• Etimologia: Joan ve de l’hebreu יוֹחנָ ן
ָ
(Yôḥānnān) i significa «Déu ha donat el seu
favor». L’evangeli és anònim, però la
Tradició l’atribuí a Joan.

Composició
• Data: 100 dC
• Lloc: Efes (Àsia menor)
• Idioma original: Grec.
• Autor(s): Probablement deixeble d’un testimoni ocular (“deixeble
estimat”? Jn 13,23 i altres), que constitueix el garant de cada
detall de l’evangeli. La Tradició el vincula amb l’apòstol Joan fill
de Zebedeu, o també amb l’Ancià Joan de l’Església primitiva.
L’Apocalipsi, llibre amb la mateixa teologia, fou testimoniat per
Joan (Ap 1,1), i també les cartes 1-3Jn (2Jn 1,1; 3Jn 1,1).

Jn

Gèneres literaris dominants

Estructura
•

Jn 1,1-18: INTRODUCCIÓ

•

Jn 1,19-12,50: EL LLIBRE DELS 7 SIGNES
o 1,19-51
Introducció al ministeri: 7 títols de Jesús
4 INSTITUCIONS. 4 FESTES JUEVES
o 2,1-12,36
I.
II.
III.
IV.
A.
B.

•

•

2a
2b
3
4
5
6

NOCES a Canà. Signe: aigua en vi. Jesús=Regne abundant
El TEMPLE: Purificació
El RABÍ: Nicodem i Joan Baptista
•
El POU sagrat: Samaritana. Signe: guarició fill funcionari
•
El DISSABTE. Signe: guarició a la piscina de Betzata
La PASQUA.
a. Signe: Multiplicació pans. SÓC pa (Ex 16)
b. Signe: Camina sobre l’aigua. Jesús=Déu (Gn1,2)
C. 7-10a
Les TENDES.
•
a. Jesús=aigua de l’Esperit (Nm 20,11; Ez 47; Za 14,8)
b. SÓC llum (Ex 13,21). Signe: Cec de naixement (9)
c. SÓC porta de les ovelles; SÓC bon pastor (Ez 34)
•
D. 10b
La DEDICACIÓ. Jesús=consagrat pel Pare
FINAL 11-12
Signe definitiu: LLÀTZER. SÓC vida (Sl 35,10)
•
o 12,37-50
Epíleg de la vida pública
(14) SÓC Camí,Veritat,Vida
(15) SÓC Cep veritable
Jn 13,1-20,31: EL LLIBRE DE LA PASSIÓ
o 13,1-17,26
Últim sopar (13) i comiat (14-16) i pregària (17)
Passió (Qui busqueu?... SÓC) i mort

o

18,1-19,42

o
o

20,1-29
RESURRECCIÓ a Jerusalem
Conclusió original de l’evangeli
20,30-31

Jn 21,1-25: EPÍLEG
o 21,1-23
Aparició a Galilea
o 21,24-25 Conclusió definitiva

Idees principals
Jesucrist és l’encarnació de la Paraula de Déu.
7 títols resumeixen el missatge (1,19-51): el Jesús
de Natzaret plenament humà (Fill de l’home) és el
Rei, Messies i Mestre d’Israel i el Fill de Déu que
morirà (Anyell de Déu) pels pecats del món.
El patró repetit al Llibre dels Signes: Jesús fa un
signe o clama quelcom, i la gent el malinterpreta
(Jesús parlava d’un altre nivell de la realitat).
Rentament de peus: revela l’autodonació de Déu i
convida a seguir Jesús reproduint el mateix.
2 eixos: CREURE en Jesús i TESTIMONIAR-LO.

Destinataris

Comunitat judeo-cristiana expulsada per la controvèrsia cristiana,
i per tant en conflicte obert amb els jueus.
Tenen contacte amb l’hel·lenisme i el dualisme gnòstic, on busquen
adaptar-hi el llenguatge. L’interès principal és mantenir la fe en la
diàspora: creure qui és realment Jesús, i testimoniar-lo.

• «Al principi existia la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu... » (Jn 1,1-18)
• «Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin
vida eterna. Déu no ha enviat el seu Fill perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d’ell.» (Jn 3,16-17)
• «Tots els qui beuen aigua d’aquesta tornen a tenir set. Però el qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai més no tindrà
set» (Jn 4,13-14)
• «Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida per les ovelles.» (Jn 10,11)
• «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns
als alters. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres.» (Jn 13,34-35)
• «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi.» (Jn 14,6)

