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Fakta 

Författare:  
Enligt traditionen är det Jesu 
lärjunge Johannes som skrivit 
Johannesbreven alltså samma 
person som skrivit 
Johannesevangeliet. Forskarna 
idag tror att Johannes tillskrivits 
författarskapet i efterhand. 
Evangeliet och breven är väldigt 
lika i stil, språk och tema. 
 
Tid: Ca år 90 e.Kr. 
 
Bakgrund: 
1 Joh.  
Det sägs att Johannes skriver det 
här breven i Efesos. Mottagaren 
är okänd och är snarare format 
som en predikan eller läroskrift.   
2 Joh. 
 Här finns det en tydlig avsändare 
och mottagare.  ”Från den gamle 
till den utvalda frun och hennes 
barn” 2 Joh 1:1. Skrivet för att 
påminna ”frun och hennes barn” 
att förbli i Kristi lära och älska 
varandra. 
3 Joh.  
Avsändaren för detta brev är 
också från ”den gamle” men 
mottagaren är ”… kära Gaius som 
jag i sanning älskar” 3 Joh 1:1. 
Gaius verkar vara församl.ledare  
och Johannes skriver en kort 
hälsning till Gaius för att 
uppmuntra honom att stå fast vid 
det goda. 

Nycklar 

Kärlek, ljus och sanning:   

Dessa tre ord är några av de mest centrala orden i breven. 

Johannes använder sig mycket av kontraster när han skriver, 

kontrasterna är kärlek-hat, ljus-mörker, sanning-lögn. Detta visar 

skillnaden på Guds rike och det världsliga riket.  

 

Antikrist:  

Johannes nämner ofta antikrist. Det är det enda stället i Bibeln 

som vi kan läsa om just namnet antikrist, på andra ställen beskrivs 

antikrist som en falsk profet eller vilseledare.  

Johannes beskriver antikrist som den som förnekar att Jesus 

Kristus kommit i köttet, på det viset förnekar man både fadern och 

sonen. I uppenbarelseboken kan vi läsa om antikrist som en 

person och verklig makt och dess verksamhet. I Johannesbreven 

beskrivs den andliga lögnen och villfarelsen som tillhör antikrist 

väsen. Han skiljer på Antikrist som en person som ska komma och 

Antikrists ande som redan finns i världen. 

1-3 Johannesbreven 
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Måndag: Att tro på något konkret  

Läs 1 Joh 1 I första verserna så beskriver Johannes Jesus som något konkret, något vi 

har sett, hört och tagit på, han är inte någon som bara finns i tanken eller 

som sitter uppe i himlen långt bort ifrån oss. 

Hur konkret är Jesus för dig? 

 

 Gud är ljus och om vi vill leva med honom så behöver vi också vandra i 

ljuset. I ljuset får man bekänna alla sina synder eftersom det inte finns 

någon plats för mörkret och lögnen i ljuset. Om vi bekänner våra synder 

för honom så har Gud lovat att förlåta oss våra synder. 

Finns det något du behöver bekänna inför Gud och be om förlåtelse för?  

 

Tisdag: Att inte älska världen  

Läs 1 Joh 2 Här kan vi läsa om Johannes varning om att inte älska världen och det som 

finns i den. Vad innebär det att älska världen? Hur förhåller du dig till 

materiella ting? Hur tycker du att en kristen ska förhålla sig till världen? 

 

Onsdag: Att älska i handling och sanning  

Läs 1 Joh 3 
Johannes skriver att de som syndar inte känner Gud och har inte sett honom. 

Den som är född av Gud syndar inte. Hur går det ihop, alla människor har 

syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud skriver Paulus, är vi då inte 

Guds barn?  

Om vi ser någon av våra bröder eller systrar lida nöd så ska vi hjälpa dem. Vi 

ska inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.  

Hur älskar man någon med handling och sanning? Har du någon i din 

omgivning som det fattas något hos som du kan hjälpa? Be för alla dem som 

idag får sin kropp kränkt av någon annan. 

 

Torsdag: Att Gud älskat först  

Läs 1 Joh  4 
I dessa kapitel får vi läsa om Guds stora kärlek, Gud är kärlek och vi kan älska 

för att han först älskat oss. Dessa verser är värda att läsa några gånger till. 

Johannes fortsätter sedan sitt resonemang med att säga att den som inte 

älskar sin broder inte kan älska Gud. Vårt bud från vår Herre Jesus är att älska 



 

Öppna Bibeln och samtala med Gud, en bibelläsningsplan / EFS & Salt Bibelåret 2015                                 
 

våra bröder och systrar. 

Ta en stund och be för dina bröder och systrar runt om i världen som förföljs 

för sin tros skull.  

 

Fredag: Vatten och blod vittnar  

Läs 1 Joh 5 Johannes säger att Jesus kom med vatten och blod och att Anden, vattnet och 

blodet vittnar. Vad betyder det?  Vad är det som de vittnar om? 

 

Om vi ber efter Guds vilja så hör Gud vår bön och han ger oss det vi ber om.  

Vad innebär det att be efter Guds vilja? Vad ber du Gud om idag?   

 

Lördag: Att förbli…  

Läs 2 Johannes 
 

Vad innebär det att förbli i Kristi lära? 

Det Johannes skriver i brevet kan uppfattas som väldigt hårt. Om en människa 

inte har Kristi lära ska man inte släppa in personen i huset eller hälsa 

personen välkommen, om man gör det blir man också medbrottsling.  

Varför tror du att Johannes säger som han gör? Hur går det ihop med 

kärleksbudet? Kan man älska en annan människa om man inte hälsar eller 

släpper in den i sitt hem?  

 

Söndag: Arbeta lugnt och äta sitt eget bröd  

Läs 3 Johannes  Gaius verkar ha en dispyt med Diotrefes i sin församling om vem som ska vara 

ledaren där. Johannes skickar en uppmuntran till Gaius om att stå fast i det 

goda och rätta och han vill hjälpa sin broder som verkar ha problem.  

Finns det någon i din omgivning som du skulle behöva uppmuntra och hjälpa? 

Vilka i din omgivning uppmuntrar och stödjer dig? Tacka Gud för dem! 

Johannes uppmanar även Gaius och hans församling om att stödja de 

missionärer som de har sänt ut.  

Ta en stund och stöd EFS missionärer i bön. 

 


