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1. Inledning 

Bakgrund 

På tre platser i Nya Testamentet talas det om magiker (det grekiska ordet “magos”). I berättelsen 

om Jesu födelse i Matteusevangeliet träffar vi magiker från Österlandet som kommer till 

Bethlehem för att hylla judarnas nyfödde kung. I Apostlagärningarna får vi träffa både Simon i 

Samarien som utför trolldom och Barjesus (Elymas) som var en trollkarl. Trots att det i 

grundtexten till alla dessa berättelser återfinns samma grundord, översätts det annorlunda.  

 

I ett grekiskt lexikon som inte utger sig för att ha en nytestamentlig vinkel, är den första 

översättningen ”magiker, en som tillhörde en medisk klan”. Den andra betydelsen är “visa män 

eller präster från Persien”.1 I ett lexikon som däremot utger sig för att specifikt behandla 

nytestamentliga texter är den första betydelsen istället “visa män eller präster som var experter 

på astrologi, att tolka drömmar och varierande andra hemliga konster”.2 I ett annat 

nytestamentligt lexikon har man valt två betydelser av ordet beroende på om det står i 

Matteusevangeliet eller Apostlagärningarna. Den naturliga förståelsen av Matteusmagikerna är 

“en person som har en ovanlig förmåga att förstå astrologi, män av visdom som studerade 

stjärnorna”. Medan förståelsen av i Apostlagärningarna är “en person som bedrev trollkonst 

och magi”. 3 

 

Varför kan samma ord ha så olika tolkningar? I detta textproblem tar min uppsats avstamp.  

                                                 
1 Liddell, Henry George & Scott, Robert, An intermediate Greek-English lexicon: founded upon the seventh 

edition of Liddell and Scott's Greek-English lexicon, Oxford, Oxford University Press, 2000[1889], 1071. 

2 Bauer, Walter, A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature: a translation 

and adaptation of the fourth revised and augmented edition of Walter Bauer's griechisch-Deutsches Wörterbuch 

zu den Schriften des Neuen Testaments ..., 2. ed., rev. and augm., Chicago, Univ. of Chicago Press, 1979, 484. 

3 Gingrich, F. Wilbur (red.), An index to the revised Bauer-Arndt-Gingrich Greek lexicon, second edition, by F. 

Wilbur Gingrich & Frederick W. Danker, [Rev. ed.], Zondervan, Mich, Grand Rapids, 1981, 155. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att granska berättelserna om magikerna i Nya Testamentet och 

genom granskningen visa på skillnaderna i framställningen av vilka dessa personer var. Vidare 

kommer jag undersöka varför olika bibelöversättningar valt att översätta ”magos” på olika sätt 

i de bibelberättelser som analyseras.  

 

Frågeställningen för denna uppsats är: 

Hur framställs en ”magoi” i Matt 2:1–12, Apg 8:9–25 och Apg 13:6–12 och varför översätts 

ordet ”magos” på olika sätt i dessa perikoper? 

Material och avgränsningar 

I denna uppsats använder jag mig av tre bibelperikoper, Matt 2:1–12, Apg 8:9–25 samt Apg 

13:6–12. Detta på grund av att dessa är de platser där ordet ”magos” återfinns.  

 

Uppsatsen kommer också redogöra och analysera bibelöversättningar och i detta har jag valt att 

använda dessa tre: Folkbibeln 15, Bibel 2000 och New Revised Standard Version. De båda 

svenska för att de är någorlunda moderna, och den engelska New Revised Standard Version för 

variation och att jag ser en fördel i att använda en modern engelsk bibel för ytterligare 

perspektiv. I arbete med den lexikala formen av ordet i vardera perikop, används Novum 

Testamentum Graece. 

 

I den narrativa analysen kommer jag ta hjälp av bibelkommentarer. För Apostlagärningarna tar 

jag hjälp av Richard I. Pervo i Acts: a commentary, Edvin Larsson i Apostlagärningarna och 

Mikeal Carl Parsons i Acts. För Matteusevangeliet tar jag hjälp av Ulrich Luz,i Matthew 1-7: a 

commentary och John Nolland i The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek Text. 

 

När dessa ”magos” blir omtalade i uppsatsen, väljer jag att använda magiker som översättning. 

Detta för att gestalta textproblemet denna uppsats ämnar att undersöka, men också för enkelhets 

skull.  
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Metod 

I denna uppsats kommer tre bibelperikoper granskas utifrån en narrativ analys samt tre 

bibelöversättningar utifrån en komparativ analys. Den narrativa analysen utgår ifrån Yairah 

Amits narrativa metod ur boken Reading Biblical Narratives: literary criticism and the Hebrew 

Bible4 tillsammans med Elisabeth Struthers Malbons narrativa metod i boken Mark & Method: 

new approaches in biblical studies.5  

En narrativ analys är en litterär metod som fokuserar på vad som händer i texten. Det är den 

naturliga vägen för att analysera en berättelse.6 Jag kommer med min narrativa analys fokusera 

på hur bibelförfattarens val i narrativet påverkar bilden av magikerna. Arbetet kommer utgå 

ifrån tre kategorier, handling, karaktärer och retorik. Handlingen studeras utifrån ”the pediment 

structure” som presenteras i Reading Biblical Narratives: literary criticism and the Hebrew 

Bible. Modellen utgår ifrån en berättelses fem steg: exposition, komplikation, förändring, 

upplösning och avslutning.7 Handlingen kommer också studeras utifrån en närläsning av varje 

vers i perikopen. Karaktärer studeras utifrån hur de porträtteras i berättelsen, vilken roll dem 

har, hur de agerar och hur de beskrivs.8 Med hjälp av Amit kommer jag studera karaktärerna 

utifrån en metod som E.M Forster har skapat, där hon talar om platta och runda karaktärer. 

Platta karaktärer är sådana som är koncentrerade kring en idé och saknar ett inre liv.9 Runda 

karaktärer är sådana som är komplexa, självmedvetna och kapabla till utveckling och 

förändring.10 Retoriken studeras utifrån Struthers Malbons metod i Mark & Method: new 

approaches in biblical studies.11 Den åsyftar att redogöra vilka retoriska vinklar berättaren 

använder för att ge berättelsen och karaktärerna särskilda roller och egenskaper.  

 

                                                 
4 Amit, Yairah, Reading Biblical narratives: literary criticism and the Hebrew Bible, Minneapolis, Fortress 

Press, 2001. 

5 Anderson, Janice Capel & Moore, Stephen D. (red.), Mark & method: new approaches in biblical studies, 

Minneapolis, Fortress Press, 1992. 

6 Gerdmar, Anders & Syreeni, Kari, Vägar till Nya testamentet: metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig 

exegetik, Studentlitteratur, Lund, 2006, 77. 

7 Amit, Reading Biblical Narratives: literary criticism and the Hebrew Bible, 48. 

8 Anderson, Moore (red).  Mark & Method: new approaches in biblical studies, 28. 

9 Amit, Reading Biblical Narratives: literary criticism and the Hebrew Bible, 72. 

10 Ibid. 

11 Anderson, Moore (red). Mark & Method: new approaches in biblical studies, 34–35. 
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Den komparativa analysen utgår ifrån tre bibelutgåvor och hur dessa skiljer sig åt i 

översättningen av ordet ”magos”. Inledningsvis påvisas den grekiska grammatiska ställningen 

av ordet i vardera perikopen, och därefter en redogörelse av bibelutgåvornas översättning av 

ordet och slutligen en jämförande analys av de olika översättningsvalen.  

 

Med hjälp av dessa två analysmetoder och resultatet av dessa samt forskning som presenterats 

i forskningsläget, ställer jag upp fyra förklaringsmodeller i diskussionen och värderar 

sannolikheten av modellerna.  

Forskningsläge 

Det har skrivits en del forskning om förståelsen av ordet ”magos”. En professor(under sin livstid 

verksam på universitetet i Cambridge) vid namn E.M Butler skrev 1948 The myth of the Magus, 

där hon hade för avsikt att spåra magikernas betydelse i samhällen från zoroastrer till 1900-

talets ockultism. Hon skriver om både Matteusmagikerna och om Simon från 

Apostlagärningarna 8. Butler menar att Matteusmagikerna kan spåras av historieskrivaren 

Herodotus, som en av sex klaner som fanns i det Mediska riket, nuvarande Iran12, och hade 

kopplingar till zoroastrinismen. Herodotus skrev att magikerna skilde sig från andra män i Asien 

och Butler ställer sig därför frågande till hur mycket mer de måste skilt sig från vanliga män i 

det Romerska riket. Sammanfattningsvis skriver Butler såhär: ”For the Magi penetrated into 

Greece, India and some say even into China; and throughout the ancient world their power was 

recognised”.13 

 

I ett senare kapitel skriver Butler om Simon från Apostlagärningarna 8, som den första legenden 

som skapats kring en man som utövade svart magi.14 Han har ansetts som grundare av en 

gnostisk sekt, och en heretiker som begick en sådan hädelse mot Den heliga Anden att ingen 

förlåtelse för detta finns.15 Butler redogör för bibelperikopens skeende där Simon är aktiv, men 

tillför också kunskap som vi inte kan nå via grundtexten. Butler skriver om att Simon skulle ha 

lärt sig magi i Egypten och tillhörde sekten Dositheus, där han skulle vunnit en tävling om 

                                                 
12 Butler, E. M., The myth of the Magus, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1993[1948], 15. 

13 Ibid, 19. 

14 Ibid,73. 

15 Ibid, 74. 
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ledarskap. Butler menar att legenden om Simon smutskastade ”the great classical age of magic” 

till en sån grad att den eran hade sitt slut där.16 Butler skriver slutligen ”If he was the first of a 

long line of wicked magicians to contend unsuccessfully with the pale Galilean, he was also the 

first, and for a very long time the last, to honour a symbol of beauty only darkly understood”.17 

 

1986 skrev Howard Clark Kee boken Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times 

där Clark Kee tar, likt Butler, hjälp av Herodotus för att tala om magikerna som en av de sex 

mediska klanerna.18 Clark Kee skriver också, liksom Butler, att de hade kopplingar till 

zoroastrinismen. Clark Kee menar att ”Both astrology and magic were important as means to 

gain control over the human and celestial worlds, in order to assure blessed destiny for human 

beings through wresting control from the hostile evil powers”.19 Fortsättningsvis skriver Clark 

Kee att detta möjliggjorde magikerna genom ”trollformler, besvärjelser, utförande av 

ceremonier, alkemi och astrologi”.20 

 

2007 kom boken A Kind of Magic: Understanding Magic in the New Testament and its 

Religious Environment redigerad av Michael Labahn och Bert Jan Lietaert Peerbolte. Ett av 

kapitlen är särskilt intressant för denna uppsats, skrivet av Michael Becker(Magoi - Astrologers, 

Ecstatics, Deceitful Prophets New Testament Understanding in Jewish and Pagan Context). 

Kapitlet inleds med att beskriva olika funktioner av ordet ”magos”. Han skriver likt de två andra 

böckerna om den fakta Herodotus presenterar21, men vill bredda bilden genom att också mena 

att de kunde varit privata kulter eller religiöst praktiserande marginaliserade grupper i 

samhället.22 Becker skriver också ”Even if a limited connection with the magi and their 

practices cannot be excluded a priori, μάγεια and μάγευειν do not refer to their practices, but to 

                                                 
16 Butler, The myth of the Magus, 78. 

17 Ibid, 83. 

18 Kee, Howard Clark, Medicine, miracle and magic in New Testament times, Cambridge, Cambridge Univ. 

Press, 1986, 99. 

19 Ibid, 99. 

20 Ibid, 100. 

21 Becker, Michael, Magoi- Astrologers, Ecstatics, Deceitful Prophets New Testament Understanding in Jewish 

and Pagan Context, A kind of magic: understanding magic in the New Testament and its religious environment, 

Labahn, Michael & Lietaert Peerbolte, Bert Jan (red.), 87-106, London, T & T Clark, 2007, 92. 

22 Ibid, 94. 
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those people whom the Greeks called μάγοι”.23 Detta är intressant på grund av Simon från 

Apostlagärningarna 8, som uttryckligen inte kallas ”magos” men som i verb- och 

substantivform använder magi. Därefter skriver Becker om Matteusmagikerna respektive 

magikerna i Apostlagärningarna. Becker skriver att dessa magiker är hedningar, och på grund 

av den kontexten Matteusskrivaren kom ifrån, utifrån ett religiöst och ett socialt perspektiv inte 

hade sådan positiv bild av magiker är det svårt om Matteus försöker framhäva eller dölja 

magikernas magiska talanger.24 Becker menar att de har ett positivt porträtt i evangelietexten 

förutom den detaljen att de behöver komma till Jerusalem och fråga om judarnas konung. 

Becker menar slutligen att deras roll i historien är symbolisk, och att Matteusskrivaren önskar 

påvisa att Jesus messianska roll också är accepterad av hedniska religiösa auktoriteter för att 

övertyga hedningar om det kristna budskapet.25 

När det kommer till magikerna i Apg menar Becker att deras roll också är symbolisk. 

Berättelsestrukturen av båda berättelserna liknar varandra, och att ”magos” i denna kontext är 

ett uttryck för ”a deviant behaviour seen from a inner-Christian perspective”.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Becker, Magoi - Astrologers, Ecstatics, Deceitful Prophets New Testament Understanding in Jewish and 

Pagan Context, 96. 

24 Ibid, 103. 

25 Ibid, 104. 

26 Ibid, 105 
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2. Analys av Matteusevangeliet 2:1–12 

Berättelsen om när Jesus Kristus föds återfinns endast i två av evangelierna: Matteusevangeliet 

och Lukasevangeliet, och berättelsen om de österländska stjärntydarna går endast att läsa om i 

Matteusevangeliet. Matteusevangeliet anses ha skrivits mellan 80–95 e.Kr.27 

Handling  

2:1–2 Exposition 

2:1 Berättelsen informerar att det är efter Jesus har fötts i Bethlehem i Judéen som några 

österländska magiker kom till Jerusalem.  

2:2 Dessa frågade vart judarnas nyfödde kung fanns, och berättade att de sett hans stjärna gå 

upp och kommit till Jerusalem för att hylla honom. 

2:3–7 Komplikation 

2:3 Berättelsen informerar att när kung Herodes får veta detta blev han oroad och spred denna 

oro över staden Jerusalem som också oroade sig.  

2:4 På grund av denna oro och undran kallade han till möte med folkets överstepräster och 

skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 

2:5 Översteprästerna och de skriftlärda svarade och sa att Messias ska födas i Bethlehem i 

Judéen.  

2:6 De refererade sedan till profeten där det står skrivet: ”Du Bethlehem i Juda land är ingalunda 

ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk 

Israel.” 

2:7 Efter svaret från översteprästerna och de skriftlärda kallade kung Herodes till sig magikerna 

och fick information om hur länge stjärnan varit synlig.  

2:8 Förändring 

2:8 Kung Herodes sände därefter magikerna till Bethlehem för att ta reda på allt de kunde om 

barnet och sedan återvända till honom. Han hävdade att detta var i syfte att själv få hylla den 

nyfödde kungen.  

2:9–11 Upplösning 

                                                 
27 Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet, 

Verbum, Stockholm, 2007, 179. 
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2:9 Magikerna gav sig av efter samtalet med kung Herodes. Messias stjärna gick före dem, och 

de färdades ända till stjärnan stannade över huset där Jesus och hans mor var.  

2:10 När de såg stjärnan blev de väldigt glada. 

2:11 De gick in i huset och där fanns Maria och Jesus, och de österländska magikerna föll ner 

och hyllade barnet. De öppnade också sina kistor och gav tre gåvor i form av guld, rökelse och 

myrra. 

2:12 Avslutning 

2:12 I en dröm blev de sedan ombedda att inte återvända till kung Herodes och de valde istället 

en annan väg hem till sitt land. 

Karaktärer 

I denna bibelperikop finns två centrala karaktärer: kung Herodes och magikerna.  

 

I komplikationen får vi möta kung Herodes första gången när han får höra om de österländska 

magikernas sökande efter judarnas nyfödde konung. Herodes blev oroad, och hela Jerusalem 

med honom, vilket signalerar att Herodes hade stort inflytande över folket. Luz ställer sig 

frågande till den historiska möjligheten av detta. Varför skulle kung Herodes och hela Jerusalem 

bli oroade av att Messias har kommit? 28 Kanske kände sig Herodes hotad i sin roll som kung 

och förvirrad inför detta barn. Han var medveten om att han själv inte fått en son, och som den 

regerande judiske kungen är det bara hans ättlingar som kan bli judiska kungar. Detta instämmer 

Nolland i och menar att informationen om en konkurrerande kunglig figur naturligt är 

upprörande.29 

 

Kung Herodes väljer därför att kalla till ett möte med översteprästerna och de skriftlärda om 

vart detta barn skulle befinna sig. Kung Herodes talar inte längre om judarnas konung utan om 

Messias, och här tar berättelsen en vändning eftersom barnets titel förändras. Förvisso var den 

messianska tanken en ättling till kung David (2 Sam 7:12-13), och en kung över Israel, men att 

det är just denna tanke som slår kung Herodes säger något om hans roll. Han är tillräckligt 

                                                 
28 Luz, Ulrich, Matthew 1-7: a commentary, [Rev. ed.], Minneapolis, Fortress Press, 2007 105. 

29 Nolland, John, The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek text, Eerdmans, Grand Rapids, Mich., 

2005, 112. 
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skriftbeläst eller judiskt influerad att han kopplar Messias till ett konungaskap över judarna, 

men inte skrifttrogen nog för att också veta vart Messias ska födas.30 

 

Efter mötet med översteprästerna och de skriftlärda talar kung Herodes med magikerna. Det är 

intressant att notera att detta är första gången kung Herodes talar med magikerna och det 

markeras dessutom att detta görs i hemlighet. Han har innan mötet med de judiska 

översteprästerna och skriftlärda inte hört sig för från källan till påståendet att judarna har en ny 

kung, utan istället litat på vem han fick höra denna information ifrån. Nolland skriver att kung 

Herodes hade ett omfattande system av informatörer bland folket.31 

 

Kung Herodes sänder dem sedan till Bethlehem för att leta efter barnet, för att kung Herodes 

också ska kunna hylla honom. Av kung Herodes tidigare reaktion gällande den nyfödde kungen 

att döma, så kan man anta att han ljuger (då han blir oroad snarare än glad över nyheten). Också 

med hans senare handlande i åtanke, kan man anta att detta är ett sätt ge magikerna en 

betryggande indikation på att han har samma intention gällande barnet. Efter denna perikop 

förargas nämligen Herodes över att magikerna inte återvänder till honom och bestämmer sig 

för att döda alla gossebarn i hela Bethlehem. Man kan också tänka att markeringen av att detta 

var ett möte som skedde i hemlighet är en indikation på att det är en lögn, och att det var något 

som kung Herodes inte gjorde öppet.   

 

Kung Herodes är i denna berättelse en rund karaktär. Han anträffas med nyheten om judarnas 

nyfödde kung och blir oroad, och sprider sin oro över folket. Han handlar sedan genom att tala 

med översteprästerna och kallar sedan till sig magikerna. Vad kung Herodes ska göra härnäst 

går inte att förvänta. Han är en karaktär som är självmedveten, komplex och förändras mycket 

under hela berättelsen om Jesus födelse.  

 

Tillsammans med kung Herodes är magikerna de intressanta karaktärerna. De kommer från 

Österlandet för att rådfråga i Jerusalem var judarnas nyfödda kung finns. Utifrån texten kan 

man ana deras genuina intresse för detta barn. De kommer till Jerusalem och frågar var barnet 

befinner sig, och det är först när kung Herodes får reda på detta och haft möte med 

översteprästerna och skriftlärda (vilket man kan anta inte hände på samma dag) kallar efter dem, 

                                                 
30 Nolland, The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek text, 113. 

31 Ibid, 112. 
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varpå man därför kan tro att de stannade några nätter i Jerusalem för att fullfölja sitt mål. Därför 

kan man ana en målmedvetenhet hos dem. De önskar fullfölja sitt sökande efter judarnas 

nyfödde konung.  

 

Efter kung Herodes talat med översteprästerna och de skriftlärda berättar magikerna för kung 

Herodes hur länge stjärnan varit synlig och följer sedan hans order om att resa till Bethlehem. 

De följer lydigt stjärnan och när den stannat över platsen där de finner Maria och barnet fylls 

de av stor glädje och faller ner för att hylla barnet. De ger barnet tre gåvor: guld, rökelse och 

myrra. Dessa gåvor var på denna tiden väldigt exklusiva och dyra, vars mening menar Luz var 

att magikerna vill ge de finaste presenterna de får tag på.32 Av berättelsen går inte att utläsa 

varför magikerna valde att resa långväga för att hylla judarnas nyfödde konung, inte heller om 

detta var något som skett förut eller kutym att göra. Man kan däremot anta att ifall detta vore 

fallet skulle kung Herodes inte blivit oroad, och det hade också varit naturligt för magikerna att 

söka den nuvarande judiske kungen först. Dessutom kan antas att de känner en respekt inför 

judarnas konung, både i bemärkelse av den dåvarande kung Herodes och den nyfödde. Man kan 

också ana en respekt gentemot magikerna ifrån det kungliga hållet. Kung Herodes var en stark 

auktoritet och kunde avfärdat dessa invandrare och deras påstående. Luz är också förvånad över 

att kung Herodes lägger sin tilltro och hopp till personer han precis träffat som dessutom inte 

kommer från hans rike. Varför skickade kung Herodes inte med en spion som han litade på att 

resa iväg tillsammans med dessa magiker?33 Det säger något tydligt om samverkan dem 

emellan. Kung Herodes anser verkligen dessa magiker vara förtroendeingivande och personer 

att sätta sitt hopp till. Nolland skriver att det finns många negativa porträtt av magiker, både i 

senare tradition och tidigare när evangeliet skrevs men ingen av dessa negativa bilder har valts 

att framhäva i texten.34 

 

Efter de mött barnet och hyllat honom blir de ombedda i en dröm att inte återvända till Herodes, 

och man kan därför anta att de sov över hos Maria och barnet, eller vid närliggande plats i 

Bethlehem. Att de först efter drömmen bestämmer sig att inte återvända till kung Herodes 

indikerar att de planerade att återvända och att de ansåg att kung Herodes hade goda intentioner 

innan drömmen. Men det indikerar också på stor insikt och vishet när de genomskådar kung 

Herodes och bestämmer sig för att inte återvända till honom. 

                                                 
32 Luz, Matthew 1-7: a commentary, 114-115. 
33 Ibid, 105. 
34 Nolland, The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek text, 108. 
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Magikerna i denna berättelse är platta karaktärer. De finns med i berättelsen för att nå slutmålet, 

för att träffa judarnas nyfödde konung. De kommer för att berätta för oss läsare att de sett en 

stjärna, men blir sedan utsända och styrda av kung Herodes i sina handlingar. De förändras inte 

och utvecklas inte utan tar sig framåt endast med siktet inställt på sitt mål.  

 

Både Jesus och Maria är i denna perikop viktiga personer, men däremot inte agerande. Jesus 

har funktion som huvudperson. Han är objektet som ligger till grund för både kung Herodes 

och magikernas beteende. Maria å andra sidan föder bara (om man nu tycker att föda barn är en 

bara-aktivitet) Jesus, och i mötet med magikerna kan man bara spekulera i hur hon reagerar. 

Retorik 

I författarens narrativ finns tre retoriska vinklar som är särskilt intressant: varför stjärntydarna 

överhuvudtaget var tvungna att åka till kung Herodes, Bethlehem i Judéen och varför folket 

blev oroade.  

 

Magikerna har sett en stjärna gå upp och kan utläsa att det är judarnas konung som fötts. 

Naturligt reser de till Jerusalem, som är och var en viktig judisk stad. Detta befäster också 

Nolland, som skriver att de reste till Jerusalem på grund av stadens centrala roll i judarnas liv 

och att det var platsen där den regerande judiska kungen befann sig.35 De undrar var judarnas 

nyfödde konung finns. När Herodes rådfrågat med översteprästerna och de skriftlärda, skickar 

han iväg dem till Bethlehem för att söka efter barnet. Dock så står det inte i grundtexten att de 

lyssnar till Herodes instruktion av vart barnet finns, utan: ”Efter att ha lyssnat till kungen gav 

de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade 

över den plats där barnet var” (Matt 2:9). Magikerna kunde alltså följa stjärnan tills den skulle 

stanna på den plats där barnet fanns. Den stjärna som de inte behövde resa ända till Jerusalem 

för att se, utan kunde se från sitt eget land, och sedan följa den därifrån till Bethlehem. Kanske 

är det en överanalysering av författarens ordval, men kanske kan man också anta att det faller 

sig naturligt att magiker inte behöver rådfråga lekmän om vilket håll de ska gå för att hitta till 

personen som en stjärna belyser. Kanske var stjärnan bara tydlig begränsade stunder och därför 

behövde de ytterligare information, eller så antog dem Jerusalem som staden där judarnas kung 

borde finnas. Trots att berättelsen skulle fungera även utan kung Herodes inblandning så väljer 

                                                 
35 Nolland, The Gospel of Matthew; a commentary on the Greek text, 109. 
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evangelieförfattaren att magikerna ska resa till Jerusalem och sedan träffa honom, vilket 

påverkar vår förståelse av både magikerna och kung Herodes.   

 

Det är också intressant att notera att Matteusskrivaren markerar att det är Bethlehem i Judeén 

som Jesus föds i. Detta har två anledningar: Dels för att det fanns en plats i Zebulun som också 

hette Bethlehem, och att Jesus födelse ska knytas an till Davids familj, släktledet som gör 

honom till Messias. Luz menar att magikerna frågar vart judarnas nyfödde konung är tecknet 

på att de är hedningar, då detta var en allmän vetskap.36 Särskilt intressant blir då att den judiska 

kung Herodes, också behöver ställa denna fråga.  

 

Luz noterar ytterligare en retorisk vinkel. Att kung Herodes dels hade så pass mycket inflytande 

att hela Jerusalem med honom samt att de inte gläds åt nyheten. Luz menar att förutom 

medlemmar av den övre medelklassen som uppskattade kung Herodes, så var han inte en 

omtyckt kung. Luz menar till och med att han var så impopulär att nyheten om en ny kung, och 

dessutom ett messianskt barn skulle skapa stor glädje och förväntan snarare än oro.37 Kanske 

var det ett narrativt grepp av Matteus för att visa på storheten av detta barn, att barnets födsel 

lämnade ingen oberörd.  

Sammanfattning 

Hur framställs magos i denna perikop? 

Den övergripande bilden av magikerna i denna perikop är positiv. De bereder vägen och sprider 

ordet om Herren, och Herodes, en judisk kung, respekterar och lyssnar till deras ord. De 

framställs som rättrogna och med goda intentioner för vad de är ute efter. De har sett en stjärna 

gå upp, kanske kan man till och med säga att de har fått ett budskap från himlen, om att gå och 

söka efter judarnas konung. De anses vara personer att lita på. Även om man kan diskutera vilka 

intentioner Herodes hade, så litade han i alla fall på att magikerna skulle återvända till honom 

och fullfölja det uppdraget de var utsända på. Han litade också på deras ord nog att kalla till sig 

hela folkets överstepräster och skriftlärda, och bringa oro i hela Jerusalem. Som en judisk 

auktoritet hade han kunnat avfärda dem och inte trott på dessa invandrare, men han sätter sin 

                                                 
36 Luz, Matthew 1-7: a commentary, 112. 

37 Ibid, 113. 
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tillit till dem och deras förmågor. Genom att genomskåda Herodes bluff och inte återvända till 

honom visar magikerna också på stor insikt och intelligens. 
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3. Analys av Apostlagärningarna 8:9–25 

I Apostlagärningarna berättas historien om Simon från Samarien. Apostlagärningarna tros ha 

samma författare som Lukasevangeliet, och skrivits strax efter 90 e.Kr.38   

Handling 

8:9–11 Exposition 

8:9 Paulus och Barnabas hade kommit till ön Pafos, och där fanns en man som hette Simon som 

bedrev trolldom och hade fått folket i Samarien att häpna. Simon utgav sig för att vara något 

stort. 

8:10 Simon fick alla med sig både från överklassen och underklassen som menade att han var 

Den stora kraften som är Guds kraft. 

8:11 Anledningen till att de följde honom var på grund av att han länge hänfört dem med sina 

trollkonster. 

8:12-17 Komplikation 

8:12 Men detta ändrades när de började tro på Filippos och budskapet om Guds rike och Jesus 

Kristus och både män och kvinnor lät döpa sig. 

8:13 Simon lät sig också döpa, började följa Filippos och blev fascinerad av Filippos och de 

under han utförde.  

8:14 När nyheten om de nyfrälsta kristna i Samarien nådde Jerusalem skickade apostlarna 

Petrus och Johannes dit. 

8:15 Petrus och Johannes blev sända till Samarien för att be för att de nydöpta skulle få helig 

ande. 

8:16 Den Heliga Anden hade ännu inte givits dem utan de var bara döpta i Jesu namn. 

8:17 Petrus och Johannes la sina händer på de nydöpta och de får ta emot helig ande.  

8:18-19 Förändring 

8:18 När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som de nydöpta fick helig 

ande erbjöd han Petrus och Johannes pengar. 

8:19 Simon sa att de skulle ge honom denna makt så att den han lägger händerna på får helig 

ande. 

8:20-24 Upplösning 

                                                 
38 Mitternacht, Runesson (red). Jesus och de första kristna: inledning till Nya Testamentet, 223. 
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8:20 Petrus svarade Simon och förbannade honom och hans pengar för att han trodde att han 

kan köpa Guds gåva.  

8:21 Fortsättningsvis sa Petrus att Simon inte hade rätt till det som förkunnades på grund av att 

han inte hade ett rättsinnigt hjärta. 

8:22 Petrus uppmanade Simon att omvända sig från sin ondska och be till Herren så kunde han 

kanske bli förlåten.  

8:23 Petrus sa att han ser att Simon sprider bitter galla och för sig med orättfärdighet.  

8:24 Simon svarade med att uppmana Petrus och Johannes att be för honom så inget av detta 

ska ske. 

8:25 Avslutning 

8:25 Apostlarna stannade i Samarien, förkunnade och vittnade om Jesus, och vände sedan hem 

till Jerusalem och lät folk längs vägen höra evangeliet.  

Karaktärer  

I denna perikop finns det tre centrala karaktärer: Simon, Filippos och Petrus.  

 

Den första är Simon. Texten inleds med att berätta om vem Simon är. Han är en man som 

hänfört folket med sina trollkonster och han utgav sig för att vara något stort och hög som låg 

trodde att han var Guds kraft, den som kallades den stora Kraften. Det markeras att han är en 

speciell person i detta samhälle, och att det var andra personer som gav honom epitetet Guds 

kraft, även om det också går att läsa att han personligen utgav sig för att vara något stort. Simon 

själv hade hänfört folket med sina trollkonster länge, han var en ledargestalt som hade tagit 

initiativ, fascinerat människor och byggt upp denna statusen som han besatt ibland folket. Han 

förespråkade och talade, till skillnad från Filippos, om sig själv och inte någon annan. Det var 

hans eget självförverkligande som han bedrev.39  

 

När Filippos kom till Samarien började folket istället tro på det kristna budskapet. Det är 

intressant att notera att Simon påstås ha hänfört folket med sina trollkonster länge, men trots 

detta överger de snabbt följarskapet och tron på Simons kraft. Kanske är detta en följd av att 

Simon också döper sig, börjar följa Filippos och häpnas över de tecken han gör. Den Simon 

som presenteras inledningsvis som är framåt och har tagit initiativ till att starta en gemenskap, 

                                                 
39 Pervo, Richard I. Acts: a commentary, Minneapolis, Fortress Press, 2009, 206. 
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ändrar sig. Han blir istället en i flocken, och en följare. En person som håller på med 

trollkonster, och länge haft samhället hänförda kan antas haft många fördelar. Hög som låg 

ansåg honom som ”den stora Kraften”. Detta måste medföljt socialt inflytande, pengar och 

makt. Men Filippos förkunnelse övertygade till och med denna mannen, evangeliet var alltså 

ett budskap som ingen kunde bortse ifrån, inte ens den som förlorade en stark ställning i 

samhället. Det är inte konstigt att detta betonas i Apostlagärningarna.  

 

Tyvärr varar detta inte länge. När Simon erbjuder pengar till apostlarna för att kunna köpa den 

heliga Anden, får vi höra vad Petrus svarar. Här framställs Simon som en hemsk människa. Han 

har varit girig, och trott att han kan köpa den gåva som givits apostlarna genom Gud. Han får 

inte längre ta del av evangeliet, och hans hjärta har blivit orättfärdigt inför Gud, för att han 

sprider bitter galla. Och då förväntar man sig att Simon ska känna sig skamsen, och vilja gå 

därifrån eller åtminstone be om apostlarnas förståelse och förlåtelse; men istället väljer Simon 

att uppmana dem att be för honom, så att det onda de sagt om honom inte ska drabba honom. I 

den grekiska grundtexten använder författaren ordet Δεήθητε som kan förstås som att be. Ordet 

står i aorist passivum imperativ. Att Simon säger ”så att inget av det som ni har sagt drabbar 

mig” innefattar att också Johannes var del av detta förbannande och Simons dom.40 Man kan 

tänka sig att det hade det varit på sin plats att be om bön (eller be själv som Petrus uppmanar 

honom att göra), men Simon vädjar inte om bön, utan uppmanar dem att be för honom. 

 

Pervo menar att berättaren poängterar Simons önskan om att få köpa den heliga anden är för att 

skilja kristendomen och den kraften som apostlarna besitter helt från magi. Detta menar Pervo 

är författarens huvudsyfte. Simon och Filippos kan båda utföra övernaturliga och omänskliga 

handlingar, men till skillnad från Simon så går missionärernas kraft inte att köpa. Och dessutom 

väcker blotta tanken av att den skulle kunna mottas i utbyte av pengar anstöt.41 Denna tanke 

instämmer också Mikeal Parsons, och menar att berättaren vill påvisa att det är en grundlig 

skillnad mellan kristna mirakel och hednisk magi.42 

 

Att Simon uppmanar dem att be, säger mycket om hans karaktär. Han är modig. Simon är en 

rund karaktär. På många sätt är han spännande. Han är en samarisk religiös ledare, som väljer 

                                                 
40 Larsson, Apostlagärningarna 1-12, 186. 

41 Pervo, Acts: a commentary, 214. 

42 Parsons, Mikeal Carl, Acts, Grand Rapids, Mich., Baker Academic, 2008, 114. 
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att bli kristen, döper sig och blir sedan förbannad av en av de främsta kristna ledarna- men vågar 

ändå uppmana dem att be för honom. Han är kapabel till förändring och är en komplex karaktär 

som man inte kan förutspå vad han ska göra härnäst.   

 

Filippos är också en intressant karaktär i denna perikop. Filippos kommer till Samarien för att 

förkunna det glada budskapet om Jesus Kristus och övertygar hela folket inklusive Simon, och 

visar folket under och tecken, som inte minst fascinerar Simon som blir hans följeslagare. Han 

för ingen dialog, och det går inte att läsa vad Filippos själv säger, men det gör honom inte 

mindre intressant. Han kommer till ett samhälle som redan sätter sin tilltro till någon. En man 

som hänför med sina trollkonster, som anses vara den Stora kraften. Det är en tydlig 

ledargestalt, och Filippos uppdrag att berätta om evangeliet kan antas därför bli svårt. Men 

Filippos lyckas övertyga folket, både kvinnor och män och även deras ledare att denna profet 

som han talar om (som dessutom bara går att återberätta om än att själv få se och höra) är den 

rätta vägen. Larsson menar att detta är ett demonstrerande av Filippos och evangeliets 

överlägsenhet.  Berättaren förtydligar också att det var både kvinnor och män som frälstes, för 

att påvisa den omfattande omvändelsen i Samarien.43 De börjar tro och ty sig till honom också, 

och även om det uttryckligen inte står i texten så låter han också den omvände Simon följa med 

honom, trots att han tidigare ljugit och hänfört människor med en annan lära. 

 

Han framställs sannerligen som en duktig kristen och missionär. Han har möjlighet att utföra 

tecken och under men kan inte ge människor helig ande, utan kan bara döpa dem i Jesu namn. 

Hans mission är så bra att nyheten når Jerusalem, och två apostlar blir sända dit för att ge folket 

helig ande.  

 

Hans enda uppgift är dock att missionera, och hans syfte begränsas till detta, vilket gör att 

Filippos inte handlar i denna berättelse och därför är en typisk platt karaktär. Han finns med för 

att föra handlingen framåt och är bara skapad utifrån en specifik idé, i detta fall hans 

missionerande resa i Samarien.  

 

Den sista intressanta karaktären för denna perikop är Petrus. Petrus blir sänd till folket i 

Samarien som omvänt sig, för att de genom sitt dop ska få helig ande. Han och Johannes åker 

därför dit och möter också Simon. De båda apostlarna ber till Gud om att dessa människor ska 

                                                 
43 Larsson, Apostlagärningarna 1-12, 182. 



20 

få helig ande, och efter Simons önskan om att få köpa denna kraft blir Petrus rasande. Han säger 

att han sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet. Petrus intryck av Simon kan vara 

baserat på vad han notera den dagen han varit där, eller över en tid som Petrus och Johannes 

varit där och gett de nydöpta helig ande. Han uppmanar också Simon att omvända sig från 

denna ondska, trots att han redan lyssnat till det Filippos förkunnat och låtit sig döpas.  Och 

efter att Simon uppmanar dem att be för honom, så får vi bara veta att Petrus och Johannes 

vänder tillbaka till Jerusalem efter att ha förkunnat och vittnat om Herren för folket i Samarien. 

 

Det är svårt att avgöra om Petrus i denna perikop är en platt eller rund karaktär. Å ena sidan är 

han föränderlig, han kommer till folket i Samarien för att alla de som låtit sig döpas, inklusive 

Simon, skulle ta emot helig ande. Kanske är hans initiala intention god, men förändras efter 

Simons önskan om att få köpa helig ande. Å andra sidan kan man tänka att Filippos varnat 

apostlarna om denna Simon som fascinerat folket med sina trollkonster. Kanske var Petrus 

redan inställd på att Simon inte var någon att lita på, men trots det resulterar Petrus i en rund 

karaktär. Han besitter ett inre liv, trots att han är sänd till Samarien på ett uppdrag, och gör entré 

i berättelsen först i slutscenen, agerar han som en av huvudkaraktärerna i berättelsen om Simon 

i Samarien. Även om Bibeln rymmer många porträtt av Petrus är han i denna berättelse 

begränsad till ett litet känslospektrum och handlingsmönster som för berättelsen framåt men 

visar inte på något oförväntat.  

Retorik 

I berättarens narrativ finns två retoriska vinklar som får konsekvenser för vilken framställning 

som magos får. Dels hur Simon presenteras och Petrus raseri. 

 

Berättelsen inleds med att informera vem Simon är. Här kan man diskutera huruvida det är en 

positiv eller negativ framställning som presenteras. När berättaren skriver, ”Han gav sig ut för 

att vara något stort” kan man ana en syn på Simon som lögnare. Om berättaren ansåg att Simon 

var något stort, skulle han istället skriva det, men nu menar berättaren att han far med osanning. 

Han ska också ha hänfört folket med sina trollkonster, och att detta är anledningen till att de 

trodde att ”han var Guds kraft, den som kallas Den stora kraften”. Detta kan tolkas på flera sätt. 

Vissa skulle säkert hävda att Jesus hänförde folken, och vissa skulle istället använda ett annat 

verb. I just denna kontext skulle man kunna anta att det är i en negativ bemärkelse, just eftersom 

författaren säkerligen menade att Jesus var den stora kraften och att alla folk ska komma till 
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honom inte anse att Simon hade denna kraft. Det kan inte varit i positivt anspråk som en kristen 

skrivare berättar om att folk anser någon annan än Jesus besitta den stora Kraften. ”Den stora 

kraften” var ett samaritanskt ord för Jahve44, och Parsons menar att berättaren skriver detta 

ironiskt och att titeln står i kontrast till skrivarens beskrivning av Jesus i Lukasevangeliet. Guds 

kraft fanns med Jesus, i Jesus och över honom; men Jesus porträtteras aldrig i Lukasevangeliet 

som att vara Den stora kraften. Detta gör Simon till en person i en lång rad av falska profeter.45 

 

Efter Petrus raseri över Simons förhoppning om att kunna köpa helig ande kan man tänka sig 

att Petrus är en väldigt hård person. Även om det initialt kan tänkas vara en hård förmaning, så 

kan man också(ytterst spekulativt) förstå Petrus frustration. Han har gett upp sitt hem, sin familj, 

sitt liv och därtill också följt Jesus och därför blivit förföljd, hatad och förlöjligad. Att den 

nyfrälsta Simon tänker sig att den kraften som Petrus fått besitta just på grund av sitt idoga slit 

kan köpas för pengar, kan man förstå väcker anstöt.  

Sammanfattning 

Hur framställs magos i denna perikop? 

Den övergripande bilden av magikern Simon i denna berättelse är dubbel. Samtidigt som han 

framställs som en lögnare och en falsk man som hänför folket av fel anledningar och fel kraft, 

visas han också mänsklig genom att vilja vara en del av ett sammanhang och låter sig själv bli 

hänförd av det evangelium Filippos har att berätta om.  

I och med att Petrus (med sin starka ställning både i evangelierna i apostlaskaran, men också 

senare i Apostlagärningarna) skäller ut Simon väger denna åsikt tungt. Allt det som Petrus säger 

är starkt och oundvikligen präglar detta hur läsaren ser på Simon. Kanske hade situationen varit 

annorlunda om det vore Filippos som istället hade sagt allt det till Simon.  

 

 

 

                                                 
44 Parsons, Acts, 114. 

45 Ibid. 
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4. Analys av Apostlagärningarna 13:6–12  

Handling 

13:6–7 Exposition 

13:6 Paulus och Barnabas åkte till ön Pafos. Där träffade de en judisk trollkarl vid namn 

Barjesus som påstod sig vara en profet.  

13:7 Denna judiske trollkarl umgicks med den romerska ståthållaren som var en klok man, och 

hade kallat till sig Barnabas och Paulus för att få höra Guds ord.  

13:8 Komplikation 

13:8 Barjesus (även kallad Elymas vars namn kan förstås som trollkarl), motarbetade de två 

missionärerna och försökte förhindra att ståthållaren blev kristen.  

13:9-11a Förändring 

13:9 Paulus fylldes av helig ande och spände blicken i Barjesus.  

13:10 Paulus sa att Barjesus är djävulens son och full av list och fräckhet. Han sa också att 

Barjesus är en fiende till allt rättfärdigt, och undrade om han aldrig ska sluta göra Herrens vägar 

krokiga.  

13:11a Paulus berättade för Barjesus att Herrens hand ska slå honom och att han ska vara blind 

en tid och inte kunna se solen. 

13:11b Upplösning 

13:11b Det föll ett töcken och mörker över Barjesus och han famlade efter någon som kunde 

leda honom då han inte kunde se.  

13:12 Avslutning 

13:12 På grund av detta kom ståthållaren till tro, överväldigad av Herrens lära.   

Karaktärer 

I denna perikop finns det tre centrala karaktärer. Dessa är Barjesus (även kallad Elymas), den 

romerske ståthållaren Sergius Paulus och Paulus.   

 

Barjesus är en judisk trollkarl som umgås med den romerska ståthållaren Sergius Paulus. 

Inledningsvis får vi veta att han påstod sig vara en profet. Att påstå sig vara något inbegriper 

att det är en titel man själv antagit sig snarare en titel som är välförtjänt. Detta är en negativ 
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framställning av Barjesus; om författaren höll med Barjesus om detta påstående skulle han 

istället skrivit att Barjesus var en profet. Efter att författaren skrivit att Barjesus påstår sig vara 

en profet skriver han också om Sergius Paulus, och gör en betoning om att han var en klok man. 

Detta kan man anta är för att göra en tydligen markeringen att han var en klok man, till skillnad 

från Barjesus.  

 

Medan hans vän kallar till sig två kristna missionärer försöker Barjesus förhindra detta och 

motarbetar Paulus och Barnabas. På vilket sätt han motarbetar dem och försöker förhindra 

honom att komma till tro, går inte att läsa i berättelsen utan utelämnas för att framhäva Paulus 

handlande.46 På grund av motarbetandet fylls Paulus av helig ande och skäller ut Barjesus. 

Paulus som en av den tidiga kristendomens största missionär och teolog är en person vars röst 

väger tungt. Ännu mer när denne person var inte fylld av sin egen mänskliga åsikt utan av helig 

ande.  

 

Berättaren skriver inte särskilt mycket om vem Barjesus är mer än en judisk trollkarl som påstod 

sig vara en profet. Larsson menar att berättaren poängterar Barjesus judiska identitet för att 

skilja honom från till exempel Simon från Samarien som inte hade anknytning till de judiska 

skrifterna och liknande.47 Han är huvudobjekt för berättelsen, där man kan tänka sig att 

berättaren vill visa på Paulus heroism och hängivenhet till missionen och evangeliet. På grund 

av den outvecklade men komplexa informationen som ges om Barjesus är han en rund karaktär. 

Kanske ville han förhindra hans vän att bli kristen för att han var orolig för honom? Eller var 

det Barjesus egen profetia som han önskade att Sergius Paulus skulle tro på istället för det 

budskapet Paulus förkunnade? Han är sannerligen en komplex karaktär i berättelsen vars nästa 

handling inte kan förutses och som gör mer än att bara föra handlingen framåt.  

 

Den romerska ståthållaren Sergius Paulus bor på ön Pafos. Vi kan anta att han hört via rykten 

om de kristna missionärerna och är intresserad. Pervo beskriver honom som allt som Lukas 

tyckte om, en exemplarisk hednakristen helt i motsats till Barjesus.48 Sergius Paulus ville höra 

Guds ord. Vi får inte ta del av hans reaktion när Barjesus försöker motarbeta Paulus och 

Barnabas, men Sergius Paulus blir så överväldigad och häpen över vad Paulus gör (och kan 

                                                 
46 Larsson, Apostlagärningarna 13-20, 287. 

47 Ibid. 

48 Pervo, Acts: a commentary, 325. 
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göra) med Barjesus syn att han kommer till tro. Vi får heller inte veta varför Sergius Paulus är 

vän med en judisk trollkarl som påstår sig vara profet. Kanske vill han höra de kristna 

missionärernas budskap för att ställa det emot det budskapet som Barjesus profeterar om. Eller 

så har Barjesus en annan funktion i ledningen. Kanske är de inte ens vänner, utan istället 

sammanförda genom yrken eller andra faktorer. Larsson konstaterar att Barjesus funktion kan 

ha varit som hovprofet eller hovastrolog.49 

 

Sergius Paulus är en platt karaktär. Inledningsvis får vi läsa att han vill höra Guds ord, och även 

fast detta motarbetas, så är det inte Sergius Paulus själv som motarbetar detta och följer därför 

samma idé som i början av berättelsen.  

 

Slutligen är det intressant att se på Paulus. Detta är Paulus första missionsresa som han gör, och 

hans första stopp blir Pafos tillsammans med sin trogna följeslagare Barnabas. När Paulus blir 

motarbetad så fylls han av helig ande och berättar för Barjesus att han är djävulens son. Parsons 

menar att detta har en starkare mening. Barjesus som i sitt förnamn sägs vara son till det kristnas 

ljus, är egentligen son av mörkret och djävulen.50 Sedan gör Paulus Barjesus blind en tid med 

hjälp av helig ande. Detta menar Parsons stärker metaforen. Barjesus kom från mörkret, han är 

en avgudadyrkare snärjd av Satan som nu får återgå till mörkret.51 Vi kan se Paulus idoga 

strävan efter att göra människor kristna, och att han är inställd på detta målet. Han är bestämd 

att övertyga Sergius Paulus om det glada budskap han har att förkunna. 

 

Det blir särskilt intressant eftersom det inte är Paulus egen kraft som uttrycks i raseriet, även 

om han själv säkert blev irriterad på Barjesus, så är det helig ande som talar och handlar. Detta 

kan också märkas när Paulus säger till Barjesus att han alltid har gjort Herrens vägar krokiga, 

vilket Paulus som precis träffat denna mannen inte kan veta. Han kan förstå det på den 

motarbetning som han nu gör, men att han alltid skulle gjort detta är ingen kunskap Paulus har 

på förhand. Det är inte hans egna ord och kunskap han utgår ifrån när han säger detta.  

 

Han är en rund karaktär. Inledningsvis finns det ingen plan på att Paulus ska fyllas med helig 

ande, men han gör det, och vi kan se en förändring i hans kapacitet. Han är också en komplex 

                                                 
49 Larsson, Apostlagärningarna 13-20, 287. 

50 Parsons, Acts, 189. 

51 Ibid. 



25 

karaktär och tar sig stora friheter i samverkan med andra karaktärer, i detta fall Barjesus. Han 

finns inte bara där för att föra historien vidare utan fyller ett eget syfte. Den poängen som man 

kan anta att berättaren vill påvisa. 

Retorik 

Det är två retoriska vinklar som är intressanta att granska i denna text. Dels om Barjesus namn 

och framställning och att Paulus förblindar honom på samma vis som sig själv än gång i tiden. 

 

Av den lilla information vi får ta del av om Barjesus är hans namn väldigt intressant. Larsson 

skriver att Barjesus är ett arameiskt namn som betyder son av Josua (alternativt son av Jesus). 

Josua i sin tur betyder ”Jahve är räddningen”.52 Kanske hade denna man väldigt skrifttrogna 

föräldrar och ville ge sin son ett hebreiskt namn, men jag kan inte låta bli att fundera på denna 

framställning. Paulus säger till denne man att han är djävulens son. Samtidigt som hans namn i 

sig, betyder det motsatta utifrån ett kristet perspektiv då det skulle innebära att Jesus skulle vara 

Satan. Kanske är det på grund av detta som berättaren gör en poäng av att han kallades också 

för Elymas, detta namn som istället betydde trollkarl.  

 

Det är också en intressant framställning att det straff som Barjesus drabbas av är det samma 

som Paulus själv utsattes för när han förföljde de kristna (Apg 9:1–9). Han var en förföljare av 

kristna, han motarbetade och försökte stoppa dem från att sprida sitt budskap, och trots det, när 

han famlade så ledde hans reskamrater honom eftersom han blivit blind. Parson tillför en 

intressant synvinkel, att Paulus blir förblindad av ett starkt ljussken (Apg 9:3-6) medan Barjesus 

istället blir förblindad av ett töcken och mörker.53 Och även om vi inte får det berättat för oss, 

så står det inget om att Barjesus fick hjälp, den hjälpen som Paulus fick när samma sak hade 

skett honom. Synen är en viktig egenskap när det kommer till tro, och på många ställen står de 

skrivet om denna metafor, om att människor är blinda men öppnar sina ögon för det ”rätta” 

budskapet som är Jesus Kristus (Joh 9:16-17 exempelvis).   

 

                                                 
52 Larsson, Apostlagärningarna 13-20, 282. 

53 Parsons, Acts, 190. 
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Sammanfattning 

Hur framställs magos i denna perikop? 

Den övergripande framställningen av Barjesus är väldigt negativ. Han försöker vara ett hinder 

för missionärerna men används sedan som ett redskap för att få ståthållaren att komma till tro 

och utger sig för att vara något som han inte är. Han är en person som man inte ska lita på och 

lämnas i töcken och mörker famlandes. Han är inte ens värd att bli hjälpt framåt, utan lämnas 

åt slumpen för att inte störa eller förhindra missionen ytterligare, och den tro som befästes i 

den romerska ståthållaren när Barjesus blev blind.    
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5. Komparativ analys av bibelöversättningar 

I denna del av uppsatsen ska jag jämföra hur ordet ”magos” har valts att översättas i tre olika 

bibelöversättningar: Folkbibeln 15, Bibel 2000 och New Revised Standard Version samt 

konstatera ordet ”magos” grammatiska ställning i den grekiska grundtexten.   

Matteusevangeliet 2:1–12 

I denna perikop förekommer ”magos” två gånger. I vers 2:1 står det μάγοι i nominativ 

maskulinum plural. I vers 2:7 står det τους μάγους i ackusativ maskulinum plural med artikel. 

Det finns utifrån dessa bibelöversättningar två tydliga tolkningar av dessa personer är.  

 

Folkbibeln 15 översätter dem som vise män från Östern. Likaså gör New Revised Standard 

Version, där de översätter dem som ”wise men from the East”. I Bibel 2000 väljer man istället 

att översätta dessa som österländska stjärntydare. 

Apostlagärningarna 8:9–25 

I berättelsen om Simon förekommer ordet ”magos” i andra böjningar, i verbform samt 

substantivform. I vers 8:9 står det μάγευων, vilket betyder att utföra/praktisera magi och ordet 

står i presens aktivum particip nominativ maskulinum singularis. I vers 8:11 står det ταις 

μάγειαις vilket betyder magi. Ordet står i dativ feminum plural.  

 

I vers 8:9 väljer Folkbibeln 15 att översätta detta att Simon utövade magi, New Revised 

Standard Version översätter det som att Simon ”practiced magic” och Bibel 2000 som att Simon 

bedrev trolldom. I vers 8:11 väljer Folkbibeln 15 att översätta det som magi, New Revised 

Standard Version ”magic” och Bibel 2000 översätter det som trollkonster. 

Apostlagärningarna 13:6–12 

I berättelsen Barjesus förekommer ordet ”magos” två gånger. I Apg 13:6 står det μάγον i 

ackusativ maskulinum singularis. I Apg 13:8 står det μάγος i nominativ maskulinum singularis. 
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I vers 13:6 väljer Folkbibeln 15 att översätta det som en som utövade magi, Bibel 2000 som 

trollkarl och New Revised Standard Version som ”magician”. I vers 13:8 väljer Folkbibeln 15 

att översätta ordet som trollkarl, Bibel 2000 översätter också till trollkarl och New Revised 

Standard Version som ”magician”.  

Komparativ analys 

Det finns tydliga skillnader mellan dessa översättningsval. Matteusevangeliet presenterar två 

tolkningar av ordet magos: visa män från Öst och österländska stjärntydare. Apostlagärningarna 

däremot presenterar ytterligare två tolkningar: magiker och trollkarlar.  

 

Av bibelöversättningarna att döma kan man se att magikerna i Apg har en mer negativ 

framställning och Matteusmagikerna istället har en mer positiv framställning. Även om det i 

sig inte är negativa ord, inte stjärntydare eller trollkarlar, så är Apostlagärningarna 

uppenbarligen mer begränsade i sina översättningsval. Magiker och trollkarlar är synonymer i 

jämförelse med visa män och stjärntydare. Än mer om man jämför visa män och trollkarlar. 

Därför vilar den mer negativa eller sämre framtoningen i begränsningen av översättningsval 

snarare än orden i sig. I Apostlagärningarna är de reducerade till att enbart vara trollkarlar, 

medan Matteusmagikerna har en mer flexibel och varierad bild.   
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6. Diskussion  

I denna del av uppsatsen kommer utifrån resultatet från analysen diskuteras varför detta ord 

översatts annorlunda i olika bibelöversättningar. 

Resultat av narrativ analys 

Utifrån min narrativa analys har jag kommit fram till dessa slutsatser gällande framställningen 

av ordet magos i Nya testamentet: 

 

I Matteusevangeliets andra kapitel presenteras magiker från Österlandet som kommer för att 

hylla judarnas nyfödde konung. Genom kung Herodes förtroendeingivande beteende gentemot 

dessa personer kan man se en respekterad bild av dessa personer. Herodes sänder iväg dem för 

att finna detta barn han så ivrigt vill hitta, och litar på att de ska återvända till honom med denna 

informationen, trots att de är magiker från ett annat land. Sammanfattningsvis är det en positiv 

bild av dessa magiker som kan påvisas utifrån min narrativa analys. De bereder vägen för 

Herren och detta genom ett budskap de fått från himlen (bara det ytterst symboliskt och 

teologiskt positivt), och framställs rättrogna och målmedvetna.  

 

I Apostlagärningarnas åttonde kapitel presenteras magikern Simon från Samarien. Han har 

hänfört folket i Samarien med sina trollkonster. Sammanfattningsvis är det en dubbelsidig bild 

av Simon som presenterar. Utifrån min analys finns aningar om ett kritiskt anspråk när Simon 

anses vara den stora Kraften, den som enligt kristna Jesus besitter. På ett vis så är han likställd 

med de övriga nyfrälsta i Samarien, han låter sig döpas och fascineras av de mirakel som 

Filippos gör. Men när han sedan erbjuder pengar för att köpa Helig Ande, blir han utskälld av 

en av de främsta, om inte den främsta, kristna ledargestalten. Den slutgiltiga bilden blir negativ, 

Simon är någon som för människor på villovägar och är ett hinder för den kristna missionen.  

I Apostlagärningarnas trettonde kapitel presenteras ytterligare en magiker, Barjesus. Barjesus 

sägs vara en falsk profet och judisk trollkarl. Han liksom Simon är ett hinder för den kristna 

missionen, och blir också utskälld av en ansedd kristen ledargestalt. Det allmänna intrycket av 

Barjesus är värre än Simon, också utifrån det Paulus säger om honom. Han blir kallad djävulens 

son och att han alltid försöker förhindra Herrens framfart.  
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Sammanfattningsvis är det narrativa porträttet positivt i Matteusevangeliet medan det i 

Apostlagärningarna däremot är mestadels negativt.  

Resultat av jämförande analys av bibelöversättningar 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den bild som presenteras i Matteusevangeliet, inte har 

särskilt värdeladdade ord, stjärntydare och vise män, och har mer frihet i sina översättningsval. 

Medan Apostlagärningarnas magiker istället har begränsade epitet till magiker och trollkarlar. 

De olika titlarna i sig har ingen negativ framställning, men det är istället begränsningen och den 

smala bilden som skiljer dessa magiker ifrån varandra. Likt resultatet av min narrativa analys 

får Matteusevangeliet därför en mer positiv framställning medan Apostlagärningarna istället får 

en mer negativ framställning. 

Fyra förklaringsmodeller av översättningsval 

Sammanfattningsvis finns det en översättningsproblematik i dessa bibelöversättningar. Samma 

ord översätts olika. Det skulle vara otänkbart att påstå att Barjesus är en vis man, eller en 

stjärntydare, på samma sätt som Matteusmagikerna, inte skulle översättas som trollkarlar. Vad 

kan ligga till grund för detta? Utifrån resultat av analysen och med fakta från forskningsläget 

har jag ställt upp fyra förklaringsmodeller som svar. 

 

Förklaring 1: De har olika funktioner som symboler 

Som nämndes i forskningsläget presenterar Michael Becker en teori i boken A kind of Magic: 

Understanding Magic in the New Testament and its Religious Environment. Becker menar att i 

alla de tre perikoper som ”magos” används har de en symbolisk funktion.54 Matteusmagikerna 

skapar en övergång mellan den hedniska religiösa kulturen och den kristna, och magikerna i 

Apostlagärningarna fick rollen som bärare av ett avvikande och felaktigt beteende utifrån ett 

kristet perspektiv. Detta på grund av deras liknande berättelsestruktur. De försöker förhindra 

apostlarnas mission, Den heliga anden som apostlarna har (Paulus får) är det som får magikern 

på fall och att de båda utsätts för ett stort raseri av kristna ledargestalter. De har översatts olika 

                                                 
54 Labahn, Lietaert Peerbolte (red). A kind of magic: understanding magic in the New Testament and its religious 

environment, 105. 
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i förhållande till Matteusmagikerna eftersom de har haft olika symbolvärde för den kristna 

självförståelsen.   

 

Jag ser både motsättningar och möjligheter denna förklaringsmodell. Ett grundantagande till 

denna förklaringsmodell är att Matteus skriver till en hednisk publik och att han därför valde 

magiker från Öst för att övertyga en hednisk publik. Det finns delade meningar om Matteus 

publik, men mycket tyder på att evangeliet skrivits till en judisk publik55 inte en specifikt 

hednisk. Och om magikernas roll bara är symbolisk, varför behöver deras titel vara magiker? 

Varför har dessa skrivare inte valt andra ord? I min analys av Apg 13 belyste jag också Barjesus 

namn. Om dessa män bara är inskrivna i historien som symboler, vad är symbolvärdet i att välja 

detta namn till en Djävulens son?  

 

Likaså är det en viktig aspekt att inte ge översättare möjligheten att själva bestämma att 

översätta ett ord annorlunda på grund av vilken roll personen har i berättelsen. Likväl som Judas 

är en förrädare, så är han också en lärjunge. Han och Petrus har inte samma symboliska roll 

men likväl översätts det med samma befattning. Att förminska karaktärerna till symboler istället 

för människor som finns bakom, framför och i texten begränsar de exegetiska möjligheterna till 

texten. Det är inte en helt oriktigt att se dem som innehavare av ett symbolvärde, och att de 

skiljer sig från varandra, men just att de endast är symboler och inte karaktärer med egenvärde 

och att detta är varför de översatts olika, är en begränsad sanning.  

 

Förklaring 2: Att översätta födelseberättelsen korrekt har prioriterats 

Att Matteusmagikerna översätts som visa män, eller stjärntydare är inte egentligen en helt 

inkorrekt översättning. Genom att bibeltexten också berättar deras härkomst finns en 

tolkningsnyckel för att få veta mer information om dem till skillnad från Apostlagärningarna, 

och att den sistnämnda inte blivit översätt liknande, på grund av att denna inte prioriterats lika 

högt. Som jag nämner i forskningsläget menar flera forskare att dessa magiker tillhörde den 

mediska klanen som kallades för magiker (se exempelvis E.M Butler).56 Dessa användes 

exempelvis för att tyda drömmar och läsa i stjärnor. De ansågs som visa och deras arbete var 

respekterat i samhället. Dessa magiker hade flera talanger, och även om några av dessa 

säkerligen var visdom och förmågan att kunna tyda stjärnor var detta bara två av deras många 

                                                 
55 Mitternacht, Runesson (red), Jesus och de första kristna: inledning till Nya Testamentet, 211–213. 

56 Butler, The Myth of the Magus, 15. 
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funktioner och talanger. I översättningar av Matteusevangeliets andra kapitel märks det att 

förundersökningar har gjorts om dessa ”magoi” som kommer och vill hylla Jesus.  

 

Denna förklaringsmodellen utgår ifrån att födelseberättelsen har varit särskilt viktigt när det 

kommit till översättningsval och därför har djupare efterforskningar gjorts på vilka dessa 

magiker var. Denna förklaringsmodell är på många sätt korrekt. I forskningsläget presenterades 

flera forskares röster om dessa magiker, där de påvisat deras funktion som visa och kunniga, 

men också som dröm- och stjärntydare.57 Det är en riktig och möjlig tanke, om man vill 

undersöka en mer smal bild och bara väljer att argumentera varför Matteusmagikerna översätts 

annorlunda.  Denna modell innefattar också att bibelöversättarna har varit mindre fokuserad på 

andra berättelser i Bibeln, i detta fall Apostlagärningarna, som inte varit lika framträdande i 

traditionen. Detta skulle dock innefatta att flera platser i Bibeln har blivit nedprioriterade, och 

det är en väldigt enkel förklaring till varför vissa översättningar inte är lika trogna grundtexten 

som andra.  

 

Förklaring 3: Framställningen av Simon från Samarien och Barjesus har ej varit viktig 

Simon och Barjesus är båda hinder för apostlarna. Även om det så vore att de hade en 

betydelsefull roll och hade talanger likt Matteusmagikerna var deras framställning inte av vikt. 

Båda dessa män har blivit markerade som hinder apostlarna stötte på i sin mission, och båda 

var män med kvalitéer som inte var att eftersträva.58 

 

Den tredje förklaringsmodellen kan vara ett till svar på frågan varför bibelöversättare inte valt 

att väga in forskningen om de persiska magikerna när de skulle översätta Apostlagärningarna. 

Den utgår från att Simon och Barjesus inte var viktiga gestalter att ge en rätt bild av, eller att 

efterforska vilka de verkligen var. Därför har man gett dem titlar utifrån den klassiska 

grekiskans förståelse av ”magos”.59  Om varken Simon eller Barjesus vet vi särskilt mycket. 

Simon blev använd av många kyrkofäder som exempel för en farlig irrlärare och blev omskriven 

i apokryfa texter.60 Det sista vi kan läsa om Barjesus är att han blir blind och famlar efter någon 

                                                 
57 Kee, Medicine, miracle and magic in the New Testament times, 100. 

58 Becker, Magoi - Astrologers, Ecstatics, Deceitful Prophets New Testament Understanding in Jewish and 

Pagan Context, 105. 

59 Liddell, Henry George & Scott, Robert, An intermediate Greek-English lexicon: founded upon the seventh 

edition of Liddell and Scott's Greek-English lexicon, Oxford University Press, Oxford, 2000[1889], 1071. 

60 Larsson, Apostlagärningarna 1-12, 181. 
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att leda honom. På ett sätt finner jag ingen motsättning i denna förklaringsmodell. Båda dessa 

män framställs illa. Men å andra sidan innebär denna förklaringsmodell att vara en magiker är 

något dåligt, vilket det i sig självt inte naturligt behöver vara. Och med kristna mått mätt, är det 

män som Simon och Barjesus som gett magin en negativ klang - magin i sig fick dåliga anspråk. 

Såsom E.M. Butler skrev, att legenden om Simon smutskastade ”the great classical age of 

magic”61 och att den fick sitt slut som konstform och respekterad talang i samhället. Denna 

förklaringsmodell korrelerar med förklaringsmodell 2 och kan vara en del av förklaringen till 

översättningsvalen.  

 

Förklaring 4: Det var inte önskvärt att dessa personer hade en koppling till varandra 

I grundtexten finns det ingen tvekan om att dessa personer som kallas magos hör ihop. Deras 

härkomst skiljer sig åt (Barjesus är en judisk magiker medan Matteusmagikerna kommer från 

Persien), men grundordet är detsamma. De är alla magiker. Men trots det går inte deras porträtt 

ihop. Paulus hävdar att Barjesus är djävulens son, och hur hade Jesu födelseberättelse blivit om 

det var djävulssöner som hyllade och hälsade honom välkommen? 

Genom att översätta dem olika, skildes deras identitet åt. Det var problematiskt nog att dessa 

”magoi” var intresserade av att hylla Jesus, och än mer hade det blivit om dessa hade liknande 

drag som de två magikerna i Apostlagärningarna.  

 

Den fjärde förklaringsmodellen presenterar den mest sannolika tolkningen. Den går ut på att 

det inte var önskvärt att dessa personer hade en koppling till varandra. I grundtexten är det inte 

olika ord. Men ändå skulle det inte vara passande att översätta Barjesus som en vis man eller 

stjärntydare. Han var en trollkarl. Men på samma sätt översätts inte Matteusmagikerna som just 

trollkarlar eller magiker. De har fått andra epitet. Både Barjesus och Simon blir av apostlarna 

kallade tämligen upprörande benämningar. Medan de respekterade och aktade vise männen 

kommer med dyra gåvor och hyllar Jesus. Det är bilder som hade bidragit med en bredare bild 

av magiker, och gett lekmän en egen tolkningsmöjlighet istället. Men det blir en naturlig, och 

enkel väg att översätta dem olika om man vill skilja dessa personer identiteter ifrån varandra. 

Lekmän som inte kommer i kontakt med grundtexten, skulle säkerligen inte mena att dessa män 

hör ihop. Denna förklaringsmodell kan helt klart ha en del i varför de har översatts olika.  

 

                                                 
61 Butler, The myth of the Magus, 78. 
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Sammanfattningsvis är det svårt att svara på min frågeställning om varför ordet har översatts 

olika. Alla fyra av dessa förklaringsmodeller har på sitt eget sätt rätt. Många aspekter vägs in 

när en ny översättning skapas, och dessa är av teologisk, dogmatisk och kyrklig vikt.  

Dessa förklaringsmodeller ger ett titthål in i en större förklaring som bibelöversättare besitter. 

Jag tror att den förklaring som är mest trolig är önskan om att skilja på dessa karaktärer, 

förklaringsmodell 4. Det har varit problematiskt för kyrkan och för den kristna förståelsen att 

dessa män har tillhört samma klan, eller åtminstone haft samma yrkesbefattning. Det kräver 

mer arbete, och kan ställa ytterligare frågor av sanningen att dessa kanske tillhörde samma 

yrkesgrupp, eller åtminstone besatt liknande förmågor. Även om deras framställning också är 

olika, hade magiker i sin helhet fått en annan bild om Matteusmagikerna också hade 

porträtterats som magiker. Det hade visat på variationen i en magikers egenskaper, kvalitéer 

och förmågor.  
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7. Sammanfattning 

 

Jag har i denna uppsats utrett hur en magos framställts i Matt 2:1–12, Apg 8:9–25 och Apg 

13:6–12. Detta har jag gjort genom en narrativ analys utifrån tre kategorier: handling, karaktärer 

och retorik. Den narrativa analysen har hämtats från Elisabeth Struthers Malbon och Yairah 

Amit. Efter detta har jag undersökt varför ordet har översatts olika. Detta har jag dels gjort 

genom en komparativ analys av tre bibelöversättningar, Folkbibeln 15, Bibel 2000 och New 

Revised Standard Version, sedan genom att presentera fyra förklaringsmodeller och utvärdering 

av dessa.  

Slutsatser 

Slutsatsen för denna uppsats är att framställningen av en ”magos” i Matt 2:1–12, Apg 8:9–25 

och Apg 13:6–12 skiljer sig. Skildringen i den förstnämnda är positiv där magikerna framställs 

som aktade, förtroendeingivande och rättrogna personer som bereder vägen för Herren. 

Framställningarna i Apostlagärningarna däremot är mestadels negativ. Simon och Barjesus 

liknar varandra i varsitt narrativa händelseförlopp. De utger sig för att vara något annat än de 

egentligen är, träffar missionärer, är hinder för det kristna budskapets framfart och blir utskällda 

av högt uppsatta kristna ledare i den tidiga kyrkan. Simon från Samarien i Apg 8 framställs 

övervägande negativt, medan framställningen av Barjesus i Apg 13 endast är negativ. 

Matteusmagikernas astrologiska talanger har i översättningar framhävts, medan magikerna i 

Apostlagärningarnas trollkonster, och andra mindre smickrande talanger istället framhävts. 

 

 

För att utreda varför ordet har översatts olika har jag ställt upp fyra förklaringsmodeller. På 

olika sätt har de alla en del i översättningsvalet, men av dessa är den fjärde mest trolig. Den 

fjärde förklaringsmodellen är att det inte var önskvärt för dessa karaktärer att kopplas samman, 

och därför har man möjliggjort för lekmän att inte kunna ta del av likheten utan grundtextens 

hjälp. 
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