
 

Teologiska institutionen 

Bibelvetenskap, D2NTs, VT18 

Handledare: James A. Kelhoffer 

Betygsättande lärare: David Nyström 

 

 

 

 

 

 

Den historiske Jesus verksamhet som exorcist som ett tecken 

på gudsrikets ankomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Gustafsson 

621111–1163 

Seminariedatum: 30/5 



1 
 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 2 

Syfte ..................................................................................................................................................... 2 

Frågeställning ...................................................................................................................................... 2 

Avgränsning och material .................................................................................................................... 3 

Teori och metod ...................................................................................................................................... 4 

Den historiske Jesus ............................................................................................................................ 4 

Vad gör en exorcist i den antika världen? ........................................................................................... 6 

Guds rike som politiskt uttalande i romersk tid .................................................................................. 8 

Metod ................................................................................................................................................ 11 

Forskningsbakgrunden .......................................................................................................................... 12 

Tolkningar av Jesus som exorcist ...................................................................................................... 12 

Analys .................................................................................................................................................... 17 

Q-källan ......................................................................................................................................... 17 

Matt 12:22-30 ................................................................................................................................ 17 

Luk 11:14-23 .................................................................................................................................. 18 

Åskådarna, Luk 11:14–16, Matt 12:22–24 .................................................................................... 19 

Svar på anklagelserna, Luk 11:18–19, Matt 12:26–27 .................................................................. 20 

Om det är med Guds finger/ Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er (Luk 

11:20 - Matt 12:28) ....................................................................................................................... 21 

δακτύλῳ θεοῦ (Guds finger) - Lukas ............................................................................................. 23 

πνεύματι θεοῦ (Guds ande) - Matteus.......................................................................................... 25 

ἐκβάλλω (driva ut) ......................................................................................................................... 26 

δαιμόνιον (demon) ........................................................................................................................ 26 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ (Guds rike) ................................................................................................... 27 

φθάνω (komma) ............................................................................................................................ 28 

Den starke mannen, Matt 12:29–30, Luk: 11:21–23 ..................................................................... 28 

Sammanfattande slutsats ...................................................................................................................... 30 

Implikationer ..................................................................................................................................... 33 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 33 

 

  



2 
 

Inledning 

”Om det är med Guds finger/Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.” 

(Luk 11:20, Matt 12:28). Jag kommer i min uppsats att undersöka kopplingen mellan Jesu 

verksamhet som exorcist och gudsrikets ankomst. Fokus i min undersökning är den historiske 

Jesus och jag söker spåra hur nära vi kan komma den historiske personen som driver ut 

demoner. Jag granskar innebörden i exorcism som företeelse och hur vanlig denna verksamhet 

var under de första århundradena i Palestina. Ytterligare en fråga är vilket gudsrike det är som 

redan har nått människor. Vad kan Jesus ha lagt för betydelse i denna term? Det finns olika 

uppfattningar om hur Jesu ord om Guds rike ska tolkas. Är det något som är närvarande i 

nutid eller är det något som ligger i framtiden och kan det tolkas politiskt? Det förekommer 

även olika tolkningar rörande betydelsen av Jesu verksamhet som exorcist. Rör det sig om en 

politisk manifestation, ett renande av människors inre, en rening av landet Israel eller är den 

ett medel i en kosmisk kamp? 

 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns en koppling mellan Jesu verksamhet 

som exorcist och gudsrikets ankomst och om det går att leda länken tillbaka till den historiske 

Jesus. Jag ämnar även undersöka vad Jesus kan ha menat med Guds rike och vad Jesu 

verksamhet som exorcist kan ha haft för betydelse. En av mina slutsatser som jag kommer att 

visa på är att Jesu uppfattning kan ha varit att gudsriket till viss del redan fanns närvarande 

och att riket bredde ut sig i och med hans utdrivning av demoner. Jag kommer att framställa 

en möjlig tolkning av den historiske Jesus uppfattning om gudsriket. Min slutsats kommer 

även att visa att det går att spåra ett uttalande till den historiska Jesus med ett viss mått av 

sannolikhet. 

 

Frågeställning 

I Matt 12:22-30 och Luk 11:14-23 är det en tydlig koppling mellan Jesu verksamhet som 

exorcist och Guds rikes ankomst. Kan denna koppling spåras till den historiske Jesus och i så 

fall hur och med vilken grad av säkerhet? Vad betyder det att Jesus driver ut demoner? Gjorde 

han det som ett tecken på att Guds rike fanns tillgängligt för människor då? 
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Avgränsning och material 

Jesus utförde både helande och exorcism enligt evangelierna. Mitt fokus kommer att ligga på 

hans verksamhet som exorcist. Ibland är skillnaden mellan Jesus helande av sjuka och hans 

utövande av exorcism inte helt självklar. Båda verksamheterna beskrivs som att Jesus befriar 

människor från något: sjukdomsandar, onda andar eller demoner. Jan-Olav Henriksen och 

Karl Olav Sandnes menar att helande och exorcism inte är identiska, men att det finns stora 

likheter.1 En gemensam nämnare anser de vara att Jesus återställer människors hälsa genom 

sitt helande och sin andeutdrivning. De bibeltexter som jag har valt att analysera är en 

beskrivning av en exorcism. Jag använder begreppen exorcism, demonutdrivning och 

andeutdrivning som likställda termer i min uppsats. De texter som jag har mitt fokus på har 

till vissa delar en parallell i Markus (Mark 3:20-30). Mitt val är att fokusera endast på Matteus 

och Lukas version av texten eftersom berättelsen i Markus inte innehåller kopplingen mellan 

exorcism och gudsrikets ankomst och för att uppsatsens omfång inte skulle rymma en analys 

även av parallellen i Markus. 

I min uppsats tar jag i anspråk exegeter som forskar kring den historiske Jesus. De olika 

forskarna har olika angreppssätt när det handlar om att utforska Jesus som historisk person. 

Amanda Witmer studerar Jesus och hans samtid ur ett sociologiskt och antropologiskt 

perspektiv och fokuserar på hans verksamhet som exorcist. Även Graham Twelftree skriver 

specifikt om Jesus som utövare av exorcism i den bok av honom som jag refererar till. 

Richard Horsley för ett starkt politiskt och socioekonomiskt resonemang och förespråkar ett 

holistiskt synsätt på evangelierna. John P. Meier gör en analys av den historiske Jesus på 

detaljnivå med historisk-kritiska metoder. Jan-Olav Henriksen och Karl Olav Sandnes skriver 

utifrån forskning om Nya testamentet om betydelsen av Jesus som exorcist. Andra forskare 

som har skrivit böcker om den historiske Jesus och som jag refererar till är Cecilia Wassén 

och Tobias Hägerland, Gerd Theissen och Annette Merz, och E.P. Sanders. Jag använder mig 

även av olika bibelkommentarer för Matteus och Lukas evangelium och artiklar eller 

recensioner som berör ämnet.  

                                                           
1 Henriksen, Jan-Olav & Sandnes Karl-Olav. Jesus as Healer, Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 

2016, 13. 
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Teori och metod 

Den historiske Jesus 

Jag har valt att i min undersökning fokusera på den historiske Jesus och hans verksamhet som 

exorcist kopplat till gudsrikets ankomst. Hur nära går det att komma den historiske personen 

och hans samtid bakom evangeliernas Jesus? Cecilia Wassén och Tobias Hägerland menar att 

det inte är helt enkelt att bedöma vad som är historiskt tillförlitligt i evangelierna och vad som 

inte är det.2 De påpekar att alla uppgifter presenteras av evangelisterna med samma tillförsikt. 

Evangelierna är religiösa skrifter som är skrivna med syftet att övertyga människor om att 

Jesus är Messias.3 Thomas Kazen anser att Jesusforskningen alltid har varit en känslig affär.4 

Jesusbilderna som finns både influerar och influeras av kristen tradition. Han anser att 

forskningen kring den historiske Jesus ibland har levt ett eget liv, skilt från annan 

historieforskning. Historia är som så mycket annat, inte en vetenskap som är exakt, utan ett 

hantverk och en konstart i viss mån. Jag anser att detta stämmer överens med det som jag 

kommer att visa på i min slutsats. Det är svårt att hävda att uttalanden från Jesus kan återges 

med vetenskaplig exakthet. Källmaterialet för Jesusforskning är texter med specifika drag och 

med uttalade teologiska tendenser, menar Kazen.5 Från 1950-talet och framåt utvecklade 

Jesusforskare så kallade autencitetskriterier eller äkthetskriterier, dessa kriterier är en metod 

för att bedöma om en utsaga om Jesus är sann. Ett exempel på ett av dessa kriterier är 

genanskriteriet (criterion of embarrasment).6  

Kazen anser att äkthetskriterierna innehåller ett visst mått av osäkerhet. De kan i vilket 

fall som helst inte bära upp en hel bild av Jesus.7 Kriterierna spelar trots detta en fortsatt stor 

roll för många forskare, Kazen nämner John P. Meier som han menar använder dessa kriterier 

                                                           
2 Wassén, Cecilia & Tobias Hägerland. Den okände Jesus: Berättelsen om en profet som misslyckades. 

Stockholm, Langenskiöld, 2016, 12. 

3 Wassén & Hägerland 2016, 13. 

4 Thomas Kazen, ”Problem och möjligheter i Jesusforskningen”, Svensk Kyrkotidning 11 (2015): 352–356, här 

352. 

5 Kazen, ”Problem och möjligheter”, 352. 

6 En del berättelser om Jesus bör ha varit generande för evangelisterna, men har ändå tagits med. Jesus 

omvändelsedop är ett exempel, det var förmodligen så välkänt att det inte gick att bortse från. Att Jesus skulle ha 

haft ett behov av att döpas av Johannes borde inte ha stämt med bilden av honom som den ofelbare ledaren. 

(Wassen & Hägerland, 83.) 

7 Kazen, ”Problem och möjligheter”, 353. 



5 
 

frekvent.8 Kazen hävdar att Meiers historiske Jesus på grund av detta ibland blir inkonsekvent 

och unik (skild från sin kontext) eftersom kriterierna kan pressa fram en värdering av 

källmaterialet. John P. Meier medger att det finns svårigheter i att artikulera och att applicera 

dessa autencitetskriterier på evangeliernas texter.9 Han menar att det därför inte är förvånande 

att en del forskare väljer att lägga dem åt sidan och föredrar att ”klara sig trots allt”.10 Alla 

exegeter som är engagerade i den historiske Jesus använder dock någon sorts metod och 

kriterier. Det väsentliga med att använda kriterier är, enligt Meier, att de ger en riktlinje. Han 

anser att om de metodiskt appliceras på materialet, så kan det tvinga den som ställer frågor att 

dra slutsatser som kanske inte förutsetts eller som inte behagar den forskande. Det finns en 

risk med att dra egna slutsatser utifrån den bild av Jesus som jag själv föredrar. Jag anser det 

därför relevant att som en metod använda de äkthetskriterier som har utarbetats. Det som jag 

anser kan vara en osäkerhet vid tillämpandet av dessa kriterier är om det blir en oreflekterad 

användning av dem för att bevisa om en utsaga i evangelierna är sann.  

Wassén och Hägerland ställer frågan om det verkligen går att använda evangelierna i ett 

historievetenskapligt syfte, eftersom de är religiösa skrifter.11 De besvarar ändå sin fråga med 

ett jakande svar. Om vi skulle kräva att antika källor måste vara helt fria från vad vi ser som 

legender för att vara aktuella för historievetenskaplig forskning skulle det inte bli mycket 

över, anser de. Amanda Witmer tar upp att all historisk rekonstruktion av Jesus är 

begränsad.12 Det går inte att återfå den ”äkta” historiske personen som vandrade på jorden. 

Hon menar dock att det går att etablera vad som är tidiga traditioner med ett visst mått av 

säkerhet genom textanalys och äkthetskriterier. Det går exempelvis att ge en bild av Jesus som 

exorcist, baserat på mångfaldigt textmaterial.  Witmer stöder sig även på antropologiska och 

sociologiska insikter. Hon menar att det går att ytterligare fylla i porträttet av den historiska 

Jesus med hjälp av dessa.13  

                                                           
8 Kazen, ”Problem och möjligheter”, 353. 

9 Meier, John P. A marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Vol. 2, New York, Doubleday, 1994, 6. 

10 Meier 1994, 6. 

11 Wassén & Hägerland 2016, 78. 

12 Witmer, Amanda. Jesus, the Galilean Exorcist: His Exorcisms in Social and Political Context, London, 

Bloomsbury, 2012, 10. 

13 Witmer, 2012, 10. Att studera Jesus ur ett antropologiskt och sociologiskt perspektiv innebär exempelvis att 

jämföra Jesus med andra mirakelgörare under hans samtid och att studera Jesus i den historiska kontext han 

levde i med dess sociala och politiska sammanhang. (Witmer, 3) 
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Forskningen om den historiske Jesus har de senaste drygt hundra åren gått igenom olika 

faser och är nu inne på den ”femte fasen”, i något som kallas ”the third quest.”14 Något som 

enligt Gerd Theissen och Annette Merz är nytt i denna fas är att det har uppkommit ett 

sociologiskt intresse i forskningen som har ersatt ett tidigare mer teologiskt. De poängterar att 

det nu finns en strävan efter att placera Jesus i den kontext han levde i, som en jude i första 

århundradets Palestina. Spänningar som var karakteristiska i det judiska samhället under det 

första århundradet reflekteras i Jesu uppträdande och öde, menar Theissen och Merz. Inom 

denna femte fas i forskningen kring den historiske Jesus är det enligt dem väsentligt att se 

Jesus som en grundare av en förnyelserörelse inom judendomen, inte som en person skild från 

judendomen. Jag uppfattar att forskningen kring den historiske Jesus handlar om att, utifrån 

olika metoder, bedöma graden av sannolikhet i det material som granskas. Min ståndpunkt är 

att det går att få en bild av Jesus som historisk person genom att studera den historiska kontext 

som han levde i. Jag anser även att det går med ett visst mått av säkerhet, att spåra ett 

uttalande tillbaka till den historiske Jesus genom textkritiska metoder och genom att använda 

nämnda äkthetskriterier. 

 

Vad gör en exorcist i den antika världen? 

Exorcism är i nutid, framförallt i den västerländska kulturen, ett laddat begrepp. Begreppet 

kan föra tanken till skräckfilmer, och om någon skulle försöka bedriva exorcism öppet idag i 

Sverige, skulle det förmodligen leda till obehagliga tidningsrubriker. Andeutdrivning var dock 

centralt i Jesu kultur och även i Jesu egen karriär, menar Sanders.15 Jesu verksamhet som 

exorcist är den mest framträdande typen av hans botande i evangelierna, anser han. Sanders 

beskriver exorcism som en betydelsefull underkategori av helande.  

Witmer beskriver att det i det antika samhället existerade ett uppenbart samband mellan 

sjukdom och att vara besatt av demoner.16 För att denna besatthet överhuvudtaget ska kunna 

finnas i ett samhälle anser hon att det behöver finnas en tro på att demoner existerar. Det 

behöver även finnas en tro på att gränsen mellan en människa och den andliga verkligheten 

kan trängas igenom av dessa väsen så att en individ kan bli besatt.17 Denna övertygelse menar 

                                                           
14 Theissen, Gerd & Merz, Annette. The Historical Jesus: A Comprehensive Guide. Göttingen, Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1996, 10. 

15 Sanders, E P. The Historical Figure of Jesus. London, The Penguin Press, 1993, 149. 

16 Witmer 2012, 153. 

17 Witmer 2012, 23. 
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Witmer fanns i första århundradets Palestina.18 Hon hävdar att innebörden av att vara besatt 

av demoner och utövandet av exorcism representerar en kamp mellan goda och onda 

kosmiska krafter och att kampen äger rum i den mänskliga kroppen.19 Att utöva exorcism 

innebär att kommendera eller tvinga det väsen som har bosatt sig i kroppen att lämna den. 

Witmer påpekar att exorcism ofta bedrevs på offentliga platser under Jesu tid och att en 

önskan hade uttalats från den besatte att bli befriad från den främmande entiteten.20  

Något som eventuellt kan vara unikt för Jesus är hans teknik vid utdrivning av oönskade 

demoner. En vanlig metod vid utövande av exorcism under antik tid var att använda 

hjälpmedel av olika slag eller något specifikt tal.21 En berättelse som finns hos den romersk-

judiske historieskrivaren Flavius Josefus (37/38-snart efter år 100 v.t) är hur en man vid namn 

Eleasar använder en ring och en skål med vatten för att dra ut en demon ur en mans näsborrar. 

Josefus ger en detaljerad beskrivning av hur demonutdrivningen kunde gå till, en utdrivning 

som han själv säger sig ha bevittnat.22 Josefus berättar hur Eleasar satte en ring under den 

besattes näsa, och att under ringens sigill fanns en rot. Medan den besatte luktade på roten 

drog Eleasar ut demonen ur mannens näsborrar och mannen föll till marken. Eleasar besvor då 

demonen att aldrig återvända, i det att han nämnde kung Salomos namn och reciterade formler 

som denne hade komponerat. De skildringar som finns av hur Jesus bedriver exorcism menar 

Wassén och Hägerland vara mer kortfattade.23 Jag återkommer till denna kortfattade 

beskrivning av demonutdrivning i min analys. Det finns dock beskrivningar i evangelierna där 

Jesus för en dialog med demoner och befaller dem att ge sig iväg. Exempelvis i Mark 1:24 

protesterar den orena anden mot att den ska drivas ut. Demonen skriker när Jesus närmar sig 

och Jesus säger strängt åt den att tiga och att fara ut. Twelftree hävdar att en mängd 

variationer av exorcister och exorcism kan ha figurerat i första århundradets Palestina.24 En 

del exorcism troddes vara framgångsrik på grund av den som utförde den. Den karismatiska 

kraften hos utövaren kunde vara tillräckligt kraftfull så att det inte spelade så stor roll vad 

denne sade eller gjorde, menar Twelftree. 

                                                           
18 Witmer 2012, 23. 

19 Witmer 2012, 26. 

20 Witmer 2012, 27. 

21 Twelftree, Graham. Jesus the Exorcist. Oregon, Wipf & Stock, 1993, 157. 

22 Wassén & Hägerland 2016, 137. 

23 Wassén & Hägerland 2016, 138. 

24 Twelftree 1993, 22. 
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Hur pass säkert kan vi veta om Jesus verkligen ägnade sig åt demonutdrivning? Craig 

A. Evans anser att Jesus var vida känd som exorcist eftersom det är uppenbart vid läsning av 

evangelierna och andra antika källor, såsom Josefus.25 Berättelserna om mirakler hanteras 

numer på allvar av de som forskar kring den historiske Jesus, och det är vida accepterat att 

exorcism var en del av Jesu verksamhet, menar Evans. I Johannesevangeliet förekommer 

dock inga berättelser om exorcism. Detta kan bero på att evangeliet representerar ett senare 

perspektiv, enligt Wassén och Hägerland.26 Twelftree förklarar utelämnandet av exorcism i 

evangeliet enligt Johannes med att författaren helt enkelt kan ha ansett det vara banalt att 

associera Jesus med den relativt vanliga verksamheten andeutdrivning.27 Det finns dock inte 

så mycket belägg för utövande av exorcism kring Jesu tid. Det är alltså svårt att veta hur pass 

vanlig denna verksamhet var och hur ensam i sitt slag Jesus var när det gäller sättet att driva 

ut onda andar. 

 

Guds rike som politiskt uttalande i romersk tid 

Jesus framställs ofta av forskare som en eskatologisk profet. Det innebär att han förkunnar en 

idé om att Gud snart ska etablera sitt rike på jorden.28 Bruce Chilton menar att de som 

förespråkar den eskatologiska tolkningen hävdar att Jesus förutsåg att gudsriket skulle komma 

som en framtida regim med Gud som kung.29 Enligt Chilton har ibland en etisk och social 

konstruktion av Jesu mening med gudsriket utvecklats i direkt opposition mot den 

eskatologiska tanken.30 Enligt den sociala modellen av riket kan vi påverka ankomsten av 

riket själva, påpekar Chilton. Han anser att det som inte tillräckligt erkänts bland forskare är 

att gudsriket var djupt inbäddat i den tidiga judendomens språk som ett medel att uttrycka 

Guds påverkan som en verklighet i den nutida världen.31  

                                                           
25 Craig E. Evans, ”Authenticating the Activities of Jesus”, i Authenticating the Activities of Jesus (red. Craig E 

Evans & Bruce Chilton; Leiden, E J Brill, 1999), 4–29, här, 11. 

26 Wassén & Hägerland 2016, 133. Uppmärksamheten i Johannes har mer kommit att centreras kring Jesu person 

och hans relation till Gud. 

27 Twelftree 1993, 141. 

28 Wassén & Hägerland 2016, 110. 

29 Chilton, Bruce. Pure Kingdom: Jesus´vision of God. Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1996, 7. 

30 Chilton 1996, 6. 

31 Chilton 1996, 10. 
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Wassén och Hägerland anser att det är lätt att glömma att termen ”Guds rike” bör ha 

haft en politisk laddning på Jesu tid, men att begreppet är ordentligt slitet efter två tusen år av 

kristet bruk.32 Enligt dem råder det ingen tvekan om att kärnan i den historiske Jesus budskap 

är idén om att Gud inom kort skulle etablera sitt kungarike på jorden.33 Det finns ett grekiskt 

ord som ligger bakom det begrepp som på svenska översätts till rike, detta ord hör ihop med 

ordet för kung (βασιλεία). Det grekiska verbet kan syfta både på en handling, ”att regera som 

en kung” och på ett konkret kungarike. Uttrycket betonar kungens ställning av makt, oavsett 

vilket perspektiv som är det mest dominerande, menar Wassén och Hägerland. Enligt dem är 

uppfattningen om Gud som kung och som en makt kapabel att verka djupt förankrad i den 

hebreiska Bibeln.34 Några av Psaltarpsalmerna inleds exempelvis med kungörandet ”Herren är 

konung”.35 Under den babyloniska fångenskapen på 500-talet f.v.t. fanns förväntningar om att 

Gud som israeliternas kung och mäktiga räddare skulle befria dem (Jes 33:22).36  

Chilton och Wassén och Hägerland beskriver föreställningar om Guds rike som att det 

rör sig om en bild av en Gud som kan agera med makt och ingripa i människors liv på jorden. 

Det är alltså inget rike som ska komma som någon transcendent verklighet i en obestämd tid i 

framtiden. Eftersom jag delar ståndpunkten att den historiske Jesus ska tolkas utifrån sin tids 

kontext, anser jag att han kan ha sett på Guds rike utifrån sin tids föreställningar. Detta kan ha 

inneburit ett jordiskt rike där Gud styr som regerande kung. I Jesu rörelse uttalades det att 

något sorts gudomligt styre skulle komma och vinna dominans över det romerska imperiet, 

menar Wassén och Hägerland.37 De anser att det inte är någon slump att Jesus valde ut tolv 

män som sina närmaste lärjungar.38 Det israelitiska folket hade enligt judisk tradition från 

början bestått av tolv stammar, varje stam ledde sitt ursprung tillbaka till en av Jakobs tolv 

söner. Inom vissa kretsar fanns en förhoppning att Israel skulle återupprättas och befrias från 

romarnas förtryck genom ett gudomligt ingripande, enligt Wassén och Hägerland. Jesus kan 

ha verkat för detta gudomliga ingripandet genom att utse tolv medarbetare.39 Wassén och 

Hägerland ger här en beskrivning av att Jesus kan ha verkat i något som liknar en politisk 

                                                           
32 Wassén & Hägerland 2016, 125. 

33 Wassén & Hägerland 2016, 110. 

34 Wassén & Hägerland 2016, 114. 

35  Ex. Psaltaren 93:1, 97:1. 

36 Wassén & Hägerland 2016, 114. 

37 Wassén & Hägerland 2016, 115. 

38 Wassén & Hägerland 2016, 108. 

39 Wassén & Hägerland 2016, 109. 
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kamp. Jag uppfattar det dock inte som att de menar att Jesus i främsta hand förde en jordisk, i 

vårt perspektiv politisk, kamp mot det romerska imperiet. Kampen anser de i första hand står 

mot Satan och hans medhjälpare och deras handlingar.40  

Richard Horsley hävdar att ett av de stora problemen i forskningen kring den historiske 

Jesus är att det har varit och är ett så stort fokus på Jesus som en individ med en apokalyptisk 

världsåskådning.41 Det Horsley vänder sig emot är en del forskares övertygelse om att Jesus 

delade en förmodad vida spridd judisk övertygelse om att den sista domen och världens slut 

var nära.42 Det jag uppfattar kan bli problematiskt är om vi låser in Jesus i en specifik roll och 

endast tolkar honom utifrån denna bild. Enligt Horsley för Jesus en tydlig, jordisk kamp mot 

det romerska imperiet. Horsley ger en beskrivning av den oroliga tid i Galiléen och Judéen 

som föregick Jesus och som fortsatte under hans levnad.43 Människor levde under pressade 

ekonomiska förhållanden under de romerska härskarnas tryck och uppror mot makten hade 

förekommit. Horsley menar att det är slående att Jesus och hans rörelse inramades av vida 

spridda revolter mot det romerska väldet och härskare i Jerusalem år 4 f.v.t. och den stora 

revolten 66–70 e.v.t.44 Det fanns fler motståndsrörelser före Jesu samtid och Horsley menar 

att dessa rörelser kan hjälpa till att belysa Jesu mission och hur han kan ha uppfattat sin egen 

roll. Enligt Horsley så innebär Jesu mission social förnyelse i samhället.45 Det går inte att 

bortse ifrån att Jesu uttalanden om Guds rike är gjorda med bakgrund av det israeliska folkets 

förbund med Gud.46 Det finns även den profetiska bakgrunden, hävdar Horsley, i vilken Gud 

var den sanne härskaren av Israel och av historien.  

En fråga som jag anser det vara värt att reflektera över är om det är anakronistiskt att 

diskutera om Jesus hade en politisk eller religiös agenda. Jag förstår det som att politik och 

religion är nutida begrepp och att dessa begrepp förmodligen inte existerade under Jesu tid. 

Det går dock inte att helt befria sig från sin historiska utgångspunkt, och vi behöver använda 

olika begrepp för tolkning. Kazen menar att historia ofta kan bära anakronistiska drag, 

                                                           
40 Wassén & Hägerland 2016, 125. 

41 Horsley, Richard. The Profet Jesus and the Renewal of Israel. Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 

2012, 2. 

42 Horsley 2012, 1. 

43 Horsley 2012, 82. 

44 Horsley 2012, 83. 

45 Horsley 2012, 155. 

46 Horsley 2012, 72. 



11 
 

eftersom forskningen sker i nuet och silas genom forskarens nutida ram av referenser.47 Det är 

väsentligt att vara medveten om detta, eftersom det är svårt att undvika anakronistiska 

tolkningar helt, menar han. 

 

Metod 

Vid analys av de bibeltexter jag har valt, kommer jag att använda mig av flera historisk-

kritiska metoder för att kunna bedöma och värdera den historiska sannolikheten av en text. 

Jag bedriver källkritik för att se vilka källor evangelisterna kan ha använt för de aktuella 

texterna. Jag använder mig av textkritik för att studera specifika ord främst från Matt 12:28 

och Luk 11:20 för att utröna vilka ord som kan vara de mest ursprungliga och eventuellt gå 

tillbaka till den historiske Jesus. Även om Matt 12:22-30 och Luk 11:14-23 liknar varandra 

till stor del, skiljer sig ordalydelsen åt på vissa ställen. Jag studerar även de grekiska ordens 

grammatiska former för att söka förstå deras huvudsakliga betydelse i deras sammanhang.  

Jesus länkar i Matt 12:28 och Luk 11:20 samman en del begrepp i en ovanlig 

kombination. Jag undersöker om denna sammanlänkning ökar sannolikheten för att uttalandet 

är autentiskt. Jag studerar även det tänkbara historiska ursprunget till dessa begrepp, för att se 

om de kan ha sin uppkomst i den hebreiska Bibeln. Via redaktionskritik söker jag utröna 

varför Matteus eller Lukas kan ha valt att ändra eller behålla vissa termer från den förmodade 

ursprungliga källan. Där de båda texterna skiljer sig åt finns möjligheten att någon av dem har 

ändrat i ursprungstexten utifrån sin egen teologiska preferens. Jag undersöker även om 

texterna ursprungligen har hängt samman som en helhet eller om evangelisterna har plockat 

ihop olika delar. 

Vid bedömning om ett uttalande kan härröra från den historiske Jesus använder jag även 

i viss mån de autencitetskriterier som finns till hands.48 Värdet av dessa kriterier är ifrågasatt, 

men jag anser att de kan ge viss ledning rörande historiciteten av en text. Jag tillämpar 

exempelvis genanskriteriet för att utröna om det kan vara en historisk sanning att Jesus 

anklagades för att vara lierad med onda krafter. Jag provar även om det går att påvisa trons 

betydelse för Jesu framgång som andeutdrivare utifrån ett medicinskt antropologiskt 

perspektiv. 

 

                                                           
47 Kazen, Thomas, ”Problem och möjligheter”, 354. 

48 Se, ovan (not 5), om Kazen, ”Problem och möjligheter”, 352. 
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Forskningsbakgrunden  

Tolkningar av Jesus som exorcist 

Under rubriken teori har jag redogjort för hur en exorcist kan ha bedrivit sin verksamhet kring 

Jesu tid. Här tar jag upp forskningsläget som berör hur Jesu verksamhet som exorcist kan ha 

förståtts av omgivningen och honom själv, delvis relaterat till de bibeltexter som är mitt fokus 

i denna uppsats. Min tes är att det finns en tydlig koppling mellan Jesus som andeutdrivare 

och att gudsriket antas vara i annalkande. Jag ska även försöka spåra denna verksamhet till 

den historiske Jesus. De forskare vars åsikter jag här redogör för har delvis olika åsikter 

rörande betydelsen av Jesus som exorcist. Amanda Witmer menar att exorcism som den 

presenteras i den synoptiska traditionen är oupplösligt förbundet med Jesu mission och att 

utdrivningen av demoner är kopplad till hans förståelse av Guds rike.49 Enligt henne 

uppfattades Jesu budskap och hans verksamhet som exorcist som politiskt av hans 

omgivning.50 Evangelierna har sina rötter i en värld som var dominerad av det romerska 

imperiet och detta är bakgrunden för hela den historiske Jesus verksamhet, menar Witmer. 

Arkeologiska utgrävningar och appliceringen av social vetenskap på bibliska texter har 

förtydligat länken mellan politik och religion i den antika världen. Witmer påpekar att 

tvärvetenskapliga och antropologiska studier har demonstrerat hur helare och exorcister 

lockade fram konflikter med dem som satt vid makten.51 

 Det som är specifikt för Witmer är att hon hävdar att exorcism, liksom andra religiösa 

fenomen, inte endast förstods ur ett religiöst perspektiv, utan sågs som starkt sociopolitiska 

akter. Detta perspektiv anser jag ger en vidgad dimension av vad Jesus som andeutdrivare kan 

ha inneburit för hans jämlikar, både för de som följde honom och för de som satt vid makten. 

Enligt de forskare som jag har studerat inför denna uppsats anser de flesta av dem att Jesu 

vision av gudsriket kan ha varit ett återupprättat Israel och att hans verksamhet som exorcist 

kan ha setts som provocerande. Det som kan ha setts som provocerande av de regerande är att 

Jesus med sin lyckade andeutdrivning menade att Guds rike sprider sig. Det blir då en 

                                                           
49 Witmer 2012, 2. 

50 Jag uppfattar det som att Jesu verksamhet som exorcist kan ha uppfattats som politiskt av omgivningen 

eftersom andeutdrivningen orsakade tvister mellan de romerska ledarna och det judiska prästerskapet. 

Bedrivandet av exorcism var ett orosmoment för de bestämmande. (Witmer, 2) Det kan ha setts som politiskt 

laddat att Jesus verksamhet som exorcist drog många åskådare. (Witmer, 207) 

51 Witmer 2012, 3. 



13 
 

motsättning till det romerska riket som redan existerar. Witmer driver den politiska aspekten 

väldigt tydligt. Hon anser att Jesu aktivitet som exorcist och helare var en av de främsta 

orsakerna för den opposition som fanns emot honom från det judiska ledarskapet, Pontius 

Pilatus och Herodes.52 Jesu tal om gudsriket, hans framgång som exorcist och de folkmassor 

som han samlade borde ha väckt varningsklockor hos de lokala härskarna i det romerska 

imperiet.53 Exorcismen kan alltså ha setts som ett hot mot den regerande eliten i Galiléen, 

även för den judiska eliten. Jesu andeutdrivning kan enligt Witmers resonemang tolkas som 

en opposition mot förtryck.  Witmer menar att Jesu ord i Luk 11:20, ”Om det är med Guds 

finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er,” tydligt berättar något.54 Jesus 

länkade sin exorcism på något avgörande sätt till ankomsten av Guds regerande, och han såg 

sin exorcism som bevis på att Guds regerande hade infunnit sig, om än inte fullständigt.  

Jennifer Nyström anser att Witmer tvingar fram en del slutsatser genom att 

genomgående applicera ett socio-politiskt perspektiv på Jesu verksamhet som exorcist.55 

Nyström ifrågasätter Witmers slutsatser, som att Jesus utdrivning av demoner var orsaken till 

korsfästelsen. Hon är även tveksam till att Jesu verksamhet som exorcist helt kan diskuteras 

och förstås utan ett teologiskt och eskatologiskt perspektiv. Jag kan instämma i Nyströms 

kritik att en del slutsatser kan tvingas fram om det används ett alltför ensidigt perspektiv som 

tolkningsram. Samtidigt uppfattar jag det som att Witmer öppnar upp för ett vidgat synsätt 

både när det gäller Jesus som exorcist och hans syn på gudsriket. Det som är relevant vid 

forskning kring den historiske Jesus är att, som Wassén och Hägerland påpekar, komma ihåg 

att Jesus var en jude av sin tid.56 Detta innebär att försöka tolka honom i den kontext han 

levde i, att jämföra honom med hur andra judar levde och tänkte under vår tideräknings 

början.  

Graham Twelftree för inget politiskt resonemang när det gäller betydelsen av Jesus som 

exorcist. Enligt honom så länkar Jesus sin andeutdrivning med eskatologi och detta är 

uppenbart i Matt 12:28, Luk 11:20.57 Orden är nästan identiska i Matteus och Lukas: ”Om det 

är med Guds ande/finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er”. Det finns 

                                                           
52 Witmer 2012, 3. 

53 Witmer 2012, 85. 

54 Witmer 2012, 129. 

55 Jennifer Nyström, recension av A. Witmer. Jesus the Galilean Exorcist, i SEÅ Vol 78 (2013): 274–277, här 

277. 

56 Wassén & Hägerland 2016, 14. 

57 Twelftree 1993, 228. 
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material från Q-källan i berättelsen och Twelftree anser därmed att Matt 12: 22–30, Luk 

11:14-23 är de delar av evangelietexterna som är mest angelägna, när det kommer till temat 

exorcism.58 Det visar på en möjlighet av att materialet i Q innehöll en kort berättelse om 

exorcism. Jag tolkar detta som att det således inte är så vanligt att kunna spåra en berättelse 

om Jesu andeutdrivning till Q-källan. Enligt Witmer finns det få referenser till exorcism i 

denna källa.59 Det kan bero på att de som författade detta material hade en försiktig inställning 

till Jesu mirakel. Det i sin tur kan bero på att även tidiga Jesusföljare blev anklagade för att 

driva ut demoner med hjälp av onda krafter, menar Witmer. 

En fråga Twelftree ställer är vad Matt 12: 22–30, Luk 11:14-23 berättar om den effekt 

som andeutdrivningen fick på de omkring Jesus.60 Han reflekterar över varför Jesu 

verksamhet som exorcist är sammanlänkat med annalkandet av Guds rike.61 Är den kopplat 

till gudsriket endast för att Jesus utför exorcism eller för att han gör det med ”Guds ande eller 

finger?” Enligt Twelftree var det hittills okänt bland Jesu samtida att hävda att demoner drevs 

ut med hjälp av Guds ande.62 Guds ande var inte något som användes i någon av de judiska 

rabbinernas källor som kraft och auktoritet. Twelftree menar att slutsatsen blir att exorcismen 

är länkat till gudsriket eftersom Jesus på ett unikt sätt driver ut demoner med hjälp av kraften 

från Gud. 

 I perikoperna efter demonutdrivningen i Luk 11:14-23 används metaforen av ett hus för 

att beskriva någon som är besatt av en demon (Luk 11:24-26). I denna perikop beskrivs hur en 

oren ande lämnar en människa, för att sedan vända tillbaka till det ”hus” den lämnat. 

Hus/boningar behöver rensas för att något annat ska få plats, och Twelftree menar att Jesus 

var av den uppfattningen att resultatet av hans verksamhet som exorcist var att Satan drevs ut 

ur sin boning.63 I Matt 12:29 så ställer Jesus frågan hur någon skall kunna gå in och plundra 

en stark man på vad han äger om han inte först binder honom. Satan, den starke mannen, blir 

bunden och i samband med exorcismen så blir hans hus, den besatte personen, tagen ifrån 

                                                           
58 Twelftree 1993, 98. 

59 Witmer 2012, 126. 

60 Twelftree 1993, 98. 

61 Twelftree 1993, 108. 

62 Twelftree 1993, 109. 

63 Twelftree 1993, 112. 
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honom. Twelftree kommer till slutsatsen att det är så Jesus och hans omgivning förstod 

framgångarna med exorcismen, det är Satan som kastas ut.64  

Meier ger, liksom Twelftree, en beskrivning av demoner som söker sig till en boplats att 

slå sig ner på. Enligt Meier så var mänskliga varelser för Jesus och hans omvärld inte bara 

neutrala territorier som slumpmässigt kunde bli tagna i besittning av gudomliga eller 

demoniska krafter då och då.65 I den eskatologiska tid som Jesus levde i, kunde hela den 

mänskliga existensen ses som ett slagfält som var dominerat antingen av det onda eller goda, 

Satan eller Gud.66 Meier hävdar att människan kunde inte helt enkelt välja vilken sida hon 

skulle domineras av. Hon var besatt antingen av det ena eller det andra och för att förflytta sig 

till det nya, var det nödvändigt att det gamla förintades. I Matt 12:28 och Luk 11:20 befrias en 

människa från att vara kontrollerad av en demon till Guds goda regerande, demonerna drivs ut 

med Guds kraft som en kamp för Guds välde, menar Meier.  

Wassén och Hägerland påpekar att det fanns en konflikt mellan Jesus och hans 

motståndare om han själv var besatt av en ond ande eller av Guds ande.67 I Matt 12:24 och 

Luk 11:15 blir Jesus anklagad för att driva ut de onda andarna med hjälp av demonernas 

furste Beelsebub. Jesus verkar anse att detta är ett bisarrt resonemang, han som själv driver ut 

onda demoner, kan inte lyda under inflytandet av illasinnade demoner. Jesus omslöt en 

apokalyptisk världsåskådning och den innebar en uppfattning om att det fanns en vass gräns 

mellan gott och ont, menar Wassén och Hägerland.68 Den lyckade exorcismen är ett tecken på 

att den goda sidan, Guds rike sprider ut sig. Wassén och Hägerland påpekar att Jesus bör ha 

förstått sina framgångar som andeutdrivare som delsegrar för gudsriket i den striden som 

skulle sluta med en förlust från Satans sida. Guds rike behövde inte vara något som låg långt 

framme i tiden, det var redan på väg att infinna sig.  Demonutdrivningarna blir på ett märkbart 

sätt en kraftmätning mellan Jesus som ett sändebud från Gud och de onda andarna, som går 

ondskans ärenden.69  

                                                           
64 Twelftree 1993, 112. 

65 Meier 1994, 414. 

66 Meier 1994, 414. 

67 Wassén & Hägerland 2016, 139. 

68 Wassén & Hägerland 2016, 140. 

69 Wassén & Hägerland 2016, 136. 
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Horsley anser att Jesus bedrivande av exorcism är manifestationer för Israels 

återupprättande.70 Han menar att Jesus såg sig själv som en profet som var ledare för en 

förnyelserörelse.71 I denna roll som profet och ledare, som Horsley anser liknar en ny Mose 

eller Elia i den israeliska traditionen, inkluderas symboliska demonstrationer gentemot 

förtryckande härskare. Den kraft som verkade genom Jesus kunde förstås som ett hot mot 

härskarnas kontroll över folket.  

Horsley kritiserar många forskares metoder som innebär en nära analys av varje 

mirakelberättelse för att hitta några få element som kan gå tillbaka till den historiske Jesus.72 

Hans kritik riktar sig mot det som ofta är standard hos exegeter, vilket enligt honom innebär 

ett atomistiskt närmande av evangeliernas texter.73 När det gäller att tolka Jesu verksamhet 

som exorcist anser Horsley det vara mer relevant att inneha ett relationellt och kontextuellt 

närmande till dessa historier. Han ställer frågor som vad porträtterandet av Jesus i den hela 

texten kan peka på. Vad är det som händer i Jesu interaktion med människor i krissituationen 

som de befinner sig i, i det romerska Palestina? Vad kan exorcismen ha betytt för rörelsen 

som han ledde? Jag anser att det är relevant det Horsley uttrycker, att det gäller att iaktta 

helhetseffekten av Jesu verksamhet som exorcist, inte bara plocka isär delar och särskilja 

texterna utan ett större sammanhang. Jag menar dock att det kan vara värdefullt att undersöka 

i detalj hur texterna är ihopsatta och söka förstå varför evangelisterna har redigerat på det ena 

eller andra sättet, det kan bidra till en förståelse av helheten. Det kan även ge kunskap om vad 

det är som kan gå tillbaka till en ursprunglig tradition. I min analysdel undersöker jag den 

relationella aspekten av exorcism som Horsley tar upp och hur Jesu lyckade utdrivning av 

demoner kan ha påverkat de människor som såg på. 

Sammanfattningsvis förefaller det som att Witmer och Horsley har en liknande 

tolkningsram rörande Jesus utövande av exorcism, båda forskarna har ett politiskt fokus. Att 

det rör sig om en kamp mellan det onda och goda, mellan Satans regim och Guds regerande är 

otvetydigt hos samtliga av forskarna. Frågan är på vilken nivå kampen står. Är det den 

enskilda människan som ska renas, landet som lider under en ockupationsmakt eller är det en 

kosmisk kamp mellan Satans demoner och Guds goda krafter? De forskare som jag här har 

låtit komma fram är överens om att det finns en hög sannolikhet att Matt 12: 22–30 och Luk 

                                                           
70 Horsley 2012, 117. 

71 Horsley 2012, 148. 

72 Horsley 2012, 118. 

73 Horsley 2012, 118. 
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11:14-23 går att spåra tillbaka till den historiske Jesus. Jag för en mer detaljerad diskussion 

rörande detta i min analys.

Analys 

Som en början av min analys kommer jag att först generellt diskutera de båda perikopernas 

betydelse och deras relation till varandra. Efter detta fortsätter analysen ner på detaljnivå. Luk 

11:20 och Matt 12:28 är de verser som kommer att få mest uppmärksamhet eftersom de så 

direkt relaterar till min frågeställning. Jag plockar även ut valda ord och utryck ur dessa verser 

och diskuterar dem separat under egna rubriker. 

 

Q-källan 

I min undersökning kommer jag att stundtals att referera till material från Q som källa. Q-

källan är en hypotetisk källa som forskare har försökt att rekonstruera utifrån de båda 

evangelisterna Matteus och Lukas.74 Många forskare anser att dessa båda evangelister till stor 

del har använt Markus som källa. Det finns dock material som Matteus och Lukas har 

gemensamt och som inte finns i Markus. Detta material förutsätts då härstamma från Q-

källan. Wassén och Hägerland ställer frågan om det verkligen är vetenskapligt att använda en 

text som källa som faktiskt ingen har lyckats visa upp. De menar att det inte är ovanligt att 

forskare visar fram hypoteser där det förutsätts att ting existerar fast de inte har kunnat 

förevisas. Jag uppfattar därmed att Wassén och Hägerland ser det som vetenskapligt 

accepterat att denna källa fortsätter att användas. Jag noterar även att alla de forskare som jag 

använder till denna uppsats, frekvent hänvisar till Q-källan.  

 

Matt 12:22-30 

22 Då förde man till honom en som var blind och stum eftersom han var besatt, och han botade 

honom, så att han kunde tala och se. 23 Och hela folkmassan häpnade och sade; är denne man 

möjligen Davids son? 24 När fariséerna hörde det sade de, ”Driver inte denne man ut demonerna med 

demonernas härskare Beelsebub?” 25 Eftersom han visste vad de hade i sinnet sade han till dem, 

”Varje rike som är i strid med sig själv blir såsom ödelagt och varje stad eller hus som är delat kan inte 

bestå. 26 Och om Satan driver ut Satan delas han i sig själv, hur skall således hans rike kunna bestå? 

27 Om jag driver ut demonerna med Beelsebub, med vem driver era söner ut dem? De kommer att 

vara er dom. 28 Om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, har Guds rike således kommit till 

                                                           
74 Wassén & Hägerland 2016, 74–75. 
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er. 29 Eller hur ska någon kunna gå in i en stark mans hus och röva hans redskap om han inte först 

band den starke? och då skall han plundra hans hem. 30 Han som inte är med mig är emot mig, och 

han som inte samlar med mig han skingrar.” 

 

Luk 11:14-23 

14. En gång drev han ut en demon som var stum, när demonen for ut talade den stumme och 

folkhopen förundrades. 15 Några sade, ”Han driver ut demonerna med demonernas härskare 

Beelsebub.” 16 Andra prövade honom och ville se tecken från himlen från honom. 17 I det att han 

förstod deras tankar sade han till dem, ”Varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och ett 

hus faller över ett hus. 18 Och om Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike kunna bestå? 

Eftersom ni säger att jag driver ut demonerna med Beelsebub. 19 Om jag driver ut demonerna med 

Beelsebub, med vem driver era söner ut dem? De kommer att bli er dom. 20 Om jag driver ut 

demonerna med Guds finger, har således Guds rike kommit till er. 21 Då den starke mannen vaktar sin 

gård i det att han beväpnar sig, får hans ägodelar vara i fred. 22 När det kommer en starkare och 

besegrar honom, tar han ifrån honom hans vapen och fördelar bytet. 23 Han som inte är med mig är 

emot mig, och han som inte samlar med mig han skingrar.” 

 

Joseph A. Fitzmyer påpekar att Luk 11:14-23 (Matt 12:22-30) visar på en debatt om varifrån 

Jesus hämtar sin kraft.75 Den tidiga Jesusrörelsen hade från starten ett behov av att försvara 

sin grundare mot påståenden om att han bedrev magi, menar Francois Bovon.76 Anklagelser 

förekom om att Jesus fick sin kraft från onda krafter istället från gudomliga. Denna 

försvarande komponent syns tydligt i dessa verser, enligt Bovon. För antikens människor var 

demonernas värld en verklighet, det behövdes ingen diskussion om dessa väsen fanns eller 

inte. Det som kunde ifrågasättas, var sättet att bli av med dem, påpekar Bovon. Kom den 

utdrivande kraften från Gud eller från Satan eller från hans hantlangare? Bovon menar att de 

som följde Jesus medan han levde och de som sedan bevarade traditionen, var övertygade om 

att Guds goda rike hade satts i rörelse i och med deras ledares lyckade verksamhet som 

exorcist. Att bli befriad från den onde och hans demoner var en aspekt av att nå frälsning, den 

andra aspekten var att bli bunden till Gud och Guds rike, enligt Bovon. 

                                                           
75 Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke X-XXIV (Anchor Bible Commentary 28-28 A; New York: 

Doubleday & Co, 1985) 918. 

76 Francois Bovon, Luke 2, 9:51-19:27 (Hermeneia, Minneapolis: Fortress Press, 2013), 114. 
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Relationen mellan Luk 11:14-23 och Matt 12:22-30 menar Bovon är sådan att vi måste 

förmoda att båda evangelisterna är beroende av Q-källan.77 Markus 3:22-27 innehåller 

dispyten rörande Beelsebub, men har inte med någon exorcism i samband med den. Det 

verkar därför inte troligt att Matteus och Lukas har kopierat denna berättelse från Markus. 

Matteus och Lukas stämmer överens med varandra nästan ordagrant, vilket pekar på att 

berättelsen är hämtad från samma källa. Något som är förvånande, enligt Bovon, är att 

beskrivningen av hur Jesus driver ut demonen är så kort och koncis.78 Det står inget om någon 

dialog eller kamp när demonen far ut. Denna korta framställning kan innebära att det sätts ett 

fokus på mirakelgöraren och dennes kraft istället för på själva andeutdrivningen, anser 

Bovon.79 Ulrich Luz menar att anledningen till att själva utdrivandet av demonen är så utan 

poäng kan bero på att den endast tjänar som en inledning till det som sedan händer.80 Jag 

instämmer med Luz i att Luk 11:14 (Matt 12:22) endast ser ut som en inledning till en 

berättelse, det kan helt enkelt ha behövt en iscensättning för händelserna som följer. 

 

Åskådarna, Luk 11:14–16, Matt 12:22–24 

De som bevittnar utdrivningen av demonen reagerar på olika sätt. Den första gruppen som 

nämns verkar acceptera den lyckade exorcismen. Både i Matteus och Lukas står att folket blir 

häpna (έξιστημι). I Matt 12:23 ställs frågan om Jesus möjligen är Davids son. Enligt Luz kan 

detta vara ett tecken på att människor börjar förstå att något speciellt håller på att hända i 

Israel i och med Jesu verksamhet.81 I Luk 11:15 uppstår hos några åskådare en tveksamhet 

angående den kraft som Jesus besitter. Han anklagas för att drivas av Beelsebub, demonernas 

härskare. I Matt 12:24 är det fariséer som anklagar Jesus för att vara lierad med onda krafter, 

Lukas refererar diffust till åskådarna som ”några”. Tord Fornberg menar att orsaken till att 

Matteus specifikt nämner fariséer som motståndare, speglar de förhållanden som fanns när 

Matteus skrev evangeliet.82 Jag tolkar det som att det betyder att det därmed inte går tillbaka 

till den historiska händelsen, utan Matteus har lagt till sin egen aversion mot denna grupp. Det 

                                                           
77 Bovon, Luke 2, 115. 

78 Bovon, Luke 2, 117. 

79 Bovon, Luke 2, 117. 

80 Ulrich Luz, (A Critical and Historical Commentary on the Bible - Hermeneia; Minneapolis, Fortress Press, 

2013), 199.  

81 Luz, Matthew 8–20, 199. 

82 Fornberg, Tord. Matteusevangeliet, Stockholm, Verbum förlag, 2012, 225. 
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pekar på möjligheten att Lukas här följer den ursprungliga versionen från Q-källan. Bovon 

anser att när texterna skiljer sig åt i 12: 22–30 och Luk 11:14-23 ser det ut som att Lukas mer 

följer materialet i Q.83 

I Luk 11:14–16 och Matt 12: 23–24 får åskådare till Jesu andeutdrivning spela en roll i 

berättelsen. Horsley ger en bild av betydelsen av dessa aktörer, inte enbart i denna berättelse, 

utan i berättelserna om Jesus som exorcist i allmänhet.84 Han noterar att episoder av 

demonutdrivning ofta brukar fokusera på två personer, Jesus och den besatte personen. 

Episoderna involverar dock andra: släktingar, vänner eller människor som ser på.85 Exorcism 

sker i ett socialt sammanhang. Horsley menar att detta har en betydelse för att förstå Jesu 

framgång och betydelse som demonutdrivare.86 Jag söker nedan förklara hur jag tolkar 

Horsleys resonemang om åskådarnas betydelse för Jesu goda resultat som demonutdrivare. 

Wassén och Hägerland menar att det är skillnad på olika sorters tro som går att komma 

åt när det rör sig om den historiske Jesus.87 De påpekar att det är annorlunda om det handlar 

om människors tro på att Jesus är Messias eller om det rör sig om en tro på hans förmåga att 

bota. Det har bevisats med modern medicinsk forskning att en positiv förväntan på att bli 

botad, bidrar till tillfrisknande, menar de. Jag vill koppla detta resonemang om tro till 

betydelsen av Jesus som framgångsrik exorcist utifrån Horsleys beskrivning. Jesus ansågs ha 

kraft att hela för att människor är åskådare till att han utför mirakel och detta sprider sig. Min 

tolkning blir att Jesu kraft förstärks av människors tro på honom. Jesu framgång som exorcist 

kan ha ökat i och med att han hade många vittnen till händelserna. Jag hävdar att det går att 

komma åt denna trosaspekt vid en vetenskaplig undersökning. Det är även relevant för Jesu 

betydelse som demonutdrivare. Hans förmåga kan ha stärkts och växt i och med att ryktet om 

honom spreds och människors tillit till hans kraft ökade. 

 

Svar på anklagelserna, Luk 11:18–19, Matt 12:26–27 

Jesus svarar på anklagelsen om att vara lierad med djävulen genom att ge bilden av ett 

inbördeskrig. Om Satan råkar i strid med sig själv, blir han själv splittrad. Luz menar att Jesus 
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84 Horsley, 2012, 118. 

85 Horsley, 2012, 118. 
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här bevisar hur absurt det vore om han skulle vara lierad med Beelsebub.88 Logiken i svaret 

kan vara övertygande om det är klart för åhörarna att Satans rike i högsta grad existerar och är 

intakt, anser Luz. Då är det otänkbart att Jesus skulle använda onda krafter till hjälp att driva 

ut ondskan. Jag ser det som möjligt att den historiske Jesus kan ha sett det som att Satans rike 

existerade i högsta grad i och med det romerska förtrycket. Jesu svar blir enligt mig rimligt i 

och med att han kan ha sett sig bedriva en kamp på Guds goda sida, som är beskrivet i min 

forskningsbakgrund.89 Då kan han inte driva ut onda demoner med Beelsebubs hjälp.  

 

Om det är med Guds finger/ Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er 

(Luk 11:20 - Matt 12:28)  

Jesus beskriver det som att det skulle kunna vara Guds kraft som verkar genom honom. Enligt 

Luz så betonas i Matt 12:28 (Luk 11:20) att Jesu verksamhet som exorcist är en verklighet där 

det går att uppleva något helt nytt och kvalitativt annorlunda.90 Denna text understryker att 

början på något, Guds rike, redan är närvarande, menar Luz. Han anser att detta inte behöver 

vara en kontrast till andra uttalanden av Jesus, där Jesus påpekar att riket är nära (Matt 4:17, 

10:7). I Matt 12:28 (Luk 11:20) markeras däremot att detta rike som är nära till viss del redan 

har kommit. Jag uppfattar det som att det nya och annorlunda som Luz beskriver är att Jesus 

antyder att han på ett specifikt sätt skulle kunna ha tillgång till Guds kraft i sin utdrivning av 

demoner.91 Sanders påpekar att det är av vikt att lägga märke till att Jesus säger ”om” (εἰ) i 

början av Matt 12:28 (Luk 11:20).92 Det är inte miraklet i sig som indikerar att gudsriket har 

kommit, utan det avgörande är om Jesus agerar med Guds kraft, menar Sanders.  

Meier påpekar att det har funnits ett uttalande från Jesus som samstämmigt bland 

forskare har setts som autentiskt, nämligen Luk 11:20 och Matt 12:28.93 Han beskriver en 

komplicerad käll -och traditionskritik som har bedrivits gällande Matt 12:22-30 och Luk 

11:14-23.94 Enligt Meier kan materialet från Q-källan som återges i Matteus och Lukas 

härröra från olika uttalanden av Jesus.95 Skilda exegeter har upptäckt olika hypotetiska lager 

                                                           
88 Luz, Matthew 8–20, 203. 

89 Se, ovan (not 68), om Wassén & Hägerland 2016, 140. 

90 Luz, Matthew 8–20, 204. 

91 Se, nedan, diskussionen under rubriken δακτύλῳ θεοῦ. 

92 Sanders 1993, 168. 

93 Meier 1994, 404. 

94 Meier 1994, 407. 

95 Meier 1994, 407. 
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från denna källa. Bovon menar att eftersom Luk 11:20 (Matt 12:28) inte nämner varken 

Beelsebub eller klagomålen gentemot Jesus, kommer det inte från samma historiska kontext 

som kontroversen omkring.96 Luz verkar däremot anse att anklagelserna innan hör ihop med 

Jesu svar i Matt 12:28, eftersom han påpekar att Jesu framgång som exorcist visar på att 

gudsriket även kommit till fariséerna.97 Det som jag anser vara av vikt för att komma åt den 

historiske Jesus är inte om vi kan veta helt säkert om just dessa uttalanden hör ihop. Dialogen 

runt Matt 12:28 och Luk 11:20 kan betyda att det fanns ett behov hos Jesus att försvara sig 

mot anklagelser att vara lierade med Beelsebub. Jesus kan ha behövt tydliggöra var han får sin 

kraft ifrån och vad hans verksamhet som exorcist uppenbarar, vilket är gudsrikets närvaro 

redan nu. Jag anser att anklagelserna kan vara autentiska och förklara hans påstående i Matt 

12:28 och Luk 11:20, även om detta uttalande inte skedde i direkt anslutning till den dialog 

som beskrivs innan.  

Bovon anser att Luk 11:20 (Matt 12:28) visar på Jesu medvetenhet om sin verksamhet 

och att uttalandet kommer från den historiske Jesus.98 Jag uppfattar det som att Bovon menar 

att skälen till att yttrandet skulle komma från den historiske Jesus bland annat är att ord som 

ἔγω ἐκβάλλω (jag driver ut) och δακτύλῳ θεοῦ (Guds finger) används. Jag för nedan en 

diskussion rörande betydelsen av dessa ord och uttryck under egna rubriker. Bovon menar att 

Jesu uttalande om att gudsriket har kommit pekar på att Guds regerande är nära för alla och 

har kommit till de som välkomnar denna regim.99 Fitzmyer menar att Luk 11:20 (Matt 12:28) 

påvisar att gudsriket manifesterar sin närvaro bland folket i Palestina, även om en del är så 

förblindade att de inte ser det.100  

Witmer använder sig av kriteriet för diskontinuitet (criterion of discontinuity), för att 

bedöma historiciteten av Matt 12:28, Luk 11:20.101 Termen ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ (Guds rike) 

är centralt för den historiske Jesus och äkta, eftersom det inte förekommer i den hebreiska 

Bibeln, menar hon.102 Uttrycket förekommer endast ytterst sporadiskt i den judiska litteraturen 

kring Jesu tid och det används sällan av Paulus. Witmer hävdar att det således skulle vara 

                                                           
96 Bovon, Luke 2, 121. 

97 Luz, Matthew 8–20, 204. 

98 Bovon, Luke 2, 120. 

99 Bovon, Luke 2, 122. 

100 Fitzmyer, Gospel of Luke, 919. 

101 Witmer 2012, 126. Kriteriet för diskontinuitet innebär att det som inte kan härröra från judendomen kring 

Jesu tid eller från den tidiga kristna kyrkan, bedöms med god sannolikhet vara äkta Jesusord. (Meier 1994, 5) 
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svårt att koppla denna fras till tidig kristen teologi eller till tidiga kristustroende församlingar. 

Att termen ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ här används tillsammans med exorcism, ökar enligt Witmer, 

sannolikheten för ett sant Jesusord.103 Detta för att denna koppling inte används någon 

annanstans i antika texter. Jag är benägen att hålla med Witmer i hennes resonemang om 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, det skulle kunna vara ett uttryck som den historiske Jesus kan ha nyttjat. 

Jesus kan ha använt det i samband med sin lyckade andeutdrivning som en unik kombination. 

Det här kan visserligen visa på en risk med att helt lita till äkthetskriterier, Jesus kan 

framställas som unik, skild från sin kontext.104  

Meier för ett liknande resonemang när det gäller de termer som tillskrivs Jesus. Han 

menar att det är unikt att i ett direkt påstående länka termen ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ med ett verb 

som har betydelsen ”att komma” (φθάνω).105 Denna kombination är okänd i Gamla 

testamentet, i antik judendom före Jesu tid och i resten av Nya testamentets litteratur utanför 

evangelierna. Enligt Meier finns det i Gamla testamentet olika eskatologiska profetior om att 

Guds dagar ska komma eller att Gud som kung ska regera, men inte att Guds rike ska komma 

eller någon liknande fras. Meier ansluter sig till dem som menar att Jesu uttalande i Luk 11:20 

(Matt 12:28) är autentiskt, på grund av kombinationen av de termer jag nämnt ovan.106 Han 

reflekterar ändå över med vilken säkerhet vi kan hävda att detta specifika yttrande kommer 

från den historiske Jesus och denna fundering innefattar även andra Jesusord.  Det grekiska 

ordet som finns i den text vi har att tillgå kan ha en eller flera arameiska motsvarigheter. Jesus 

kan ha undervisat med liknande ord flera gånger och det finns en lång tolkningstradition. Vi 

måste helt enkelt nöja oss med att försöka hitta substansen i vad han sade, med olika grader av 

sannolikhet, menar Meier. 

 

δακτύλῳ θεοῦ (Guds finger) - Lukas 

Enligt Meier är det många kommentatorer som föredrar Lukas version som lyder δακτύλῳ 

θεοῦ (Guds finger) istället för Matteus version som lyder πνεύματι θεοῦ (Guds ande) och han 

anser att det finns goda orsaker till att förespråka Lukas variant.107 Anden är något av ett 

favorittema för Lukas både i evangeliet enligt honom och i Apostlagärningarna. Det verkar 
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osannolikt att Lukas skulle byta ut ett av de teologiska ord som han återkommande använder, 

dessutom med den ovanliga frasen δακτύλῳ θεοῦ, anser Meier. δάκτυλος förekommer i övrigt 

bara två gånger i hela Luk/Apg (Luk 11:46, 16:24) och inte i något av fallen används ”Guds 

finger”. δάκτυλος används heller inte i något av fallen som en stark teologisk symbol, menar 

Meier. Som kontrast till detta använder Lukas πνεῦμα 36 gånger i sitt evangelium och 70 

gånger i Apg. Meier påpekar även att när πνεῦμα används för att beskriva den gudomliga 

kraften, använder Lukas detta begrepp betydligt mer frekvent än övriga författare i Nya 

testamentet. Fitzmyer anser att uttrycket δακτύλῳ θεοῦ betonar att Jesus bedriver exorcism 

endast med hjälp av Guds kraft och inte med hjälp av ringar, formler eller åkallan som andra 

exorcister under hans samtid beskrivs göra.108 Jag instämmer i Meiers resonemang gällande 

δακτύλῳ θεοῦ, det förefaller som att det finns starka argument för att det är detta begrepp som 

är det ursprungliga. En tanke är att Lukas kan ha velat behålla detta som en talande teologisk 

symbol. Ordets starka teologiska symbolik tar jag upp nedan. 

Witmer förespråkar även hon att det är δάκτυλος som är det ursprungliga ordet, och inte 

πνεῦμα, även om hon anser att det är svårt att veta om det är Lukas eller Matteus version som 

härrör från Q-källan.109 I antik judisk litteratur är Guds aktivitet och kraft associerat till Guds 

finger, påpekar hon. I 2 Mos 8:19 erkänner Faraos magiker sitt misslyckande med att utföra 

de mirakel som Mose och Aron utför. Magikerna konstaterar inför Farao att Mose och Aron 

utför sina under med hjälp av Guds finger. Witmer visar även på att de två tavlorna som Gud 

ger Mose som förbundstecken (2 Mos 31:19) beskrivs som att de är skrivna med Guds finger. 

Witmer menar att referensen i 2 Mos 8:19 innehåller en tydlig koppling mellan Guds 

finger till en mirakulös gärning. Hon anser att om Luk 11:20 är ett äkta Jesusord, kan Jesu 

association till Guds finger betyda att han jämställer sig med Mose och Aron.110 I den judiska 

traditionen sågs dessa två personer representera Guds sanna budbärare, påpekar Witmer. I och 

med att Jesus använder Guds finger som symbol för att driva ut onda krafter, kan det 

jämställas med hur Gud använder sitt finger i 2 Mos 8 för att befria sitt folk. Witmer hävdar 

att oavsett om det är finger eller ande som är originalversion, så är Matt 12:22-30 och Luk 

11:14-23 äkta på grund av anstötligheten i hela berättelsen. Det anstötliga anser hon befinna 

sig på två nivåer, dels att Jesus blir anklagad för att ha något att göra med onda krafter och 

dels att texten avslöjar att även de som anklagar honom skulle ägna sig åt exorcism. Det 
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senare, menar Witmer, skulle kunna innebära att Jesu verksamhet relativiseras. Jag uppfattar 

det som att Witmer i det första påståendet använder sig av genanskriteriet, även om hon inte 

explicit nämner detta.111 Det skulle kunna vara genant för de tidiga kristna att Jesus har blivit 

anklagad för att vara lierad med onda krafter, ändå finns berättelsen med.  

Horsley är som jag nämnt ovan, inte så angelägen att gå in och peta i olika bibelverser 

för att analysera dem.112 Jesu uttalande att han bedriver exorcism ”med Guds finger”, menar 

Horsley ändå är ett förkunnande av att utdrivningen av onda andar är en manifestation av en 

ny befrielse, ett nytt Exodus.113 Han anser att eftersom Q-källan har med dispyten rörande 

vilken kraft Jesus använder, tyder det på att det är en tidig tradition.114 Horsley påpekar för 

säkerhets skull att det kan vara så att denna konversation mellan utmanare och Jesus aldrig 

ägde rum.115 Kraften som verkade genom Jesus, menar Horsley, förstods ändå av människor 

som ett hot mot de regerandes kontroll över folket. 

 

 πνεύματι θεοῦ (Guds ande) - Matteus 

Eftersom de flesta forskare som jag har konsulterat verkar vara överens om att det är orden i 

Lukas δακτύλῳ θεοῦ som är den tidigaste traditionen undersöker jag inte begreppet 

πνεύματι θεοῦ så detaljerat. Jag anser ändå att det är relevant att ta med en kort förklaring om 

varför Matteus skulle ha ändrat begreppet δακτύλῳ θεοῦ till πνεύματι θεοῦ. Fornberg ansluter 

sig till teorin att formuleringen med δακτύλῳ är den äldsta traditionen och han menar att den 

härrör från Q-källan.116 Han påpekar att Matteus har valt bort anknytningen till Exodus 8 och 

betonar istället andens roll. Fornberg anser att detta beror på att Matteus styrs av det citat från 

Jesaja som han har använt i Matt 12:18.117  

 

                                                           
111 Se, ovan (not 6), om Wassén & Hägerland 2016, 83. 

112 Se, ovan (not 72), om Horsley 2012, 118. 

113 Horsley 2012, 117. 

114 Horsley 2012, 117. 

115 Horsley 2012, 118. 

116 Fornberg, Matteusevangeliet, 230. 
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ἐκβάλλω (driva ut) 

Witmer menar att eftersom verbet ἐκβάλλω används genomgående i Markus, Q och L pekar 

det på att ordet fanns rotat i tidig tradition.118 Hon reflekterar ändå över varför det är det ordet 

som används istället för ἐξορκίζω (besvärja) eftersom ἐξορκίζω mer frekvent används i antik 

litteratur vid beskrivning av exorcism. Det kan vara så, menar Witmer, att ἐκβάλλω är kopplat 

till tanken i LXX (septuaginta), där detta verb visar på en idé om att det är fienden som kastas 

ut.119 Frederick Danker ger en beskrivning av ἐκβάλλω som att det är något som tvingas ut för 

att lämna någon, något som fördrivs och förkastas.120 Användandet av det tydliga ἔγω 

ἐκβάλλω som Witmer anser härstamma från Q-källan har enligt henne en signifikant 

betydelse.121 Hon menar att det visar på en önskan att sätta fokus på att Guds kraft faktiskt 

opererar genom Jesus. Om det är det tydliga ἔγω som driver ut demoner skulle det kunna visa 

på en demonstration av antingen Jesus eller de tidiga tolkarna av traditionen, hävdar Witmer. 

En demonstration av att Jesus har en speciell auktoritet över demoner. Det finns endast två 

ställen där materialet i Q-källan använder det tydliga ἔγω. Därför förmodar Witmer att det 

visar på att det är väsentligt.122 Även Bovon anser att Jesus här explicit inbegriper sig själv 

genom att använda ἔγω ἐκβάλλω, istället för endast ἐκβάλλω.123  

 

δαιμόνιον (demon) 

I den antika världen fanns en tro på att övernaturliga krafter kunde frambringa både ont och 

gott, bland dessa krafter fanns demoner.124 Den demon som drivs ut i Matt 12:28 (Luk 11:20) 

kan beskrivas som en fientlig transcendent varelse, vilken har en status som ligger mellan den 

mänskliga och den gudomliga.125 Denna typ av väsen kan ta en individ i besittning och orsaka 

sjukdom av olika slag. Det helande som sker kan beskrivas som att det sker en utdrivning av 

illasinnade krafter, enligt Danker. 

                                                           
118 Witmer 2012, 127. L är Lukas förmodade privata källa, där hans särstoff anses komma ifrån. 

119 Witmer 2012, 127. 

120 BDAG, 299, ἐκβάλλω def. 1 Ba. 

121 Witmer 2012, 128. I Nestle-Aland framgår att en del översättningar av Luk 11:20 inte har med pronomenet 

ἔγω. Det finns dock med i bland annat P75, så jag anser det rimligt att ἔγω kan ha varit ursprungligt. I Matt 12:28 

finns inget markerat i Nestle-Aland gällande ἔγω. 

122 Witmer 2012, 129. ἔγω används även i Matt 8:9, Luk 7:8. 

123 Bovon, The Gospel of Luke 2, 121. 

124 Witmer 2012, 33. 

125 BDAG, 210, s δαιμόνιον def. 1 Ba. 
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Demonen som Jesus driver ut beskrivs i Luk 11:14 vara stum (κωφός). Det grekiska 

verbet kan översättas med stum, döv eller dövstum. Den gemensamma komponenten är alltså 

att det är någon som är reducerad till tystnad, men som åter ges en möjlighet att tala. I Matt 

12:22 är demonen både stum och blind (τυφλός), så där får den besatte även synen åter. 

Fitzmyer påpekade att Jesu uttalande i Matt 12:28, Luk 11:20 kunde betyda att gudsriket 

redan existerar, även om en del är så förblindade att de inte ser det.126 Det här visar på en 

allegorisk tolkning av Jesu ord, människor är blinda för det som håller på att ske i och med 

Jesu verksamhet och det kan vara så att de är förhindrade att tala på grund av förtryck. Nedan 

tar jag upp Meiers reflektion över om den historiske Jesus kan ha använt sig av allegorier i sin 

undervisning.127 Den beskrivning som jag ovan har gett av demoner är inte direkt kopplad till 

min frågeställning rörande den historiske Jesus. Jag anser ändå att det är värt att ha med denna 

beskrivning eftersom Matt 12:22-30, Luk 11:14-23 har med dessa termer om demoner och 

stum/blindhet.  

 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ (Guds rike) 

Jag gör här ingen längre utläggning om betydelsen av Guds rike, eftersom jag fört den 

diskussionen i min teoridel. Utifrån min diskussion där anser jag det rimligt att Jesus kan ha 

sett på gudsriket som att Gud inom kort ska upprätta sitt rike på jorden och regera med makt. 

Begreppet ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ diskuteras även till viss del ovan i min analys. Jag anser ändå 

att det är relevant att ta upp Fornbergs reflektion kring att Matt 12:28 använder termen 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, istället för den term evangelisten annars brukar använda, 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (himmelriket). Fornberg menar att Matteus, som har använt sig av 

Q-källan, här har beslutat sig att inte ändra till ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.128 Detta kan enligt 

Fornberg bero på att motsättningen till Satans rike i Matt 12:26 ska bli så tydlig som möjlig. 

Guds rike är det som förverkligas i Jesu verksamhet och Satans rike är det som ska utplånas. 

Det här kan enligt mig styrka att ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ kommer från den historiske Jesus, 

eftersom Matteus inte har ändrat till sin favoritterm. 

                                                           
126 Se, ovan (not 100), Fitzmyer, Gospel of Luke, 919. 

127 Se, nedan (not 139), Meier 1994, 420. 

128 Fornberg, Matteusevangeliet, 230. 
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φθάνω (komma)  

Tidigare i min analysdel har jag tagit upp termerna ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ och φθάνω kopplat till 

varandra. Här gör jag en kort utläggning om verbet φθάνω. Witmer menar att även om verbet 

φθάνω kan ha en mängd betydelser verkar den vanligaste betydelsen i Nya testamentet vara 

”komma”, ”anlända”, eller ”uppnå”.129 I Matt 12:28, Luk 11:20 står verbet i aorist, ἔφθασεν. 

Frasen ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς kan inte betyda något annat än ”har nått er” eller ”kommit till er”, 

enligt Witmer.130 Påståendet är att riket redan är här, inte att det kommer i framtiden. Enligt 

Danker är betydelsen av ἔφθασεν i Matt 12:28, Luk 11:20 att det är något som har nått någon 

på ett succéartat sätt.131  

 

Den starke mannen, Matt 12:29–30, Luk: 11:21–23 

Det går att fånga en tydlig beskrivning av betydelsen av Jesu verksamhet som exorcist i Matt 

12:29–30 och Luk 11:21–23. I Luk 11:21 ges en beskrivning av en stark man som vaktar sin 

gård (αὐλή). Det grekiska ordet αὐλή kan översättas med inhägnad, gård, fägård. Det kan 

beskrivas som ett ställe att vistas på och det kan även ha betydelsen av ett hus eller en kunglig 

egendom.132 Bovon menar att det är svårt att vara helt säker på vad denna plats representerar i 

texten.133 Han anser att det skulle kunna ses ur ett antropologiskt perspektiv som 

sammanhanget beskriver, att en ond demon har ockuperat en människa så att denne har blivit 

stum. Det skulle även, enligt Bovon, kunna tolkas som att det är Israel som har ockuperats.  

Luk 11:21-22 beskriver en lugn och stabil situation som störs av ett burdust inbrott från 

en överlägsen person som rånar den som vaktar sin boplats. Kontrasten mellan en stark man 

och en som är starkare finns i de hebreiska skrifterna, påpekar Bovon.134 Jes 49:24–25 

beskriver en liknande polemisk situation: Israel är förlamat av en mäktig fiende men kan 

                                                           
129 Witmer 2012, 129. 

130 Witmer 2012, 129. 

131 BDAG, 1053, s φθάνω, def. 1 Ba. 

132 BDAG, 150, s αὐλή, def. 1 Ba. 

133 Bovon, Luke 2, 123. 

134 Bovon, Luke 2, 122. 
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räkna med att bli räddad av någon som är starkare.135 Vid Jesu tid kan fienden vara Satan som 

ockuperar världen, landet eller människors hjärtan, menar Bovon.136  

Luk 11:21-22 och Matt 12:29 skiljer sig åt en del, men på båda ställen beskrivs en stark 

man och att det kommer någon och övermannar eller rövar något ifrån denne starke man. En 

fråga är vad det är för ägodelar som den starke vaktar i Luk 11:21. Bovon menar att en 

tolkning är att det är Satan som vaktar sina demoner eller de människor som är besatta av 

demonerna.137 Han anser dock att det mer kan handla om att vakta sina skatter eller sin makt. 

τὰ ὑπάρχοντα (ägodelar) i Luk 11:21 och τὰ σκῦλα (byten) i Luk 11:22 är det som vaktas och 

det som den starkare lägger beslag på.138 Bovon påpekar att båda dessa substantiv står i plural 

och neutrum, så det borde därmed syfta på ting. Bovons resonemang pekar enligt mig på att 

den starkare (Gud, som verkar genom Jesus) tar tillbaka sin makt och sina skatter. Betydelsen 

av Jesu verksamhet som exorcist blir här att han driver ut det som Satan har lagt beslag på.  

Meier reflekterar, liksom Bovon, över om de redskap eller ägodelar som den starkare tar 

ifrån Satan kan tolkas som de demoner som Jesus driver ut ur människor.139 Han ifrågasätter 

om detta är att övertolka texten och att göra det för mycket till en allegori. Meier anser att 

beståndsdelarna till en allegori finns: den starke mannen är Satan, den som plundrar honom är 

Gud genom Jesus, och bindandet är utdrivningen av demonerna. Meier hävdar att det är fullt 

möjligt att den historiske Jesus kan ha använt sig av allegorier i sin undervisning, Jesus skulle 

annars ha varit väldigt annorlunda i sin roll som lärare och profet i sin samtid. Allegorier finns 

i den profetiska litteraturen i hebreiska Bibeln (i Hesekiel, Sakarja, Daniel) påpekar Meier. 

Det förekommer även allegorier i den pseudoepigrafiska litteraturen kring Jesu tid (bland 

annat Enok). Jag instämmer med Meier utifrån hans argument gällande allegorier, eftersom 

jag är av den åsikten att den historiske Jesus bör tolkas utifrån sin samtid, inte skild från den. 

Jag anser det vara fullt möjligt att Jesus här visar på vad hans verksamhet går ut på, nämligen 

att befria människor och landet från bundenhet och besatthet av det onda så att gudsriket kan 

komma i form av Guds regerande. 

                                                           
135 Jes 49: 24–25 ”Kan man rycka bytet från den starke, kan fången räddas undan den grymme? Så säger Herren: 

Ja, fången skall ryckas från den starke, bytet räddas undan den grymme. Jag skall strida mot den som strider mot 

dig, jag skall rädda dina barn.” 

136 Bovon, Luke 2, 122. 

137 Bovon, Luke 2, 123. 

138 Bovon, Luke 2, 123. 

139 Meier 1994, 420. 
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Det som skulle kunna tala för att orden om den starke mannen kommer från den 

historiske Jesus är kriteriet för diskontinuitet, hävdar Meier.140 Användningen av ἰσχυρός 

(stark) som ett substantiv i maskulin singularis förekommer endast på detta ställe i Nya 

testamentet. ἰσχυρός används 29 gånger i Nya testamentet, men inte i betydelsen av Satan 

eller en demon. Att använda ό ἰσχυρός (Luk 11:21, den starke) som synonymt med Satan, är 

således inte vanligt i Nya testamentet. Meier hävdar att liknelsen om den starke inte är 

förenligt med den tidiga Jesusrörelsen språk. I resten av Nya testamentet när Jesus triumferar 

över demoniska eller kosmiska krafter, så är det kopplat till hans uppståndelse och 

förhärligande i himlen.141  

Luz anser att Matt 12:30 (Luk 11:23) manar människor till att fatta ett beslut, Jesus riktar en 

tydlig uppmaning till de som lyssnar.142 Jesus ord om att ”de som inte är med mig är mot 

mig,” anser Luz kan vara riktade till de människor som inte har beslutat sig än för vilken sida 

de står på.  Jesus talar till sist om att samla eller skingra. Enligt Luz så påminner uttrycket ”att 

samla” om en skörd och av en fåraherde med en flock. De judar som hade kunskap om de 

hebreiska skrifterna kunde förmodligen associera till att samla ihop nationen Israel eftersom 

det existerade ett hopp om att Gud skulle kunna åstadkomma detta, menar Luz.  

Sammanfattande slutsats 

Min frågeställning har varit om kopplingen mellan Jesu verksamhet som exorcist och 

gudsriket ankomst som beskrivs i Matt 12:22-30, Luk 11:14-23 kan spåras till den historiske 

Jesus. Jag har även undersökt betydelsen av Jesu verksamhet som exorcist och om Jesus 

menade att gudsriket redan fanns tillgängligt för människor. Jag redogör nedan för min 

slutsats. 

Kazen påpekar att ett av problemen med forskningen kring den historiske Jesus är att 

det kan vara svårt att vara objektiv. De egna Jesusbilderna kan skymma sikten. Jag har vid 

arbetet med min uppsats upptäckt att det är svårt att koppla bort de inpräglade bilder av en 

mer ”religiös” och from Jesus som jag har fått med mig utifrån min kontext. Det har funnits 

ett motstånd hos mig att se Jesus som en individ med en politisk agenda. Men om vi granskar 

Jesus som en historisk person som gjorts i denna uppsats, som en jude som levde under det 

romerska imperiets förtryck, anser jag det som fullt möjligt att han kunde se gudsriket som ett 

                                                           
140 Meier 1994, 421. Se fotnot 101 rörande kriteriet för diskontinuitet. 

141 Meier 1994, 421. 

142 Luz, Matthew 8–20, 205. 
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återupprättande av Israel. Jag anser att Jesu mening med gudsriket visserligen kan ha fler 

dimensioner, men den diskussionen ryms inte här. Kazen menar att det är historiskt osannolikt 

att den historiske Jesus talade om gudsriket utan sociala och politiska innebörder.143  

De forskare som jag har utgått ifrån pekar på en försiktighet när det handlar om att 

bedöma den historiska autenciteten av ett uttalande från Jesus. Jag delar denna försiktighet, 

och instämmer med Witmer i hennes konstaterande att all historisk konstruktion gällande 

Jesus är bristfällig. Jag anser dock att substansen i Matt 12:22-30, Luk 11:14-23 kan länkas 

tillbaka till den historiske Jesus. Utifrån min undersökning finner jag att det finns mest 

underlag för att Matt 12:28, Luk 11:20 kan vara ett äkta uttalande av Jesus. I min analys har 

jag hänvisat till olika äkthetskriterier för att klarlägga detta. Termen ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 

(Guds rike) kopplat till ἔφθασεν (har nått) är en unik kombination som inte förekommer i den 

hebreiska Bibeln och heller inte härrör från den tidiga kristna kyrkan. I detta fall går det alltså 

att applicera kriteriet gällande diskontinuitet för att visa på Jesu ovanliga användning av dessa 

fraser. Att använda ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ kopplat till exorcism är också unikt, det kan vara ett 

tecken på att det har sitt ursprung från den historiske Jesus. Min analys har visat att termen 

δακτύλῳ θεοῦ från Luk 11:20 är det uttryck som det är mest troligt att Jesus har använt. 

Termen härstammar förmodligen från Q-källan, som anses innehålla en tidig tradition av 

Jesusord.  

Jag har inte funnit belägg för att Matt 12: 22–27 och Luk 11:14–19, skulle rymma 

historisk autencitet i lika hög grad som Matt 12:28 och Luk 11:20. Jag ser det dock som 

historiskt rimligt att Jesus och hans följare ifrågasattes och att det förekom anklagelser om 

varifrån Jesus hämtade sin kraft ifrån. Därav såg han det som nödvändigt att försvara sig och 

uttala att kraften kom ifrån Gud. Meier använder kriteriet av diskontinuitet för att visa att Matt 

12:29-30 (Luk 11:21-23) skulle kunna vara äkta Jesusord. Detta utifrån Jesus ovanliga 

användande av ἰσχυρός (den starke) i betydelsen av Satan. Jag instämmer med Meier och 

anser att dessa rader tydligt visar på betydelsen av Jesus verksamhet som exorcist.144 Målet 

för Jesus kan ha varit att Gud skulle återuppta sitt regerande och han såg sig delta i en kamp 

på den gode gudens sida genom att driva ut de onda demoner som besatt människor och 

landet.  

Jag anser inte att det går att bedöma med en hög grad av säkerhet att enskilda Jesusord 

är korrekt återgivna som jag nämnt ovan. Horsley strävar efter att se helheten i bilden av Jesus 

                                                           
143 Kazen, ”Problem och möjligheter”, 352. 

144 Se, ovan (not 140), Meier 1994, 421. 
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utifrån den sociala och politiska kontext Jesus lever i.145 Jag kan se detta som essentiellt för 

forskning kring den historiske Jesus, att tolka Jesus som en del av sin samtid. Den historisk-

kritiska textanalysen anser jag dock ger värdefull kunskap om tidiga eller sena traditioner, 

samt att den visar på olika tolkningsmöjligheter, vilket min textanalys har visat.  

Utifrån den bibeltext jag har analyserat och forskares kommentarer kring denna text 

tolkar jag det som att Jesus skapar ett nytt sammanhang i sin utdrivning av demoner. Det 

fanns uppenbarligen andra som bedrev exorcism kring Jesu tid. Det som kan skilja Jesus från 

andra som praktiserade andeutdrivning, är att han inte använder olika formler och ritualer. 

Jesus antyder i Matt 12:28, Luk 11:20 att det är Guds kraft som på ett specifikt sätt verkar 

genom honom.  

Den centrala betydelsen av Jesu verksamhet som exorcist är att det är ondskan, Satan som 

kastas ut och att detta görs med Guds kraft. En fråga är om det endast är ur människor det 

onda försvinner eller om det samtidigt sker en rening av landet eller om det pågår en kosmisk 

kamp mellan det onda och goda. Jesus tolkade enligt Wassén och Hägerland sin lyckade 

utdrivning av onda demoner som segrar på vägen till Guds rike.146 Jag anser att Jesus kan ha 

sett det som att han deltog i en kamp mellan onda och goda krafter som fanns på flera nivåer, 

en kamp som konkret påverkade livet på jorden. I och med att Jesus får fler följare genom att 

hans rykte som exorcist och helare sprids, kan det föra med sig att hela landet renas från 

förtrycket och Jesus står därmed i spetsen för en politisk kamp. Horsley ser det som att Jesus 

anser sig vara en profet som leder en förnyelserörelse.147 Eftersom Jesus förmodligen 

använder uttrycket δακτύλῳ θεοῦ vid sin hänvisning till vilken kraft han använder när han 

driver ut demoner, så anser jag att Horsleys ståndpunkt kan ha en del sanning i sig. Jesus kan 

ha velat visa paralleller med Mose i och med anspelningen på Exodus och kraften som verkar 

genom Guds finger. Effekten av och styrkan i Jesu andeutdrivning anser jag kan ha ökat i och 

med att människors tro på hans faktiska förmåga att driva ut onda andar ökade. 

Min analys har visat att ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς endast kan betyda att gudsriket är något som 

redan har nått människor även om kampen om rikets utbredande fortfarande pågick. Under 

min teoridel tog jag upp att kärnpunkten i Jesu budskap är att Gud snart skall upprätta sitt 

kungarike på jorden. Matt 12:28, Luk 11:20 visar att gudsriket redan finns tillgängligt för 

människor till viss del. Jesu ord om att ”de som inte är med mig är mot mig”, som han uttalar 

                                                           
145 Se, ovan (not 73) Horsley 2012, 118. 

146 Wassén & Hägerland 2016, 140. 

147 Horsley 2012, 130. 
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i Matt 12:30, Luk 11:23 kan tyda på att människor måste fatta ett eget beslut för att gudsriket 

ska nå dem.  

 

Implikationer 

Denna uppsats har behandlat den historiske Jesus och betydelsen av hans verksamhet som 

exorcist. Jag har avsett tolka Jesus i hans historiska miljö och hur han själv och hans 

omgivning kan ha uppfattat hans framgång som andeutdrivare. Det vore intressant att 

undersöka betydelsen av Jesu helande i ett nutida perspektiv i en teologiskt inriktad uppsats. 

Henriksen och Sandnes menar att relationen mellan hälsa och helande har varit tvetydig i den 

västerländska kristendomens historia.148 Religion och hälsa har varit klart åtskilda. Henriksen 

och Sandnes tar upp att helande inte bör beskrivas i supernaturalistiska termer i betydelsen att 

det är mirakel som sker.149 Helande har enligt dem att göra med uppfyllandet och 

förverkligandet av det mänskliga livets naturliga tillstånd. En möjlighet vore att undersöka hur 

Jesus som helare idag kan påverka en människas hela liv, både kropp och själ, inte endast den 

andliga sidan. En tänkbar bibeltext att utgå ifrån är berättelsen i Markus där Jesus botar 

synagogföreståndarens dotter (Mark 5:35-43). Texten visar på Jesu uppmärksamhet på hela 

människan. 
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