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Jesusforskningen har under de senaste 300 åren försökt ta reda på vem den historiske 

Jesus är. De flesta forskare är ense om hans existens men är knappast överens om vem han 

var och vad han tänkte. Ett sätt att finna nya vägar i studiet om Jesus är att fokusera på 

hans agenda. Uppsatsen söker därför ett svar på frågeställningen vad var Jesus intention 

med döden i Markusevangeliet? Med rätt metod kan en sannolik historisk rekonstruktion 

skapas av den historiske Jesus som förklarar varför Jesus dog. 

      Rudolf Bultmann hävdade att den historiske Jesus knappt går att urskilja från trons 

Jesus. Evangelierna är därmed utvecklade av den tidiga kyrkans livsvillkor. Av vikt är 

därför att kunna argumentera för vad som utgör Jesus intention, vilket sker med hjälp av 

äkthetskriterier som är till för att analysera bibelavsnitt som sannolikt från Jesus eller ej. 

De utvalda avsnitten talar om intentionen med döden och denna information hos de ”äkta” 

avsnitten utgör rekonstruktionen av Jesus intention. 

      Jesus historiska kontext är viktig för att förstå denna. Albert Schweitzer och Nicholas 

Thomas Wright betonar Jesus judiskhet samt behovet av att förstå honom utifrån hans 

eskatologiska förväntan. Judendom, eskatologi och även kristendom utgör den historiska 

kontexten (och teoretiska utgångspunkt) som tydliggör och förklarar Jesus intention med 

att dö. Han måste placeras inom rätt världsbild och ska därför förstås som en jude placerad 

i första århundradets judendom men även i förhållande till den tidiga kristendomen. Med 

eskatologi avses inte ett socialt budskap med kritik mot en korrupt värld, vilken John 

Dominic Crossans judiske cyniker-Jesus predikar. Istället rör det sig om en förståelse av 

att Israels berättelse har nått sin klimax och att den nya tiden kan gripa in. 

      Resultatet tyder på att Jesus tydligt tänkte sig att dö. Det handlar dock inte om en 
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dödslängtan, istället är döden en del av att vara Guds verktyg för Israels upprättelse. 

Utifrån en eskatologisk förståelse om den nuvarande tiden som ond med lidande och 

vedermödor, kommer Jesus lidande och död bli ett medel för den nya tidens ankomst med 

upprättelse och frälsning. Det är eskatologi som en förändring inom världens rumtid 

istället för världens slut. Genom att också tala om sig själv med det eskatologiskt laddade 

begreppet Människosonen visar Jesus att han ser sig som utvald av Gud, ska lida och få 

upprättelse. 

      Döden är till för Israels upprättelse och syndernas förlåtelse. Han gör det tydligt att 

hans död är ställföreträdande och dör därför som Israel och för Israel. Detta sker genom 

att ta Guds vrede samt bli föremål för upprättelse. Jesus tänker sig därför att Gud ska 

ingripa genom hans död och därmed bli grunden för det nya som kommer därefter. Till 

exempel kommer Israel få ett nytt ledarskap vilka Jesus kungör är en del av Israels 

problem utöver att vara otrogna förbundet. Döden till trots förväntar han sig ett segerrikt 

slut bland annat genom uppståndelse. 

      Med andra ord visar resultatet på en sannolik förståelse av Jesus intention med döden. 

Likväl visar det att den historiske Jesus sannolikt inte är dold bakom den tidiga kyrkans 

tro.  
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1. Problemformulering 

I första1Korinthierbrevet 15:3–5 ger Paulus följande information om Jesus: ”att Kristus dog 

för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen 

i enlighet med skrifterna.”2 Paulus citerar en mycket tidig tradition och stycket är ett exempel 

på en av de tidigaste referenserna till Jesus korsfästelse i Nya Testamentet. 3 Det är även ett 

exempel på hur Jesus död uppfattades, i detta fall som befrielse från synderna.  

      Paulus förståelse är bara ett exempel bland många. Till exempel söker teologerna 

Nicholas Thomas Wright och Joel Green ett svar genom att studera Jesus död utifrån det 

romerska samt judiska ledarskapet liksom Jesus egen intention med att dö. 4  Under flera 

decennier har forskningen intresserat sig av varför Jesus dog på ett kors och denna uppsats 

tillhör detta breda forskningsfält. Men varför undersöka Jesus om han ej har existerat? 

      Till skillnad från gängse uppfattning är Jesusforskningen i hög grad överens om att Jesus 

har existerat.5 Detaljer och övergripande drag i Jesus liv har diskuterats flitigt men korset har 

aldrig betvivlats på allvar. Bland teologen James Charlesworths 55 punkter över relativt 

säkerställda aspekter ur Jesus liv och undervisning återfinns följande exempel: Han föddes i 

Palestina, döptes av Johannes döparen, var monoteist samt en duktig berättare och poet, han 

utförde mirakler, dog på ett kors och till sist ”it is possible, but faith is necessary to affirm, 

that Jesus was raised by God”.6 

      Jesus anses av många inom den västerländska Jesusforskningen vara en historisk person 

och under de senaste 300 åren har forskare studerat honom med olika förförståelse.7 Jesus är 

en brännpunkt för många intressen och fenomen som ger förståelse av idag och historiens 

utveckling. Drivkraften för forskning kan också vara akademisk och historisk.8 Likväl kan vi 

                                                        
1 Bibelkommissionen, Bibel 2000, Bibeln, Bokförlaget Libris, Örebro, Mark 8:31. 
2 Bibelkommissionen, 1 Kor 15:3–5. 
3 Green, J. B., ”The Death of Jesus”, i Tom Holmén & Stanley E. Porter (red.), Handbook for  
the Study of the Historical Jesus. Vol. 3, The historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 2383–2408, s. 2385f. 
4 Green, s. 2395–2407; Wright, N. T., Christian Origins and the Question of God. Vol. 2, Jesus and the Victory 
of God, SPCK, London, 1996, s. 540–611.  
5 Byrskog, S., ”The Historicity of Jesus: How Do We Know That Jesus Existed?”, i Tom  
Holmén & Stanley E. Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 3, The historical Jesus, 
Brill, Leiden, 2011, s. 2183–2211, s. 2183; Tuckett, C., ”Jesus Tradition in non-Markan Material Common to 
Matthew and Luke”, i Tom Holmén & Stanley E. Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. 
Vol. 3, The historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 1821–1852, s. 1873. 
6 Charlesworth, J. H., ”The Historical Jesus: How to Ask Questions and Remain Inquisitive”, i  
Tom Holmén & Stanley E. Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 1, How to Study 
the Historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 91–128, s. 116–123, citat från s. 122. 
7 McGrath, A. E. Christian Theology: an introduction, 3:e uppl., Blackwell, Oxford, 2001, s. 380–404. 
8 Holmén T. & Porter S. E., ”Introduction: The Handbook for the Study of the Historical Jesus  
in Perspective”, i Tom Holmén & Stanley E. Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 
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drivas av jakten på sanning; kan evangeliernas Jesus vara historiskt sann? Enligt författaren C 

S Lewis klassiska argument kan Jesus omöjligen vara en vanlig mänsklig lärare eller profet.9 

Antingen är Jesus en galning, djävulen själv eller Herren i kristen mening. Teologen Craig 

Blomberg menar dock att argumentet saknar en fjärde formulering: evangelierna kan vara 

legender skapade av den tidiga kyrkan.10 Blombergs formulering måste undersökas oavsett 

om vi vill fullfölja Lewis argument eller skapa en historisk rekonstruktion av Jesus. Om en 

förklaring till Jesu död ska ges måste även källorna som behandlar döden undersökas noga.  

      Uppsatsens riktar fokus mot Jesus i allmänhet och hans död i synnerhet. Den övergripande 

problemformuleringen utgörs av frågan: Varför dog Jesus? Problemet bemöts med ett fokus 

på Jesus intention med målet att finna en ändamålsförklaring till döden. Ett sådant fokus kan 

vitalisera Jesusforskningen, skriver teologen Ernst Baasland, eftersom få forskare har berört 

Jesus egen agenda i den senaste forskningen.11 Betydande människor har en agenda och Jesus 

intention kan därmed återfinnas menar Baasland. Samtidigt skapas förståelse för Jesus 

betydelse i kristendomens begynnelse.12 

      Men är det möjligt att söka intentionen hos en historisk person som levde för 2000 år 

sedan? Baasland skriver att en del har hävdat att Jesus saknade vilja och följde en gudomlig 

plan medan andra har hävdat att utomstående faktorer som exempelvis klass haft större 

betydelse än Jesus intention.13 ”However, such approaches are not very productive. We need 

to presume that Jesus’ intention to a large extent is reflected in Jesus’ own words and 

deeds.”14 Enligt Baasland kan vi finna en persons intentioner även det kan försvåras av den 

sociala kontexten. 

      Wright menar att sökandet efter historiska personers intention är liktydigt med historia 

eftersom all historia skapas av sökandet efter ett svar på varför människor agerar som de 

gör.15 Men Baaslands kontextproblem löser Wright genom ett fokus på just kontexten, det vill 

säga en kulturs eller samhälles världsåskådning samt individernas tankesätt inom denna ram. 

Om vi ändå vill lösgöra Jesus intention och hans död från varandra blir korset en olycka, 

källorna felaktiga och en annan berättelse behöver skapas. Jag instämmer därför med Wright i 

                                                                                                                                                                             
1, How to Study the Historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. xv–xxi, s. xvi. 
9 Lewis, C. S., Kan man vara kristen?, Libris, Örebro, 2006, s. 70f. 
10 Blomberg, C., The historical reliability of the Gospels, 2:a uppl. Apollos, Nottingham, 2007, s. 32. 
11 Baasland, E. ”Fourth Quest? What Did Jesus Really Want?”, i Tom Holmén & Stanley E. Porter (red.), 
Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 1, How to Study the Historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 
31–56, s. 31f., 37f., 44, 56. 
12 Wright, 1996, s. 85, 90. 
13 Baasland, s. 42f., 46f.  
14 Baasland, s. 43. 
15 Wright, 1996, s. 99ff., 143, 542f. 
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att vi åtminstone måste diskutera relationen mellan Jesus intention och död. 

      Följaktligen handlar denna uppsats om att undersöka Jesus intention med att dö samt ge en 

rimlig ändamålsförklaring som svarar på problemformuleringen. Den undersöker även om det 

är möjligt att finna vad Jesus själv sagt och tänker eller om bibelavsnitten som uppvisar Jesus 

intention om döden är legender. Vi har konstaterat att det är möjligt och gör att uppsatsen 

speglar en slags ny färdriktning i förhållande till den senaste Jesusforskningen.  

2. Syfte, frågeställning och definition 

2.1. Syfte och frågeställning 

Utifrån problemformuleringen samt resonemanget ovan är syftet med uppsatsen att undersöka 

Jesus intention med att dö och ge en sannolik ändamålsförklaring. Dock behöver både syfte 

och problem ytterligare konkretisering i form av en frågeställning. Frågan behöver utgå ifrån 

vad eftersom det riktar sökljuset mot källornas innehåll, vilket Baasland skriver består av Jesu 

ord och handlingar som är relaterade till Jesus intention.16  Frågan blir därmed: Vad var Jesus 

intention med döden i Markusevangeliet? 

      Huvudsakligen riktar frågan fokus mot vad Jesus sa och tänkte. Frågan riktar även fokus 

mot om vi kan veta något av detta eller om evangeliets innehåll är legender skapade av den 

kristna kyrkan som Blomberg uttrycker det. 

      En väsentlig utgångspunkt finns i Jesus vingårdsliknelse i Markus 12:1–12 som riktas mot 

det judiska ledarskapet: 

Han talade till dem i liknelser: ”En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, 

högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste 

bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av 

vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. 

Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då 

skickade han en till, och honom dödade. På samma sätt med många andra: en del 

misshandlade de och andra dödade de. Nu hade han bara en, sin älskade son, och honom 

skickade han som den siste. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för’. Men 

arrendatorerna sade till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir 

det vi som får arvet.’ Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom 

utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på 

arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften: Stenen 

som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och 

                                                        
16 Baasland, s. 56. 
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underbar är den i våra ögon.” De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket; 

de förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin 

väg.17 

     Liknelsen kan tolkas som följande: Ägaren Gud ger arrendatorerna, det vill säga det 

judiska ledarskapet, en uppgift som består i att leva i och vara trogen förbundet. Detta är 

skörden som sändebuden ska hämta men arrendatorerna vill inte lyssna på Guds sändebud (till 

exempel profeterna). Till sist sänds sonen, vilken Jesus likställer sig med. Han medvetandegör 

att ledarskapet fortfarande inte kommer ge Gud sin del av skörden och därmed förkasta och 

döda Jesus. Döden ska leda till något nytt; nya arrendatorer tar över förvaltarskapet utifrån 

Jesus som grund alternativt utgångspunkt. 

2.2. Vad innebär begreppet ”Den historiske Jesus”? 

Begreppet utgör ett terminologiskt problem eftersom forskare använder det för att förklara 

deras förståelse av problemet med att skilja mellan den historiske Jesus som forskaren finner 

och den verklige Jesus som levde.18 Till exempel skiljer John Meier mellan den verklige 

Jesus, den historiske Jesus samt ”total reality of Jesus”. Problemet är att Jesus förvinner 

bakom en massa påståenden enligt teologen och filosofen William Lane Craig.19 Han påpekar 

att det kan vara en skillnad mellan forskarens rekonstruktion och Jesus som han var, men det 

handlar inte om två stycken Jesus. Istället används den historiska undersökningen för att dra 

slutsatser om hur den Jesus som levde var. När jag använder ”den historiske Jesus” syftar det 

med andra ord, trots en historisk rekonstruktion, på den Jesus som levde. 

      Resultatet strävar mot att skapa en historisk rekonstruktion. Som sådan handlar det aldrig 

om att historisk bevisa eftersom det istället handlar om sannolikhet. Vad är sannolikt att Jesus 

tyckte och tänkte om döden? Både Baasland och Wright anser att det är en fråga som kan ges 

ett svar. 

      I problemformuleringen konstaterades det att Baasland och Wright ser ett fokus på Jesus 

intention som gynnsamt. Den senare menar att studier med fokus på historiska personers 

intention är detsamma som att bedriva just historiska studier. Till exempel har historiker i 

årtionden diskuterat huruvida Hitler hade en intention om att bedriva krig från början eller om 

detta kom successivt. Av vikt är också sättet som intentionen ska sökas på. I detta fall sker det 

genom så kallade äkthetskriterier som ska visa på om det finns en sannolik koppling mellan 

                                                        
17 Bibelkommissionen, Mark 12:1–12. 
18 Beilby, J. K. & Eddy, P. R. (red.), The historical Jesus: five views, IVP Academic, Downers Grove, Ill., 2009, 
s. 36f., citat från s. 37. 
19 Craig, W. L., Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics, 3:e uppl., Crossway Books, 2009, s. 296f. 
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den historiske Jesus och hans ord. Om resultatet visar att kriterierna inte kan finna denna 

koppling kan vi ej påstå att Jesus hade en intention med att dö. Av vikt är därför att analysen 

med hjälp av kriterierna är god och riktig. 

      Däremot kan det tyckas märkligt att förutsäga sin egen död som hypotesen påstår att Jesus 

gör. Han var dock inte den enda profeten/karismatisk person under denna tid som samlade 

stora skaror till ett särskilt budskap. I Apostlagärningarna 5:34–37, i ett sammanhang där 

apostlarna ställts inför det judiska rådet för att de predikar om Jesus, berättar en rådsmedlem 

om två andra män som likt Jesus samlade efterföljare och sedan dödades.20 Ett annat känt 

exempel från tiden efter Jesus är Bar Kochba. Dessa tre har gemensamt (och många andra 

exempel) att de dödas. Jesus befinner sig i en kontext där den som uppfattas som motståndare 

(särskilt mot Rom) kan dödas. Det är därmed inte konstigt att han kan förutse sin död, men 

han tar en stor risk genom att ge den stor betydelse. Tänk om allting skulle misslyckas och 

inget av det han tänkt med döden hände? 

3. Bakgrund 

Jesusforskningen delas generellt in i fyra faser: the Old Quest, No quest, the new eller Second 

Quest samt the Third Quest. Studiet av den historiske Jesus samt the Old Quest21 startade 

under 1700-talet i och med upplysningen som förde med sig skepticism mot bibeln och 

kyrkans auktoritet.22 Hermann Samuel Reimarus var först med att fråga om evangeliernas och 

historiens Jesus är samma person eftersom han såg en skillnad mellan dem.23 Reimarus ansåg 

att Jesus predikade Guds rike vilket i den judiska kontexten betydde ett politiskt rike instiftat 

med militär makt av en revolutionär Messias. Jesus korsfästelse krossade förhoppningarna 

men lärjungarna stal kroppen och fabricerade en berättelse om återuppståndelsen varpå 

budskapet om Jesus som en lidande frälsare för alla människor kom till.  

      Enligt Albert Schweitzer var the Old Quest problematiskt eftersom forskarna fann en 

Jesus efter sitt eget tycke och smak.24 Schweitzer betonade istället att Jesus ska förstås utifrån 

judisk apokalyptisk eskatologi. Jesus trodde därmed att det apokalyptiska slutet skulle inledas 

med hans död, men misstog sig och kvar blev endast hans kärleksbudskap. 

      Efter Schweitzers kritik inleddes en period av No quest.25 Jesusforskningen levde men 

                                                        
20 Bibelkommissionen, Apg 5:27–42. 
21 Quest: på svenska sökande. Jag behåller de engelska begreppen eftersom jag ej mött deras like på svenska.  
22 Beilby & Eddy, s. 10f.. 
23 Ibid., s. 11ff. 
24 Ibid., s. 19ff. 
25 Ibid., s. 21f., 24f.; Baasland skriver att fler Jesusböcker släpptes under denna period än den efterkommande 
New Quest, Baasland, s. 35.  
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gjorde ett litet avtryck vilket också berodde på Rudolf Bultmann som skiljde mellan den 

historiske Jesus och kyrkans tolkningar vilket utgjorde evangelierna. Mellan Jesus och 

forskaren fanns det därför en avgrund varpå Bultmann deklarerade att vi inget vet om Jesus. 

Detta, tillsammans med the Old Quests misslyckande gjorde att forskarna övergav försöket att 

hitta Jesus egna intentioner. En del av Bultmanns studenter, bland annat Ernst Käsemann, 

ansåg det dock vara en teologisk nödvändighet att fortsätta studera Jesus. The New Quest 

uppstod och grundidén var att åskådliggöra en oavbruten följd mellan trons Kristus och den 

historiske Jesus för överbrygga Bultmanns kritik. 

      Det nya sökandet ledde till metodologiska landvinningar.26 Till exempel såg forskarna på 

evangeliernas författare såsom redaktörer med teologiska och redaktionella intentioner samt 

skapade kriterier för att avgöra historisk äkthet. Under 1970- och 80-talen skedde ytterligare 

forskning som gör att forskare idag talar om ett Third Quest. Begreppet syftar oftast på 

forskningen från ungefär 1980-tal till idag.27 Forskarna arbetar över sina discipliner och är 

sällan överens varpå Jesus framträder som:  
… an eschatological prophet, a Galilean holy man, an occultic magician, an innovative 

rabbi, a trance-inducing psychotherapist, a Jewish sage, a political revolutionary, en 

Essene theologian, a peasant artisan, a Torah-observant Pharisee, a Cynic-like 

philosopher, a self-conscious eschatological agent, a socioeconomic reformer, a 

paradoxical Messianic claimant and, finally, as one who saw himself as, in some sense, 

the very embodiment of Yahweh-God.28 

4. Tidigare forskning 

Nedan presenteras fyra av Jesusforskningens mest kända teologer. De ger en 

bakgrundsförståelse samt utgör god grund för jämförelse med resultatet. 

4.1. The Old Quest: Albert Schweitzer 

I sin studie The Quest of the Historical Jesus 29 skriver Albert Schweitzer att den tidiga 

kristendomen levde för framtiden och den återvändande Kristus.30 Genom att behålla så lite 

som möjligt av död och återuppståndelse, mirakler och ord, motverkades skillnaden mellan 

det Schweitzer kallar trons Jesus och den historiske Jesus. Denna skillnad fortsätter genom 

kyrkans historia under många århundraden. Evangelierna är därför inte biografier: ”we 

                                                        
26 Beilby & Eddy, s. 26ff. 
27 Ibid., s. 28, 42f., 47f., 51f.. 
28 Beilby & Eddy, s. 51f., citat från s. 53. 
29 Schweitzer, A., The Quest of the Historical Jesus, Dover, Mineola, N.Y., 2005, s. 4–11. 
30 Ibid., s. 2ff., 6f., 10, 350.  
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possess the Idea and the Person with the minimum of historical and contemporary 

limitations.” 31  I sig själva är dock evangelierna bra, menar Schweitzer, eftersom de ger 

mycket historisk information även om de främst behandlar Jesus offentliga framträdanden.  

      Schweitzer påpekar att Jesus endast kan förstås utifrån eskatologi och sina förhoppningar 

om det kommande Gudsriket. Jesus uppfattade därför sig själv som Messias och genom att 

rida in i Jerusalem som Messias gjorde han detta tydligt för sig själv.32 Han kallade sig inte 

Människosonen, istället förväntade han sig dennes ankomst vilken inte kom. Sonens och 

Gudsrikets ankomst skulle föregås av stora vedermödor samt lidande och genom att dö i 

Jerusalem via det judiska ledarskapet kunde detta framkallas. Samtidigt tog han genom döden 

på sig de kommande vedermödorna för sina följeslagares skull.  

      Sammanfattningsvis ger Schweitzer sina läsare följande summering: 

He comes to us as One unknown, without a name, [...] He came to those men who knew 

Him not. He speaks to us the same word: ”Follow thou me!” and sets us to the tasks 

which He has to fulfill for our time. [...] He will reveal Himself in the toils, the conflicts, 

the sufferings which they shall pass through in His fellowship, and, as an ineffable 

mystery, they shall learn in their own experience Who He is.33 

4.2. The No quest: Rudolf Bultmann 

Rudolf Bultmann studerar i History of the Synoptic Tradition enskilda perikopers34 historia 

innan de tog fast form i den synoptiska traditionen. 35  Grundtanken hos Bultmann är att 

evangelierna härstammar ur en grupps levnadsvillkor och situation. Evangeliernas Jesus är 

därmed de kristnas Jesus och inte den historiske Jesus. Formkritik gör det möjligt att sära på 

det historiskt korrekta och författarens egna tolkningar och teologiska agenda. Eftersom det ej 

går att separera legender (vilka dominerar) och historiska berättelser måste de analyseras 

gemensamt. Bultmann anser därför att till exempel passionsberättelsen från början var en 

primitiv osammanhängande berättelse som berättade kort om arresteringen, Pilatus samt 

Sanhedrins (Stora rådets) dom, vägen till korset, korsfästelsen och döden. Markus utvecklade 

sedan berättelsen. 

      Fortsättningsvis, utgör passionsberättelsen legender med flera motiv. Författarna använder 

                                                        
31 Schweitzer., s. 3. 
32 Ibid., s. 348–395. 
33 Ibid., s. 401. 
34 Perikop: synonymt med ”bibelavsnitt”. Jag använder detta ord när jag syftar på ett särskilt bibelställe. 
35 Bultmann, R., The History of the Synoptic Tradition., Rev.ed., Hendrickson, Peabody, Mass., 1963, s. 1–5, 
245, 262–274, 275, 279. 
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profetior som bevis för att lösa problemet med en korsfäst Messias.36 Exempelvis Sakarja 

11:12 ledde Matteus till antalet mynt som Judas fick samt dennes död. Gradvis växte det 

också fram en idé om att Jesus dog som Messias med inspiration från judendom, hellenism 

och Gamla Testamentet.  

      I Jesus and the Word utvecklar Bultmann vad som var Jesus ändamål.37 Dock vet vi 

nästan ingenting om Jesu liv och personlighet då evangelierna är ointresserade av detta. 

Bultmann finner dock att Jesus predikade ett eskatologiskt evangelium om att Guds rike 

börjar nu och att Jesus var sänd med det slutgiltiga ordet om dess ankomst. Gudsriket kan 

enklast förklaras med att det är frälsning, vilket innebär en eskatologisk befrielse där världen 

upphör att existera. Men han är övertygad om att Jesus var en Messias, korsfästes som 

messiansk profet och ledde en messiansk rörelse som var opolitisk. Uppgifterna om 

uppståndelsen och att döden var nödvändig för frälsning och enligt Guds vilja är dock tillägg 

av den tidiga kyrkan. 

4.3. The Third Quest: John Dominic Crossan  

I John Dominic Crossans The historical Jesus: The life of a Mediterranean Jewish Peasant 

framträder Jesus som en ”Jewish Peasant Cynic”.38 Denne Jesus tillhör en judendom som 

försöker relatera till sin hellenistiska omgivning utan att bryta kopplingen till traditionerna. 

Därför kan Jesus ha hämtat inspiration från den praktiska filosofin cynism som bland annat 

tog sig uttryck i speciell klädedräkt samt ätande, som ett sätt att protestera mot den 

hellenistiska kulturen. Jesus har dock judiska och Palestinska influenser som att han kan 

kallas för en apokalyptisk profet och höll till på landsbygden. Jesus agenda var att bryta med 

den gängse hierarkiska ordningen och eftersträva jämlikhet genom sitt erbjudande om gratis 

helande samt gemensam måltid. Med måltider, helande, liknelser och mirakler tvingades 

individer till relation med Gud och varandra oberoende av en förmedlare såsom ett 

prästerskap. 

      Jesus fungerade som det judiska templets ersättning och därmed blev han dess 

motståndare.39 Istället för att människor skulle gå till templet kom han till dem vilket kan ses 

                                                        
36 Bultmann, The History of the Synoptic Tradition, s. 280ff., 306, 370. 
37 Bultmann, Rudolf, Jesus and the Word, religion-online.org, 
http://www.religiononline.org/showchapter.asp?title=426&C=281, 
http://www.religiononline.org/showchapter.asp?title=426&C=279, 
http://www.religiononline.org/showchapter.asp?title=426&C=278, 
http://www.religiononline.org/showchapter.asp?title=426&C=277 (Hämtade 2015-04-15). 
38 Crossan, J. D., Historical Jesus: the Life of a Mediterranean Jewish Peasant, Edinburgh,  
1993, s. 418, 421f., citat från s. 421, 422. 
39 Ibid., s. 355, 359f. 
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som en utmaning om människors jämlikhet, skriver Crossan. Jesus genomförde också i ord 

och handling templets symboliska förstörelse även om evangelierna senare angav olika 

förklaringar till detta. Däremot finner Crossan det svårt att sammanlänka detta med hans död. 

Han föreslår därför att Jesus budskap från landsbygden fick så mycket större betydelse i 

templet, som stod för allt han var emot (exempelvis ojämlikhet och förtryck). Den symboliska 

förstörelsen av templet kunde tända en eld och behövde därför kväsas i sin linda. 

      Crossan tvivlar på evangeliernas tolkning av korsfästelsen men är övertygad om att Jesus 

blev korsfäst under Pontius Pilatus. 40 Han menar att vid korsfästelsen flydde lärjungarna 

varpå det enda de visste var att han dog. De saknade vittnen men var mer intresserade av 

dödens betydelse i förhållande till Jesu lära än vad som verkligen hände. Enligt Crossan 

utvecklade lärjungarna en liten historisk kärna. Från Gamla Testamentet hämtades material 

som kunde förklara de övergripande skeenden, förstå dåtiden och nutiden samt framställa 

framtiden. Detta organiserades till slut till en gemensam och konsekvent passionsberättelse 

som fylldes med mer ingående detaljer. Rättegångarna mot Jesus var därför teologiska 

uppfinningar och Crossan menar att ingen vet vad som hände med kroppen. 

4.4. The Third Quest: Nicholas Thomas Wright 

I N T Wrights Jesus and the Victory of God finner vi en Jesus som är medveten om sitt kall att 

vara Guds verktyg för dennes verk.41 Jesus verkade ut det judiska hoppet och traditionen om 

Guds återkomst till templet och konkretiserar detta genom att dö utifrån Israels traditioner. 

Jesus tillhörde det första århundradets judendom och trodde att Israel var Guds utvalda folk 

med uppgift att vara världens ljus, att rikets ankomst skulle leda till ondskans nederlag och att 

det innebar det sanna återvändandet från exilen. Jesus levde ut sin kallelse bland annat genom 

att dö i egenskap av rollen som Messias som gjorde allt det som endast Gud kunde göra enligt 

skrifterna. Han skiljde sig genom att tro att hans agerande ledde till gudsrikets ankomst. 

      Jesus självförståelse är Wrights nyckel för att undersöka döden. Wright hävdar att Jesus 

med den sista måltiden ville säga att han snart skulle dö.42 Tolkningsram för döden skulle 

dock vara Guds upprättelse av Israel: Historien hade lett hit och döden skulle vara en slags 

höjdpunkt. Exodusberättelsen utgjorde grunden och måltidsdeltagarna i både presens och 

futurum tillhörde det nya förbundets folk och fick uppleva syndernas förlåtelse, det vill säga 

exilens slut. Jesus bekräftar därmed judiska traditioner samtidigt som de ges en ny definition 

kring honom själv utifrån berättelser om hur samtidens ondska kunde övervinnas genom att 
                                                        
40 Crossan, s. 372, 375f., 390, 394. 
41 Wright, 1996, s. 651–653. 
42 Ibid., 1996, s. 543, 562, 592. 



  

 14 

en person förkroppsligar Israels lidande.  

      Wright menar att Jesus valde döden eftersom det var hans kallelse. 43  Den förkristna 

judendomen saknar försoningstanken men Jesus menade att hans död ändock skulle fungera 

som ett offer. Som Messias skulle han återbygga eller rena templet samt besegra Israels 

fiender och en ny verklighet oberoende av templet skulle komma. Den unika frihetsstund som 

karaktäriserade påsken omtolkades till att inleda framtiden.  
I propose, then, that we can credibly reconstruct a mindset in which a first-century Jew 

could come to believe that YHWH would act through the suffering of a particular 

individual in whom Israel’s sufferings were focused; that this suffering would carry 

redemptive significance; and that this individual would be himself. And I propose that we 

can plausibly suggest that this was the mindset of Jesus himself.44  

4.5. Forskarnas betydelse för uppsatsen 

Forskarna är viktiga då de representerar de tre olika epokerna, och kan därför utgöra underlag 

för intressanta jämförelser med resultatet. Gemensamt framhåller forskarna vikten av att sätta 

Jesus i sin judiska kontext vilket är en viktig aspekt jag för med i uppsatsen. Forskarna pekar 

också på vikten av att sätta Jesus i förhållande till eskatologi (Crossan gör det i mindre grad).  

5. Metod 

Handbook for the Study of the Historical Jesus uppvisar en rad metoder. Tom Holmén 

sammanfattar alla metoder i ett metaspråk innehållandes ett antal kategorier som bildar olika 

rörelsescheman för att synliggöra olika metodologiska tillvägagångssätt. 45  I uppsatsen 

navigerar jag utifrån följande av Holméns scheman: ”sources for Jesus”, ”manipulation of the 

sources (including Jesus’ historical context)”, ”information”, ”Jesus’ historical context”, samt 

”interpretation”.46  

      Källorna är utgångspunkt och utgörs av Markusevangeliet. 47  Manipulation (eller 

bearbetning) syftar på hur ett avsnitt i källan bedöms som dugligt för att rekonstruera den 

historiske Jesus. Detta sker med hjälp av äkthetskriterier. Manipulation ger (generell och/eller 

specifik) information vilket är material som visat sig användbart för rekonstruktionen. 

       Fortsättningsvis, syftar historisk kontext på material som ger information om kontexten 

                                                        
43 Wright, 1996, s. 592f., 604f. 
44 Ibid., 1996, s. 593. 
45 Holmén T., ”A Metalanguage for the Historical Jesus Methods: An Experiment”, i Tom  
Holmén & Stanley E. Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 1, How to Study the 
Historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 589–616, s. 589f., 612ff.  
46 Ibid., s. 613 
47 Ibid., s. 593ff. 
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och återfinns även i manipulationen. 48  Slutligen är tolkning forskarens förståelse av 

informationen utifrån kontext och organisering av information, som ska göra användningen av 

informationen mer objektiv. Tolkningen av resultatet kan bli beskrivande och/eller innebära 

att vidare slutsatser dras utifrån resultatet. I resterande del av metodavsnittet utvecklar jag vad 

som menas med manipulation av källorna. Kvarstående kategorier utvecklas i kommande 

avsnitt. 

5.1. Kriterier för äkthet 

Jesusforskningen använder två övergripande tillvägagångssätt. 49  Forskaren kan leta fram 

autentiskt Jesusmaterial som utgör grunden för en rekonstruktion av Jesus alternativt skapa en 

hypotes som testas mot materialet. Jag gör både och, bland annat för att en hypotes gör till 

exempel form- och redaktionskritik onödig och Jesus blir därmed studerad likt andra antika 

karaktärer enligt Wright.50 Han skriver: 
Nobody grumbles at a book on Alexander the Great if, in telling the story, the author 

’harmonizes’ two or three sources; that is his or her job, to advance hypotheses which 

draw together the data into a coherent framework rather than leaving it scattered.51 

      Hypotesen testas bland annat genom användandet av äkthetskriterier. Kriteriernas syfte är 

att uppställa tillräckliga villkor för historicitet istället för nödvändiga villkor.52 Det innebär att 

ett visst kriterium inte behöver uppfyllas för att något ska vara äkta när andra kriterier 

uppnåtts (alla kriterier är därför inte ständigt närvarande). Craig skriver: ”In other words, all 

else being equal, the probability of some event or saying is greater given, for example, its 

multiple attestation than it would have been without it.”53 De används i en argumentering om 

hur ett särskilt bibelavsnitt kan anses vara sannolikt från Jesus. Användning av kriterierna 

kräver ej ett antagande om evangelierna som trovärdiga, istället syftar de till att (endast) 

bevisa historiciteten hos de ord och handlingar som är i fokus. I det följande förklaras 

äkthetskriterierna som används till manipulering. 

      Enligt pinsamhetskriteriet är Jesus uttalanden eller handlingar som för den tidiga kyrkan 

skulle ha varit pinsamma eller skapat svårigheter vid exempelvis argumentation med 

                                                        
48 Holmén, s. 597f. 
49 Beilby & Eddy, s. 39f.; Dewey, J., ”The Historical Jesus in the Gospel of Mark”, i Tom Holmén & Stanley E. 
Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 3, The historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 
1821–1852, s. 1847. 
50 Wright, 1996, s. 87f. 
51 Wright, 1996, s. 88. 
52 Craig, s. 298.  
53 Ibid., s. 298. 
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opponenter, inte skapade av kyrkan.54 Teologen John Meier exemplifierar kriteriet med att 

Johannes döpte den syndfrie Jesus med ett ångerdop för syndernas förlåtelse. Kriteriet 

behöver användas med andra kriterier, särskilt som antalet pinsamheter är för få att utgöra 

eget Jesusmaterial. 

      Med kriteriet om mångsidig bekräftelse riktas fokus på ord och handlingar som är 

belagd/bekräftad i minst två oberoende litterära källor såsom exempelvis Markus och Q, 

och/eller i minst två litterära former eller genrer såsom exempelvis liknelser, profetior eller 

mirakelberättelser.55 Jag nyttjar det främst med fokus på litterära källor. Kriteriet är lättare att 

använda för generella motiv snarare än precisa ord och handlingar. 

      Fortsättningsvis, skriver teologen Samuel Byrskog att idag poängteras både olikhet och 

liket med Jesus judiska miljö istället för bara olikhet.56 Jag finner det därför lämpligt att även 

använda Wrights kriterium om dubbel likhet och olikhet.57 Det deklarerar att:  
[…] when something can be seen to be credible (though perhaps deeply subversive) 

within first-century Judaism, and credible as the implied starting-point (though not the 

exact replica) of something in later Christianity, there is a strong possibility of our being 

in touch with the genuine history of Jesus.58 

       Kriteriet om förkastning och avrättning utskiljer inte explicit autentiska ord och 

handlingar.59 Istället sätts fokus på vilka ord och handlingar som kan förklara varför Jesus 

utsattes för rättegång och korsfästes som Judarnas konung, vilket kräver en Jesus som 

upplevdes som ett hot eller som provokativ. 

      Slutligen inkluderar jag konsekvenskriteriet, vilket deklarerar att allt som förklarar 

uppkomsten av Jesustraditionen (döden, Jesus som enda lärare, den kristna missionen och den 

tidiga kyrkans uppkomst) är historiskt.60 Det liknar även sammanhangskriteriet som betyder 

att andra ord och handlingar som passar med data från tidigare kriterier i hög grad kan 

klassificeras som historiska.61 Meier skriver att kriteriet fungerar även om de första kristna 

hade en möjlighet att skapa Jesusord som är trogna hans egna ord eftersom det är otillbörligt 

att tillräkna en klyfta mellan de troende och Jesus själv. Därmed kan dessa skapade ord anses 

                                                        
54 Meier, J., ”Basic Methodology in the Quest for the Historical Jesus”, i Tom Holmén &  
Stanley E. Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 1, How to Study the Historical 
Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 291–331, s. 310f., 313f., the criterion of embarrasment på eng. 
55 Meier, s. 318–321, the criterion of multiple attestation på eng. 
56 Byrskog, s. 2209. 
57 Wright, 1996, s. 131f., 489, the criterion of double similarity and dissimilarity på eng. 
58 Wright, 1996, s. 131f. 
59 Meier, s. 314, 320, 322, 331, the criterion of rejection and execution på eng. 
60 Baasland, s. 48f., the criterion of consequence på eng. Detta kriterium verkar vara en förlängning av Wrights 
kriterium och Meiers kriterium om förkastning och avrättning. 
61 Meier, s. 320–321 the criterion of coherence på eng. 
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autentiska även om de ej är autentiska i ordets rätta bemärkelse. 

5.2. Problem med objektiviteten 

Jesusforskningen har problematiserat forskarens förmåga att läsa in sin samtid och sina egna 

värderingar på sitt material. Schweitzer är klassisk med att ha påvisat hur liberalteologernas 

Jesus var en avbild av dem själva.62 Holmén inkluderar därför i sitt metaspråk kategorin 

”context of scholar” innehållandes faktorer som medvetet eller omedvetet påverkar 

forskningen via forskaren.63 Med hjälp av äkthetskriterier bemöts detta till viss del anser jag. 

Deras syfte är att försöka göra undersökningen mer objektiv eftersom de synliggör för både 

mig och läsare varför något i källan kan anses historiskt sannolikt.  

      Men Dale Allison skriver att äkthetskriterierna ej används på ett objektivt sätt.64 Istället 

bildar vi oss en uppfattning av Jesus som kan förstärkas av metoderna samt människans 

selektionsförmåga. Allison anser att detta förklarar mångfalden inom the Third Quest. 

Äkthetskriterierna till trots kvarstår därmed Schweitzers dilemma. Men Allisons kritik 

innebär nödvändigtvis inte att forskningen är värdelös. Grundtanken är ändock att i 

forskningsdiskursen ska olika idéer och forskningsresultat mötas. I detta möte sker ändå 

någonting; antingen förstärks ens åsikter eller mer eller mindre förändras.  

      Till sist bör det påpekas att Meier anser att kriterierna kräver försiktighet och att de 

används tillsammans. Han poängterar också att det handlar om sannolikhet samt skicklighet 

och känslighet framför mekaniskt genomförande.65 Sammanfattningsvis är Jesusforskningen i 

allmänhet och kriterierna i synnerhet ingen exakt vetskap. Det är en karta som vi försöker 

navigera efter i bästa möjliga mån. Det är upp till varje generation att utveckla och modifiera 

den. 

6. Källor och litteratur 

Jesusforskningen baseras på evangelierna och i synnerhet synoptikerna som ansetts vara mer 

historiskt trovärdigt än Johannesevangeliet. 66  Det är dessa som huvudsakligen ger oss 

information om Jesustraditionen. Jag begränsar mig till Markusevangeliet och de verser som 

berör Jesus intention med döden. Som angivet i metodavsnittet analyseras källan med hjälp av 

                                                        
62 McGrath, s. 380–404. 
63 Holmén, s. 599, citat från s. 599. 
64 Allison, D. C. Jr., ”How to Marginalize the Traditional Criteria of Authenticity”, i Tom  
Holmén & Stanley E. Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 1, How to Study the 
Historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 3–30, s. 19f. 
65 Meier, s. 314, 320, 322, 331.  
66 Beilby & Eddy, s. 44f. 
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äkthetskriterier för att fastställa information som kan utgöra en rekonstruktion av Jesu 

intention med döden.  

      Fortsättningsvis, bör läsaren minnas att enligt Wright ska Jesus studeras likt andra antika 

karaktärer utan att forskaren söker källornas källor. Det innebär att jag inte tar hänsyn till 

formkritik och knappt till synoptikernas relation till varandra. Istället hanterar jag 

evangelierna som fyra individuella källor precis som historiedisciplinen hanterar källor 

generellt. Detta i enlighet med Baasland som anser att Jesusforskningen behöver använda 

metoder i samklang med historievetenskapen.67 Möjligtvis gör jag det för enkelt för mig men 

Wright påpekar svårigheten i att studera källornas ursprungsform samt den rådande 

oenigheten i hur synoptikerna förhåller sig till varandra.68 Detta synsätt på källan framträder 

främst i kriteriet om mångsidig bekräftelse. 

       Innehållet kan vara problematiskt, till exempel är det svårt att separera lärjungarnas och 

Jesus förståelse av döden. 69  Dock är alla källor om Jesus partiska utifrån författarens 

ideologiska övertygelse. 70 Wright förklarar det väl i att evangelierna är främst historiska 

samtidigt som den historiska händelsen är fylld av teologiska ställningstaganden som kan vara 

ohistoriska.71 Förhoppningsvis kan äkthetskriterierna leda oss rätt. 

6.1. Markusevangeliet  

Markus historiska trovärdighet har varierat och det har varit svårt att avgöra vad som är 

historiskt i källan.72 Men Markus är fördelaktig grund av dess anseende som det tidigaste 

evangeliet. Dewey ger följande goda skäl till användningen av källan. Först och främst är 

Markus närmast Jesus sociala kontext varpå källan kan sättas in i första århundradets 

kontext.73 

      För att förstå vad vi läser behöver vi veta vad det är vi läser. Det kräver att vi 

genrebestämmer källan. Adela Yarbro Collins visar att Markus kan klassificeras som 

evangelium, biografi, historia och som en eskatologisk historisk monografi.74 Jag instämmer 

med henne om att Markus kan kallas för (historisk) biografi eftersom fokus ligger på Jesus 

och hans agerade vid en avgörande historisk tidpunkt. Denna definition fungerar om Markus 

                                                        
67 Baasland, s. 56. 
68 Wright, N. T., Doing Justice to Jesus: A Response to J.D. Crossan: ’What Victory? What 
God?’,ntwrightpage.com, http://ntwrightpage.com/Wright_Justice_Jesus.htm, (Hämtad 2015-04-15). 
69 Green, s. 2407. 
70 Byrskog, s. 2188. 
71 Wright, 1996, s. 106f., 109. 
72 Dewey, s. 1822, 1847, 1850ff. 
73 Detta instämmer även Byrskog med, se Byrskog, s. 2201. 
74 Collins, A. Y., Mark: a commentary, Fortress Press, Minneapolis, MN, 2007, s. 15–44. 
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anses lägga fokus på Jesus agerande och öde. Å andra sidan är en monografi mer 

tillfredsställande som genre om Markus anses lägga fokus på hur Jesus spelade en viktig roll i 

Guds agerande i historien; hänsyn tas då till Markus eskatologiska inslag. Collins menar 

också att monografi är passande eftersom fokus är på en individs agerande. Jämfört med 

antika historiska biografier som till exempel Plutarchos biografi om Caesar saknas ett visst 

biografiskt innehåll såsom kommentarer om karaktär, hälsa och ambition bland annat. Låt oss 

därför hålla ett fokus på Markus som eskatologisk historisk monografi för att hålla oss på den 

eskatologiska vägen som presenterades i tidigare forskning. 

      Jag använder mig av den svenska översättningen Bibel 2000. För enkelhetens skull 

inkluderar jag endast fotnot på bibelavsnitt vid citat eller när en tydlig referens krävs. I övrigt 

framgår det tydligt vilka perikoper som används.  

6.2. Litteratur 

I rörelseschemat återfinns kategorin ”Jesus historiska kontext”, vilket vidgar förståelsen i 

analysen av Markus. För att underlätta för mig själv utgörs kontexten i sig själv inte av källor 

utan av litteratur från forskare som sammanställt (genom sin och andras forskning) 

information om Jesus historiska kontext. Jag utgår framförallt från Wright och Ed Sanders 

förståelse av judendom under första århundradet, men också två bibelkommentarer. Den ena 

är skriven av Erik Bernspång och den jag använder mest är skriven av Adela Yarbro Collins. 

Litteratur är till för att lyfta uppsatsen till högre nivåer (särskilt vid användningen av kriteriet 

om dubbel likhet och olikhet) som en teoretisk utgångspunkt. 

7. Jesus historiska kontext 

Denna del utgår från vad Holmén kallar Jesus historiska kontext. Jag har valt att fokusera på 

judendom, kristendom och eskatologi som teoretiska utgångspunkter. 

7.1. Judendom 

En av framgångarna med den senaste forskningen är enligt Meier den vikt som läggs vid 

Jesus judiskhet.75 Men att förstå Palestina under det första århundradet är komplicerat. Till 

exempel, vilka skrifter som kan anses mest betydelsefulla för Jesus och hans lärjungar? Även 

Wright inser vikten av att fokusera på kontexten och Baasland skriver att Jesus judiskhet 

behöver vara en gemensam premiss i framtida Jesusforskning.76 

                                                        
75 Meier, J. (1999). “The Present State of the ‘Third Quest’ for the historical Jesus: Loss and  
Gain”. Biblica volume 80, nr. 4/1999. 
76 Baasland, s. 46. 
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      Stanley Porter menar att det inte är nytt att sätta Jesus i sin judiska kontext. 77  Han 

definierar kontext som: ”The historical context is the larger context in which the literary work 

is found, and involves knowledge of a variety of larger, cultural, religious and related 

issues.”78 Det är världen som källan Markus är en del av. 

      Fortsättningsvis, Wright och Sanders studier om judendomen vid tiden för det första 

århundradet är utgångspunkt för Jesus judiska kontext (kommentarerna nuddar lite vid det 

också). De är framförallt relevanta i samband med kriteriet om dubbel likhet och olikhet samt 

vid tolkning av informationen. I det följande ges en kort översikt av den judiska världssynen 

som de presenterar. 

      Det Sanders kallar för gemensam judendom är det som folket och prästerna i Palestina var 

överens om.79 I viss grad var den normativ och skapade samhörighet samt var enkel och 

okomplicerad. Lagen omfamnade hela livet vilket visar att ortopraxi80 var viktigt. Lekfolket 

hade möjlighet att studera lagen och ta någorlunda fria beslut. Judarna trodde på en 

monoteistisk Gud som kontrollerade historien. Kanske något motsägelsefullt trodde de också 

på den fria viljan hos individer. De flesta judarna ville uppnå frihet från Rom på något vis. De 

var också överens om hoppet kring Israels återställande vilket innebar ”the re-establishment 

of the twelve tribes; for the subjugation or conversion of the Gentiles; for a new, purified, or 

renewed and glorius temple; and for purity and righteousness in both the worship and 

morals.”81 Men olika grupper hade olika tolkningar om vad det innebar exakt. 

      Både judendom och kristendom såg att historien var på väg mot sin klimax inom samma 

berättelse.82 Även Wright betonar att judendomen under första århundradet inte var enhetlig 

men att det finns vissa gemensamma grunddrag. Judendomens världsbild grundas i Guds 

förbund med Israel och att han ska rädda folket i en tid av politisk spänning och förtryck. 

Förbundet upprätthålls genom Torah som också ger räddning från fienderna, en räddning som 

judarna fortfarande väntade på under det första århundradet.  

      Förbundet är viktigt och judarna trodde att Gud skulle agera inom det.83 Gud agerade 

                                                        
77 Porter, S. E., ”The context of Jesus: Jewish and/or Hellenistic?”, i Tom Holmén & Stanley E. Porter (red.), 
Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 2, the Study of Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 1441–1463, 
1443–1448, 1452ff., 1456–1461.  
78 Ibid., s. 1449, 1461. 
79 Sanders, E. P., Judaism: practice and belief : 63 BCE-66 CE, SCM Press, London, 1992, s. 47, 190ff., 242, 
249ff., 279, 280, 289f. 
80 Med ortopraxi syftas på rätt agerande framför rätt lära. Det vill säga, det är viktigare att göra rätt än att tro på 
rätt sak. 
81 Sanders, s. 289f. 
82 Wright, N. T., Christian Origins and the Question of God. Vol 1, The New Testament and the People of God, 
SPCK, London, 2013, s. 150, 221, 223, 244. 
83 Ibid., 2013, s. 247, 250, 260. 
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genom övernaturliga händelser inom historien. Förbundet kan förstås utifrån tre nivåer. På 

övergripande nivå skulle skapelsen upprättas genom Israel. På mellannivå tyder Israels 

lidande ej på en svag Gud, istället sker lidande på grund av otrohet mot förbundet. På 

individnivå kan individens lidande och synd ses som en återkommande ombesörjning av 

förlåtelse och upprättelse. 

7.2. Kristendom 

Kristendomens spridning berodde på dess berättelser enligt Wright.84 Deras mission bedrevs 

utifrån deras omtolkningar av judendomens centrala tro och hopp i ljuset av Jesus. Den tidiga 

kyrkan tog många olika uttryck men var åtminstone judisk-kristen. De enades i att Israels 

berättelse hade nått sin klimax i Jesus vilket mynnade ut i deras nya uppgift. Israels berättelse 

var densamma men omtolkades varpå även de judiska symbolerna förändrades. Till exempel 

tog nattvarden över påskens roll även om den är rotad i den judiska påsken. Vidare tänkte 

judarna att Gud hade verkat i historien och genom Israel medan de kristna tänkte att Gud nu 

verkat genom Jesus. Wright skriver målande:  

We can see that the Jewish neighbours of early Christians must have regarded them, not 

as a lover of Monet regards a lover of Picasso, but as a lover of painting regards one who 

deliberately sets fire to art galleries–and who claims to do so in the service of Art.85 

7.3. Eskatologi 

Efter manipulation och information sätts detta återigen mot Jesus historiska kontext, i detta 

fall eskatologi. Därmed breddas förståelsen av hans intention med döden. Eskatologi kan 

innebära enligt Wright att judarna förväntade sig tidens slut, ett slags ”cosmic meltdown”.86 

På motsatt sida står en definition av eskatologi om att världen anses korrupt, där personers 

eskatologiska inslag handlar om kritik likväl som lösningar på problemet. Wright tänker sig 

dock:  
Eschatology as the climax of Israel’s history, involving events for which end-of-the-

world language is the only set of metaphors adequate to express the significance of what 

will happen, but resulting in a new and quite different phase within space-time history.87 

      Det handlar om att Israels berättelse har nått klimax och endast ett apokalyptiskt språk kan 

till fullo rymma den teologiska betydelse som dessa händelser har inom rumtiden. 88 

                                                        
84 Wright, 2013, s. 444ff., 450, 452f., 456.  
85 Ibid., 2013, s. 450. 
86 Wright, 1996, s. 207.  
87 Ibid., 1996, s. 207f. 
88 Wright, 1996, s. 207, 208, 513. 
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Schweitzer menade att Jesus förväntade sig ett kommande Gudsrike som skulle föregås av 

vedermödor. Bultmann menade att Jesus förväntade sig tidens slut. Crossan skriver endast lite 

om eskatologi. Wright ger mest information om Jesus eskatologiska förväntan. Jag kommer 

därför följa Wrights definition och innehåll för att utveckla resultatet. 
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8. Resultat 

8.1. Praxis, berättelser och symbolik 

Utifrån rörelseschemat börjar vi med manipulation via äkthetskriterierna, vilket går under 

rubriken ”äkthetskriterier”. Den information som framkommer efter analysen med kriterierna 

ger information och listas under rubriken ”information”. Informationen som framträder sätts i 

förhållande till eskatologi i slutet, det vill säga Jesus historiska kontext ännu en gång. För att 

ge händelser och berättelser sitt rätta sammanhang börjar jag med praxis, berättelser samt 

symbolik och sedan individuella ord.89 

8.1.1. Äkthetskriterier 

8.1.1.1. Markus 12:1–1290 

      Till att börja med visar kriteriet om mångsidig bekräftelse att samma liknelse återkommer 

i Matteus 21:33-46 samt Lukas 20:9-19 och finns därför i sammanlagt tre oberoende källor 

utifrån den definition jag arbetar med. Bryan belyser att vingårdsmotivet förekommer i fler 

fall såsom i Luk 13:6-8 samt Matt 20:1-16.91 Ett vingårdsmotiv går därmed sannolikt att 

koppla till Jesus. 

      Låt oss fortsätta med kriteriet för dubbel likhet och olikhet, med fokus först på Jesus 

judiska kontext. Liknelsen verkar hämta inspiration från Jes 5:1-2 enligt Collins och det är 

möjligt att läsa in verserna 3–7.92 Skillnaden är dock att Jesus talar om ett byte i förvaltningen 

medan Jesaja talar om att hela vingården ska rivas ned när det önskade resultatet inte ges. 

Enligt Sanders stöttade de flesta judar templet även om kritik mot prästerskapet förekom.93 

Jesus blir en av dem. Jesus citat är från Ps 118:22–23 och ”hörnsten” förekommer även i Jes 

28:16 samt Sak 10:4, dock utan koppling till ett vingårdsmotiv.94 Vi finner alltså att Jesus 

hämtar stoff från sin judiska kontext.  

      Jesus talar också om att något nytt ska komma; en ny underbar hörnsten. En gemensam 

och utbredd förväntan hos judarna var det positiva hoppet om återställandet av Israel.95 Enligt 

                                                        
89 Wright, 2013, s. 141, 554.  
90 Jag rekommenderar läsaren att sitta med en Bibel i hand. Av utrymmesskäl har jag sällan citerat eller gjort 
referat av Bibeln. 
91 Bryan, Steven., ”Jesus and Israel’s eschatological constitution”, i Tom Holmén & Stanley E.  
Porter (red.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol. 3, The historical Jesus, Brill, Leiden, 2011, s. 
2842.  
92 Collins, A. Y., Mark: a commentary, Fortress Press, Minneapolis, MN, 2007, s. 544–548. 
93 Sanders, s. 54. 
94 Bernspång, E, Markus: kommentar för bibelläsaren, Filadelfia, Bromma, 1975, s. 241. 
95 Sanders, s. 289, 294. 
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Wright förväntade sig judar under första århundradet historiens klimax. 96  Han menar att 

symboler som templet och Torah visar att Israel är det utvalda folket, att judarna är i det 

heliga landet men fortfarande är i exil samt har fel sorts ledare (hedningar, komprometterande 

judar och Herodes med familj). Lösningen är att Gud ingriper för att ge Israel de rätta sortens 

härskare och att Guds rike styrs genom dem. Detta skulle ske genom en intensifiering av 

Torah. På grund av olydnad mot förbundet upplever Israel lidande vilket Gud ska ta bort och 

upprätta Israel med Gud som kung. Prästerskapet skulle däremot endast instämma i att Israel 

är utvalt och att där ej var något problem. 

      Hur förhåller sig detta i förhållande till liknelsen? Vi ser att Jesus förväntar sig Guds 

ingripande samt något nytt och ”underbart” vilket kan tänkas liknas vid det positiva hopp för 

framtiden om Guds ingripande. Men fokus är något annat; Jesus talar om en dom mot det 

judiska ledarskapet och inte mot det felaktiga ledarskapet såsom hedningar och Herodes. Men 

Jesus sätter sig själv som bryggan till liknelsens klimax och inte en intensifiering av Torah. 

Det är hans/sonens död som leder till ägarens ingripande. Detta görs tydligt i och med att 

hörnstenen syftar på Jesus som därmed blir grunden.  

      Låt oss nu studera det som kom efteråt, det vill säga kristendom. I Apg 4:11, Rom 9:33 

och 1 Petr 2:4–8 görs en anspelning på Jesus som hörnstenen varpå Jesus ord bär likhet med 

de kristnas budskap. 97  De kristna omtolkade det judiska hoppet genom Jesus, skriver 

Wright.98 I 1 Kor 3:10–17, 2 Kor 6:16 samt Ef 2:19–22 beskriver Paulus de kristna som ett 

levande tempel byggt på Jesus, skriver Collins.99 Jesus är grunden, om inte hörnstenen, för det 

nya templet de utgör. De kristna utvecklar Jesu undervisning med att tala som sig själva som 

ett nytt tempel, det vill säga gemenskap, grundat på Jesus.  

      Vidare, kan vi se att de kristnas förståelse om Jesus som en hörnsten samt de själva som 

ett nytt tempel är en konsekvens av liknelsen. Utifrån konsekvenskriteriet ger perikopen en 

förklaring och ett försvar till de kristnas tradition om Jesus död och deras gemenskap. 

      Markus skriver i vers 12 att ledarskapet förstod att Jesus talade till dem och i 11:27 

framgår att det är översteprästerna, de skriftlärda och de äldste som lyssnar på hans ord. 

Utifrån kriteriet om förkastning och avrättning ger liknelsen en förklaring till varför Jesus 

utsattes för rättegång och korsfästes. Under påsk bland stora folkmassor i templet utmanar och 

provocerar Jesus de judiska religiösa ledarna med att de ska tas ifrån sitt förvaltarskap för att 

de inte gör det Gud vill. 

                                                        
96 Wright, 2013, s. 150, 222, 243, 260, 268, 302. 
97 Bernspång, s. 241. 
98 Wright, 2013 s. 445-–466, 459. 
99 Collins, s. 547f. 
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8.1.1.2. Markus 14:18-21 och 14:22-25 

Dessa två avsnitt följer på varandra men är uppdelade under varsin rubrik i Bibel 2000. De 

förra verserna kallar jag för enkelhetens skull perikop 1, de senare för perikop 2. 

      Pinsamhetskriteriet är oss behjälpligt endast till perikop 1. Det kan anses som en 

pinsamhet att Jesus pekar ut en förrädare i den innersta kretsen. Pinsamheten fortsätter när 

lärjungarnas förvirring och osäkerhet blottas i deras fråga ”Det är väl inte jag?”100 Vid en 

legendarisk utveckling alternativt förfining av perikopen kan tänkas att förräderiet och deras 

förvirring skulle tonas ned eller exkluderas. Alternativt att vi skulle se fler eller en större 

betoning på försäkran om att stå fast likt den Petrus ger i vers 29. 

      Angående mångsidig bekräftelse ser vi de två perikoperna i liknande ordning i Matt 

26:20–29. I Luk 22:14–23 återkommer de men i omvänd ordning. Matteus och Lukas ger mer 

information kring händelserna än Markus. Johannes skiljer sig och det enda vi får veta är i Joh 

13:1 att det är en måltid före påskhögtiden (utan perikops 2 innehåll) samt att Jesus i Joh 

13:18-30 anger sin förrädare.  

      Endast perikop 2 kan tydligt bekräftas av kriteriet om dubbel likhet och olikhet och det 

finns en tydlig koppling till den judiska kontexten i och med att detta sker under 

påskmåltiden. Till exempel förekom enligt Mishnah fyra koppar av dryck i påskmåltidens 

ritual.101 Collins menar också att sättet Jesus bryter brödet på liknar hans brödsbrytelse i andra 

verser i Markus, vilket kan föreställas vara praxis vid judiska måltider.102 I verserna 22–23 

lovprisar och tackar han, en variation som utmärker judiska böner under första århundradet. 

      Vilket sammanhang krävs för att förstå texten? Jesus talar om sitt blod som förbundsblod 

och att han ger detta till många. I detta sammanhang kan också hans kropp sättas in. Vi har 

sett hur Wright menar att judarna förväntade sig att Gud skulle ingripa i historien och rädda 

Israel genom att judarna skulle intensifiera Torah; förbundet ska hållas till Gud ingriper.103 

Jesus åberopar förbundet i och med att hans blod är förbundsblodet utgjutet för många men 

skiljer sig från judendomen genom att han väver det kring sig själv istället. Han säger att ”det 

är mitt blod som är viktigt”. Hans tanke om offer som förlösning för Israel liknar den judiska 

kontexten. På grund av Israels synd är Israel fortfarande i exil och endast Gud kan lösa 

synden, vilket är detsamma som att nationens synder försvinner, skriver Wright. Synd sonas 

genom offer eftersom blod är renande (det kräver också ånger och bön om förlåtelse) skriver 

                                                        
100 Bibelkommissionen, Bibel 2000, Bibeln, Bokförlaget Libris, Örebro, Mark 14:19. 
101 Bock, D. L., & Herrick, G. J. Jesus in Context: Background Readings for Gospel Study, Baker Academic, 2005, , 
s. 185f. 
102 Collins, s. 654, 656. 
103 Wright, 2013, s. 221f., 243, 273. 
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Sanders.104 Jesus tänker sig alltså att hans blod ska bli det renande blodsoffer, istället för ett 

djuroffer. Inte någonstans i den hebreiska Bibeln känner jag till att förbundet kräver 

människoblod som offer. Vi kan sannerligen tala om olikhet med judendom även om den 

utgår från den. 

      I Apg 2:46 skriver Lukas att de första kristna bröt brödet i gemenskap i hemmen, vilket 

troligtvis syftar på nattvardens brödbrytning. Som Wright påpekar förekommer det även i 1 

Kor 11:20–29 (vilket visar på nattvarden som tidig företeelse).105 Paulus visar att grundtanken 

med måltiden och dess betydelse för de kristna är både andlig och som en minnesritual över 

Jesus död. Jesus måltid lever vidare men också i utvecklad form. Paulus menar att det handlar 

om att minnas, vilket det inget står om i Markus, varpå vi kan se en möjlig utveckling med 

Jesus sista måltid som startpunkt.106 Särskilt om koppen också kom in senare eftersom Apg 

endast talar om brödbrytelse hos den allra första kristna gemenskapen. Enligt Wright var 

nattvarden ett exempel på hur den kristna gemenskapen syns både symboliskt, praktiskt och 

teologiskt.107 Nattvarden knöt ihop den judiska grunden och syftade på påsken men tog över 

påskfirandets roll. Jesus handling med måltiden passar därmed utmärkt i gapet mellan 

judendom och kristendom. 

      Vid en första anblick faller det sig naturligt att inkludera även kriteriet om förkastning och 

avrättning. Men på vilket sätt är Jesus provocerande? Förräderiet förutses vilket är det första 

steget mot korset men det gör honom inte provokativ. Däremot ser vi i kriteriet om dubbel 

olikhet och likhet en kontinuitet mellan perikop 2 och de kristnas nattvard. Särskilt i Paulus 

förklaring görs en tydlig koppling till denna händelse. I perikop 1 kan förräderiet anses vara 

viktigt på grund av att det är ett av flera avsnitt som förklarar sättet att dö på och skulle därför 

föras vidare av den tidiga kyrkan. Till exempel säger Paulus i 1 Kor 11:23: ”Den natten då 

herren Jesus blev förråd...”.108 Utifrån konsekvenskriteriet ser vi hur verserna har bäring in i 

de kristnas tradition om Jesus död och nattvard. 

8.1.2 Information  

Efter analys utifrån äkthetskriterier är det dags att studera vad för information perikoperna 

ger. Till att börja med, handlar vingårdsliknelsen om ledarskapet eller om hela folket? Bryan 

hävdar att det handlar om nationen Israel, medan Collins menar att det syftar till 

                                                        
104 Sanders, s. 252f. 
105 Wright, 2013, s. 447f. 
106 Lukas skriver däremot att Jesus sa att brödet ska brytas till minne av honom. Så från Markus via Lukas till 
Apostlagärningarnas brödbrytande till Korintierna med både bröd och vin. 
107 Wright, 2013, s. 446f. 
108 Bibelkommissionen, 1 Kor 11:23. 
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ledarskapet.109 Läser vi liknelsen utifrån Jes 5:1–7 förklarar profeten att vingården är Israel 

och Juda är planteringen. Enligt Collins syftar vingården på Jerusalem, tornet är templet och 

presskaret är brännofferaltaret; med andra ord är det en koppling till det judiska ledarskapets 

”tillhåll”. Icke att förglömma är att Jesus faktiskt talar med ledarskapet. Troligtvis talar Jesus 

därför om en dom mot ledarskapet vilket innebär ett byte i förvaltningen av Israel. 

      Jag är övertygad om att Jesus i liknelsen med vingården ger sin bild av Israel. Vi kan läsa 

de första sändebuden som de bibliska profeterna som försöker få det judiska ledarskapet på 

rätt väg och ge dem det som tillhör Gud, det vill säga trohet mot förbundet. Efter profeterna 

kommer till sist Jesus själv. Implicit utger han sig för att vara Guds sändebud och kallar sig 

också ägarens son. Det visar åtminstone på hans förståelse av relationen mellan de två; Jesus 

kommer med mandat från Gud. Liknelsen visar att det sätt att vara Israel på som ledarskapet 

tänker sig inte är hållbart, det ska levas såsom Jesus har tänkt sig. (Det vill säga att Gud ska 

ha det som tillhör honom och vad detta är specificeras i Jesus övriga undervisning.) 

Arrendatorerna, det judiska ledarskapet, väljer att döda Jesus och fortsätta med att vara Israel 

på det sätt som de har tänkt. Märk att Gud agerar först när sonen har dött, det blir katalysatorn 

för Guds agerande. 

      Hur ser kopplingen ut mellan hörnstenen och sonens död? Är Jesus intention med döden 

att bli en hörnsten och är detta en hänvisning åt uppståndelse? Åtminstone är det en 

konsekvens av hans död eftersom de kristna utgår från och bygger vidare dessa teman. I Jes 

28:16 och Sak 10:4 förekommer hörnstenen som något nytt, grunden i det nya som Gud ska 

bringa. Ps 118 berättar om hur Gud har räddat psalmisten från sina fiender; han var ratad men 

är nu en hörnsten. Enligt Collins är en sådan sten utgångspunkt för ett byggande och visar 

riktningen.110 Med andra ord kan detta vara vad Jesus menar; han är riktningen och starten för 

de nya arrendatorerna i det nya ”bygget”. Verserna visar också att Jesus är säker på att 

nederlag ska omvändas till seger. Huruvida detta syftar till återuppståndelse är däremot oklart. 

      Låt oss nu titta på perikop 1 (14:18–21) som har två intressanta delar. I först delen talar 

han om att han ska bli förråd och påvisar medvetenhet om att något ska hända. Att detta ska 

leda till död framgår inte här. I den andra delen talar Jesus om sig själv som Människosonen, 

och menar att som det står skrivet ska Människosonen dö. Collins menar att i vers 18 sker en 

anspelning på Psaltaren 41:10 ”Också min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, 

han trampar på mig.”111 Denna anspelning följer med in i vers 21 där termen Människosonen 

                                                        
109 Collins, s. 544–549; Bryan, s. 2842. 
110 Collins, s. 548. 
111 Bibelkommissionen, Ps 41:10. 
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också syftar på psalmens skribent David vilket visar på en förståelse av kopplingen mellan 

”Människoson” och ”Messias”, skriver Collins.112 På så vis kan vi förstå vad som menas med 

att det står skrivet. Jesu död är en del av en större plan och ska ske snart. 

      I perikop 2 (14:22–25) preciseras ytterligare intentionen med döden; blodet för många och 

brödet är hans kropp. Jag instämmer med Collins i att orden om koppen och blodet är 

metaforiska och handlingen med brödet är symboliskt.113 Collins säger också att det handlar 

om en tolkning av Jesus död innan händelsen. Till exempel förklarar Jesus betydelsen hos 

koppen med vin efter att alla har druckit vilket ej indikerar instiftandet av en ritual. Men vad 

innebär hans död? 

      Förklaringens nyckel ligger i ordet förbundsblod och jag har gått in på detta redan i 

kriteriet om dubbel likhet och olikhet. Jesus ser sig själv som ett offer för många, ett renande 

blodsoffer av honom istället för ett ställföreträdande djur. Sanders menar att offer tillsammans 

med rätt inställning hos personen renade och gav försoning. Offer visar också tacksamhet och 

lov till Gud.114 Men Wright skriver att det är svårt att ta reda på vad den enskilde juden ansåg 

med offren. 115  Vi kan åtminstone konstatera att bevisen verkar peka åt blodet som en 

försoningstanke. 

       I Jes 53 talar profeten om den lidande tjänaren, ett tema Collins ser det möjligt att anspela 

på.116 Jesaja beskriver en tjänare som får lida får folkets synder, var föraktad och pinad samt 

dödad för folket. Särskilt vers 5 finner jag i sammanhanget passande i och med att ”hans sår 

gav oss bot”.117 Jesus får representera en större grupp människors vars offer tillräknas dem 

som åberopar honom med rätt inställning (ånger och bön om förlåtelse enligt Sanders). 

Kanske blir detta särskilt tydligt i att Jesus skickar runt koppen till lärjungarna; hans 

följeslagare dricker hans blod metaforiskt och deltar därmed i dess betydelse. 

      Ett segerrikt slut verkar vara hur Jesus ser på hur det ska avslutas. Han ser fram emot att 

dricka ”det nya vinet i Guds rike.”118 Collins betonar att drickandet av vin kan ses som en 

eskatologisk förväntan.119 Till exempel i Jes 25:6–8 är drickandet av vin en del av ett större 

eskatologiskt och underbart skeende inom Guds plan. Liksom i 2 Baruch 29: ”and one grape 

will produce a cor of wine”.120 Jesus död är med andra ord inte slutet utan ska leda till eller 

                                                        
112 Collins, s. 651f. 
113 Ibid., s. 654ff.  
114 Sanders, s. 252f. 
115 Wright, 2013, s. 274, 289. 
116 Collins, s. 657. 
117 Bibelkommissionen, Jes 53:10. 
118 Ibid., Mark 14:25. 
119 Collins, s. 657. 
 120 Charlesworth, J. H. The old testament Pseudepigrapha: apocalyptic literature & testaments, 1983, New  
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kunna infinna sig i Guds rike. 

8.1.3. Markus 2:18–22  

Jesus ger i verserna svar på tal om fastan, ger liknelserna om vinsäckarna och tyget samt 

kallar sig för brudgum som ska tas ifrån lärjungarna. Perikopen återfinns i Matt 9:14–17 och 

Luk 5:33–39. Begreppet brudgum förekommer i Jesus liknelse om de tio brudtärnorna i Matt 

25:1–13 och om Johannes döparen i Joh 3:22–30. Utifrån mångsidig bekräftelse framträder 

versen såsom sannolik. 

      Vidare, låt oss studera dubbel likhet och olikhet. Bernspång poängterar att Jesus ej talar 

mot fasta som praxis, i vers 20 deklarerar Jesus att lärjungarna kommer fasta efter hans 

bortgång.121 Frågan handlar generellt om fasta, skriver Collins, vilket var en vanlig övning för 

att sörja döda eller visa religiös hängivenhet.122 Men ett bröllop kräver inte fasta och tiden 

med Jesus ska därför ses som en bröllopsfest. Fokus på Jesus som brudgum sätter honom i 

Guds närvaro och refererar till tanken om Guds giftermål med Israel. Det återspeglar även Jes 

62:5b: ”…och som brudgummen gläds åt sin brud, så skall din Gud glädjas över dig.”123 Jesus 

blir därmed Guds redskap skriver Collins.  

      Tanken förs vidare hos de kristna. I 2 Kor 11:2 framställer Paulus sig som brudgummens 

vän delaktig i ett frieri, där församlingen är bruden och Jesus brudgummen.124 Perikopens 

avslutande metaforer om tyget och vinet fortsätter att sätta Jesus i klyftan mellan judendom 

och kristendom.  
If this saying (2:21) was spoken by the historical Jesus, he was challenging the current 

modes of interpreting scripture, the current applications of the Torah, and the current 

structure of leadership. In the qualitatively new situation that he announced, all these 

traditions had to be reevaluated and reformed. From the point of view of the followers of 

Jesus after Easter, the saying legitimated the new social formations and religious 

innovations of the communities founded in his name.125 

      Likheten till kristendomen finns att verserna kan anses vara en av startpunkterna för de 

kristnas omtolkningar av de judiska hoppen i Jesus.126 Metaforerna visar därför olikhet med 

den judiska kontexten i och med att han tillåter nya förståelser av Israel, vävt kring sig själv 

till exempel såsom brudgum. Men inte nödvändigtvis genom att bryta med sitt judiska arv. 

                                                                                                                                                                             
 York, Doubleday, 2 Baruch 29:5-6.  
121 Bernspång, s. 48. 
122 Collins, s. 197ff. 
123 Bibelkommissionen, Jes 62:5b 
124 Collins, s. 199. 
125 Ibid., s. 114. 
126 Wright, 2013, s. 445, 457. 
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      Med hjälp av kriteriet om förkastning och avrättning ger metaforerna en rimlig förklaring 

till att han dödades. Jesus är möjligtvis provokativ i sin uppmaning om att lärjungarna inte ska 

göra som de andra och i att han ger rätt att tolka om de judiska hoppen och den judiska 

religionen. Han talar om skillnaden mellan det nya och det gamla, skriver Collins; de fungerar 

ej ihop.127 Med andra ord kan vi konstatera att Jesus varken är blind till sin omgivning eller 

förkastar den helt, han tolkar istället om den.  

      Perikopen kan även ses som en del av förklaringen till uppkomsten av Jesustraditionen 

(konsekvenskriteriet) i och med att han i metaforerna ger skäl för att följa honom; det nya som 

han ger kan inte blandas med det gamla för då förlorar vi kanske både två. Och som Wright 

påvisar omtolkades det judiska hoppet och tron av de kristna i ljuset av Jesus. Hela perikopen 

kan anses som sannolik utifrån detta kriterium även om det främst berör metaforerna i slutet. 

8.1.3.1. Information 

I förbifarten berättar Jesus att han ska gå bort och fokus ligger snarare på varför hans 

lärjungar skiljer sig från gängse religiös praxis om fasta. Utifrån liknelsen med ett bröllop 

förstår vi dock att det är en ”fest” nu i hans närvaro och att det ska komma ett ”då” när detta 

är borta. Kanske kan fastan tolkas som ett sätt att visa vördnad i lärjungarnas sorg över hans 

bortgång. Av större vikt är dock metaforernas information där han deklarerar att något nytt 

påbörjats som kommer fortsätta efter hans bortgång (även om fasta då är en del av det nya). 

Metaforerna fungerar därför som förklaringar till hela hans gärning. Han tolkar om Israel och 

påstår att något nytt ska komma men också är här där han själv är i centrum. Detta gör han 

genom att kalla sig för brudgum. 

      Om Jesus är brudgummen, det vill säga tar Israels plats i äktenskapet mellan Israel och 

Gud, har Collins rätt i att versen visar på Jesus självförståelse såsom Guds verktyg. Jesus gör 

sig till Israel i äktenskapet med Gud och bortgången sker inom äktenskapet. Det blir en 

ställföreträdande död inom förbundet vilket bäst tolkas inom de judiska hoppen om Israels 

upprättelse och befrielse. 

8.1.4. Markus 10:35–40 

Vi finner avsnittet även i Matt 20:20–23 där den viktiga skillnaden är att Matteus ej säger 

något om ett dop, han talar endast om bägaren. I övrigt är avsnitten lika. I Lukas 12:50 säger 

Jesus att han har ett förestående dop i ett helt annat sammanhang, som icke desto mindre ger 

bekräftelse till ett doptema. Jesus talar också om att dricka bägaren i Markus 14:36. 
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Följaktligen kan vi mångsidigt bekräfta både dopet och bägaren som en del av Jesu vokabulär. 

      Möjligtvis är det en pinsamhet eller en svårighet att bröderna inte förstod sin plats samt 

vad de frågade om. De nekas också platserna som om de inte vore värdiga. I vers 41 blir de 

andra lärjungarna arga, nästan som om bröderna har fuskat i chansen att bli den främste. I ett 

idealiserande försök eller legendarisk utveckling av traditionen är det tänkbart att lärjungarnas 

blunder hade skalats bort och även Jesus svar? Perikopen fokuserar på vad Jesus säger och 

därför får vi ej veta brödernas respons på att de ska dricka samma bägare och döpas med 

samma dop men inte få platserna.128 Eftersom deras ”pinsamma” fråga är förutsättningen för 

detta svar kan vi ej särskilja på frågan och det mindre pinsamma svaret. Med andra ord visar 

pinsamhetskriteriet att perikopen är sannolik även om endast en del av den är pinsam.  

      Låt oss nu analysera avsnittet utifrån dubbel likhet och olikhet. Perikopen verkar utgå från 

en förståelse av att Jesus ska sitta som kung på tronen samt styra och döma den nya åldern 

som Guds redskap, skriver Collins. 129 (Hon verkar förutsätta samma Messianska tro som 

Petrus visar i 8:31–33, se nedan.) Hon fortsätter med att det som bröderna frågade om kräver 

lidande enligt Jesus. Bägaren förstås troligast som en profetisk bild av att dricka bägaren med 

gudomlig vrede som figurerar i till exempel Jes 51:17 och Jer 25:15–19. Bägarens innehåll 

berusar vilket blir en bild av olyckorna som drabbar människorna. Jesus bön i 14:36 gör det 

tydligt att bägaren är lidandet han ska ta emot. 

      Dopet är en metafor fortsätter Collins, och kan förstås utifrån dopet för syndernas 

förlåtelse.130 Både bägaren och dopet deklarerar en död som är ställföreträdande, en död som 

är för syndernas förlåtelse. Vi ser därför att Jesus finner likhet i att han utgår från sin judiska 

kontext och skiljer sig genom att väva det kring sig själv. Det är genom honom det ska ske, 

för han tar på sig Guds vrede i metaforen med bägaren istället för Israel som profeterna riktar 

sig till. Wright skriver att profeterna menade att den fortsatta exilen beror på synd, avfall och 

avgudadyrkan varpå bara Gud kan ta bort synden. 131 Jesus gör sig till Guds redskap för 

syndens försvinnande.  

      Wright fortsätter och menar att förföljelsen av kristna berodde på att de var 

omstörtande. 132  De kristna hade fokus på Jesus istället för templet, Torah, Israel och 

Jerusalem. I Jesu ord finner vi därför grunden för den kristna förkunnelsen om Jesus som 

grunden (och kanske till och med som hörnsten?). Här kan vi även finna grunden till det 

                                                        
128 Collins, s. 495. 
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130 Ibid., s. 497. 
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132 Ibid., 2013, s. 450, 451. 
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kristna idealet om martyrdöd; Jesus förväntar sig mer eller mindre att de ska dela hans död 

och lidande. Paulus talar till exempel om att de messianska vedermödorna även är på alla 

kristna.133 

8.1.4.1. Information 

Vad ger oss detta avsnitt för information? Kom ihåg att fokus är på Jesus tal om bägaren och 

dopet. Vi har konstaterat att bägaren handlar om att ta på sig Guds vrede medan dopet kan 

förstås utifrån ett dop för syndernas förlåtelse. För det syftar ej på det vanliga vattendopet 

eftersom han redan har döpts av Johannes i Mark 1:9. Detta sker i ställföreteträdande form 

menar Collins. Jesus blir alltså Guds redskap för upprättelse och frälsning från synd vilket 

dopet talar om. Detta sker inom det judiska hoppet för Israel och inom den kristna 

traditionen/hoppet om syndernas förlåtelse. Samtidigt tar han Guds vrede på sig och vi ser hur 

vrede och nåd sammanfogas. Jesus menar att Gud vill ge nåd men är också vred varpå Jesus 

behöver ta det senare så att Gud kan ge det förra. Bägaren och dopet hänger därför ihop.  

      Vi får större förståelse när vi ser hans ord i förhållande till lärjungarnas fråga. De vill 

regera tillsammans med Jesus, men han frågar inte om de kan regera utan om de kan lida och 

dö såsom han själv ska göra. Det viktiga är inte att regera, det vill säga makt och vem som är 

den främste bland lärjungarna. Av vikt är istället att tjäna med sitt liv, kanske för just riket. 

Vidare förståelse av avsnittet ges i vers 10:45 som avslutar hela perikopen. 

8.1.5. Markus 10:45 

Jesus gör flera uttalanden om Människosonens lidande men för att ge vers 45 sitt rätta 

sammanhang får det följa avsnittet ovan. Versen är fortsättningen och sammanfattningen av 

avsnittet ovan och förekommer i åtminstone två källor. Utöver Markus säger Jesus samma sak 

i Matt 20:28.  

      Låt oss analysera versen utifrån dubbel likhet och olikhet. Begreppet Människosonen 

utvecklas utifrån detta kriterium i 8:31–33 och låt oss därför fokusera på annat i avsnittet. 

Jesus ska ge sitt liv som lösen för många vilket liknar Jes 53:10b–12 (Septuaginta) där 

tjänaren betjänar många genom döden för deras synders skull, skriver Collins.134 Orden för 

lösen förkommer inte här men i andra ställen i Gamla Testamentet används det när något eller 

någon ska friköpas. I 2 Mos 30:11–16 genomför Israeliterna en förbjuden folkräkning och för 

att undvika straffet måste en summa pengar betalas som offer till Gud för att få försoning för 

deras liv. Utifrån denna förståelse menar hon att Jesus död kan räknas som ställföreträdande, 
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ett soningsoffer ”’in behalf of’ or ’in place of’”.135 Samma tanke upprepas i 14:24 där hans 

blod är till för många. 

      Vi finner detta även i den närliggande kontexten.136 4 Mack 17:20–21, skriven runt 100 

e.Kr., talar om några karaktärers död som en lösen för folket; de ger sitt liv för varandra. I 

Rom 3:24–25 talar Paulus om Jesus död både som lösen och försoning. Detta tema återfinns 

även i Upp 1:5–6b. Bernspång poängterar att Fil 2:6–8 beskriver Jesus som den lydige 

tjänaren som till och med dog. 137 Med andra ord ser vi tydligt likheten med den kristna 

kontexten och kan utifrån konsekvenskriteriet tala om vers 45 som en orsak till förståelsen av 

Jesus som försoning för synder. Wright påminner oss om att de kristna tolkade om de judiska 

hoppen och tron i Jesus, där Israel nu var försonad.138 Samt i rollen som Människoson (vilket 

i Daniel syftar till Israels upprättelse) upprättat Israel. De kristna enades i ”that they told, and 

lived, a form of Israel’s story which reached its climax in Jesus and which then issued in their 

spirit-given new life and task”. 

      Skillnaden mot den judiska kontexten ligger just i att det handlar om Jesus; han är 

försoningsoffret. Däremot finns likhet i att Jesus bör ha hållit med om antagandet om att något 

är fel och att Gud måste agera för att Israel ska styras av de rätta ledarna som Gud inrättar.139 

Ett agerande genom förbundet (och det är Jesus på det klara med). Otrohet och synd inom 

förbundet är dock orsaken till att Israel lider, och endast Gud kan ta bort synd. Men det verkar 

som att Jesus slår själv slag i saken och är den som ska göra något åt det hela. Inte så att Gud 

blir verkanslös, tvärtom, Gud agerar genom Jesus som är den lidande tjänaren. Och förlåtelse 

för synd blir därmed detsamma som att nationens synder försvinner. Wright skriver att just de 

judiska offren uttrycker hopp och försoning, vilket vi finner i Jesus offer. Sanders lägger till 

att det är just offer som tar bort synd eftersom blod (tillsammans med ånger) krävs för 

försoning och rening.140  

8.1.5.1. Information 

Det mesta av informationen har redan tagits fram i styckena ovan. Inledningsvis skrev jag att 

versen hör ihop med Jesu tal om koppen och dopet i 10:35–40. Collins betonar att vi ges 

förklaring till vad som menas med de två bilderna; han ska ge sitt liv för många.141 För de 

många tar han Guds vrede, det vill säga den rätta domen över Israel och folket samt får ett 
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dop om syndernas förlåtelse. Det är därför Collins kan kalla bilderna om bägaren och dopet 

som ställföreträdande. 

     Utifrån Jesaja kan vi förstå Jesus som Guds lidande tjänare, Guds redskap för att agera i 

historien med Israels problem. Det skulle vara möjligt att tolka det som att Jesus tar Guds 

plats, och gör endast det som Gud kan göra enligt de judiska hoppen. Men Jesaja förbjuder 

oss att tänka så; han är en tjänare. 

      Hur ska detta ske? Genom att vara en lösen, ett soningsoffer som friköper de många från 

synd. De många bör tolkas som Israel i första hand och dess invånare. Egentligen krävs döden 

av dem vilken Jesus tar istället. Som offer kan vi då förstå det enligt den judiska synen på 

offer; hans blod renar dem. Det visar sig också att han tänker sig soningsoffret inom 

förbundet. Men han skiljer sig genom att påpeka att han, Människosonen och kanske till och 

med Messias, är redskapet för Gud. Det är inte tal om ökad betoning av Torah och tempel, 

istället ska han bli ett offer och dö. Och inom den större judiska världsbild Wright målar upp 

förstår vi att det inte bara handlar om individens synder utan också är till upprättelse för Israel 

som nation. 

8.1.6. Markus 14:36 

I Getsemane ber Jesus om att slippa bägaren och versen måste läsas utifrån 10:35–40 samt 

10:45. Utifrån sammanhangskriteriet passar denna vers ihop med data som framträder i 

analysen av de två avsnitten om ”bägare”-motivet. Vi har deklarerat dessa verser som 

sannolika varpå denna vers blir sannolik eftersom det passar in i sammanhanget.  

      I Matt 26:42 återfinns samma andemening om än i annan ordalydelse. Jesus är dock på det 

klara med att om bägaren ej kan passera så ska Guds vilja istället genomföras. Även Luk 

22:42 talar i samma andemening om än i något annorlunda ordalydelse. Motivet om bägaren 

förekommer också i Mark 10:35–40, Matt 20:20–23 och Luk 12:50. Vid en första anblick kan 

det också tyckas som att vi läser en pinsamhet. Jesus är osäker på sin sak och ber till och med 

Gud att ta bort denna bägare. Men ordens klimax visar ändock på att han väljer Guds vilja 

först och böjer sig för honom. 

8.1.6.1. Information 

Jesus visar på sitt förhållande och tillit till Gud i denna personliga bön. Det som nu ska ske 

(han ska strax gripas) sker genom och via Gud och Jesus böjer sig för hans vilja. Han ser 

därför det hela som en del i Guds större skeende. Vi får ökad förståelse om bägaren läses 
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utifrån Jes 51:17, vilken Collins anser versen anspelar till.142 Jesus visar återigen att han är 

medveten om att han ska ta på sig Guds vrede och bävar inför detta. Enligt Collins kan det 

också hänga ihop med Markus 14:24 där vi förstår att han gör detta för många. I en judisk 

kontext menar hon att Jesus också uppvisar total lydnad mot Gud då det är hans vilja som ska 

ske. 

8.2. Individuella ord 

Efter praxis, berättelser och symbolik har turen nu kommit till individuella ord. 

8.2.1. Människosonen ska gå bort 

I det närmaste följer fyra perikoper på samma tema och därför fokuserar jag huvudsakligen på 

Jesus historiska kontext i det första avsnittet. Det som framkommer i kriteriet om dubbel 

likhet och olikhet i nedanstående vers är även applicerbart på de tre nästkommande eftersom 

det är begreppet Människosonen som främst är i fokus. 

8.2.1.1. Människosonen i Markus 8:31–33 

Matt 16:21–23 bär samma innehåll och har samma grund som Markus även om Matteus ger 

fler detaljer såsom att de ska ske i Jerusalem. I Markus och Luk 9:22 kallar Jesus sig för 

Människosonen (ej i Matteus). Lukas är den ende som sätter orden om lidande och död i Jesus 

mun; de andra skriver att det är essensen av hans undervisning. Avsnittets förekomst talar för 

sannolikhet utifrån mångsidig bekräftelse.143  

      Pinsamhetskriteriet talar för sannolikhet i och med att Petrus blir tillsagd av Jesus och 

kallad för Satan. Avsnittet visar att Petrus ej förstår och/eller inte håller med Jesus om det han 

säger om död och uppståndelse. För den tidiga kyrkan kan det tänkas vara pinsamt att en av 

huvudlärjungarna inte förstod sin mästare.  

      Låt oss studera likhet och olikhet. Begreppet Människoson är synonymt med Messias144 

och det finns en motsvarighet där emellan menar Collins.145 Detta finner sitt ursprung i Dan 

7:13 som talar om en som liknar en människoson. I vers 30 förbjuder Jesus också lärjungarna 

att tala om honom som Messias vilket Collins menar är likvärdigt eller till och med beroende 

av 1 Enok 37–71. Människosonen betecknas där som dold och endast gemenskapen får 

kännedom om honom; Jesus undervisar nu bara lärjungarna. Enoks Människoson är dock en 

                                                        
142 Collins, s. 679, 680. 
143 Begreppet Människoson förekommer för övrigt tillräckligt ofta i de fyra evangelierna för att vi ska kunna 
känna oss på säker mark angående begreppet utifrån mångsidig bekräftelse. 
144 Verserna innan 31 indikerar att temat om Jesus Messiasskap fortfarande följer in i detta avsnitt. 
145 Collins, s. 402f. 
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himmels varelse medan Jesus i Markus är högst jordisk.  

      Människosonens lidande återfinns i 2 Mackabeerboken där karaktären Eleazars död tolkas 

som gudsfruktan och dygd medan Collins tycker att perikopens verser indikerar att döden är 

en del av en gudomlig plan. Människosonens förkastelse återfinns i Ps 118 där den förkastade 

(hörnstenen) blir ärad.146 Att bli ärade sammanfaller med Jesus förväntan om återuppståndelse 

tre dagar senare.  Wright menar att många judar trodde på de rättfärdiga och orättfärdigas 

fysiska återuppståndelse. 147  Den som dog för förfädernas lagar skulle försäkras 

återuppståndelse. Jesus kan därför förvänta sig uppståndelse eftersom han dör inom 

förbundets ramar även om han ger nya tolkningar inom det. 

      Collins menar också att flera judar väntade sig en Davidisk Messias som skulle besegra 

romarna och deras kollaboratörer samt återställa Israel, som ett Guds redskap i en 

eskatologisk dom.148 Vers 31 uppvisar ett annat innehåll: “the necessity for the suffering, 

rejection, death, and resurrection of Jesus as Son of Man is part of the divine plan for the 

period of eschatological fulfillment.”149 Petrus agerande visar därmed att Jesus skiljer sig från 

de Messianska förväntningar som fanns och som Petrus bar (vilket blir tydligt i 8:29). 

      Både Sanders och Wright menar dock att den Messianska förväntan var mindre än vad 

den verkar vid en läsning av Bibeln.150 Messias förekommer sällan i litteraturen från första 

århundradet men bör ha existerat eftersom den spelar en stor roll för de kristna. Jesus skiljer 

sig därmed från sin kontext i att han plockar upp en liten utbredd tanke och utvecklar den 

(men inte enligt Petrus förväntan).  

      Låt oss återigen koppla till den judiska världsbild som Wright målar upp: Vi är Israel, i 

det heliga landet med templet men ändock i exil och vi har fel ledarskap.151 Lösningen är att 

Gud agerar igen för att ge det rätta ledarskapet, hans kungavärdighet ska synas genom hans 

valda ledare, till exempel en kung, och fram till dess ska vi vara trogna mot förbundet. Även 

om den Messias Collins beskriver inte förväntades av flertalet judar, fanns med andra ord en 

förväntan om att Gud skulle agera för Israel. Wrights världsbild förklarar Jesus ord och 

intention med döden. 

      Detta uppvisas i en apokalyptisk bok som Daniel, vilken behandlar återupprättelse i och 

med att de onda rikena omkring ska besegras och den sanna religionen segrar, skriver 
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Wright.152 Frälsning blir därmed räddning från nationens fiender. Sanders skriver att flertalet 

judar skulle hålla med om att de ville ha frihet, särskilt från Rom.153 De allra flesta delade 

hoppet om att Gud skulle återställa Israel. Han skriver: ”They all trusted in God. That is 

common. There seems to have been no overwhelming consensus about what people he would 

use, and what their descent would be; and indeed some thought that he would do everything 

himself.”154  

      Jesus uppvisar därmed likhet med sin kontext i att förvänta sig Guds ingripande för Israel. 

Han tar en mindre utbredd tanke, den om Messias, och låter den bli synonym med 

Människosonen. Detta är laddat med eskatologiska föreställningar och som knyter an till 

Jesus undervisning. Han visar sin samtid en väg för Guds ingripande vilket inte skulle vara en 

fysisk seger över fienderna men upprättelse för Israel.  

      Detta rimmar med den kristna tron om att Jesus summerade Israel i sin roll som 

Messias. 155  De kristnas världssyn utgick från de kristna berättelsernas omtolkning av de 

judiska historierna skriver Wright. Men människoson förekommer nästan bara i evangelierna 

enligt min bibelkonkordans156. Det verkar därmed som att begreppet inte förts vidare i de 

övriga kristna skrifterna i Bibeln vilket gör Jesus olik den kristna kontexten. 

      Till sist, utifrån diskussionen ovan kan detta avsnitt ses som en orsak till den Messianska 

syn som de kristna har, utifrån konsekvenskriteriet. Särskilt som det i övrig judendom inte var 

starkt; det kan svårligen ha influerats från något annat håll än Jesus själv. Det kan även 

förklara uppkomsten av traditionen kring Jesus död, vad som hände och vilka som var 

delaktiga. 

8.2.1.1.1. Information 

Jesus påstår i denna perikop att han måste lida, förkastas och dödas för att sedan uppstå. För 

oss är det huvudsakligen av vikt att han påstår att han ska dö, vilket beskrivs som ett måste. 

Han ser därmed döden som viktig. Att bli förkastad av det judiska ledarskapet visar också att 

han inte förväntar sig att de ska hålla med honom om hans ord och arbete (tänk på 

vingårdsliknelsen). Ordväxlingen med Petrus gör det också på det klara att han har tänkt att 

det skall bli på detta sätt och inte på det fysiska sätt som Petrus förväntar sig. Det handlar inte 

om att besegra romarna eller andra riken genom uppror. Istället blir döden och de andra 

komponenterna en del i Guds eskatologiska plan i förhållande till förhoppningarna och 
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155 Wright, 2013, s. 445, 447, 456, 459. 
 156 Åberg, K., Bibelkonkordans till Nya testamentet 1981, SkeabVerbum, Älvsjö, 1982, s. 324f. 
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förväntningarna i begreppen Messias och Människoson. Det är genom att använda sig av 

Människosonen, vilket kan förstås genom Messias, som perikopen ger mer information än vad 

den vid först verkar ge eftersom de anspelar på eskatologi och de judiska hoppen. Jesus död är 

en del av Guds agerande för Israel och för att uppfylla flera av hoppen som judarna bar. Det 

vill säga Gud ska återupprätta Israel och regera genom sitt rätta ledarskap. Det visar också 

hans tillit till Gud som Sanders skriver om. 

      Döden är inte sista anhalt då Jesus förväntar sig återuppståndelse. Eftersom Jesus agerar 

inom förbundet och på hoppen är det troligt att han förväntade sig de rättfärdigas 

återuppståndelse; det vill säga sin egen. Det är möjligt att fråga sig om han skulle sett döden 

som rätt väg om det inte fanns en annan väg bortom döden. En död som liknar ett martyrskap 

vilket enligt Wright fylldes med betydelse av att ta på sig Guds vrede mot nationen.157 Död 

och återuppståndelse följer på varandra. 

8.2.1.2. Människosonen i Markus 9:30–32 

Vi finner mångsidig bekräftelse av avsnittet i Matt 17:22–23 som endast skiljer sig i att 

lärjungarna här blir bedrövade istället för konfunderande som i Markus. Luk 9:44–45 säger 

däremot endast att Människosonen ska överlämnas i människors händer och lärjungarna är 

fortsatt oförstående.  

      I perikopen finner vi en tydlig pinsamhet i att lärjungarna inte förstår vad Jesus talar om 

och heller inte vågar blotta sin okunskap genom att fråga. De närmaste borde rimligen ha 

förstått men gör ej det. Det kan samtidigt tolkas som att de inte ville höra om Jesus död 

eftersom det kunde hända dem själva och vers 8:34 deklarerar att lärjungarna måste följa 

Jesus genom att ta på sig korset.158 För åhörarna blir de därmed dåliga exempel. 

8.2.1.2.1. Information 

Vad kan vi tillägga till informationen som redan givits i 8:31? Han säger att Människosonen 

endast ska överlämnas till människors händer istället för det judiska ledarskapet. Jesus talar 

heller inte om lidande. Men det råder ingen tvekan om att han menar att han ska dö, särskilt 

som det står ”skall överlämnas”.159 

      Verbet som syftar till att överlämnas återkommer ofta i Markus vilket kan visa på en 

teologisk betydelse som härleds ur Jes 53:12 (Septuaginta) enligt Collins: 160  

Therefore, he will be the heir of many and will apportion the spoils of the mighty, 
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because he was handed over to death and was reckoned among the lawless. And he has 

borne the sins of many and was handed over on account of their sins. 161  (Min 

kursivering). 

       I detta fall kan vi förstå Jesu ord via profeten Jesaja. (Om det endast är Markus 

redaktionella redigering rimmar det fortfarande med övriga ord av Jesus). Syftet är att 

han ska överlämnas till död för att ta synd från många. Det verkar handla om något 

slags syndoffer. Kopplingen till profetorden visar också på förväntan och tron om att det 

sker i enlighet med en större plan som redan profeten talade om. Även att han 

överlämnades visar på att någon skickar honom till döden; vi förstår då att Jesus utpekar 

människor och det judiska ledarskapet som bakom själva dödandet. Men det kan också 

förstärka temat om att det sker enligt Guds plan: Gud överlämnade honom för att agera. 

      Fortsättningsvis, den första meningen i Jesajas ord ger vid hand en positiv 

konsekvens: han kommer få många ättlingar och de mäktigas krigsbyte ska fördelas 

vilket indikerar en seger. I mina öron ringar då Guds löfte om många efterkommande 

till Abraham (hänsyftning på de kristna?) samt Jesu liknelse om vingården (de mäktiga 

är desamma som det judiska ledarskapet?). Av vikt är däremot att både nederlag, det vill 

säga död, och seger, det vill säga att han bar synder och skingrar krigsbytet, går hand i 

hand. 

8.2.1.3. Människosonen i Markus 10:32–34 

Vi finner även denna utsaga i de övriga synoptikerna. I Matt 20:17–19 står det ingenting om 

att Jesus ska bli spottad på och han skriver korsfäst istället för död. Luk 18:31–33 bekräftar i 

stort det Markus skriver även om bara hedningarna nämns. I endast Lukas betonas att detta 

sker i enlighet med skriften. 

      Till viss del kan pinsamhetskriteriet inkluderas. Enligt Collins visar alla lärjungar, inte 

bara de tolv, fruktan vilken endast kan förstås i förhållande till hans ord i perikopen.162 

Pinsamheten ligger i just att de visar fruktan menar jag och kanske därmed även oförståelse 

för vad som ska ske; de ser inte den härlighet i Jesus död som senare kristna texter uppvisar, 

till exempel i Paulus brev. I en idealiserad version skulle kanske lärjungarna därför uttrycka 

förväntan och lov över det som ska komma. 

8.2.1.3.1. Information 

Eftersom denna perikop tillför ny information, såsom att överlämnas till hedningarna samt 
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behandlas illa, är det avsnittet med mest explicit information.163 Att hedningarna ska delta, 

samt ledarskapet, kan förklaras med den del av den judiska världsbilden som menar att 

problemet är att Israel har fel ledarskap.164 Ledarskapet och hedningarnas inblandning är ett 

bevis på problemet i och med att de förkastar lösningen Jesus. 

      Det är tredje gången Jesus upprepar samma sak vilket gör det tydligt att döden med mera 

utgör en stor del av hans större gärning. Kanske behövde han också förtydliga för sina 

lärjungar vad som skulle hända? Lägg märke till att han i alla fall är övertygad om att det ska 

ske. Återigen används ordet skall och det är tredje gången han i Markus säger samma sak med 

nästan exakt ordalydelse. 

8.2.1.4. Människosonen i Markus 9:9–13 

Perikopen följer de tre utsägelserna ovan på samma tema. Vers 9 och 12 är de mest 

intressanta men vi behöver ta hänsyn till de omgivande verserna. 

      I Matt 17:12 talar Jesus om att Människosonen ska lida. (Markus talar om att sonen ska 

”lida mycket och bli föraktad”165.) Luk 9:31 säger inget om Människosonen, istället talar 

Moses och Elia ”om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem.” 166 

Kontexten är densamma men vi ser att fokus gått från att bli föraktad och lida i Markus till 

explicit utsägelse om att dö. Vi kan tala om händelsen som sannolik då den är attesterad i flera 

källor. Däremot ser vi att Människosonens lidande endast kan kopplas till två källor, däremot 

är alla tre källor överens om att han ska dö. 

      Lärjungarna frågar om vad som menas med Elias ankomst vilket anspelar på Malaki 3:22–

23 där profeten Elia ska komma innan Guds stora dag, det vill säga domedagen. 167  De 

eskatologiska förväntningarna på den dagen var flera och lärjungarna verkar förvänta sig 

återuppståndelse för åtminstone de rättfärdiga samt Människosonens uppkomst. Minns att 

detta är en normal judisk förväntan enligt Wright.  

      Collins fortsätter och menar att Människosonen ska resa sig innan de dödas uppståndelse, 

men lärjungarna uttrycker en förväntan om att Elia ska komma innan alla döda reser sig.168 

Första århundradets litteratur sätter dock inte samman Elias ankomst med Messias, vilket är 

kanske en kristen innovation. Däremot reflekteras det över Elia i den judiska texten Sirach 48: 

”At the appointed time, it is written, you are destined to calm the wrath of God before it 
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breaks out in fury, to turn the hearts of parents to their children, and to restore the tribes of 

Jacob.”169 Jesus förhåller sig till den judiska traditionen om Elias ankomst som ska återställa 

inte bara hjärtan, utan allt som han uttrycker det.170 

      Mycket ska Människosonen lida och Jesus antyder att detta står skrivet i skriften.171 Vad 

anspelningen riktas mot är oklart, skriver Collins. Kanske är den lidande tjänaren i Jes 52:13–

53:12 aktuell, alternativt psalmerna om den rättfärdiges lidande. Ps 22 talar också om en 

lidande tjänare och psalmen återkommer ofta i Markus. Epitetet Människoson kommer 

troligen från Daniel 7:13 men kopplas ej till lidande och död i Daniel. Låt oss spara 

tolkningen av Jesu ord till rubriken information och nöja oss med att Jesus knyter sig till sin 

judiska kontext. Samtidigt som han ger en ny tolkning: Johannes döparen var Elia (vilket 

lärjungarna ej verkar ha förstått och i Joh 1:19–21 förnekar Johannes det) och Människosonen 

ska själv uppstå. 

      Paulus visar på hur tanken om att endast Jesus uppstått fortsatt in i den kristna kyrkan.172 I 

1 Kor 15 deklareras att endast Jesus har uppstått. Wright talar också om att de kristna såg 

endast Jesus som uppstånden och att det därmed fanns fortsatta hopp som skulle infrias i 

framtiden.173 Olikhet råder därmed mot den judiska kontexten och likhet med den kristna. 

      Inom parentesen ovan skrev jag att det enligt Collins kan vara möjligt att kopplingen 

mellan Elia och Messias är skapad av kristna. Som angivet i den första perikopen om 

Människosonens lidande skriver både Sanders och Wright att den judiska Messianska 

förväntan var låg. Oavsett om Jesus hade för avsikt att lyfta Messiastanken kopplat till 

Människosonen visar det ändock en möjlig koppling med den efterföljande kyrkan som trodde 

att Jesus summerade Israel i sin roll som Messias.174 Framförallt bär Jesus samma tankar som 

vid de övriga förutsägelserna om Människosonens död. 

      Fortsätter vi att sätta honom i relation till de kristnas tro skriver Wright att de menade att 

Människosonens ankomst syftade till Israels upprättelse och att Jesus tog platsen som det 

sanna Israel. Han skulle komma tillbaka senare och därför fokuserade de på att han skulle få 

upprättelse, särskilt när Jerusalem skulle falla.175 

      Om Messiastanken är en kristen konvention ser vi orsaken till detta bland annat i denna 

vers. Men vi ser också i enlighet med likheten till de kristna ett startskott för dem att tro på 
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Jesus som den enda uppståndne. Konsekvenskriteriet kan tala för en viss sannolikhet. 

8.2.1.4.1.Information  

Perikopen visar hur Jesus fortsätter på temat om Människosonens lidande, det vill säga hans 

lidande, vilket han finner paralleller till i skriften. Han sätter det också i ett större 

sammanhang kopplat till en judisk förväntan om Elias återkomst som han menar har uppfyllts 

i Johannes döparen. Med andra ord håller saker och ting på att hända, den yttersta tiden är på 

väg. Enligt Collins uppfylldes ej helt de förväntningar som fanns på Elia/Johannes eftersom 

han föraktades av ledarskapet och dödades av Herodes.176 Vi ser då hur lägligt Jesus placerar 

sitt lidande i sina ord: Elia skulle återställa allt men Jesus måste lida för att Johannes dog. 

Jesus återkomst som Människoson ska då uppfylla hoppen kopplade till Elia och mer, skriver 

Collins. 

      Jesus talar både om lidande och död liksom i de andra utsagorna om Människosonen. De 

skriftställen som kan utgöra Jesu referens till skriften visar på hur detta hänger ihop. I bland 

annat Ps 22 och Jes 52–53 föregår lidandet döden. Men de talar också om upprättelse för den 

lidande tjänaren. Om dessa skriftställen utgjorde grunden för Jesus förståelse kan vi tolka in 

och förklara hans förväntan om död och uppståndelse. Innebörden av en tjänare är att göra 

någon annans vilja och i Jesaja tar denna tjänare synd genom att lida. Återigen blir det tydligt 

att det handlar om ett större skeende med en teologisk innebörd. Dessa skriftställen talar 

också om seger för den lidande tjänare vilket ytterligare kan förklara hans förtröstan om 

återuppståndelse. Människosonen i Daniels bok talar däremot ej om lidande och död. Jag tror 

dock att Jesus koppling mellan lidande och död samt de eskatologiska förväntningarna som 

finns i begreppets innebörd är en del av Jesus nytolkningar.  

8.2.2. Markus 14:3–9 

Kriteriet om mångsidig bekräftelse ger vid hand att vi rör oss med ord som troligen 

härstammar från Jesus. I Matt 26:6–13 återfinns samma avsnitt även om likheten ej är 

ordagrann. Dock kopplar Jesus ihop smörjelsen med döden, vilket också sker i Joh 12:1–8. I 

Luk 7:36–50 smörjer en kvinna Jesus fötter med balsam i en helt annan situation, varpå vi 

åtminstone kan konstatera att temat om att smörjelse ej är obekant.    

      Pinsamhetskriteriet är applicerbart men först måste vi reda ut vilka ”några” i vers 4 är. I 

Matteus och Johannes är det lärjungarna. De vill sälja flaskan troligtvis för att följa Jesus 

uppmaning till den rike mannen i Mark 10:21 om att sälja allt och ge till de fattiga, skriver 
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Collins.177 Därmed är deras agerande i harmoni med Jesu lära, men gör ändock fel varpå 

kriteriet är applicerbart. Lärjungarna är oförstående och Jesus får tillrättavisa dem. Kvinnan 

gör även något som Jesus ser som gott, vilket de närstående lärjungarna inte gör. Lärjungarna 

framstår som oförstående för både kvinnans handling och Jesus närstående död. Graden av 

pinsamhet ökar kanske i att just en kvinna i det patriarkala samhället förstår något som de 

manliga lärjungarna inte gör. 

      Perikopen kan ej inkludera kriteriet om dubbel likhet och olikhet annat än för att i någon 

mån visa på likhet med sin kontext. Collins skriver att aromatisk olja användes för att ära en 

avlidens kropp inför begravningen.178 Bock och Herrick visar genom Josefus att smörjelse 

kunde i festsammanhang användas för att smycka sig samt att när Mose vigde Aron och hans 

söner som präster användes bland annat smörjelse.179  

8.2.2.1. Information 

Nyckeln till att förstå perikopen ligger i vers 8; kvinnan har smort Jesus inför hans begravning 

i likhet med kontexten. Vidare, menar Collins att lärjungarna inte ska sälja oljan och ge 

pengarna till de fattiga eftersom Jesus inte alltid kommer att vara hos dem.180 Det liknar Mark 

2:18–22 där Jesus liknas vid en brudgum. När Jesus är här ska vi fira liksom ett bröllop firas 

och därför är kvinnans handling god. Men såsom brudgummen ska tas ifrån dem ska Jesus 

försvinna. Collins sammanfattar därför att kvinnans handling ger Jesus en smörjning han inte 

får efter sin korsfästelse enligt Markus. 

      När Jesus alltså tillåter kvinnan att smörja henne är det inför sin begravning. Han ser att 

döden är närstående, han ska tas bort liksom brudgummen, och därför är hennes handling 

läglig även om lärjungarna ej ska glömma de fattiga. Det kommer inte en ytterligare chans att 

visa honom den ära som smörjandet av en bortgångens kropp visar. I både 2:18–22 och här 

åsidosätter Jesus det gängse förfarandet (fasta samt omsorg om de fattiga). 

8.2.3. Markus 14:27 

Mångsidig bekräftelse av versen finner vi i Matt 26:31 där Jesus säger samma sak. Matteus 

specificerar dock att lärjungarna skall falla för hans skull i natt. Pinsamhetskriteriet är också 

applicerbart på vers 27 samt verserna 29–31. Jesus förutsäger deras fall och visar kanske att 

han inte har förtroende om att de ska gå hela vägen för honom, trots att Petrus försäkrar att 
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han ska gå i döden för Jesus. Collins tycker att Petrus ord visar att han ej förstått vem Jesus är 

och vad som kommer att hända.181 Verserfokus ligger på lärjungarna i bibelavsnittet enligt 

Collins. Därför får vi inte så mycket information om Jesus intention med döden. 

      Kriteriet för dubbel likhet och olikhet kan inkluderas i någon mån då Jesus ger skäl för sin 

ståndpunkt genom att citera Sak 13:7b (”Dräp herden så att fåren skingras!”)182 Troligtvis 

syftar denna vers på en härskare och lästes den som en profetia blir versen relevant och 

uppfylld i Jesus. I Sakarja säger Gud till sina aktörer att dräpa herden medan Markus låter 

Gud göra det direkt, vilket visar på en förståelse av Jesus död som Guds vilja, skriver Collins. 

      Utifrån konsekvenskriteriet, hur förklarar versen Jesustraditionen? Det kan vara en del i 

att ge döden teologisk betydelse för de kristna särskilt som det finns en tydlig citering till 

Sakarja. Men mer bör vi ej spekulera eftersom det blir för vagt. 

8.2.3.1. Information 

Den lilla information det ger oss är att något negativt är på väg; Jesus ska dödas och 

lärjungarna skingras. Det är dock inte slutet eftersom han tydligt och säker uttrycker att han 

ska uppstå. Citeringen av Sakarja ger också Jesus ord större betydelse; det sker enligt en 

större plan det vill säga enligt Guds intention. Detta framkommer tydligt i att ”Jag” i Jesus 

citering av Sakarja är Gud. 

8.2.4. Markus 14:41 

Endast i Matt 26:45 återfinner vi samma episod. Jesus deklarerar att det är dags för 

Människosonen att överlämnas till syndarna; författarna har samma innebörd och i stort sätt 

samma innehåll. Det är dock tillräcklig mångsidig bekräftelse för att se versen som sannolik. 

      I samband med versen är lärjungarna i 14:32–41 trötta och sovande till skillnad från Jesus. 

Collins skriver att de framställs som svaga jämfört med Jesus och han är ironisk i sina ord ”Ja, 

ni sover och vilar er!”.183 Vers 41 befinner sig därför i en kontext med ett pinsamt skimmer 

över lärjungarna. 

8.2.4.1. Information 

Med ordet ”överlämnas” är det möjligt att se att Jesus gör detta frivilligt. Samtidigt kan det 

syfta till en större teologisk betydelse där hans död är till för de mångas synder i förhållande 

till Guds plan. Betänkt diskussionen om ordet överlämna i 9:30–32. 
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8.2.5. Markus 14:49 

Mångsidig bekräftelse vi finner vi genom Matt 26:55–56 som innehåller samma Jesusord, om 

ej i exakt ordalydelse. I Luk 22:53 påpekar han också att han varit i templet utan att de gjort 

något mot honom. Lukas säger inget om att det sker enligt skriften.  

      I de tidigare perikoperna står det ibland att döden sker enligt skrifterna. Enligt Collins är 

denna vers det tydligaste uttalandet om att allting framtill Jesus död sker enligt skriften.184 

Även om han inte specificerar skriftens innehåll visar Jesus han förhåller sig till judendom. 

Collins skriver däremot att de lärde tvistar om vad i skriften Jesus syftar på i vers 49. Det kan 

röra sig om Jes 53:12 (”för att han var beredd att dö”185) alternativt de kristnas tanke om att 

dessa händelser (gripen, dödad och så vidare) var Guds agerande för frälsning (varpå vi får 

bäring mot kristendom). Kanske handlar det om Sakarja 13:7b eftersom lärjungarna flyr efter 

det sagda. Jag vill påstå att Jesus åtminstone visar upp sin förväntan om att döden sker enligt 

ett större skeende, det vill säga Guds plan. 

      Likhet finns i det kristna hoppet om att Gud har agerat i Jesus. De kristna levde och talade 

enligt Wright en form av Israels historia med klimax i Jesus som fortsatte i deras nya liv och 

uppgift given av anden. Jesus hade varit brännpunkten Gud agerat genom, istället för Israel 

som judarna trodde. De kristna bär vidare på Jesus förståelse för sin kallelse. 

8.2.5.1. Information 

Jesus ser återigen sin kommande död som en del av något större och i detta fall har skriften 

redan talat om det. Han ser alltså en plan, eller en slags ton att slå an på. Innebär detta att Gud 

ska tydligt agera genom Jesus eller att Jesus försöker starta Guds agerande inom historien? 

Syftar det till Sakarja får vi tydligt med Gud i bilden liksom vid syftning på dem kristnas tro 

om att Gud agerar genom Jesus. (Då ser jag det som att denna tro är en konsekvens av vers 

49). Syftar det på Jesaja får vi endast information om att han var beredd att dö. Däremot är det 

Gud som talar om sin lidande tjänare i Jesaja 52:13–53:12, varpå Gud blir inblandad igen. 

Jesus är åtminstone tydlig med sin förväntan om att Gud ska agera i hans skeende. 

8.2.6. Markus 15:34 

Det utrop Markus skrivit ned i denna vers återfinns i Matt 27:46 och ser i stort sett likadant ut. 

Kriteriet om mångsidig bekräftelse talar om sannolikhet eftersom det finns i minst två 

oberoende källor. Även pinsamhetskriteriet är möjligt att applicera om Jesus ord verkligen 

                                                        
184 Collins, s. 687.  
185 Bibelkommissionen, Jes 53:12. 
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indikerar att han känner sig övergiven, kanske till och med att det ej var hans plan att just 

korsfästas eller ångrade sig. Först behöver vi dock reda ut hur versen ska förstås.  

      Collins menar att Markus låter Jesus ord hämtas från Ps 22:2a.186 ”Jesus’ last words in 

Mark are passionate, expressing both the loneliness of intense suffering and a bold and 

demanding challenge to God.”187 Han känner sig övergiven av Gud men misströstar ej, istället 

blir orden en bön om och ett rop på hjälp. Bernspång, möjligtvis tillhörande en mindre kritisk 

inriktning, talar också om Jesus som övergiven utifrån att Jesus blir ett syndoffer.188 Läser vi 

psalm 22 talar om lidande och övergivenhet av Gud likväl som att Gud är god och upprättar. 

Kan psalmens positiva slut räknas in i allusionen till psalmen? I sådana fall ropar Jesus ut en 

bön om hjälp som inkluderar förtröstan på Gud och upprättelse.  

      Oavsett om vi ser det bara som ett ångestrop eller att bakom ångesten finns hopp om seger 

ropar Jesus ut sitt lidande, sin övergivenhet samt ber om hjälp. Versen kan därför anses 

pinsam och alternativt skapa svårigheter i debatt med opponenter när initialt en bild av en 

misslyckad Messias eller/och ledare framträder.  

      Kriteriet om dubbel likhet och olikhet är svårare att applicera. Collins skriver dock att 

Jesus ej har en ädel död i Markus.189 Till exempel var Sokrates död ädel och han hade tid att 

vara ironisk. Även de tortyrutsatta bröderna i 2 Mackabeerboken uttrycker sin tilltro till Gud. 

Även senare kristna martyrers död beskrivs i idealiserad form; de säger inget eller visar ingen 

smärt. (Med andra ord gör det pinsamhetskriteriets användande mer trolig då Jesus död inte 

har idealiserats.) 

      Eftersom Jesus citerar Psalm 22:2a vi kan tala om likhet med Jesus judiska kontext. Dess 

slut är dock intressant. Psalmisten avslutar med att Herrens rättfärdighet och ingripanden ska 

berättas om ”ty han grep in.”190 Innebär det att Jesus förväntade sig upprättelse från Gud? Ska 

det ske nu på korset eller efter döden? Ska vi se orden i enlighet med den större judiska 

förväntan om upprättelse för Israel? Eller är det de kristna som förväntade sig detta utifrån 

denna psalm? Det är frågor som kan får tillfredsställande längre fram. 

      Kristendomen tolkade om judendomens centrala tro och hopp i Jesus som istället för 

Torah och templet utgjorde utgångspunkt.191 Israel var försonat och Gud hade gjort detta 

genom Jesus. Vi ser total olikhet med den kristna kontexten om Jesus övergivenhet är tecken 

på misströstan och att allting har gått fel. Men samtidigt kan vi se Jesu ord tillsammans med 
                                                        
186 Collins, s. 753f.  
187 Ibid., s. 754. 
188 Bernspång, s. 344. 
189 Collins, s. 754. 
190 Bibelkommissionen, Ps 22:32.  
191 Wright, 2013, s. 445, 450f. 
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andra ord och händelser som en del av orsaken till konsekvensen kristendoms tro på Jesus död 

som betydelsefull. (Men mer än så får vi ej ut av konsekvenskriteriet.)  

8.2.6.1. Information 

Har allting gått fel? Nej, citeringen av psalmen indikerar ej detta. Han motsäger heller inte det 

faktum att han skulle dö. Istället skulle det kunna vara att Gud har övergivit honom och ber 

om hjälp mot de som omringat honom, det vill säga hans fiender. Det kan tolkas som att han 

förväntade sig gudomlig hjälp på korset. Men som Collins skriver, åhörarna trodde han talade 

om att Elijah skulle komma och hjälpa honom vilken Jesus redan sagt hade kommit i och med 

Johannes döparen. Kanske förväntade han sig därför inte gudomlig hjälp här och nu i form av 

Elia. Utifrån psalm 22 tror jag det är troligare att han bad om hjälp i lidandets stund för att och 

jag tror även att det är möjligt att tillskriva Jesus även psalmens positiva slut. Utifrån en sådan 

tolkning är döden ej ett slut, det kommer upprättelse också. Med Collins citat i minne ger han 

dock framförallt Gud en utmaning om att det nu är han som får agera när Jesus har gjort sitt. 

      Även om Jesus intention var att dö och han såg det som ett agerande utmed ett större 

skeende kan vi inte förvänta oss att han ska stoiskt omfamna det ofattbara lidande 

korsfästningen innebar. Istället förmänskligas han i sitt utropande. Även den som litar på Gud 

kan tvivla och framförallt be om hjälp. 

8.3. Sammanfattning av informationen 

Uppdelningen i verser om praxis, berättelser och symbolik samt individuella ord är 

fördelaktig då de senare oftast är mindre i omfång. De utvidgar den breda bas de förra 

verserna ger. Låt oss då sammanfatta all information som verserna ger oss. 

      Jesus är tydlig om sin förväntan om att dö i nästan alla verser. Det är inget han döljer, 

tvärtom gör han detta tydligt. Till exempel bönen i vers 14:24 visar Jesus lydnad mot Guds 

plan när det är den senares vilja som går först. Möjligtvis kan det deklareras att han är 

medveten om vad som ska ske och viker inte undan. Användandet av ordet ”överlämnas” kan 

tyda på att det sker frivilligt (se verserna 9:30–32 och14:41). Döden är mer än ett vanligt 

dödsfall då han är tydlig med att Gud ska agera genom detta. 

      I liknelsen med vingården är Jesus sonen som kommer med bud till arrendatorerna (ett 

sändebud). Jesus dör varpå Gud (ägaren) ingriper för att göra sig av med arrendatorerna och 

låter nya ta över. Jesus påstår att han utgör grunden i det nya förvaltarskapet, dels för att Gud 

agerar genom honom, dels för att han agerar riktningen för hans efterföljare som blir det nya 

förvaltarskapet i allt vad det innebär att vara Israel. Det problem som det nuvarande 
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ledarskapet i templet utgör ska tas bort. Även i 2:18–22 stärks denna tanke om Jesus som 

grund: det finns ett nu i hans närvaro där de inte ska följa gängse religiös praxis och ett då, 

efter hans död, där de kommer göra detta. 

      Jesus gör sig med andra ord tydligt till centrum vilket är sättet som han ofta särskiljer sig 

från gängse judendom på. När han kallar sig för brudgum tar han platsen som Israel i 

förståelsen av ett äktenskap mellan Israel och Gud. Brudgummen ska gå bort och frågan är 

om vi kan förstå det som en ställföreträdande bortgång för Israel? Det ställföreträdande temat 

är tydligt också i andra perikoper. Utifrån förståelse om verserna där Jesus talar om att han 

ska dricka en bägare, tar han på sig Guds vrede. Problemet med Israel (det vill säga synd, 

otrohet mot förbundet med mera) tar han på sig genom att dricka den metaforiska bägaren och 

blir ett syndoffer inom förbundet, det vill säga som brudgummen. Guds vrede och nåd 

sammanstrålar i Jesus. I 10:35–40 talar han om ett frälsande dop från synd, också det 

ställföreträdande. Han talar också om sig själv som en tjänare utförandes sin mästares vilja 

(samt enligt skriften) genom att bli en lösen och ett soningsoffer som friköper de många från 

synd. Hans blod blir utifrån judisk offertanke ett renande syndoffer för många människor. De 

som med rätt inställning åberopar Jesus (åtminstone) får ta del av det hans död innebär. Med 

hjälp av Jesaja 53, om den lidande tjänaren som tar folkets synder, görs Jesus intention tydlig. 

      Behovet av nytt ledarskap, syndernas förlåtelse samt behovet av att Jesus tar Guds vrede, 

det vill säga den ställföreträdande döden, visar att Jesus ser att Israel har ett problem. Men 

också att det finns en lösning vilken ska genomföras under hans tid. Lösningen är han själv. 

      I utsagorna om Människosonens lidande fortsätter budskapet om döden. Det ska ske bland 

annat ske genom att bli förkastad av det judiska ledarskapet vilket förstärker bilden om att det 

stora problemet ligger i och med Israels förvaltare. När dessa försvinner kan Guds rike gripa 

in med de rätta förvaltarna/kungligt accepterade ledarskapet. Med begreppet Människoson 

kommer ett judiskt bagage om Guds eskatologiska ingripande för Israel genom honom själv 

och ett slags sådant ingripande förväntar sig han. I 9:9–13 sätter Jesus sin död tydligt till ett 

större eskatologiskt skeende samt judiskt hopp: Elias återkomst. Han kom som Johannes 

döparen men allt återställdes inte, därför måste Jesus som Människosonen uppfylla hoppen 

kopplade till Elia och mer. Att dö är att göra rätt och heller inte sista anhalt; den rättfärdige 

ska komma att återuppstå. 

      Orden på korset talar om hjälp och nöd i lidande men inte nödvändigtvis att han ändrade 

sin intention med döden. Snarare är det ett rop på hjälp för att ta sig igenom. Jesus är tydlig i 

14:25 om ett segerrikt slut där ett nytt vin ska drickas i Guds rike. Jesus död är därmed en del 

i ett större skeende inom Guds plan och rike. 
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8.4. Åter till Jesus historiska kontext 

Resultatet kan tyckas peka på en man med dödslängtan. Men genom att sätta honom i rätt 

kontext fördjupas förståelsen om honom. Rätt kontext innebär under denna rubrik judendom 

och framförallt eskatologi. Vad innebär det att Jesus tänker sig sitt agerande inom Guds större 

skeende? 

      Minns från teoriavsnittet att Wright med eskatologi syftar på att Israels berättelse nått 

klimax och att inom rumtiden kommer något nytt och annorlunda (det vill säga världen 

upphör inte att existera).192 Under första århundradet förväntade sig därför judarna en stor 

händelse inom ungefär en generation. Som jag ser det är fördelen med denna definition att 

Jesus inte blir en dåre med ett plakat deklarerandes att världens undergång är nära. Wright 

skriver också att det rimmar med brådskan i Jesu undervisning.  

      Jesus bär därför samma förväntan om Guds snara agerande. Brådskan i Jesus 

undervisning, om att Gud snart ska agera, finns i att hans död snart ska ske. Utsägelserna om 

Människosonens lidande visar tydligt på denna förväntan. Vi kan tänka oss att Jesus förstår 

det som att det är dags att dö inom Israels berättelse. Minns att denna berättelse bland annat 

innebar enligt Wright att judarna förväntade sig slutet på exilen samt att Israel och Gud skulle 

återvända på riktigt till det förlovade landet.193 Det skulle inte vara slutet (bara metaforiskt) 

utan Guds nya tid. 

      Judarna talade om ett nu och ett sen, hävdar Wright.194 Nu är en ond tid med exil, lidande 

och vedermödor. Sen är en ny tid med upprättelse och befrielse. Enligt vissa judar skulle detta 

föregås av intensivt lidande avslutar Wright. Jesus verkar vara en av dem. Minns exempelvis 

vredeskoppen där han tar på sig ett lidande, det vill säga Guds vrede. Koppen är i hans ord 

också kopplat till dopet om syndernas förlåtelse vilket väver bilderna om lidande (nu) och 

upprättelse/befrielse (sen). Utsägelserna om Människosonens lidande är också en del av detta 

tänkesätt. Jesus måste lida för att det är en del av skeendet innan den nya tiden kommer.  

      Hos profeterna, i Salomos visdom, i Qumran, i Mackabéernas litteratur bland annat finns 

tanken om att vissa judars död kunde fungera i överensstämmelse med Guds plan för befrielse 

och syndernas förlåtelse.195 Vi ser att denna tanke inte är främmande för Jesus. I det judiska 

tänkandet är lidandet en del av vägen till upprättelse enligt Wright, men det fanns ingen 

föreställning om att en person skulle lida som försoning för Israel och/eller världen. Det 

                                                        
192 Wright, 1996, s. 207ff. 
193 Ibid., 1996, s. 207ff. 
194 Ibid., 1996, s. 576f. 
195 Ibid., 1996, s. 579, 583, 591. 
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handlade istället om att lidande och döden är en del av ett större gudomligt syfte. Verserna 

ovan är några exempel på att Jesus däremot ser en persons lidande som försoning för Israel 

men också som ställföreträdande; han lider istället för Israel. Liksom i brudgumsliknelsen 

samt liknelsen om vingården där Jesus sätter sitt lidande och död som liknelsens klimax (det 

vill säga väver kring sig själv).  

      Jesus intention är därmed att dö för att vara en del av att föra Guds plan och Israels 

berättelse till sin fulla klimax. Den gamla tiden med lidande och exil ska gå över till en ny tid 

som är Guds tid med upprättelse för Israel och dess invånare. Analysen visar alltså att lidande, 

det vill säga hans lidande, är verktyget som det ska användas. Lidande är därför, om inte 

synonymt, så åtminstone ihopkopplat med döden. När Jesus talar om syndernas förlåtelse, 

vara en lösen, överlämnas, lida och dö bland annat är det för Israel och inom de judiska 

hoppen. Vingårdsliknelsen visar på detta; skiftet i förvaltningen är en del av hoppen som ska 

uppfyllas för och inom den kommande härliga tiden som grundas på hans gärning. 

      Begreppet Människosonen som Jesus använder om sig själv är en del av en eskatologisk 

förväntan. Vi kan lista tre förståelser om dess innebörd skriver Wright.196 För det första kan 

kritik riktas mot om Jesus verkligen har använt Människosonen på grund att det bär övertoner 

om inkarnations- eller treenighetsteologi från kyrkan. Men Wright menar att begreppet är 

inom ett skeende om Guds seger över hedningarna via en smord kung och inte teologi från 

kyrkan. I resultatet har jag också argumenterat för att verserna med begreppet sannolikt 

kommer från Jesus. För det andra, varför inte läsa begreppet som en omskrivning syftandes på 

”jag” eller ”någon i min position”? I vissa fall kan detta vara sant menar Wright. Om denna 

tolkning är korrekt tar vi ej bort mycket från Jesus från intention med döden. Om det istället 

är korrekt skulle det ytterligare ut de existerande eskatologiska förväntningarna om att Gud 

ska agera som Jesus är tydlig med. Men varför ska vi hålla omskrivning för sanning när 

judendomen talade och förväntade sig en Människoson vilket vi ser att Wright gör gällande?      

      För det tredje kan vi förstå Människosonen som en verklig figur kopplat till Messias (dock 

inte originaltolkningen men ändock en judisk tolkning). 197 Wright förstår Människosonen 

utifrån Daniel 7och 9 samt Jesus användning av detta i Markus 13 som att Messias ska ta 

emot hedningarnas vrede och sedan upprättas. ”Within the historical world of the first 

century, Daniel was read as a revolutionary kingdom-of-god text, in which Israel’s true 

representative(s) would be vindicated after their trial and suffering at the hands of the 

                                                        
196 Wright, 1996, s. 517f. 
197 Ibid., 1996, s. 513ff.  
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pagans.”198 Med andra ord visar denna utvikning att Jesus med begreppet Människoson tänker 

sig själv som Messias, Israels utvalda (tänk brudgummen!) och att han ska lida under 

hedningar för att bli upprättad. Återigen klingar temat om upprättelse och lidande för Israel 

som en del av Guds agerande. Och det senare är viktigt, det är i enlighet med Guds agerande 

och att han kommer att agera. 

      Israels upprättelse sker genom att synd ska tas bort och temat om syndernas förlåtelse 

återkommer i Jesus undervisning. Detta kan förstås genom att sätta Jesus mellan de båda 

religionerna. Inom ramen för judendom förstår Wright syndernas förlåtelse som slutet på 

exilen och Guds upprättande av Israel när nationens synder försvinner.199 De kristna såg sig 

istället som det nya Israel upprättat samt förlåtet och deklarerar att Jesus har givit de kristna 

syndernas förlåtelse. Jag föreslår att Jesus inom det judiska hoppet tänkte sig dö för Israel och 

att hans följeslagare sedan tolkade det som syndernas förlåtelse för alla som tillhörde deras 

gemenskap, det vill säga det nya Israel. 

8.5. Åter till frågeställningen 

Uppsatsens frågeställning är följande: Vad var Jesus intention med döden i 

Markusevangeliet? Jag påstår att följande är en historiskt sannolikt ändamålsförklaring. 

      Jesus tänker sig att han ska dö. Han ska överlämnas till döden vilket indikerar frivillighet 

och att det sker enligt Guds plan. Jesus tänker att genom döden griper Gud in och rättar till 

problemet med Israels ledarskap när nya arrendatorer, det vill säga ett nytt ledarskap, ges 

plats. Dessa har Jesus som grund/hörnsten i den nya härliga tid som ska komma efter döden. 

Nu är en ond tid med lidande som också är ett verktyg för Gud. Med sitt lidande tänker Jesus 

att han ska bli försoning för Israel varpå den nya tiden (förändringen inom rumtiden, ej 

världens slut) kan komma. Israels berättelse har kommit till sin klimax och genom att vara 

brudgummen, det vill säga Israel, är döden ställföreträdande och en lösen. Det är han som tar 

på sig Guds vrede och möjliggör därför också syndernas förlåtelse. Som Israel får han lida 

och dö men även ta del av upprättelse och förlåtelse. Med det eskatologiska bagage som 

begreppet Människosonen bär, visar Jesus att han ser sig som utvald av Gud, ska lida och 

sedan upprättas. Detta leder till ett segerrikt slut, för Israel, Jesus följeslagare och han själv 

eftersom han räknar med återuppståndelse. 

      Hypotesen gör inte denna förklaring rättvisa och behöver utökas. Förklaringen ovan visar 

vad utökningen kan bestå i men jag vill kort peka på några saker som de har gemensamt. 
                                                        
198 Wright, 1996, s. 517. 
199 Wright, 2013, s. 243, 260, 273, 444-451, 456-459; om syndernas förlåtelse se till exempel 1 Kor 15:3, Apg 
13:38 & Kol 1:14. 
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Hypotesen visar att Jesus förutsätter det judiska förbundet och agerar inom det. Jesus död ska 

leda till något nytt och ”det nyas” eskatologiska innebörd preciseras i förklaringen. Båda visar 

att Jesus tänker sig själv som lösningen på problemet; Jesus gärning är Guds verktyg. Detta är 

en av de viktigaste punkterna i hypotesen och vingårdsliknelsen: Jesus gör inte detta själv, det 

är enligt Guds skeende och det är Gud som agerar genom Jesus. 

9. Diskussion 

9.1. Metoden 

Metoden består i huvudsak av två komponenter: rörelseschemat och kriterierna. Det förra 

finner jag användbart eftersom det tydliggör uppsatsens viktiga samt nödvändiga 

komponenter. Kategorierna står i någorlunda kronologisk ordning; tolkning sker både i 

informationen och Jesus historiska kontext. Schemat fungerar som metaspråk. 

      Angående kriterierna, används huvudsakligen fyra kriterier: mångsidig bekräftelse, 

pinsamhetskriteriet, dubbel likhet och olikhet samt konsekvenskriteriet medan kriteriet om 

förkastning och avrättning samt sammanhangskriteriet förekommer mer sällan. Vi ska 

fokusera på några intressanta aspekter rörande kriterierna. 

      Till att börja med är kriterierna som använts mer sällan fortfarande bra kriterier men 

bevisligen ej fullt användbara. Anledningen ligger i kriterierna själv: till exempel kriteriet om 

förkastning och avrättning har ett fokus på att analysera avsnitt som förklarar varför Jesus dog 

eller dödades, inte vad Jesus intention med döden var. De två kriterierna skulle kunna tas bort 

men de fyller sin funktion när de är relevanta. Konsekvenskriteriet skulle uppsatsen däremot 

överleva utan.  

      Jag förstår detta kriterium som om att det följer ordningen om att X ger Y. Det senare är 

detsamma som konsekvensen och kriteriet vill därför ta reda på X, det vill säga orsaken som 

förklarar konsekvensen Y. Däremot är jag osäker på hur långt kriteriet kan gå. Jag har nästan 

som i förbifarten deklarerat att en perikop kan vara orsaken till något inom kristendomen 

genom att det finns likhet mellan ett Jesusord och den kristna förkunnelsen likväl som att ett 

Jesusord förklarar uppkomsten av Jesustraditionen. Kriteriet skulle kunna dras till sin spets: 

Alla perikoper i resultatet talar om Jesus död på något vis och därför kan de anses som 

orsaken till den kristna förkunnelsen om Jesus som död, vilket är en del av Jesustraditionen.  

Kriteriet i den form den presenterats i uppsatsen är därför för lättvindigt och behöver en 

tydligare definition samt förståelse.  

      Fortsättningsvis, är kriteriet om dubbel likhet och olikhet mest använt eftersom det sätter 
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Jesus på rätt plats. Jag har upptäckt att det har en annan utgångspunkt än övriga kriterier. Det 

fungerar mer som en vägledning för vart den historiska Jesus kan upptäckas än att bekräfta 

äkthet explicit. Wright menar att vi ska försöka hitta en Jesus som passar in i gapet mellan 

judisk och kristen världssyn. Även om jag använt kriteriet med ett annat syfte än Wright tänkt 

visar det ändock vart en sannolik Jesus återfinns. Därför är det inte relevant huruvida varje 

perikop uppvisar dubbel likhet och olikhet (det vill säga förhåller sig på fyra sätt) mot 

judendom och kristendom. Likheten behöver heller inte vara i lika hög grad som olikheten. 

Kriteriet förhåller Jesus till kristen och judisk världsbild, vilket ger ökad förståelse av honom 

samt förklarar till exempel hans hänvisningar till Gamla Testamentet. På så vis bemöts 

problemet om hur vi ska veta vad Jesus menade.  

      Anses det som problematiskt att plocka ut ett antal perikoper för att sammanfoga dem till 

en helhet? Helheten kan försvinna när perikoperna tas ut ur sitt sammanhang. Vissa verser 

behöver ibland tolkas och förstås utifrån andra verser som ännu inte analyseras genom 

äkthetskriterier. Där kan en hypotes hålla oss kvar på spåret liksom återkomsten till Jesus 

historiska kontext, det vill säga eskatologi, varpå något av helheten återfås. Men eftersom 

uppsatsen också undersöker om vi kan finna Jesus egna ord och att Markus inte innehåller 

Jesus legendariska ord är den fragmentariska analysen nödvändig. 

9.2. Resultat och källa 

Jag vill kort ge en slags metaförståelse till uppsatsens resultat. Uppsatsen diskuterar ej främst 

olika forskares förståelse av Jesus. Istället är detta ett försök att göra det forskarna själva gör; 

studera vad Jesus menar utifrån samma metodologiskt accepterade tillvägagångssätt. Detta 

sker med hjälp av forskare och redan framtagna resultat. Därför är det inte så mycket en 

diskussion och analys av forskares olika förståelse och om vem som är troligast, som det är ett 

argument för och en studie i hur Jesus intention med döden kan förstås med hjälp av vissa 

forskare. Om läsaren därför saknar en kritisk ådra i uppsatsen eller uppvisandet av flera 

alternativa tolkningar i resultatet, så är det för att jag likt till exempel Wright och Crossan 

argumenterar och analyserar om hur Jesus intention ska förstås på ett visst sätt. 

      Vidare, C S Lewis klassiska argument deklarerade att Jesus antingen är en galning, 

djävulen eller Herren i kristen mening. Blomberg saknade dock möjligheten att evangelierna 

kan vara skapade legender. Resultatet visar en sannolik historisk rekonstruktion som är i 

kontakt med Jesus själv. 

      Källan har med andra ord inte utgjort några problem. Resultatet blir troligare på grund av 

att den är tidig, det vill säga nära Jesus och hans sociala kontext. Källans genre som 
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eskatologisk historisk monografi är också tillfredsställande då det dels verkar stämma, dels 

sätter fokus på en individs agerande inom historien i förhållande till Guds agerande i 

historien. Vi kan därmed förvänta oss dessa inslag och behöver inte ducka för att de finns där. 

Därmed är det fördelaktigt att koppla resultatet till eskatologi. Dels för att det ger djup till 

Jesus intention, dels för att det följer hans intention och Markus framställning av honom.  

      Eftersom Jesusforskningen är en stor disciplin är det svårt att hävda resultatets unika 

karaktär. Vi kan tala om den som troligen unik i och med att uppsatsen följer Baaslands åsikt 

om att Jesus intention bör bli en ny teoretisk utgångspunkt.  

9.3. Fortsatt forskning 

Jag är ödmjuk inför det faktum att denna skrift tillsammans med skribenten har mer att lära. 

För det är där behovet av den fortsatta forskningen finns: att kunna byta ut Wright, Sanders 

och Collins med flera mot mer av egen undersökning och förståelse av judendom och 

kristendom under första århundradet. Den fortsatta forskningen kräver en djupdykning ner i 

de källor som ligger till grund för förståelse av de världsbilder Jesus är en del av. Till exempel 

skulle jag fokusera på en eller flera aspekter inom kristnas och judars världsbild. Vad innebär 

till exempel Människosonen för Jesus i förhållande till de judiska källornas sätt att använda 

sig av begreppet? Samt kunna ta ett helhetsgrepp och studera döden inom andra delar av Jesus 

undervisning. 

9.4 Förhållande till tidigare forskning 

Till skillnad från vad både Schweitzer, Bultmann och på sätt och vis även Crossan hävdar 

visar resultatet på möjligheterna i att finna en sannolikt historisk Jesus/skapa en historisk 

rekonstruktion. Äkthetskriterierna visar att det är möjligt. Men hur vet vi om kyrkan skapade 

evangelierna eller inte? Det senare är formkritikernas och Bultmanns rättmätiga kritik. De 

tvingar oss att inte ta texten framför oss för givet. Dock tar jag Wrights kritik av formkritiken 

på allvar: historia byggs genom att studera källorna och inte huruvida författaren harmoniserar 

tidigare källor. Om kyrkan skapat egna Jesusord kan det spegla hans undervisning eftersom de 

hade kontakt med honom enligt Meier. Vi kan alltså ta reda på mycket information om Jesus. 

      Resultatet visar skillnad mot Schweitzer på flera punkter: Jesus var Människosonen och 

vedermödorna skulle inte framkallas genom döden. Men det liknar Schweitzers resultat 

genom att Jesus tänkte sig lidande och död som en del av att Guds plan skulle slå in. 

Schweitzer skriver att Guds rike skulle komma och jag menar att det är ett led i Israels 

upprättelse. Men det är i förhållande till de judiska hoppen och det är ”korrekt” att han tar 
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vedermödorna men det är inte för att frammana Människosonen eller vedermödorna. Lidandet 

är för Jesus istället ett sätt att vara Guds verktyg och göra allt det som han säger han ska göra 

med döden.  

      Bultmanns slutsatser är svåra att jämföra med eftersom han menar att vi vet mycket lite 

om Jesus. Således är det ej förväntat med ett resultat som pekar på att Jesus har en intention 

med döden. Både Bultmann och Schweitzer betonar vikten av eskatologin även om 

innebörden är olika. Jag har inte fokuserat på Gudsriket men vi kan konstatera att förväntan 

om något kommande är densamma. Men jag instämmer ej i att det handlar om rumtidens slut 

eftersom bevisen pekar mot Wrights förståelse av eskatologi. (Om världen gick under, vilka 

är då arrendatorerna i vingårdsliknelsen?) 

      Crossan har en Jesusbild där Jesus ej verkar ha en intention med att dö, istället blev han 

för provocerande och behövde kväsas i tid. Men om resultatets Jesus utifrån äkthetskriterierna 

är sannolik får vi mer information än så. Däremot har han rätt i att Jesus är en slags 

motståndare till templet, åtminstone dess ledarskap. Jesus gör detta tydligt i vingårdsliknelsen 

liksom i utsagorna om Människosonens lidande även om de senare också är fylld av ett 

teologiskt motiv och inte bara en uppfattning om sina motståndares vilja. Ledarskapet kan 

mycket väl ha velat göra sig av med Jesus men det motsäger inte att han också hade en 

uppfattning om sin döds betydelse. 

      Förhållandet till den hellenistiska kulturen är en av Crossans hörnstenar och är viktigt. 

Denna kultur penetrerade även Palestina samt judendom och frågan är hur mycket av det som 

Jesus plockar upp. En viktig fråga som jag ej berör.  

      Wrights Jesus är däremot starkt rotad i judendom och utgör en av uppsatsens 

utgångspunkter. Hans tillvägagångssätt och innehåll är mycket lämpligt samt detaljerat och 

för mig inte helt obekant. Kanske är kritiken i metodavsnittet om att forskarna endast 

förskansar sin egen uppfattning relevant? Av uppsatsens forskare är dock Wright den som tar 

Jesus judiskhet på allvar och hans kriterium om dubbel likhet och olikhet möjliggör en 

sannolik Jesusrekonstruktion. Med Wright finner resultatet främst likheter men Jesus 

framträder som mer judisk i Wrights Jesusbild. Hos honom blir Jesus en jude som agerar på 

förbundet medan uppsatsens resultat visar att judendomen kan förklara hans intention.  
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