enligt den äldre skolan betraktas Johannesevangeliet som sprunget ur en specifik grupp vid 

sidan av urkyrkans huvudfåra. Texten skulle vara skriven för den Johanneiska församlingen 

och avsedd att läsas endast av denna grupp.12 Därför anses Johannesevangeliet vara mindre 

tillförlitligt som historisk källa än de synoptiska evangelierna och kan, enligt detta synsätt, 

inte vara en källa till förståelsen av den historiske Jesus eller den tidiga Jesurörelsen. 

Det äldre forskningsparadigmet menar att evangeliets centrala innehåll finns under textens yta 

och handlar om den Johanneiska församlingen. Ett exempel på detta är berättelsen om den 

blinde mannen i det nionde kapitlet. Jesus betraktas som en kristen profet verksam i försam-

lingen och den blinde som en kristen konvertit. Judarna som ifrågasätter Jesus är medlem-

marna i den lokala synagoga som den Johanneiska församlingen brutit sig ur.13 

Inom den äldre forskningen är det en vedertagen uppfattning att den Johanneiska gemenskap-

ens historia fokuserar på gruppens relation till sina judiska rötter och separationen från dessa. 

Därav följer uppfattningen att Johannesevangeliet inte ger information om Jesu person men 

däremot om den judiska församlingen och dess historia.14 

                                                           
11 Richard Bauckham, The testimony of the beloved disciple: narrative, history, and theology in the Gospel of 
John, (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2007), 10. 
12 Bauckham, The testimony of the beloved disciple, 11. 
13 Bauckham, The testimony of the beloved disciple, 11. 
14 Bauckham, The testimony of the beloved disciple, 11 f. 
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Raymond E. Brown hävdar att den Johanneiska församlingen var av sektliknande karaktär, 

vilket styrks med hänvisning till 1 Johannesbrevet 1:3 ”Det vi har sett och hört förkunnar vi 

för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och 

hans son Jesus Kristus”.15 Det stöder tanken att texten skildrar den Johanneiska församlingen 

och dess slitningar mellan kyrkan och synagogan, samt att Johannesevangeliet är bärare av en 

egen teologi. 

Sannolikt var vissa av Jesu lärjungar ursprungligen anhängare till Johannes döparen och dessa 

kom att bli delaktiga i bildandet av den Johanneiska församlingen.16 Versen Joh. 21:24; ”Det 

är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ned det, och vi vet att hans vittnes-

börd är sant.”, vittnar om en bakomliggande Johanneisk tradition då den eller de som sam-

manställt evangeliet utser älsklingslärjungen till författare av evangeliet.17 

Richard Bauckham, som får utgöra exempel för en annan uppfattning, menar att Johannese-

vangeliet förvisso är författat under en längre tidsperiod, men som en helhet och av en och 

samma författare, sannolikt en personlig lärjunge till Jesus.18 Bauckham hävdar vidare att 

evangeliet skrivits med syftet att nå ut för att läsas av en större och vidare krets. Därför skulle 

Johannesevangeliet inte vara sekteristiskt utan snarare en grekisk-romersk bios, en teckning 

av Jesu liv.19 Enligt Bauckham är det lika svårt att fastställa evangeliets tillkomsthistoria som 

det vore att försöka rekonstruera en Johanneisk församling.20 

Då Johannesevangeliet inte röjer sina adressater explicit måste vi ställa oss frågan vad vi kan 

läsa oss till och vilka slutsatser vi rimligen kan dra om den första receptionen? 

  

                                                           
15 Raymond E. Brown, The community of the beloved disciple: the life, loves and hates of an individual church in 
a New Testament times , (New York: Paulist Press, 1979), 36. 
16  Dieter Mitternacht & Anders Runesson (red.), Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet, 
(Stockholm: Verbum, 2007), 231. 
17 Mitternacht & Runesson, 229. 
18 Bauckham, The testimony of the beloved disciple, 12. 
19 Bauckham, The testimony of the beloved disciple, 13. 
20 Bauckham, The testimony of the beloved disciple, 13. 
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2.2 Tidpunkt för den första receptionen 

Jauss understryker att nutida förståelse av en historisk text behöver utgå från kunskap om hur 

denna text påverkats av sin förhistoria och den kontext i vilken den skapats och tagits emot.  

Att känna till tidpunkten för Johannesevangeliets tillkomst är också en betydande faktor i sö-

kandet efter dess första reception. Kännedom om tiden ger en bild av den historiska, kulturella 

och religiösa kontext i vilken evangeliet presenterats och textens tilltal kan ge ledtrådar om 

vilka som var dess ursprungliga adressater. 

En majoritet i forskarvärlden daterar Johannesevangeliet till tiden efter Jerusalems fall, mellan 

år 90 och 100 v.t.21 

 

2.3 Teorin om den breda målgruppen 

Det är möjligt att Johannesevangeliet i sin slutliga form var tänkt att läsas av en bredare grupp 

Jesustroende, även icke-judar. Förekomsten av förklaringar av semitiska ord skulle tala för 

den teorin.22 Som ytterligare stöd för denna uppfattning anförs att författaren verkar förutsätta 

att de första mottagarna är medvetna om Jesu dop, (Joh. 1:19-34): 

 

19Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att 

fråga honom: ”Vem är du?”  20Han bekände och förnekade inte, han bekände: ”Jag är inte Mes-

sias.”  21De frågade: ”Vad är du då? Är du Elia?” Han svarade: ”Nej, det är jag inte.” – ”Är du 

Profeten?” – ”Nej”, svarade han.  22Då sade de: ”Vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som 

har skickat oss. Vad säger du om dig själv?”  23Han sade: ”Jag är en röst som ropar i öknen: 

Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.”  24Också några fariséer hade sänts 

ut, 25och de frågade honom: ”Varför döper du då, om du inte är Messias och inte heller Elia eller 

Profeten?”  26Johannes svarade: ”Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte kän-

ner, 27han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sanda-

ler.”  28Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. 

29Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens 

synd.  30Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före 

mig.  31Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper 

med vatten.”  32Och Johannes vittnade och sade: ”Jag har sett Anden komma ner från himlen 

som en duva och stanna över honom.  33Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa 

med vatten sade till mig: ’Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som 

döper med helig ande.’  34Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.” 

  

                                                           
21 Mitternacht & Runesson, 230 f. 
22 Mitternacht & Runesson, 358. 
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och nattvarden (Joh. 13:21-30):  

 

21När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: ”Sannerligen, jag säger er: 

en av er kommer att förråda mig.” 22Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han me-

nade. 23 En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. 24 Simon Petrus gjorde tecken åt 

honom att fråga Jesus vem han talade om. 25 Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: 

”Herre, vem är det?”   

26Jesus svarade: ”Han som får brödet som jag nu doppar.” Och han doppade brödet och gav det 

åt Judas, Simon Iskariots son. 27När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade: 

”Gör genast vad du skall göra!”  

28Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. 29Eftersom Ju-

das hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes 

till högtiden eller att ge något till de fattiga. 30Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var 

natt. 

 

Johannes evangelium saknar såväl uppmaningen att döpa som instiftandet av nattvarden. 

Detta talar för att författaren utgått från att bruket är känt bland adressaterna, döparrörelsen 

var till exempel stark vid tiden för Johannesevangeliets tillkomst,23 och därför anser att det är 

onödigt att nämna specifikt. 

Johannesevangeliets avsikt skulle i så fall vara att uppmana till omvändelse och rikta sig, inte 

bara till judar utan även till icke-judar. Därmed skulle evangeliets första reception utgjorts av 

en heterogen grupp och dess förebrående anslag i beskrivningen av det judiska kollektivet syf-

tat till att uppmuntra mottagarnas utveckling till det nya genom att förstärka deras avståndsta-

gande från det gamla. 

 

2.4 Teorin om den snäva målgruppen 

En annan teoribildning menar att Johannesevangeliet ursprungligen skrevs för en särskild 

grupp Jesustroende som följde honom. Av skäl som anförs i det följande anser jag att denna 

teori är mer sannolik än teorin om att Johannesevangeliet ursprungligen skulle ha skrivits med 

avsikten att tidigt spridas till en bred målgrupp. 

                                                           
23 Mitternacht & Runesson, 231. 
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Inledningsvis framgår det tydligt att evangelisten vet att Jesus själv var jude, född i Nasaret 

med en viss Josef till far: ”… Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profe-

terna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Joh. 1:45).24   

Författaren skriver avslutningsvis: ”Också många tecken som inte har tagits med i denna bok 

gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är 

Messias, Guds son och för att ni genom att tro skall ha evigt liv i hans namn” (Joh. 20:31). 

I de synoptiska evangelierna är Jesu judiska ursprung viktigt då de tydligt leder Jesu härkomst 

till såväl David som Abraham. I Johannesevangeliet kan man däremot ana bakomliggande och 

avgörande konflikter, vilka förmodligen är en del av textens förhistoria.25 

Johannesevangeliets författare förefaller ignorera Jesus ursprung.26 Evangelisten understryker 

inte som de synoptiska evangelierna Jesus härkomst utan väljer istället att göra en tydlig 

koppling mellan Mose och Jesus: ”Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Männi-

skosonen upphöjas.” (Joh. 3:14).27 

Det verkar som om författaren försöker att separera Jesus och hans lärjungar från den judiska 

gemenskapen28 och evangeliet uppvisar en påtagligt antagonistisk språkdräkt när det uttalar 

sig om judarna.29 

Uppgiften att besvara min arbetsfråga 1, vilka som var Johannesevangeliets första mottagare, 

den första receptionen, motiverar nu en närmare beskrivning av hur begreppet ”judarna”, oi( 

ioudai=oi, används av Johannesevangeliets författare. 

 

  

                                                           
24  D. Moody Smith, The theology of the Gospel of John, (Cambridge: University Press, 1995), 49. 
25 Mitternacht & Runesson, 231. 
26 Smith, 49. 
27 Smith, 17. 
28 Smith, 49. 
29 Richard Bauckham (red.), The Gospel of John and Christian theology, (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 
144. 
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2.5 Begreppet judarna – οἱ Ἰουδαῖοι – ett uttryck som särskiljer  

Begreppet οἱ Ἰουδαῖοι, ”judarna”, är centralt och förekommer fler än sjuttio gånger i evange-

liet.30 Den frekventa användningen av termen har två viktiga funktioner; det utplånar grän-

serna mellan olika judiska grupper, och det syftar till att beteckna de krafter som är fientliga 

mot Jesus.31 Vissa forskare hävdar att begreppet skall förstås snävare och syftar på invånare i 

landsdelen Judéen, andra att det är en benämning av fariséer (Joh. 8:22, Joh. 9:18).32 

”Judarna sade då: ”Tänker han ta sitt liv, eftersom han säger att vi inte kan komma dit han 

går.” (Joh. 8:22). 

”Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn, så de kallade till sig den bo-

tade mannens föräldrar.” (Joh. 9:18). 

Det är dock tydligt att οἱ Ἰουδαῖοι kan syfta på olika judiska grupper snarare än anhängare av 

judendomen i allmänhet.33 Stephan Motyer menar att begreppet ”judarna” syftar på en speci-

fik grupp människor, vilket skulle bekräftas av användningen av bestämd form; ”dessa judar”, 

”judarna”. (Joh. 5:18, 9:22, 18:36).34 

”Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbu-

det utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud” (Joh. 5:18). 

”Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit över-

ens om att den som erkände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan” (Joh. 9:22). 

”Jesus svarade: ”Mitt rike tillhör inte denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen 

hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad till judarna. Men nu är mitt 

rike av ett annat slag.” (Joh. 18:36).  

  

                                                           
30  Amy-Jill Levine & Marc Zvi Brettler (red.), The Jewish annotated New Testament: New Revised Standard Ver-
sion Bible translation, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 155. 
31 Levine & Brettler, 155. 
32 Jo-Ann A. Brant, John, (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011), 46. 
33 Brant, 46.  
34 Bauckham, The Gospel of John and Christian theology, 152 f. 
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οἱ Ἰουδαῖοι används aldrig för att beskriva Jesu lärjungar eller andra anhängare av Jesus, trots 

att dessa med stor sannolikhet var av judisk härkomst, såväl etniskt som religiöst. Inte heller 

Jesus identifieras som jude i evangeliet, med ett enda undantag, när den samariska kvinnan 

vid Sykars brunn svarar Jesus; ”Hur kan du som är jude be mig om vatten?” (Joh. 4:9).35 

För övrigt används begreppet ”judarna” genomgående i en negativ betydelse, också såtillvida 

att författaren använder det som en benämning av dem som inte tror, de som inte lyssnar till 

Jesu röst,36 alltså de som saknar den egenskap som evangelisten beskriver som helt avgörande 

för att blir räddad undan domen. Begreppet kommer också att inbegripa dem som bär ansvar 

för dödsdomen över Jesus och senare, förföljelsen av hans anhängare.37 

 

Sammanfattning kap. 2 

Mycket talar för att texten vänder sig till en specifik grupp av Jesusföljare av judiskt ursprung, 

såväl etniskt som kulturellt och religiöst. 

Evangeliet dateras till perioden mellan 90–100 v.t., strax efter förstörelsen av det Andra 

Templet år 70 v.t. då förutsättningarna för den judiska populationen påtagligt förändrades och 

då längtan efter en messiansk framtid växte sig allt starkare. 

Begreppet οἱ Ἰουδαῖοι, ”judarna” används konsekvent negativt av Johannesevangeliets förfat-

tare, som högst sannolikt själv var jude och adresserade evangeliet till mottagare som lika san-

nolikt var judar. Detta stärker uppfattningen att texten är skriven under en brytningstid, i en 

judisk kontext, för en grupp av Jesusföljare som vill markera sin särart. 

Det förefaller som om Johannesevangeliet författare vill motivera gruppen och stärka dess 

identitet i en uppbrottsprocess genom att distansera den från en judisk kommunitet som i den 

historiska kontexten var satt under stark press, såväl externt som internt.  

                                                           
35 Levine & Brettler, 156. 
36 Adele Reinhartz, Befriending the beloved disciple: a Jewish reading of the Gospel of John, (New York: Contin-
uum, 2001), 61. 
37 Reinhartz, 20. 
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Sammantaget talar detta för att Johannesevangeliet bygger en egen teologi inom en grupp med 

behov av att forma en egen, ny identitet gentemot sina judiska rötter. Detta talar för teorin om 

den begränsade målgruppen. 

Svaret på arbetsfrågan 1, vilka som var Johannesevangeliets första reception, skulle då vara en 

grupp av Jesustroende judar inbegripna i en process att bryta med synagogan och sitt judiska 

arv, samtidigt som de ännu särskiljer sig från andra jesusföljare. 
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3. Domen 

 

3.1 Domens innebörd – vad människan döms till. 

Gamla testamentet uttrycker inte i första hand en förväntan om människans uppståndelse till 

ett fortsatt liv efter den fysiska döden, utan öppnar snarare för hennes upprättelse efter en 

ofrånkomlig dom, att efter rättmätigt straff uppnå ett återställande av en brusten relation. 

Obadjas bok har ett genomgående tema att Gud både dömer och upprättar folket.38 På ett lik-

nande sätt beskriver Habackuks bok att Gud inte står utanför historien utan har aktiv del i 

världens öde.39 I Hesekiels bok ser Gud israeliternas brott mot förbundets villkor och följaktli-

gen måste domen drabba dem, men med domen kommer också tankar om räddningen.40 

(Hes. 16:58–60). 

58Din otukt och dina vidriga gärningar får du själv bära följderna av, säger Herren. 59Så säger 

Herren Gud: Jag skall handla med dig så som du själv har handlat, då du visade förakt för den ed 

du svurit och bröt förbundet. 60Men sedan skall jag minnas förbundet jag slöt med dig i din ung-

dom, och jag skall upprätta ett evigt förbund med dig”. 

 

De stränga orden till trots ser vi här hur Herren lovar att han efter domen ska återupprätta för-

bundet mellan sig och folket. Till budskapet hör också en påminnelse om människans person-

liga ansvar för sitt handlande och dess konsekvenser. Detta kan ses som en reaktion mot upp-

fattningen att Guds dom över individen kunde ha sin orsak i förbundsbrott begångna av andra, 

kanske i en tidigare generation, fädernas missgärningar. Profeten vänder sig mot detta i det att 

var och en får bära straffet för sina egna handlingar.41 

I Joels bok blandas också budskapet om domen med löften om förnyelse och frälsning.42 Här 

förmedlas uppmaningen till uppriktig omvändelse genom att presentera Herrens dag som en 

på samma gång förödelsens och upprättelsens dag.43

                                                           
38 LarsOlov Eriksson & Åke Viberg (Red.), Gud och det utvalda folket, (Stockholm: Verbum, 2009), 165.  
39 Eriksson & Viberg, 168. 
40 Eriksson & Viberg, 156. 
41 Eriksson & Viberg 153. 
42 Eriksson & Viberg, 161. 
43 Eriksson & Viberg 162. 
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”Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud. Han är nådig och 

barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek, han ångrar det onda han hotat med”. (Joel 2:13). 

”Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och 

fruktansvärda. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad…” (Joel 2:31). 

Föreställningar om ett dödsrike och tankar gällande döden skildras på olika sätt i Gamla Tes-

tamentet och det är inte möjligt att förena alla i en gemensam bild. Att de dödas andar, ”skug-

gor” samlades i sheól, ”landet utan återvändo”, är dock en utbredd israelitisk tro.44 Dödsriket 

är enligt gammaltestamentlig tro en tom och dyster plats och till detta dödsrike, vilket är det 

mänskliga livets slutmål, kommer varje människa, ond som god.45 

I Daniels bok antyds att de döda ska uppstå och dömas. I boken betonas vikten av att stå fast i 

den judiska identiteten och dess traditioner, trots yttre tryck att anpassa sig till omgivande re-

ligion och kultur. Endast på så sätt kan människan nå det eviga liv som utlovas till den som 

varit trofast.46 (Dan. 12:1–3) 

Då träder Mikael fram, den store änglafursten, han som beskyddar ditt folk. Det blir en tid av be-

tryck som aldrig förr, från det att folket föddes och intill den tiden. Men nu skall ditt folk bli räd-

dat, alla som är skrivna i boken. Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt 

liv, andra till skam och evig fasa. De som nått insikt skall lysa som det ljusa himlavalvet, de som 

fört många till rättfärdighet skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt. 

 

Detta förändrade tankemönster gällande liv efter döden utvecklades med en eskatologisk läng-

tan som växte efter det första templets förstörelse år 586 f.v.t. 

I Gamla testamentets böcker Amos, Hosea och Jesaja framförs spekulationer om en bättre 

framtid för folket,47 samt att de avlidna ska göra räkenskap för sina handlingar, vilket uttrycks 

explicit i Dan.12:2, ovan. Detta har lett till tankar om att goda människor uppstår och får ett 

lyckligt liv hos Gud medan de onda straffas genom ett evigt liv i plågor.48  

  

                                                           
44 Raymond E. Brown (red.), Jerome Biblical Commentary, (London: Chapman, 1981 [1969], sid. 176, 9:59. 
45 Brown, Jerome Biblical Commentary, 252, 14:27. 
46 Eriksson & Viberg, 159. 
47 Hemsida för Judiska församlingen i Stockholm, www.jfst.se/faq/ (hämtad 181221). 
48 Brown, Jerome Biblical Commentary, 560, 34:15. 
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Tanken om liv efter döden kom att utvecklas ytterligare i samband med förstörelsen av det 

andra templet år 70 v.t. när hoppet om en messiansk framtid växte sig allt starkare. Under 

denna tid kom även rabbinerna i kontakt med de hellenistiska föreställningarna gällande form 

och materia, den fysiska förgängliga kroppen och den odödliga spirituella själen.49 

Föreställningen om att människans handlingar påverkar hur domen utfaller och därmed livet 

efter detta framstår som självklart i Nya Testamentet, där tanken utgör en huvudpunkt i den 

kristna förkunnelsen, exempelvis Rom. 2:16; ”Det skall framgå den dag då Gud, enligt det 

evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.” och 

Heb. 6:2; ”… och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig 

dom.”50 

Beträffande den yttersta tiden och det hinsides livet utvecklar Nya Testamentet tron kring ett 

dödsrike. Enligt ett tankesätt ansågs detta dödsrike inrymma två avdelningar, en för de goda 

och en för de onda. Enligt en annan föreställning kom de goda till ett paradis och dödsriket 

kom att betraktas som en straffort, ett fängelse för onda änglar och de onda människornas an-

dar 1 Pet. 3:19; ”… och så kunde han stiga ned och predika före andarna i deras fängelse.”51 

 

3.2 Den aktuella domen – en realiserad eskatologi 

Enligt Johannesevangeliets beskrivning har domen kommit med Jesus. Den som tar emot 

Kristus (Sonen) och hör hans röst faller inte under domen medan den som inte gör det redan 

är dömd Joh. 12:48; ”Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin do-

mare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen.”52 

Johannes presenterar en realiserad eskatologi, det vill säga att domen är närvarande och aktu-

ell i realtid. Domen avgörs och realiseras här och nu, inte senare som en summering vid livets 

eller tidens slut. Den Johanneiska eskatologin ersätter på så sätt de synoptiska evangeliernas 

som inväntar rannsakan och domslut vid Kristi återkomst och världens slut.53 

Den aktuella domen är ett avgörande för eller emot Kristus och det sker i stunden. Den som 

hör hans ord, tar emot dem och tror har evigt liv redan här och nu, vilket framgår av följande 

                                                           
49 Hemsida för Judiska församlingen i Stockholm, jfst.se/faq/ (hämtad 181221). 
50 Brown, Jerome Biblical Commentary, 391, 61:33. 
51 Brown, Jerome Biblical Commentary, 366, 58:19. 
52 Brown, Jerome Biblical Commentary, 430, 63:71. 
53 Grant R. Osborne, John verse by verse, (Faithlife Corporation, 2018), 21 f. 
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exempel: Joh. 3:36; ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på So-

nen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”, Joh. 5:24; ”Sannerligen, jag 

säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han 

faller inte under domen utan har övergått från döden till livet”. 

Johannesevangeliets författare skriver: ”Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då 

älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.”, (Joh. 3:19). 

I Joh. 3:20-21 utvecklas tanken ytterligare när evangelisten fortsätter; ”Den som gör det onda 

avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den 

som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör 

vad Gud vill.” 

Här finns en underliggande polemik, en tydlig udd mot dem som inte avgjort sig och tagit 

emot Kristus på samma sätt som evangeliets författare gjort. De människor som ”… avskyr 

ljuset och inte kommer till ljuset”, uppfattas i den judiska kontexten som de icke Jesutroende 

judarna, de som inte kommer att se livet, då Guds vrede blir kvar över dem (Joh. 3:36), vilkas 

öde det är att dö i sin synd (Joh. 8:21); ”Sedan sade han till dem: ”Jag går bort, och ni kom-

mer att söka efter mig, men ni skall dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.”54 

Reinhartz pekar på möjligheten att Johannesevangeliets författare bedömer den människa som 

avvisar Kristus som ond. Den som istället tar emot honom anses vara god. Författaren ser då 

två kategorier av människor; de som söker sig till ljuset och de som inte gör det, de som gör 

det goda och de som inte gör det, de som tror och de som inte gör det.55 

Därmed uttrycker Johannesevangeliets författare ett etiskt omdöme med respekt för sina lä-

sare genom att separera dem, den egna gruppen som tagit emot Kristus och tror, från de andra, 

dem som inte tror och därför anses vara onda. På detta sätt förstärker författaren gruppens an-

knytning till sig själv, som de vars vittnesbörd förmedlas genom själva evangeliet.56 

  

                                                           
54 Reinhartz, 68. 
55 Reinhartz, 25. 
56 Reinhartz, 25. 



24 
 

Vidare säger Jesus; ”Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se 

och de som ser skall bli blinda” (Joh. 9:39). 

Denna vers ska läsas med Joh. 3:16-21 i minnet, att ljuset och domen hör ihop. Det handlar 

om de som ser och de som tror, de som inte ser och de som inte tror.57 Att vara seende kontra 

att vara blind är relaterat till tanken om ljuset och mörkret. Ljuset utmärker frälsningen som 

ges åt den tar som emot och tror på Kristus och mörkret ska förstås som människans bort-

vändhet från Gud.58    

Bultmann menar, i likhet med Reinhartz, att Johannesevangeliets författare gör ett tydligt 

ställningstagande gällande sin förståelse av vad dom är.59 Trots att författaren inte nämner det 

specifikt så handlar det om att eskatologin realiseras i och med inkarnationen, (Joh. 1:14). 

Guds dom finns redan i världen ”boende” bland mänskligheten. Domen handlar om ljuset som 

genom Jesus kom att bli uppenbarat i världen.60 

 

3.3 Den yttersta domen 

Den yttersta domen har inte samma framskjutna plats i Johannesevangeliet som den har i de 

synoptiska evangelierna.61 I Joh. 5:28-29 beskrivs den yttersta domen; ”Var inte förvånade 

över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur 

dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall upp-

stå till domen” Mer än så säger inte evangeliets författare om den yttersta domen.62 

Samtidigt är versen Joh. 5:25 närmast identiskt, men med ett avgörande tillägg som gör att 

den istället anses fokusera på den aktuella domen; ”…den stund kommer, ja, den är redan här, 

då de döda skall höra Guds röst och de som hör skall få evigt liv.” 

Att höra Kristus röst är ett tema med paralleller, till exempel liknelsen om den gode herden 

Joh. 10:1–5; 

 

 

                                                           
57 LarsOlov Eriksson, För att ni skall tro: Johannesevangeliet, (Örebro: Libris, 2007), 187. 
58 Rudolf Bultmann, The Gospel of John: a commentary, (Oxford: Blackwell, 1971), 340. 
59 Bultmann, 156. 
60 Bultmann, 157. 
61 Clive Marsh & Steve Moyise, Jesus and the Gospels, (London: Bloomsbury, 2015), 66 
62 René Kieffer, Johannesevangeliet 1–10, (Uppsala: EFS-förlaget, 1978), 132. 
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Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett an-

nat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För 

honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn 

och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att 

de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de 

inte känner igen främmande röster. 

 

Här beskriver Jesus sig själv som herden och hans efterföljare som fåren vilka hör hans röst.63 

Att höra Kristus, lyssna till hans röst och följa honom är ett återkommande tema och avgö-

rande för Johannes, så väl i nutid som inför tidens slut. 

Bultmann förstår Jesus uppdrag som en eskatologisk händelse där den yttersta domen utgår 

från mänsklighetens brustna förflutna och hur Guds kärlek återställer hennes frihet att ta sin 

egen äkthet i besittning.64 När Gud uppenbarar sig själv i Sonen inträdde domen i världen och 

efter denna händelse finns det bara troende och icke troende, bara räddade och förlorade.65 Vi 

känner igen tematiken från den realiserade eskatologin. 

Att människan istället blir dömd efter sina gärningar, vilka prövats och avgjorts som onda el-

ler goda, är judiskt allmängods, till exempel Rom. 2:6–8; ”Han skall löna var och en efter 

hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oför-

gänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen 

och följer orätten”.66 

Detta ger den yttersta domen juridisk karaktär med bäring på laguppfyllelse genom gärningar. 

I domen prövas hur väl människan har motsvarat förbundets villkor och påföljden utmäts som 

lön eller straff i det hinsides. 

Människans gärningar är av betydelse också inom den kristna tankevärlden men här grundar 

sig domen primärt på människans tro och i andra hand på hennes gärningarna som frukter av 

tron. Kieffer skriver: ”Gärningarna i Joh. 5:29 är en nödvändig följd av den tro som nämns i 

Joh. 5:24; ”… den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. 

Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.”67 

                                                           
63 Reinhartz, 59. 
64 Bultmann, 160. 
65 Larsson, God in the fourth gospel: a hermeneutical study of the history of interpretations, (Stockholm: Al-
mqvist & Wiksell International, 2001), 188. 
66 Kieffer, 132. 
67 Kieffer, 132. 
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Domslutet som Johannesevangeliet beskriver ovan grundas i att människan hört ordet som 

Kristus talat och trott på Gud (Fadern) som sänt honom. De goda gärningarna blir sen en na-

turlig följd, en konsekvens av att människan ”… övergått från döden till livet.” (Joh. 5:24). 

 

Sammanfattning kap. 3 

Föreställningen om en hinsides tillvaro uttrycks på olika sätt genom berättelser i såväl det 

Gamla som det Nya testamentet. Förståelsen av dessa berättelser skiftar och utvecklas över 

tid. En gemensam nämnare är dock att domen över människan i grunden handlar om under 

vilka omständigheter hon skall tillbringa ett liv bortom det jordiska. Vad som avgör hur detta 

hinsides liv skall komma att gestalta sig utvecklas ytterligare i det följande stycket. 

Johannesevangeliet låter oss förstå att Guds dom är inte på väg, den finns redan närvarande i 

världen hos mänskligheten och den handlar om människans val mellan ljus och mörker, mel-

lan att tro och att inte tro. Väljer hon att inte tro, har hon därmed dömt sig själv. 

För Johannesevangeliets författare är kristologin viktigare än eskatologin vilket framgår av att 

evangeliet så kraftfullt hävdar avgörandet för Kristus. Mottagandet av honom och tron på ho-

nom är det centrala och avgörande för utfallet av domen. 

”Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas 

genom honom. Den 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.” (Joh.3:17-18). 

Alltså innebär ”Den aktuella domen”, den realiserade eskatologin, att Kristus är närvarande i 

världen och att varje enskild människa har möjlighet att fritt välja mellan att ta emot honom i 

tro eller att avstå. I själva valet utfaller också domen över väljaren. 

Det finns ett par tydliga varianter i tolkningen av vad den yttersta domen innebär. Den ena va-

rianten visar att domen ligger i människans förhållningssätt, hennes egen avgörelse för Kris-

tus. 

Detta uttrycks i termer av att höra hans röst, att ta emot honom i tro och i viljan att följa ho-

nom. Av det senare följer naturligt goda gärningar som goda frukter av det tidigare. 

Enligt denna syn, en realiserad eskatologi, så har människan i och med avgörelsen för Kristus 

övergått från död till liv och har, redan under sin livstid, del i det eviga livet. På så sätt räddad 

till livet har hon också undgått domen. 
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Den andra varianten betraktar domen som en slutgiltig utvärdering av människans liv och gär-

ningar. En genomlysning av juridisk karaktär som bedömer hur väl hon har förmått att leva 

sitt liv i förhållande till Guds vilja och beroende av utfallet följer evigt liv som lön alternativt 

Guds vrede som straff. 

Den israelitiska tron betraktar domen som ett gudomligt ingripande i jordiska förhållanden 

och över tid har idéutvecklingen rört sig från föreställningen om livets utslocknande efter den 

fysiska döden mot en förväntan om någon form av livets hinsides fortsättning. 

I Gamla Testamentets böcker Amos, Hosea och Jesaja förekommer spekulationer, dels om en 

bättre framtid för folket, dels att de avlidna ska uppstå för att sedan, efter avlagd räkenskap 

och på grundval av sina handlingar, åtskiljas till olika liv vilket uttrycks explicit i Daniels bok. 

Goda människor förväntas uppstå till ett lyckligt liv hos Gud medan de onda straffas genom 

ett evigt liv i plågor.  

Idén om att människans handlingar i jordelivet påverkar domens utfall och därmed livet efter 

den fysiska döden har med tiden utvecklats till att bli en självklarhet och hörnsten i Nya Tes-

tamentets förkunnelse.  

Johannes evangelium låter läsaren förstå att domen kommit med Jesus och att den faller över 

dem som inte tar emot honom, lyssnar till honom och tror på honom. Kristus är närvarande i 

världen och ”den aktuella domen” är uttryck för en realiserad eskatologi. 

Domen är pågående i realtid och handlar ytterst om människans vilja att i varje situation välja 

ljuset framför mörkret, tron på Kristus före otron. I själva valet utfaller också domen. Väljer 

människan mörkret, att inte ta emot Kristus i tro, har hon därmed dömt sig själv. 

Eskatologin i Johannesevangeliet skiljer sig på så sätt från de synoptiska evangeliernas eska-

tologi som inväntar en summerande dom över individens samlade handlingar under livstiden, 

”den yttersta domen”, vid Kristi återkomst och tidens slut. 

Kapitel fyra redogör för judisk teologi och tankegods aktuell vid tiden för Johannesevangeli-

ets tillkomst, särskilt binitarianismen inom judendomen. Därför blir det relevant att i det föl-

jande kapitlet söka svaret på arbetsfrågan 3, hur den första receptionen, utifrån samtidens teo-

logiska kontext, uppfattade begreppet ”Logos” och Guds delade personskap så som det fram-

ställs i Johannesprologen? 
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4. Domaren – Guds delade personskap 

 

4.1 Binitarianism 

Detta kapitel behandlar arbetsfråga 3, vars syfte i förhållande till uppsatsens problemformule-

ring är att belysa huruvida det vid tiden för Johannesevangeliets tillkomst förekom en förstå-

else av Gud som delad till sin person och om så var fallet, hur detta kan ha påverkat evangeli-

ets författare och första reception i synen på vem som ansvarar för domen över människan. 

Kapitlet behandlar därför den judiska binitarianismen, teologin om Gud som existerar som två 

skilda personer av samma väsen, och hur denna påverkats av samtida tankegods. Därefter ut-

vecklas hur detta tankemönster i sin tur kan ha påverkat författaren till Johannesevangeliet, i 

synnerhet vad avser prologen och hur begreppet ”logos” används, liksom mottagarnas bered-

skap att tolka evangeliets utsagor om domen och domaren. 

Arbetsfråga 3 har en avgörande betydelse för att besvara uppsatsens problemformulering då 

idén om Guds delade personskap utgör en grundläggande förutsättning för den fortsatta dis-

kussionen om vem som bär ansvaret för domslutet över människan, Gud eller Kristus. 

Binitarianism är benämningen av teologin om Gud som existerar som två skilda personer av 

samma väsen, i kristen kontext som Fadern och Sonen. Tord Larsson, uppmärksammar att den 

brittiske 1800-talsexegeten Brook Foss Westcott utan förbehåll tillämpar de klassiskt trini-

tariska begreppen ”väsen” och ”person” i sin förståelse av Johannesevangeliet.68 Jesus prokla-

mation i Joh. 10:30; ”Jag och Fadern är ett” motiverar slutsatsen Sonen är av samma väsen 

som Fadern men en annan, särskild person. 

Betydelsen av detta utvecklas på så sätt att det inte är Sonen och Fadern som är ett utan å ena 

sidan ”Jag”, det vill säga Kristus som på samma gång är gudomlig och mänsklig, och å den 

andra sidan ”Fadern”, som på samma gång är Fader till både Sonen och mänskligheten.69 
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Daniel Boyarin, behandlar i sin artikel The Gospel of the Memra: Jewish Binitarianism and 

the Prologue to John källorna för den tidiga kristendomens teologi och den unga kristenhetens 

förhållande till judendomen samt begreppet binitarianism i dess judiska kontext. Artikeln är 

belysande för min frågeställning om Gud eller Kristus som domare och vem som äger doms-

lutet, även om Boyarin inte behandlar den frågan primärt. 

Exegeter har hävdat att kristenheten så tidigt som under 130-talet tydligt avlägsnade sig från 

judiskt tankegods och öppnade sig alltmer för influenser av den omgivande grekisk-romerska 

kulturvärlden.70 

Detta framhävs enligt Boyarin inte bara av forskare i en kristen kontext och exemplifierar 

med Yitzhaq Baer, en ledande israelisk historiker, som menar att sprickan mellan judendom 

och kristendom var fullständig och definitiv efter Bar Kokhba-upproret år 135 v.t.71 

 

4.2 Logosteologin 

Logosteologin, som tidigt varit central inom kristenheten, har länge hållits för att vara exklu-

sivt kristen och inte ha något gemensamt med autentisk eller verklig palestinsk judendom.72  

Rudolf Bultmann läste till exempel Johannesprologen som en hymn vars källor står att finna 

utanför judendomens tankevärld och såg ursprunget snarare vara av gnostisk karaktär, till ex-

empel Mandeism.73  Därmed skulle kristendomen mycket tidigt ha brutit med judiskt tanke-

gods och Jesus judiska identitet. 

Bultmanns teori om prologens tankemässiga ursprung motsäger uppfattningen att logosteolo-

gin var en väl känd och integrerad del i den judiska tankevärlden under det första århundradet. 

Det senare skulle tala för att det vore lika troligt att judendom och kristendom förblev sam-

manflätade in mot 100-talets senare hälft då den rabbinska judendomen försökte att särskilja 

sig från sitt eget historiska arv som nu kommit att associeras med kristen logosteologi.74  

  

                                                           
70 Daniel Boyarin, The Gospel of the Memra: Jewish Binitarianism and the Prologue to John, (Harvard theological 
Review, vol. 94, nr. 3 jul 2001), 244. 
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73 Boyarin, 245. 
74 Boyarin, 246. 
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E. R. Goodenough behandlar logosteologin som en funktion av den dualistiska gudsbild som 

var aktuellt tankegods vid tiden för Johannesevangeliets tillkomst.75 Å ena sidan sökte man att 

skilja gudomen, som betraktades som evig och ouppnåelig, från all förbindelse med det mate-

riella och förgängliga. Samtidigt fanns ett starkt behov av Guds närvaro i skapelsen, en kon-

takt mellan det mänskliga, materiella och det gudomliga, absoluta. 

Ur denna strävan kommer begreppet ”Logos”, ”Guds ord”, att utkristalliseras till en länk som 

förbinder den transcendenta gudomen med skapelsen och mänskligheten. Tanken bottnar i det 

mänskliga behovet av en Gud som är upphöjd och mäktig bortom allt förgängligt och samti-

digt närvarande som det oförgängliga i det förgängliga.76 

Logos, är ett uttryck för Guds närvaro i tillvaron och Boyarin understryker hur helhjärtat det 

första århundradets judendom tagit till sig platonska tankemönster och låtit sin teologi präglas 

av dem. Sammantaget framstår logosteologin som ett gemensamt element i judisk och judisk-

kristen föreställningsvärld, vilket gör att vi inte kan betrakta logosteologi som en specifik pro-

dukt av kristenheten.77  

Att begreppet ”Memra” i Targum har en funktion som tangerar ”Logos” i Johannesevangeli-

ets prolog stöder tanken om ett gemensamt judiskt-kristet tankegods. Targum är den arame-

iska översättningen av Bibeln och Memra, som motsvarar det grekiska Logos, är begreppet 

för Guds skapande eller befallande ord som manifesterar Guds närvaro och makt i världen, 

jämför Genesis 1 och ”Logos” i Johannesprologen.78 

Reflektioner om Guds treeniga väsen kan ha haft sin upprinnelse ur judiska, icke-kristna utsa-

gor om den närvarande guden, alternativt Logos (Memra), Visheten (Sofia), eller till och med 

”Guds son”.79 

Filon Ioudaios, en grekisk-judisk filosof från Alexandria verksam vid vår tideräknings början, 

gör en nära koppling mellan Logos och Ljuset i försöken att finna en syntes mellan grekisk 

filosofi, främst platonism och stoicism och judisk teologi80 Filon förefaller tveka inför 
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motstridigheten mellan en separat existens för Logos, Guds Son, och en samtidig, total sam-

mansmältning med gudomen, men rör sig idémässigt åt det hållet. 

Filon betraktar Logos både som en del av Gud och en fristående existens, Ordet som Gud 

skapade i begynnelsen, för att kunna skapa skapelsen. Ordet är både Gud, och med Gud, på 

samma gång i Gud och bredvid Gud.81 

Filons Logos, som formats av såväl grekisk filosofi som av Torah, var på samma gång ett 

evigt begrepp inom Skaparen och själva redskapet, förutsättningen för att kunna skapa i tid 

och rum. I den senare aspekten erhåller Logos epitet som Son, Kung, Präst och Enfödd och 

kommer att förstås som en person.82 

Filons förståelse och användning av Logos ger honom en tidig plats bland logos-teologer och 

talar för att själva logosteologin har sitt ursprung inom judendomen. Uppfattningen om en 

Andra Gud, den synliga, personifierad i Ordet eller Visdomen var väletablerad inom den se-

mitiska språkkretsen, också bland judarna. Detta gäller framför allt Memra, Guds Ord.83 

I den aktuella begreppsvärlden betraktades Memra som överordnad änglarna i egenskap av 

den som verkställde Guds vilja. Sannolikt gjordes en åtskillnad mellan Gud och Memra när 

Memra uppfattades som ”Guds självuppenbarelse”.84 

Även om rabbinsk teologi motsatte sig all användning av Memra genom att förklara det som 

en heresi att tänka sig ”två krafter i himlen”, förekom det bland såväl rabbinernas företrädare 

som samtida att många judar, både i Palestina och i diaspora, höll fast vid förståelsen av 

Memra som en variant av en monoteistisk bekännelse.85  Det är sannolikt att Memra är nära 

besläktat med Logos i logosteologin så som den framträder i olika kristna varianter. 

Vidare måste Memra förstås som mer än ett namn. Memra, Logos fyller, liksom Sofia, en 

funktion som har utvecklats inom judendomen för att möjliggöra en teologi om Gud som tran-

scendent och ändå verksam i skapelsen. Memra har då kommit att uppfattas som ett självstän-

digt, gudomligt väsen.86  
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Johannesprologen kommer senare att leda förståelsen av Guds väsen bort från den judiska 

kontexten, inte främst genom logosteologin, utan genom att i prologens fjortonde vers föra in 

och betona inkarnationen av Logos; ”Och Ordet blev människa och bodde ibland oss …” 

(Joh. 1:14) 

Jag delar Boyarins uppfattning att när den inkarnerade kristologins ankomst förkunnas med; ” 

Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο…”, ”Ordet blev kött (människa)”, tar de tidiga Jesusföljarnas för-

ståelse av begreppet Logos ett spår som kommer att avlägsna dem från det judiska samman-

hanget.87  

Sammanfattningsvis gäller att redan tidigt i judendomens tankevärld fanns en uppfattning om 

att Gud, om än absolut, upphöjd och avlägsen, verkar aktivt i tiden och rummet. Om Gud 

skulle vara transcendent och samtidigt först skapa skapelsen för att därefter vara närvarande 

och verksam i samma skapelse, förutsatte det i första århundradets tankevärld en avgränsad 

existens som möjliggör att den transcendenta gudomen inte befläckas av det materiella. Denna 

existens benämns manifesterad som Memra, Logos, Guds Ord och är den som utför, som gör 

Guds vilja. Det ligger nära tillhands att Ordet får personliga drag. 

Binitarianismen, Guds delade personskap är alltså en nödvändig och välbekant konstruktion 

inom den judiska teologin när begreppet Logos presenteras i Johannesevangeliets prolog. 

Att författaren till Johannesevangeliet är förtrogen med och använder sig av referenser till det 

judiska tankegodset förefaller vara uppenbart då föreställningen om en gudom som till sin na-

tur rymmer flera existenser var väl etablerad under det första århundradet efter Kristus. 

I det följande stycket utvecklar jag hur binitarianismen inom den judiska teologin och Johan-

nesprologen berör uppsatsens problemformulering avseende dom och domare. 

  

                                                           
87 Boyarin, 261. 
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4.3 Johannesprologen och begreppet Logos (Joh. 1:1–18) 

Johannesprologen behandlar varken dom eller domare explicit, men texten är relevant då för-

ståelsen av Logosbegreppet har en avgörande betydelse för synen på såväl det ena som det 

andra. Logos har undersökts och tolkats på ett flertal sätt och forskare har kommit fram till 

olika slutsatser. 

Vi påminner oss om att Jauss hävdar att om människan alltid håller sig till det för stunden rå-

dande tankesättet, och inte ifrågasätter det välbekanta, kommer hon aldrig till nya insikter. 

Därför är det viktigt att som läsare av en text, i detta fall Johannesprologen, försöka vidga sin 

förståelse av textens bakgrund, i synnerhet den första receptionen. 

För kristenheten är det centralt att Gud tog mänsklig gestalt i Kristus, den utlovade Messias, 

och prologen blir som en nyckel till tolkningen av hela evangeliet.88 Denna förståelse av lo-

gosteorin avlägsnar den från det judiska sammanhang inom vilket texten sannolikt skapades.89 

Vishetslitteraturen från det andra templets tid innehåller nära paralleller till prologen. Vis-

heten (Sofia) beskrivs som närvarande vid skapelsen och att finna visdom är att få liv, jämför 

Johannesprologen där Ordet är källan till livet (Joh. 1:3–4).90 

Sannolikt har Johannesevangeliets författare låtit sig inspireras av skapelseberättelsen i Gene-

sis 1 under arbetet med evangeliets prolog.91 

Bultmann hävdar för sin del att skapelsens fullbordan genom Logos inte gör Gud overksam i 

det som nu sker och menar att Logos inte ska förstås som medlaren mellan den transcendenta 

Guden och den immanenta världen då det är Gud själv som agerar i uppenbarelsen.92  

Jag menar att Bultmann bortser från verser som talar för ett delat personskap mellan Gud och 

Kristus, vilket utvecklas i kapitel fyra. Själva språkbruket i Johannesprologen öppnar för en 

tolkning närmare Boyarins teori om Memra, att se Gud och Kristus som två aspekter av 

samma gudom. 

                                                           
88 Joh. 1:14 – Ordet blev kött. 
89 Boyarin, 261. 
90 Smith, 18. 
91 Smith, 19. 
92 Larsson, 197. 
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I Joh. 1:18 står det; ”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära 

Fadern, han har förklarat honom för oss”. Jag noterar att sonen, benämns som ”gud” med inle-

dande bokstav som gemen istället för versal. 

I den grekiska grundtexten görs samma åtskillnad; Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς 

θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.93 Θεὸν, ”Gud”, stavas generellt med 

majuskel i grundtexten. 

I exemplet ”Den ende sonen, själv gud”, läser grundtexten ”gud” med minuskel. Det förefaller 

som om prologens författare, inspirerad av vishetslitteraturen där Memra ska förstås som ett 

eget gudomligt väsen, velat understryka Guds delade personskap och peka på att ”Logos” in-

karnerats i personen Jesus. 

 

4.4 Domaren 

Som jag skrev i inledningen proklamerar den Apostoliska trosbekännelsen att det är Sonen 

som förfogar över domen med makt att döma levande och döda. Den dömande aktiviteten 

nämns inte i anslutning till Fadern och Anden. 

Larsson ger i sin avhandling God in the Fourth Gospel bilden av ett mynt med vilken han be-

skriver Bultmanns resonemang om Jesu person. Larsson skriver; "Accordingly, one side of 

the coin is that God is revealed only in Jesus. The other side of the coin is that Jesus really re-

veals God. Jesus is nothing in himself”.94   

Exemplet utgår från att Bultmann driver tesen att Gud och Sonen ska förstås som ett. Genom 

att uppenbara sig själv i Sonen, är det i själva verket Gud (Fadern) som dömer mänskligheten 

och domen sker i nutid.95 Därmed skulle Sonens roll vara så passiv att det är svårt att se en 

särskild funktion för honom, annan än att vara kärlet som uppenbarar Gud i inkarnationen. 

Samtidigt pekar Bultmann på att Johannesevangeliets författare i Joh. 5:19–30 söker jämställa 

Kristus och Guds verksamhet gällande domen.96  

  

                                                           
93 Eberhard Nestle, Erwin Nestle Aland, Barbara Aland & Kurt Aland, (red.), Novum Testamentum Graece, 28.  
(Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaf, 2012), 292. 
94 Larsson, 182. 
95 Larsson, 191f. 
96 Bultmann, 247. 
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När Sonen agerar som Fadern gör, är det Jesus som utför de verk som är karakteristiska för 

Gud, till exempel när han uppväcker döda och ger liv. I den meningen blir Sonens roll snarlik 

den judiska förståelsen av Memra som det fristående redskapet för Guds handlande, vilket 

öppnar för tolkningen att Bultmann bejakar en delning i två personer av samma väsen.  

Ännu en inkonsekvens i tankens riktning är att Bultmann betraktar Jesus som en fristående 

part, inte i rollen som Uppenbararen, men väl i rollen som Medlaren i relationen mellan Gud 

och mänskligheten, ”Gottesverhältnis”97 

Johannesevangeliet uttrycker upprepade gånger att Kristus är skild från och underordnad Gud: 

Joh. 5:19; ” Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra 

något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. 

Joh. 5:30; ” Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är 

rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. 

Joh. 7:16; ” Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.” 

Joh. 8:16; ”Om jag ändå dömer är min dom riktig, eftersom jag inte är ensam; 

han som har sänt mig är med mig.” 

Joh. 8:28; ”Och Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den 

jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig.” 

Joh. 12:49; Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig 

vad jag skall säga och vad jag skall tala.” 

Joh. 14:10; ” Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar 

jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.” 

Det framstår också som klart att Gud i fråga om domen har överlåtit den dömande funktionen 

till Kristus, Joh. 5:22; ”Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen…” 

Evangeliet talar för en förståelse av Gud och Kristus som separerade från varandra. Några ex-

empel som styrker detta är Jesu tilltal i Joh. 17:3; ”Och detta är det eviga livet: att de känner 

dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus”, samt Jesu proklamat-

ion i avskedstalet Joh. 14:28; ”Fadern är större än jag”.  

                                                           
97 Larsson, 180–181, (not 48). 
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Sammanfattning kap. 4 

Det är sannolikt att ”Logos” och Guds delade personskap som det framställs i Johannesprolo-

gen, kändes igen av de första mottagarna utifrån det judiska logosbegreppet som var ett utryck 

för tidens dualistiska gudsbild, där man ville förena gudomens höga ouppnåelighet med beho-

vet av Guds närvaro i skapelsen, en kontakt mellan det mänskliga, materiella och det gudom-

liga, absoluta. 

Genomgången av den judiska binitarianismen ger vid handen att uppfattningen om en ”Andra 

Gud”, den synliga, personifierad i Ordet eller Visdomen var väletablerad inom den semitiska 

språkkretsen, också bland judarna och att logosteologin har sitt ursprung inom judendomen.  

Det senare styrks av Filons tidiga användning av Logosbegreppet. Därför kan vi inte betrakta 

logosteologi som en specifik produkt av kristenheten.98  Tvärtom visar Boyarin på logosteolo-

gin som ett gemensamt element i judisk och judisk-kristen föreställningsvärld. 

Begreppet ”Logos”, ”Guds ord”, utkristalliseras till en länk som förbinder den transcendenta 

gudomen med skapelsen och mänskligheten.99 Att Johannes evangelium beskriver förhållan-

det mellan Gud och Kristus på det sättet talar för att textens första mottagare var en specifik 

grupp, bekant med samtidens teologi, men försatt i en ny kontext.  

Nu påminner vi oss om Gadamers elev, Hans Robert Jauss, som menar att vår förståelse av 

hur en text mottagits av sin samtid, dess första reception, fördjupas om vi studerar hur den in-

fluerats av samtida texter och hur mottagarnas förväntningar på texten präglats av att dess 

genre och temata redan var kända och därigenom påverkade deras tolkning av densamma.100 

Därmed besvaras arbetsfrågan 3 med att när den första receptionen möter Johannesevangeliets 

prolog gör de det med en igenkännande förförståelse av logosbegreppet och när de läser vi-

dare i evangeliet är inte heller tanken om Guds delade personskap så som det framställs ge-

nom ”Fadern” och ”Sonen” obekant för dem. Johannesevangeliets författare uttrycker med 

avsikt ett delat personskap mellan Gud och Kristus och tankemodellen är välbekant för såväl 

honom som för evangeliets första reception. 

  

                                                           
98 Boyarin, 248. 
99 Boyarin, 247. 
100 Parris, 140. 
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Logosbegreppet var väletablerat inom den judiska binitarianismen. Bilden av den avlägsne 

Guden som måste hållas obefläckad av den skapelse han skapat, samtidigt som han måste vara 

närvarande och verksam i densamma, löses genom att Memra, Logos meddelar Guds vilja och 

verkställer Guds beslut i skapelsen. Tanken om Guds delade personskap känns alltså igen av 

evangeliets samtid och dess första reception, gruppen som Johannesevangeliets författare skri-

ver för. 

Johannesevangeliets antagonistiska anslag gentemot οἱ Ἰουδαῖοι, ” judarna”, stärker tesen om 

att textens första mottagare var en specifik grupp Jesusföljare med behov av att markera sin 

särart gentemot såväl den lokala synagogan som en bredare grupp judiska Jesusföljare.101  

Logosteologin i Johannesprologen har aldrig varit exklusivt kristen, utan sannolikt ett element 

med sitt ursprung i judendomen, som senare blivit gemensamt gods i judisk-kristen föreställ-

ningsvärld. Därmed kan prologens logosteologi också betraktas som stöd för teorin att juden-

dom och kristendom förblivit sammanflätade långt in på 100-talet v.t. 

Med anknytning till min problemformulering om dom och domare i Johannesevangeliet, samt 

den samtida föreställningsvärldens tankar om Gud som samtidigt transcendent och immanent, 

kan man, kommen så långt i undersökningen, hävda att Gud i judisk kontext äger domen, 

själva fastställandet och att Memra, Logos, skulle förkunna och verkställa domslutet. På 

samma sätt skulle det i en kristen kontext och med trinitarisk terminologi, vara Sonens, Lo-

gos, uppgift att förkunna och verkställa den dom som Fadern fastslagit. 

  

                                                           
101 Levine & Brettler, 154. 
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5. Diskussion och slutsatser – Domslut och domare  

 

Inledningsvis konstaterade jag att Johannesevangeliet presenterar ett antal utsagor som före-

faller motsäga varandra avseende domen och dömandet av mänskligheten. Uppsatsens syfte är 

att genom en undersökning av hur Johannesevangeliets framställning av dom och dömande 

uppfattats, med särskilt fokus på den första receptionen, tillföra bibelforskningen och dogma-

tiken ett förtydligande av vad dom innebär och vem som bär ansvaret för att döma människan. 

Sålunda har uppsatsen givits följande problemformulering; 

Vad innebär domen i Johannesevangeliet och vem bär ansvar för domslutet över människan, 

Gud eller Kristus? 

 

I undersökningen har jag utgått från följande tre arbetsfrågor: 

1) Vilka var Johannesevangeliets första mottagare, den första receptionen? 

2) Hur uppfattade, utifrån samtidens kulturella och teologiska kontext, den första recept-

ionen Johannesevangeliets utsagor om domen över människan?  

3) Hur uppfattade den första receptionen, utifrån samtidens kulturella och teologiska kon-

text, begreppet ”Logos” och Guds delade personskap så som det framställs i Johanne-

sevangeliet, med särskilt fokus på domen och den dömande makten? 

 

5.1 Den första receptionen – Johannesevangeliets första mottagare 

Min undersökning pekar på att evangeliets författare i den rådande kontexten vill understryka 

vikten av att ”ta emot Kristus” med avsikten att stärka identiteten och samhörigheten i den 

grupp som han skriver för och samtidigt markera gruppens särprägel gentemot omgiv-

ningen.102 Om man jämför Johannesevangeliet med de synoptiska evangeliernas presentation 

av Jesus ursprung och vilken betydelse det tillmäts, så framstår det som om författaren till det 

förra närmast ignorerar Jesus judiska härkomst.103 I de synoptiska evangelierna är Jesus ju-

diska ursprung viktigt då det tydligt leder hans härkomst till såväl David som Abraham. 

  

                                                           
102 Brown, The community of the beloved disciple, 36. 
103 Smith, 49. 



39 
 

I Johannesevangeliet kan man däremot ana bakomliggande och avgörande konflikter, vilka 

förmodligen är en del av textens förhistoria.104 Det verkar som om författaren försöker att se-

parera Jesus och hans lärjungar från den judiska gemenskapen105 och evangeliet uppvisar en 

påtagligt antagonistisk språkdräkt när det uttalar sig om judarna.106 

Begreppet οἱ Ἰουδαῖοι, ”judarna”, är centralt och förekommer fler än sjuttio gånger i evange-

liet.107 οἱ Ἰουδαῖοι används aldrig för att beskriva Jesu lärjungar eller andra anhängare av Je-

sus, trots att dessa med stor sannolikhet var av judisk härkomst, såväl etniskt som religiöst. 

Inte heller Jesus identifieras som jude i evangeliet, med ett enda undantag, av den samariska 

kvinnan vid Sykars brunn (Joh. 4:9).108 

För övrigt används begreppet ”judarna” genomgående i en negativ betydelse, också såtillvida 

att författaren använder det som en benämning av dem som inte tror, de som inte lyssnar till 

Jesu röst,109 och kommer också att inbegripa dem som bär ansvar för dödsdomen över Jesus 

och senare, förföljelsen av hans anhängare.110 

Detta stärker uppfattningen att texten är skriven under en brytningstid, i en judisk kontext, för 

en grupp av Jesusföljare som vill markera sin särart. Det förefaller som om Johannesevange-

liet författare vill motivera gruppen och stärka dess identitet i en uppbrottsprocess genom att 

distansera den från en judisk kommunitet som i den historiska kontexten var satt under stark 

press, såväl externt som internt. 

Sammantaget talar detta för att Johannesevangeliet bygger en egen teologi inom en grupp med 

behov av att forma en egen, ny identitet gentemot sina judiska rötter och svaret på arbetsfrå-

gan 1, vilka som var Johannesevangeliets första reception, skulle då vara en grupp av Jesus-

troende judar inbegripna i en process att bryta med synagogan och sitt judiska arv, samtidigt 

som de ännu särskiljer sig från andra jesusföljare. 

  

                                                           
104 Mitternacht & Runesson, 231. 
105 Smith, 49. 
106 Bauckham, The Gospel of John and Christian theology, 144. 
107  Levine & Brettler, 155. 
108 Levine & Brettler, 156. 
109 Reinhartz, 61. 
110 Reinhartz, 20. 
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5.2 Logos och Guds delade personskap 

Ur strävan att åtskilja gudomen från skapelsen och ändå tillåta skaparen att vara verksam i det 

skapade, utvecklades i den judiska teologin begreppet ”Memra”, ”Logos”, ”Guds ord”, till en 

länk som förbinder den transcendenta gudomen med skapelsen och mänskligheten. Tanken 

bottnar i det mänskliga behovet av en Gud som är upphöjd och mäktig bortom allt förgängligt 

och samtidigt närvarande som det oförgängliga i det förgängliga. 

Genomgången av den judiska binitarianismen ger vid handen att uppfattningen om en ”Andra 

Gud”, den synliga, personifierad i Ordet eller Visdomen var väletablerad inom den semitiska 

språkkretsen, också bland judarna och att logosteologin har sitt ursprung inom judendomen.  

Det senare styrks av Filons tidiga användning av Logosbegreppet och därför kan vi inte be-

trakta logosteologi som en specifik produkt av kristenheten.111  Tvärtom visar Boyarin på lo-

gosteologin som ett gemensamt element i judisk och judisk-kristen föreställningsvärld. 

Författaren till Johannesprologen är förtrogen med och använder medvetet referenser till det 

judiska tankegodset vid tiden för evangeliets tillkomst. Förståelsen av en gudom som till sin 

natur rymmer flera existenser var allmänt känd och evangeliets första mottagare närmade sig 

texten med denna förförståelse.112 

Att Johannesevangeliets författare inte anser det vara nödvändigt att förklara Logosbegreppet 

utgör ytterligare stöd för teorin att den första receptionen var präglad av samtidens dualistiska 

tankegods och bekant med teologin från det andra templets tid113 liksom logosbegreppet som 

en funktion inom densamma.114 

Så kan textens motsägelsefulla utsagor ses som uttryck för judisk binitarianism i en brytnings-

tid strax efter templets förstörelse år 70 v.t. och synliggör spänningen mellan en förståelse av 

Logos som å ena sidan Memra, redskapet som förverkligar den upphöjde och frånvarande gu-

dens vilja i skapelsen, och å den andra sidan, det inkarnerade Logos som är den absolute gu-

den, (Fadern) personligen närvarande och verksam i skapelsen genom Kristus (Sonen).115  

  

                                                           
111 Boyarin, 248. 
112 Levine & Brettler, 546 ff. 
113 Levine & Brettler, 546 ff. 
114 Boyarin, 247, 249. 
115 Boyarin, 247, 255. 
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Två aspekter av en gudom, och Fadern har anförtrott all dom åt Sonen som har sänts till värl-

den för att rädda den. Att Johannesevangeliet beskriver förhållandet mellan Gud och Kristus 

på det sättet talar åter igen för att textens första mottagare var en specifik grupp, bekant med 

samtidens teologi, men försatt i en ny kontext. 

När Johannesevangeliet författas, år 90–100 v.t., är tanken ännu under utveckling, den är inte 

färdigformad och landar inte som en dogm hos de första mottagarna, men den sätter tankar 

om tolkning och förståelse i rörelse. Därigenom torde Johannesevangeliet ha haft en avgö-

rande betydelse i ett paradigmskifte inom den judiska teologin.116 

Gadamers elev, Hans Robert Jauss, menar att vår förståelse av hur en text mottagits av sin 

samtid, dess första reception, fördjupas om vi studerar hur den influerats av samtida texter och 

hur mottagarnas förväntningar på en ny text präglats av att dess genre och temata redan var 

kända och därigenom påverkade deras tolkning av densamma.117 

När den första receptionen möter Johannesevangeliets prolog gör de det med en igenkännande 

förförståelse av logosbegreppet och när de läser vidare i evangeliet är inte heller tanken om 

Guds delade personskap så som det framställs genom ”Fadern” och ”Sonen” obekant för dem. 

 

5.3 Dom och Domare 

I Johannesevangeliets tredje kapitel förklaras att Jesus kommit till världen för att den skulle 

räddas undan domen genom honom, inte dömas av honom; ”Ty Gud sände inte sin son till 

världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom” (Joh. 3:17). 

I det femte kapitlet får läsaren veta att Fadern överlåtit åt Sonen att döma mänskligheten då 

Jesus säger; ”Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen…” (Joh. 5:22) 

och fortsätter ”… och han (Fadern) har gett honom (Sonen) makt att hålla dom, eftersom han 

är Människosonen.” (Joh. 5:27). 

Här rymmer de motsägelsefulla utsagorna en spänning angående Sonens roll. Utifrån samtida 

judisk-teologisk kontext, ansågs Gud vara den som äger domen, såväl bedömning som själva 

utmätandet, och Memra-Logos ha funktionen att meddela och verkställa Guds domslut.118  

                                                           
116 Boyarin, 261. 
117 Parris, 140. 
118 Boyarin, 255. 
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På samma sätt skulle det då, i en kristen kontext och med trinitariska termer, vara Sonens, Lo-

gos, uppgift att meddela det utslag och verkställa den dom som Fadern fastslagit. En sådan 

förståelse innebär en rak tolkningsöverföring av det traditionellt judiska logosbegreppet, en 

fortsatt tillämpning av ett känt mönster i en ny kontext. 

 

5.3.1 Domaren – det inkarnerade Logos 

Genom att i prologen låta läsaren ana att denne Jesus som evangeliet skall vittna om faktiskt 

är det inkarnerade ”Logos”, öppnar Johannesevangeliets författare för läsarens förståelse att 

allt, också domen, förändrats på ett avgörande sätt i och med Jesus ankomst. 

Johannesevangeliets första reception utgör ett teologiskt paradigmskifte med sitt ursprung i 

den judiska binitarianismen. Prologen bidrar till att ge evangeliets första mottagare ett nytt 

perspektiv av Guds väsen i sin judiska kontext, inte främst genom Logosteologin, utan genom 

att i prologens 14.e vers föra in och betona inkarnationen av Logos.119 

Logosbegreppets gradvisa betydelseförskjutning innebär att förståelsen av ett rådande teolo-

giskt mönster där Gud måste vara avskild från skapelsen, personligen frånvarande men ändå 

närvarande genom den aktivitet som den separerade Memra utför, steg för steg kommer att er-

sättas av Logosbegreppet i ljuset av inkarnationen. 

Om Jesus är Logos, som prologen till Johannesevangeliet antyder och textens fortsättning be-

rättar, är Gud personligen närvarande och verksam i skapelsen. Gruppen av judiska Jesusföl-

jare, som sannolikt närde en betydande messiaslängtan i den historiska kontexten vid Johan-

nesevangeliets första reception, förskjuts genom prologens betoning av inkarnationen i sin 

förståelse av det redan välkända logosbegreppet och går vidare i en utveckling till Kristusbe-

kännare. 

Det är troligt att Kristus i ljuset av inkarnationen inte uppfattades som Memra-Logos, alltså 

åtskild från Gud och markerande Guds närvaro som aktivitet i skapelsen. Kristus förstås istäl-

let som ”Människosonen” i vilken man ser Gud som faktiskt och personligen närvarande, 

verksam i skapelsen och som därmed flyttat såväl frälsningen som domen in i densamma. 

                                                           
119 Boyarin, 261. 
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Evangeliet ger läsaren stöd i en förståelse som innebär att Kristus utövar domen över mänsk-

ligheten då Jesus uttalar; ”Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen…” 

(Joh. 5:22) 

I Joh. 3:17–18 finner vi vad som förefaller vara en motsägelse och som skapar den intressanta 

spänning som fick mig att välja ämne för uppsatsen; ”Ty Gud sände inte sin son till världen 

för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den 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.”. 

I det följande skall vi se att denna utsaga (Joh. 3:17–18) inte motsäger den föregående (Joh. 

5:22) i det att domen över människan, så som den framställs i Johannesevangeliet, inte i första 

hand avser ett friande eller fällande domslut som föregåtts av en rannsakan, utan istället avser 

den enskilda människans förhållningssätt till Kristus vid mötet med hans ord och person. 

 

5.3.2 Domen – människans förhållningssätt till det inkarnerade Logos 

För Johannesevangeliets författare är kristologin viktigare än eskatologin vilket framgår av att 

evangeliet så kraftfullt hävdar avgörandet för Kristus. Mottagandet av honom och tron på ho-

nom är det centrala och avgörande för utfallet av domen. 

Johannesevangeliet låter oss förstå att Guds dom inte är på väg, den finns redan närvarande i 

världen hos mänskligheten och den handlar om människans val mellan ljus och mörker, mel-

lan att tro och att inte tro. Väljer hon att inte tro, har hon därmed dömt sig själv. 

Trots att författaren inte nämner det specifikt så handlar det om att eskatologin realiseras i och 

med inkarnationen, (Joh. 1:14). Guds dom finns redan i världen ”boende” bland mänsklig-

heten och handlar om ljuset som genom Jesus kom att bli uppenbarat i världen.120 

Eftersom Sonens uppgift enligt evangeliet är att vara Räddaren så blir Sonen också Domaren 

över den som inte tar emot honom. Av det att man avstår från räddningen, följer domen; 

”Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har 

talat skall döma honom på den sista dagen.” (Joh. 12:48). 

 

                                                           
120 Bultmann, 157. 
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Spänningen mellan utsagorna om dom och domare i Johannesevangeliet handlar därmed inte 

primärt om huruvida Sonen dömer eller inte, utan om vad domen är. Om domen förstås som 

den aktuella, den som sker med konsekvens i realtid, handlar domen om valet att ta emot 

Kristus.121 

Det handlar om dem som ser och tror, kontra dem som inte ser och inte tror.122 Att vara se-

ende kontra att vara blind är relaterat till tanken om ljuset och mörkret. Ljuset utmärker fräls-

ningen som ges åt den som tar emot och tror på Kristus och mörkret ska förstås som männi-

skans bortvändhet från Gud.123  

”Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas 

genom honom. Den 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.” (Joh.3:17–18). 

Alltså innebär ”Den aktuella domen”, den realiserade eskatologin, att Kristus är närvarande i 

världen och att varje enskild människa har möjlighet att fritt välja mellan att ta emot honom i 

tro eller att avstå. I själva valet utfaller också domen över väljaren. 

Det finns ingen bättre lämpad att avgöra vem som har tagit emot honom och vem som har av-

stått än Kristus själv, det inkarnerade Logos, ”Människosonen”, ”… och han (Fadern) har gett 

honom (Sonen) makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.” (Joh. 5:27). 

 

  

                                                           
121 Bultmann, 340. 
122 Eriksson, 187. 
123 Bultmann, 340. 
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5.4 Dom och Domare i Johannesevangeliet – Slutsatser 

 

5.4.1 Vad innebär domen i Johannesevangeliet? 

Domen över människan förstås avgöra under vilka omständigheter hon skall tillbringa ett liv 

bortom det jordiska och hur den utfaller avgörs av om hon tagit emot Kristus eller inte. 

Den realiserade eskatologin som Johannesevangeliet presenterar tillför att i själva mötet med 

Kristus, det inkarnerade Logos, avgör den enskilda människans förhållningssätt till honom om 

hon redan här och nu i jordelivet har del i det eviga livet. 

På så sätt framställer Johannesevangeliet Kristus som både Domaren och Räddaren. 

Den som hör hans röst och tar emot honom i tro har mött sin Domare, och Räddare, och valt 

att låta sig räddas till evigt liv. Den människa som inte tar emot honom har mött sin Domare, 

och Räddare, och dömt sig själv i det att hon inte lyssnat till hans röst och tagit emot honom i 

tro. Därmed har hon tagit avstånd från Räddaren och går miste om räddningen till evigt liv. 

 

5.4.2 Vem ansvarar för domslutet över människan, Gud eller Kristus? 

Svaret på frågan är Kristus, Sonen som på samma gång betraktas som mänsklighetens Do-

mare och Räddare. I den egenskapen utövar Kristus makten att döma i det att Gud överlåtit 

domen helt till honom, nämligen att avgöra vem som tagit emot honom och vem som avstått. 
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Sammanfattning  

 

Denna uppsats behandlar ett centralt ämne inom bibeltolkning med direkt relevans för dogma-

tiken och avser att undersöka hur Johannesevangeliet framställer domen och dömandet, samt 

hur evangeliet uppfattats, särskilt av dess tidigaste läsare, den så kallade första receptionen. 

Undersökningens syfte är att genom ett studium av vilka som utgjorde Johannesevangeliets 

första reception och den historiska, kulturella och teologiska kontext i vilken de befann sig, nå 

en fördjupad förståelse av författarens avsikt med texten och på så sätt tillföra bibelforsk-

ningen och dogmatiken en tydligare bild av vad domen innebär och vem som bär ansvaret för 

att döma människan. Med den utgångspunkten är uppsatsens problemformulering: 

Vad innebär domen i Johannesevangeliet och vem bär ansvar för domslutet över människan, 

Gud eller Kristus? 

Evangeliets författare förefaller vara väl förankrad i den judiska tankevärlden och använder 

medvetet referenser ur den judiska logosteologin, vilken söker skilja en oförgänglig gudom 

från beröring med den förgängliga skapelsen samtidigt som samma gudom är verksam inom 

den. Mycket talar för att texten vänder sig till en specifik grupp av Jesusföljare av judiskt ur-

sprung, såväl etniskt som kulturellt och religiöst. Begreppet οἱ Ἰουδαῖοι ”judarna” används 

konsekvent negativt av Johannesevangeliets författare. Detta stärker uppfattningen att texten 

är skriven under en brytningstid, i en judisk kontext, för en grupp av Jesusföljare som vill 

värna sin särart. Johannesevangeliet bygger en egen teologi för en grupp med behov av att 

forma och markera sin identitet gentemot sina judiska rötter. Johannesevangeliets första re-

ception, skulle då vara en grupp av Jesustroende judar inbegripna i en process att bryta med 

synagogan och sitt judiska arv, samtidigt som de ännu särskiljer sig från andra jesusföljare. 

Den israelitiska tron har rört sig från föreställningen om livets utslocknande efter den fysiska 

döden mot en förväntan om någon form av livets hinsides fortsättning. Föreställningen om 

denna tillvaro skildras på olika sätt, en gemensam nämnare är dock att domen över människan 

i grunden handlar om under vilka omständigheter hon skall tillbringa ett liv bortom det jor-

diska. Den realiserade eskatologin innebär att Kristus genom inkarnationen är närvarande i 

världen och att varje enskild människa har möjlighet att fritt välja mellan att ta emot honom i 

tro eller att avstå. 
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I själva valet utfaller också domen över väljaren. Enligt denna realiserade eskatologi har män-

niskan, i och med avgörelsen för Kristus, övergått från död till liv och har, redan under sin 

livstid, del i det eviga livet. På så sätt räddad till livet undgår hon också domen. 

Det är sannolikt att ”Logos” och Guds delade personskap som det framställs i Johannesprolo-

gen, kändes igen av de första mottagarna utifrån det judiska logosbegreppet som var ett utryck 

för tidens dualistiska gudsbild, där man ville förena gudomens höga ouppnåelighet med beho-

vet av Guds närvaro i skapelsen, en kontakt mellan det mänskliga, materiella och det gudom-

liga, absoluta. Genomgången av den judiska binitarianismen ger vid handen att uppfattningen 

om en ”Andra Gud”, den synliga, personifierad i Memra eller ”Logos”, förstås som en länk 

som förbinder den transcendenta gudomen med skapelsen och mänskligheten. 

Johannesevangeliets författare uttrycker med avsikt ett delat personskap mellan Gud och Kris-

tus och Guds delade personskap känns igen av gruppen som Johannesevangeliets författare 

skriver för. Med det sagt och med stöd i det explicita tillkännagivandet i Joh. 5:22; ”Och Fa-

dern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen…”, är svaret på uppsatsens problem-

formulering att domen över människan avgör under vilka omständigheter hon skall tillbringa 

ett liv bortom det jordiska och hur den utfaller avgörs av om hon tagit emot Kristus eller inte. 

Den som inte tar emot honom har mött sin domare och dömt sig själv i det att hon inte lyssnat 

till hans röst och tagit emot honom i tro. Kristus, Sonen, som på samma gång är mänsklighet-

ens Räddare och Domare utövar makten att döma i det att Gud överlåtit domen helt till ho-

nom, nämligen att avgöra vem som tagit emot honom och vem som avstått.  
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