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Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det 
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelgui-
den till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibel-
bok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att 
skapa ett bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis 
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett 
omfattande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD
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1 JOH 1:1–2:2  VÄLKOMMEN IN I GEMENSKAPEN!

”Since 1895” – kanske har du läst någonting liknande i reklamen för en 
restaurang, ett klädesmärke eller något annat företag. Genom att berätta 
att de är gamla i gemet, vill företagen kommunicera att de har ett starkt 
existensberättigande och håller i längden. Ålder och ursprung signalerar 
nämligen företräde. När Johannes öppnar sitt brev gör han på samma 
sätt: Han konstaterar att Jesus fanns först. För Jesus har varit till från 
beg ynnelsen av hela skapelsen, v 1.

Han kallar honom dock inte Jesus utan livets ord, v 1. Det var genom 
att tala ut sitt ord som Gud en gång skapade världen och gav den liv, 
och när han nu vill återupprätta den sänder han återigen ut sitt ord 
för att påbörja en nyskapelse, eller omskapelse. Johannes öppnade sitt 
evangelium med att förklara att det eviga liv som fanns ”i begynnelsen 
… hos Gud” genom Jesus ”blev människa och bodde bland oss” så att 
”vi såg hans härlighet”, Johannesevangeliet 1:1 och 1:14. På liknande vis 
öppnar han detta brev med att konstatera det häpnadsväckande faktum 
att Johannes själv – tillsammans med många andra – fick höra, med egna 
ögon se och rent fysiskt ta på detta eviga liv, som genom Jesus har blivit 
synligt för oss, v 1–2.

Anledningen till att Johannes skriver detta brev är för att också ni skall 
vara med i vår gemenskap … med Fadern och hans son Jesus Kristus, v 3. Liksom 
ett kompisgäng bjuder in en ny vän i gemenskapen, bjuder Johannes 
in oss i den gemenskap som han redan har med den evige Fadern och 
Sonen. Har du fått ett bättre inbjudningskort än detta någon gång? Ändå 
skriver han inte bara för vår skull, utan också för sin egen, för att vår glädje 
skall bli fullkomlig, v 4. Ingenting gläder nämligen Johannes mer än att få 
fler vänner i gudsgemenskapen – fler vänner att älska och att bli älskad 
av.

Budskapet som han har att förmedla är att Gud är ljus, v 5 (en beskriv-
ning som ofta förekommer i Johannesevangeliet, och ett par gånger i 
detta brev). Liksom ljuset gör det möjligt för oss att urskilja vår omgiv-
ning, så gör också Gud de andliga tingen synliga för oss. I Guds ljus 

FÖRSTA JOHANNESBREVET 1:1–2:2
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finns ingen tvetydighet eller lömskhet, inga hemligheter eller lögner – 
där ligger allting synligt. Vänskaper blir svåra att odla om man inte är 
sann med varandra, men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi 
gemenskap med varandra, v 7. Ljuset har dock också en annan effekt, som 
varje fönsterputsare känner väl till: Där ljuset lyser som starkast, framträ-
der också smutsen som tydligast. Det är därför som synden ses tydligare 
ju närmare vi kommer Gud. 

Att se sin synd kan dock vara smärtsamt, liksom det kan vara smärt-
samt att av sin läkare få reda på att man är svårt sjuk. Somliga människor 
väljer att intala sig själva att de inte är sjuka eller att de aldrig har syndat, 
men om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom [Gud] till lögnare, v 10, efter-
som vår himmelske läkare själv har ställt den diagnosen på oss. Genom 
att förkasta denna diagnos bedrar vi oss själva, v 8, vilket i värsta fall också 
leder till att vi aldrig tar den medicin som han har ordinerat och som 
stavas omvändelse och förlåtelse. 

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter 
oss synderna och renar oss från all orättfärdighet, v 9. För att återupprätta vår 
relation till Gud förlåter han oss våra tidigare snedsteg och han renar oss 
från synden för att vi ska upphöra med att skada Gud, vår medmänniska 
och oss själva. Johannes poäng är alltså inte att det är okej att fortsätta 
synda eftersom vi ändå ska bli förlåtna. Tvärtom: detta skriver jag till er för 
att ni inte skall synda, 2:1. 

Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus 
som är rättfärdig, 2:1. I Guds domstol kan nämligen ingen anklaga Jesus, 
emedan han är rättfärdig, men vi som har syndat kan bli anklagade och 
fällda eftersom vi bär på skuld gentemot Gud. I Johannes judiska tradi-
tion kunde man offra ett felfritt djur som offer för sina synder, så att ens 
skulder fördes över på djuret som fick bära bort skulden och återställa 
relationen till Gud, se Tredje Moseboken 16. På så sätt slapp den skyldige 
att ta straffet själv. Jesus var det felfria offer som sonar våra synder genom 
att dö för oss på korset, 2:2. Därför är nu vägen öppen för oss att återfå 
gemenskapen med Fadern och hans son. Välkommen in i gemenskapen!

FÖRSTA JOHANNESBREVET 1:1–2:2
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FRÅGOR

25FÖRSTA JOHANNESBREVET 1:1–2:2

Att Gud har blivit människa – vilka tankar föder det 
påståendet hos dig? Vad säger det om Gud? Vad säger det 
om människan?

Har du erfarenhet av en god kristen gemenskap? Beskriv vad 
som utmärkte den.

Att Jesus har offrats på korset för att sona din synd – vilka 
tankar och reaktioner väcker det hos dig? 

Vad tror du menas med att hela världens synder sonas, 2:2?

Vad tror du att Gud vill säga till dig och din församling genom 
Första Johannesbrevet 1:1–2:2?

”DET VI HAR SETT OCH HÖRT 
FÖRKUNNAR VI FÖR ER, FÖR ATT 
OCKSÅ NI SKALL VARA MED I VÅR 
GEMENSKAP.” 

Första Johannesbrevet 1:3
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