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Del I: Inledning 

Bakgrund 

I kristendomen är Jesus centralgestalten och förstås ha en särställd relation jämtemot Gud. Under 

de första två-tre århundrandena efter Jesu död rådde en stor mångfald inom den kristna kyrkan. 

Det fanns en rad olika tankar och strömningar som drog åt olika håll. Enligt Bart D. Ehrman 

omfattade dessa t.ex. hur många gudar det egentligen fanns, vilken betydelse de hebreiska 

skrifterna egentligen hade och vad som var Jesus egentliga natur och förhållande till Gud, fadern.1 

Visserligen var många Kristustroende under de första århundradena överens om att Jesus var 

Guds son, men de var oense om vad begreppet ”son” innebar. De var också oense om när Jesus 

kunde anses ha blivit Guds son. I många kristna traditioner blev Jesu födelse in på jorden en 

central händelse. Berättelsen om hur Jesus föds av jungfrun Maria utan att ha någon jordisk far, 

har konstaterats som ett mirakel. Detta har ofta tolkats som att Jesus föds in till världen och blir 

Guds son.  

Trots att narrativet om jungfrufödsel har blivit centralt inom en stor del av de kristna 

traditionerna är det endast Matteus och Lukas i Nya testamentet som berättar om hur Jesus födds 

i Betlehem. Hos evangelisterna Matteus och Lukas föds Jesus av jungfrun Maria och att barnet 

blivit till genom Helig Ande (Matt 1:18, Luk 1:35). Hos Matteus är det bara Josef som får höra 

detta av en av Herrens änglar. Lukas berättar däremot om att Maria är den som får bud om detta 

från en ängel som berättar att hon ska föda en son. Hos dessa båda evangelister kan det tolkas 

som att det är när Maria, som jungfru, föder Jesus genom Helige Ande som Jesus blir Guds son. 

Johannes börjar i sin prolog istället en poetisk berättelse om hur Ordet fanns redan i begynnelsen 

(Joh 1:1) och ”blev människa och bodde bland oss…” (Joh 1:14). Hos Johannes går det att tolka 

Guds son som pre-existent, dvs. någon eller något som funnits innan människans och världens 

historia. Bland synoptikerna är det bara Markus som helt saknar berättelsen om hur Jesus föddes 

in i världen, och sett till alla evangelisterna saknar Markus någon tydlig förklaring till om Jesus 

var Guds son redan från början av sitt jordiska liv. Istället för att introducera läsaren i själva 

födelsemomentet presenteras, innan berättelserna om Jesus verksamhet, hur Jesus blir döpt av 

Johannes döparen i floden Jordan. Det verkar som att det går det att tolka Markus som att Jesus 

blir utvald som Guds son vid dopet.  

Det är troligt att när muntliga traditioner om Jesus cirkulerade bland tidiga Kristustroende 

såg dessa traditioner något, eller väldigt, olika ut. Berättelser om Jesus har troligen berättats olika 

i olika traditioner beroende på den specifika Jesusrörelsens kontext och tradition.2 När de 

muntliga traditionerna sedan började nedtecknas fick varje nedtecknad tradition sin egen prägel 

utifrån hur den hade förts vidare. Eftersom Markusevangeliet enligt tvåkällshypotesen var först 

att nedtecknas av synoptikerna hade författaren till Markusevangeliet varken Matteus eller Lukas 

att förhålla sig till och få inspiration från. Det är därför troligt att diskussioner uppkom efter att 

 
1 Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the 

Text of the New Testament (Oxford: Oxford University Press, 1993), 3-4. 
2 Thomas Kazen, "Texterna: Texternas Tillkomst Och Tradering," i Jesus Och De Första Kristna: Inledning Till 

Nya Testamentet, red. Dieter Mitternacht and Anders Runesson (Stockholm: Verbum, 2007), 195. 
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Markus färdigställt sitt evangelium, eftersom olika kristustraditioner hade olika föreställningar 

om vad som var ”rätt”. Det är först Ireneus av Lyon (nedan endast Ireneus) som ca. 185 v.t. först 

listade alla de fyra evangelierna under samma kanoniska lista.3 I utrymmet innan en enhetlig 

kanon började ta form skulle tidiga traditioner använda, tolka och värdera diverse narrativ olika 

för att stödja det den egna rörelsen trodde på. 

 

Syfte 

Denna uppsats syftar till att visa att det troligen fanns kretsar bland tidiga Kristustroende som 

fann stöd för en adoptionistisk4 läsning och förståelse av Markusevangeliets inledning (Mark 

1:1–15) dvs. att denna läsning motiverade rörelserna att förstå detta som att utnämnandet av Jesus 

som Guds son skedde först vid dopet i Jordan och inte dessförinnan. Uppsatsen syftar också till 

att redogöra för ett par av dessa tidiga rörelser och undersöka om de kan ha läst och funnit 

kristologiskt stöd i Mark 1:1–15 samt att jämföra dessa tidiga rörelser och deras läsning av Mark 

1:1–15.  

 

Frågeställningar 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer flera frågor att besvaras. Först behöver Mark 1:1–15 

studeras, och sedan behöver det undersökas hur tidiga rörelser kan ha tolkat Mark 1:1–15. Till 

den första delen kommer följande frågor att användas: 

1. Vilken möjlig kristologi presenteras i Mark 1:1–15? 

2. I vilken utsträckning kan kristologin i Mark 1:1–15 läsas adoptionistiskt? 

3. Hur kan Jesus som Guds son ha tolkats utifrån Mark 1:1–15 av adoptionister i den tidiga 

kyrkan? 

4. I vilken utsträckning kan adoptionister ha funnit stöd för, och tolkat sin kristologi, utifrån 

Mark 1:1–15? 

 

Teori 

En tradition som cirkulerade bland några tidiga Kristustroende var att Jesus ansågs bli Guds son 

först vid sitt dop i Jordanfloden av Johannes döparen. Jesus ska ha varit, enligt denna tradition, 

en vanlig människa fram till dopet då han ”adopterades” av Gud. En traditionell benämning av 

de Kristustroende som instämde med denna trosuppfattning har varit ”adoptionister”. För denna 

uppsats definieras ”adoptionist” utifrån uppfattningen att Jesus blev Guds son vid dopet och att 

Jesus inte kunde betraktas som Gus son dessförinnan.5  

 
3 Kazen, "Texterna: Texternas Tillkomst Och Tradering" 197. 
4 Begreppet adoptionism är ett engelskt begrepp. Det begrepp som förekommer i svenska språket är adoptianism. 

Dock används begreppet väldigt sparsamt på svenska. Svenska akademins ordbok saknar ”adoptianism” och en 

sökning med sökmotor ger endast ett fåtal träffar på svenska. För denna uppsats används istället det engelska 

begreppet som är mer utbrett. Begreppet adoptionism är dock debatterat om det går att tala om tydliga adoptionistiska 

strömningar. T.ex. Peter-Ben Smit anser att termen bör omvärderas då den inte längre står i relation till sin 

uppkomstkontext (Smit s. 192). För denna uppsats antas och används begreppet adoptionism. 
5 Det finns även adoptionistiska strömningar som menade att Jesus blev Guds son först vid själva uppståndelsen, 

men dessa behandlas inte i denna uppsats. 
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Markusevangeliet saknar en berättelse om Jesu födelse. Ett antagande till att 

Markusevangeliet troligen har lästs och uppfattats som adoptionistiskt är avsaknaden av 

födelseberättelse. En oklar och omdebatterad teori är att det vore osannolikt att Markus inte skulle 

ha kännedom om traditionen med Jesu jungfrufödsel, framför allt om Markus, som enligt 

tradition skulle ha arbetat nära Petrus.6 Det skulle möjligen kunna tolkas som, ur Markus 

perspektiv, att jungfrufödseln antingen inte ansågs viktig. Eventuellt ville Markus inte skapa en 

debatt mot samtida läsare. Dessa läsare skulle kunna följa en adoptionistisk tradition. Markus 

kan därför ha utelämnat födelseberättelsen. Detta är som sagt omdebatterat och mer troligt är att 

Markus har korrigerats av tidiga Kristustroende rörelser för att ”passa” bättre i den egna 

traditionen. 

Bland adoptionister är det troligt att det på vissa håll fanns mer organiserade rörelser medan 

det på andra håll var det mer löst sammansatta anslutningar. Det kan därför vara missvisande att 

tala om adoptionistiska ”grupper”, eftersom det är svårt att fastställa huruvida dessa var 

homogena samlingar. De källor, som t.ex. Eusebios av Caesarea (nedan endast Eusebios) som 

använts i denna uppsats talar om dessa som om de vore mer homogena grupper. Men 

beskrivningen av dessa ”grupper” är skrivna i en polemisk ställning och det var enklare i ett 

polemiskt sammanhang att ”klumpa ihop” de som har en annan åsikt och ställa sig mot denna. I 

verkligheten rymdes troligen varierande tankar och strömningar inom samma ”grupp”. 

Anledningen till att polemiska källor används i denna uppsats är för dessa är de som finns 

bevarade. Ursprungskällor från t.ex. adoptionister finns i bästa fall bevarade som fragment. I 

polemiska källor appliceras tankarna hos en huvudgestalt eller ledare hos en ”grupp” på hela 

”gruppen”. Det är sedan en annan sak om denne persons uppfattningar fanns i en grupp som 

helhet eller om olika människor kan ha uppskattat endast vissa åsikter hos en ledargestalt. De 

trosföreställningar och kristologier som presenteras i denna uppsats blir således polemikernas 

uppfattning av adoptionisternas kristologier. Det går inte med säkerhet att veta hur dessa 

människor själva skulle vilja presentera sina trosföreställningar men i vissa fall går det att se 

”genom” en polemisk text och utläsa en persons eller en grupps egentliga kristologiska 

uppfattningar. Därför kommer begreppet ”rörelse” användas istället för ”grupp” för att betona 

ovannämnd ovisshet. 

 

Metod  

Inledningsvis kommer det göras en översikt av Markusevangeliets inledning där en del verser 

kommenteras i större drag medan motiverade verser kommer studeras mer ingående. Genom att 

göra en egen översättning och jämföra dessa med översättningen i Bibel 2000 (B2000) kommer 

hänsyn ges till grammatik, syntax och semantik. Då kan språkliga tolkningsproblem belysas. 

Sedan kommer textlingvistikens pragmatiska perspektiv användas för att försöka förklara hur 

texten skulle ha använts av mottagare. Här kommer t.ex. bibelkommentarer och 

sekundärlitteratur att användas för att visa på hur Kristustroende och senare kristna rörelser 

 
6 Mikael Winninge, "Texterna: Evangelierna Och Apostlagärningarna" i Jesus Och De Första Kristna: Inledning 

Till Nya Testamentet, red. Dieter Mitternacht and Anders Runesson (Stockholm: Verbum, 2007), 206. 



Uppsala universitet  Bibelvetenskap C2NTs 

Teologiska institutionen  Mattias Lindvall 

 

 

6 

 

tolkade Markus inledning. Olika bibelöversättningar kommer att jämföras med varandra varpå 

även textkritik kommer tillämpas. 

Även textlingvistiska metoder kommer att används. Till textlingvistisk metod räknas bl.a. 

receptionshistoria. Texten behandlas då ”som en kommunikativ akt”, vilket innebär en 

undersökning i hur en text kan ha uppfattats, tolkats och förmedlats, dvs. kommunicerats, av 

olika rörelser.7 I denna uppsats för två rörelser under de första århundradena. Sedan kommer 

även en komparativ textanalytisk metod användas för att jämföra två av de tidiga Kristustroende 

rörelsernas uppfattningar för att presentera huruvida olika läsningar av Markus var trolig.  

 

Val av material och avgränsning 

Den ursprungliga ämnesidéen var att undersöka hur traditionen med jungfrufödsel fick fäste och 

kunde etableras under de första århundradena. Bakgrunden till den idéen är att Paulus beskriver 

i Gal 4:4 och Rom 1:3–4 Jesus ur en jordisk härkomst: ”Men när tiden var inne sände Gud sin 

son, född av en kvinna…” (Gal 4:4) samt ”…till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt…” 

(Rom 1:3–4). Utifrån material funnet i databaserna ATLA och ’New Testament Abstracts’ stod 

det klart att det var en utmaning att finna vetenskaplig litteratur om just Gal 4:4. Däremot dök 

flera träffar upp som riktade uppmärksamheten mot Rom 1:3–4. Även källor i form av böcker 

och artiklar som berörde Markusevangeliets inledning (1:1–15) påträffades. En tidig tanke var 

att undersöka möjligheten att adoptionistiska rörelser har läst och använd såväl Paulus som 

Markus eftersom jungfrufödseln inte förekommer hos någon av dem. För att rymmas inom 

uppsatsens ramar gjordes ytterligare avgränsning varpå Markus valdes framför Paulus. Detta val 

motiverades av att Markus är det enda evangeliet av synoptikerna som inte tar upp jungfrufödsel. 

Dessutom kan Paulus brev behöva ytterligare analyser i form av adressaternas kontext och Paulus 

syfte med breven. 

Att avgränsa till Mark 1:1–15 motiveras av att perikopen innehåller både Johannes 

döparens och Jesus entré i narrativet och att dessa karaktärer på så sätt uppfyller profetskrifterna. 

Efter 1:15 har Jesus döpts och börjar sin verksamhet genom att samla lärjungar. Det går då att se 

att Johannes har ”lämnat över” en roll som Guds profet till Jesus efter att Johannes blir fängslad 

i 1:14. Detta blir en naturlig avgränsning och ringar in Jesus presentationen som Guds son i 

Markus. Med ”inledning” av Markus avses här verserna 1:1–15. 

Till studiet av olika tidiga Kristustroende rörelser som kan räknas som adoptionistiska har 

ett antal sekundärlitteratur använts. Här har litteratur som beskriver en någorlunda samtida bild 

av de tidiga adoptionistiska rörelserna använts som t.ex. Eusebios (260/265 – 339/340) 

’Ecclesiastical History’, som översattes till latin Rufinus av Aquileia (345/346–410/411) och 

slutligen till engelska av Philip R. Amidon.  

Om inte annat anges avses bibelöversättningar till svenska vara hämtade från B2000. 

 

 
7 Anders Gerdmar och Kari Syreeni, Vägar Till Nya Testamentet : Metoder, Tekniker Och Verktyg För 

Nytestamentlig Exegetik (Lund: Studentlitteratur, 2006), 71, 74. 
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Forskningsöversikt 

Helmut Koester analyserar i Introduction to the new Testament den kontextuella situationen i den 

hellenistiska och romerska samhällena och ger en bred bild i vilken tidiga Kristustroende rörelse 

växte fram. Detta gör även flera kapitel i Jesus och de första Kristna. Ett ofta citerat verk är 

Ehrmans bok The Orthodox Corruption of scripture där bl.a. de perikoper i Markus som är 

utgångpunkt i denna uppsats avhandlas. Ehrmans grundhypotes är att skrifterna, bl.a. Markus har 

korrigerats i efterhand för att passa den tidiga ortodoxa kristendomen som får förstås som en 

motsats till de adoptionistiska rörelserna. Ehrmans bok kom ut på 1990-talet och på senare år har 

annan forskning, t.ex. Tommy Wasserman börjat ifrågasätta Ehrmans antaganden gällande Mark 

1:1.8 Det är således en öppen fråga i forskarvärlden. 

Forskning om Jesu dop är ett väldigt brett forskningsområde där inte sällan forskning om 

Johannes döparen kan gå hand i hand. Själva dopet som ritual kommer inte beröras närmare i 

denna uppsats men det finns mycket forskning kring detta som sannolikt skulle kunna ge 

ytterligare dimensioner i förståelsen för adoptionistiska läsningar av Mark 1:1–15. En artikel av 

Markus Bockmuehl kommer användas i kortare utläggningar av Mark 1:1:15 som berör Jesu dop 

och Johannes döparen.9 Adela Y. Collins bibelkommentar av Markus är ett väldigt välarbetat och 

detaljerat verk som bidrar med en mångsidig diskussion om de olika passagerna i 

Markusevangeliet.10 Denna innefattar både kontextuella och textkritiska bidrag till debatten. 

Begreppet adoptionism ifrågasätts av Smit som menar att mycket användning av begreppet 

blir missvisande och behandlar istället flera kristologiska trosuppfattningar samt de källor som 

nämner dessa. Forskningen kring adoptionism innefattar således både fält som sträcker sig från 

kyrkohistoria, att identifiera och förstå olika tidiga Kristustroende rörelser och deras relation till 

varandra, till textkritisk forskning om Nya testamentets ursprungliga text, och det är en pågående 

debatt om betydelsen av begreppet adoptionism.11 

 

Del II. Analys 

Kristologi i Markusevangeliets inledning 

Mikael Winninge resonerar kring att Markus hade grekiska som modersmål men var även bekant 

med och kanske behärskade både arameiska och latin. Just användandet av latin föreslår att 

Markus skrev till icke-judiska åhörare. Utöver den språkliga förklaringen kan nämnas att delar 

av Jesus verksamhet sker bland icke-judar samt att det andra bespisningsundret sker bland icke-

judar.12 Det är däremot troligt att även andra rörelser, t.ex. jude-kristna, ändå kände till och läste 

Markus. Som nämnt i inledningen är Markusevangeliet det enda av de synoptiska evangelierna 

 
8 Tommy Wasserman, "The Son of God Was in the Beginning (Mk 1:1)," Journal of Theological Studies 62, no. 1 

(2011). 
9 Markus N. A. Bockmuehl, "The Baptism of Jesus as 'Super-Sacrament' of Redemption," Theology 115, no. 2 

(2012). 
10 Adela Yarbro Collins, Mark: A Commentary Hermeneia (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2007). 
11 Som nämnts ovan definieras adoptionism i denna uppsats som att Jesus blev Guds son vid dopet och att han inte 

kunde betraktas som Gus son dessförinnan. 
12 Winninge, "Texterna: Evangelierna Och Apostlagärningarna," 206-207. 
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som saknar en födelseberättelse. Istället kan Markus inledning ses som Jesu bakgrundsberättelse 

hur Jesus tar plats i det bibliska narrativet som Guds son innan han börjar med sin verksamhet. 

Nedan kommer de första 15 verserna behandlas var för sig. Två passager som är extra 

intressanta ur adoptionistiskt perspektiv kommer behandlas mer ingående. Dessa är 1:1 och 1:9–

11 och är också de som kommer att översättas. Övriga verser kommer mer överskådligt att gås 

igenom, även om dessa skulle kunna utgöra en uppsats i sig. De verser där grammatisk syntax 

kommer gås igenom nedan är tredelade. Först presenteras versen på grekiska ur GNT, sedan 

översättningen som Svenska Bibelsällskapet antagit i B2000 och slutligen den översättning som 

föreslås i denna uppsats (E = egen). 

 

Mark 1:1 

GNT:  Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ]. 

B2000:  Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. 

E:  Början av evangeliet om Jesus Kristus, [Guds sons].13 

 

I B2000 finns en not till ”Jesus Kristus, Guds son” med en alternativ läsart där ”Guds son” är 

utelämnat. I GNT står slutet av första versen som ”Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ]”. Guds son står inom 

parentes och uttrycket Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ] betecknas som en väldigt osäker läsart {C}. Stödet 

för Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ är bland annat majusklerna ℵ1 (Sinaiticus red.), B (Vaticanus), D (Bezae), 

L (Paris) och W (Washingtonianus). Ytterligare läsarter som kan ge en skillnad14 i 

betydelse/tolkning ur ett adoptionistiskt perspektiv är:  

 

 

Χριστοῦ Här har υἱοῦ θεοῦ utelämnats. Det som ger denna läsart en stark ställning är att den 

förekommer i ℵ*. Den förekommer även i Θ (Tbilisi) i en del syriska, koptiska, 

armeniska och georgiska skrifter. Även en rad kyrkofäder använder denna läsart 

som t.ex. Origenes, Asterius Serapion och Cyril av Jerusalem. 

 
13 Här finns två troliga sätt att översätta meningen som består av sex substantiv (där alla står i genitiv) men inget 

verb. Det finns möjlighet att läsa meningen som subjektiv genitiv: ”Början av evangeliet från Jesus Kristus…” eller 

som objektiv genitiv: ”Början av evangeliet om Jesus Kristus…”. Det senare är valt i bibelöversättningar som t.ex. 

B2000, Svenska Folkbibeln 15 (SFB15), English Standard Version (ESV), King James Version (KJV) m.fl. Det är 

alltså den vedertagna översättningen. En ytterligare möjlighet är att genitivet är både objektivt och subjektivt 

samtidigt, s.k. ”plenary genitive” som föreslås som en möjlighet i Mark 1:1 av Daniel B. Wallace i ”Greek Grammar 

Beyond the Basics” (s. 120). En sådan läsning skulle bli ”Början av evangeliet från och samtidigt om Jesus 

Kristus…”. 

Om 1:1 läses i relation till 1:14 när Jesus ”…förkunnade Guds budskap…” efter det att Johannes blivit 

arresterad så är det troligt att 1:1 ska läsas som objektivt genitiv. Verserna som föregår 1:14 bör troligen läsas som 

en beredelse innan Jesus börjar ”sitt” budskap/verksamhet. Liknande diskussion framgår i genomgången av Mark 

1:2-8. Det är troligare att Markus använder 1:1 som en presentation för evangeliet som helhet. 
14 Läsarter som anses inte ger någon större tolkningsskillnad: 

Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ - den bestämda artikeln till θεοῦ som lägger en större betoning på att det är just Guds son. 

Denna formulering gör ingen större skillnad på versens innebörd jämfört med bara υἱοῦ θεοῦ. Förekommer t.ex. i A 

(Alexandrinus) en rad minuskler, bysantinska, etiopiska och georgiska skrifter.  

Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ κυρίου – ”Herrens son”. Detta förekommer endast i en minuskel, 1241, från 700-talet. Troligen 

skulle denna läsart inte ge någon större tolkningsförändring. κυρίου tolkas i sammanhanget troligen synonymt med 

θεοῦ. Med ett svagt stöd så är denna läsart högst osannolik. 
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Omit. Ett helt utelämnande av hela frasen förekommer bara i en minuskel (28*) som 

dessutom har korrigerats.15 Däremot förekommer utelämnandet av frasen inklusive 

utelämnandet av Ιησοῦ hos t.ex. Ireneus (se diskussionen nedan).  

 

De läsarter som är troliga av dessa möjliga är dels läsarten Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ (den långa 

läsningen) dvs. den läsarten som är vald i GNT, och läsarten ”Χριστοῦ” (den korta läsningen) 

som utelämnar Guds son. De övriga läsarterna förekommer antingen i väldigt få manuskript eller 

kan anses vara skrivfel.16 Läsarten som helt utelämnar frasen är dels korrigerad, och läsarten där 

även Ἰησοῦ utelämnas (som t.ex. Ireneus) beror, enligt Tommy Wasserman, som försvarar ett 

inkluderande av υἱοῦ θεοῦ, på att Ireneus vill förskjuta fokuset till den profetiska referensen i 

Mark 1:2.17 Ireneus identifierar Markus med örnen i Uppenbarelseboken och tänker sig att 

evangelisten som en örn ropar ut profetian, analogt till Jes 40:3 (”En röst ropar…”).18 Ireneus 

refererar å andra sidan till hela versen i Mark 1:1 i andra delar av sina verk. Det är därför 

osannolikt att Ireneus utesluter hela frasen, inklusive Ἰησοῦ, för att han inte har tillgång till den. 

Wasserman försvarar den längre läsningen och menar att manuskripten till denna väger tyngre. 

Däremot säger Ehrman visserligen att till antalet manuskript är stödet för den långa läsningen 

större men den kortare läsningens manuskript väger tyngre när det kommer till originalitet och 

karaktär.19 

Enligt BDAG bör υἱοῦ förstås uteslutande tillsammans med θεοῦ i Mark 1:1. Bevisen för 

att υἱοῦ θεοῦ förstods messianskt i förkristen judendom är dock omdebatterade. Även i andra 

traditioner, t.ex. de polyteistiska grekiska och romerska religionerna kunde begreppet υἱοῦ θεοῦ 

användas mer än bara mytologiskt, även verkliga historiska personer, såsom lärda filosofer som 

t.ex. Platon kunde tituleras på detta sätt. Sedan kunde även υἱοῦ θεοῦ användas för att upphöja 

världsliga ledare till en gudomlig status.  

Med tanke på den publik som det är troligt att Markus riktar sig till (se ovan) kan det finnas 

anledning att tolka/läsa υἱοῦ θεοῦ i Mark 1:1 som att det kan vara ett senare tillägg som syftar till 

att presentera Jesus som en ny jordisk härskare.20 Om υἱοῦ θεοῦ inte förekommer i en ursprunglig 

läsning stärker det möjligheten att Markusevangeliet kan ha lästs adoptionistiskt. Jesus var, vid 

evangeliets början, inte ännu Guds son. 

 

 

 
15 Korrigeringen från 28* har ändrats av samma författare till 28c och ger då läsarten Χριστοῦ (se diskussion i 

brödtexten). 
16 Wasserman, "The Son of God Was in the Beginning (Mk 1:1)," 20, 23. 
17 Jes 40:3 och Mal 3:1 
18 Wasserman, "The Son of God Was in the Beginning (Mk 1:1)," 26. 
19 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:, 72. 
20 Walter Bauer och Frederick W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 

Literature (Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000), υἱοῦ, d, β. 
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Mark 1:2–8 

2Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall 

bereda vägen för dig. 3En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka– 4så 

uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom 

omvändelse och dop. 5Och hela Judéen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de 

bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. 6Johannes var klädd i kamelhår och hade 

ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. 7Han förkunnade: »Efter 

mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp 

hans sandalremmar. 8Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande. 

 

Som nämndes ovan diskuteras v2-8 mer kortfattat för att ge sammanhanget av Jesu kallelse till 

Guds son i v9-11. 

v2-3 nästintill citerar profeten Jesaja (Jes 40:3).21 Collins nämner att andra halvan av v2 

(Se jag sänder…) inte kan hittas hos Jesaja, men påminner om Mal 3:1. Anledningen skulle vara 

att kontexten i Mal 3:1 påminner om den i Markus 1:2.22 Genom att presentera Johannes med 

stöd från profetskrifterna ger det en tyngd i det budskap Johannes ska förkunna. 

v3 syftar troligen på Johannes döparen som ska förbereda väg för Jesus. Orden ”Bana 

väg…” som ropas presenteras troligen Johannes ord eftersom i följande vers uppträder Johannes 

i öknen, där rösten hade sitt ursprung.  

I v4 förkunnas ett omvändelsens dop (βάπτισμα μετανοίας) som enligt Collins kan 

uppfattas som tvetydigt; antingen var det för att få Gud att ”tänka om” beträffande straffandet av 

folket, eller som en del i processen när människan ångrar sina synder.23 Bockmuehl menar att 

Jesu dop troligen uppfattades som en vanlig judisk reningsrit och att det därför inte är någon 

större skillnad i hur synoptikerna presenterar Jesu dop.24 Collins hävdar att den nedsänkande 

ritualen som Johannes genomför skiljer sig från andra nedsänkningar före och samtida med 

Johannes.25 Cecilia Wassén & Tobias Hägerland beskriver det dop Johannes ger som en 

engångsföreteelse eller en sällsynt händelse i människors liv. Det är fortfarande en reningsritual 

(i likhet med Bockmuehl) men genom att få assistans vid själva nedsänkandet blir Johannes dop 

någonting speciellt som inte ersatte de vanliga reningsritualerna.26 Genom att Jesu dop både kan 

förstås som omvändande och samtidigt är någonting som är utöver de vanliga judiska 

reningsriterna kan ha tolkats som att när Jesus döps är det ett speciellt tillfälle då Jesus vänds mot 

Gud. 

Att enligt v5 hela Judéens land och hela Jerusalem slöt upp vid Johannes vid Jordan pekar 

också mot att Johannes kan ha uppfattats som en viktig profet och folket gjorde såsom han sade 

 
21 Samma ord förekommer i anslutning till Johannes döparens entré i Matt 3:3 och Luk 3:3. Även hos dem föregår 

detta Jesu dop. 
22 Collins, Mark: A Commentary 135. 
23 Collins, Mark: A Commentary 135. 
24 Bockmuehl, "The Baptism of Jesus as 'Super-Sacrament' of Redemption," 87-88. 
25 Collins, Mark: A Commentary 140. 
26 Cecilia Wassén och Tobias Hägerland, Den Okände Jesus - Berättelsen Om En Profet Som Misslyckades 

(Bokförlaget Langenskiöld, 2016), 89-90. 
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och lät döpa sig och bekände synder. Collins menar att själva syndabekännelsen troligen var en 

offentlig och gemensam sådan för att räddas undan den eskatologiska domen.27 

Beskrivningen av Johannes klädsel i v6 porträtterar honom som en profet och hans klädsel 

kan jämföras med Elias klädsel (2 Kung 1:8).28 Enligt Collins skulle Johannes föda kunna tyda 

på att Johannes levde ett asketiskt liv och/eller att det var föda som ansågs ren och att Johannes 

ville förbli ren (3 Mos 11:20-2229).30 Däremot drar James A. Kelhoffer slutsatsen att Johannes 

föda återspeglar vad som fanns att äta i hans omgivning. Därigenom betonar Markus att Johannes 

befann sig just i öknen och betonar samtidigt Johannes profetiska uppdrag.31 

Med det som Johannes säger i v7 underordnar han sig Jesus. Johannes var, enligt v5, en 

stor profet och när han säger att den som kommer är starkare så tolkas detta som att det är messias 

som ska komma. Jesus har alltså ännu, i v7, inte blivit Guds son eftersom Johannes säger att 

Messias kommer. 

v8 innehåller två delar: ”Johannes som har döpt med vatten” och ”han som kommer efter 

ska döpa med helig ande”. Beskrivningen av Johannes som har döpt med någonting jordiskt som 

renar människor kontrasteras mot Jesus som döper med Helig Ande som är bortom det jordiska. 

Analogt med detta kan Johannes verksamhet kontrasteras mot Jesus verksamhet. Fram till att 

Johannes döper Jesus har alltså bara dop ”med vatten” existerat. Dop med Helig Ande börjar 

existera först i och med Jesu dop. Jesus kan här tolkas som den första som genom dopet tas upp 

av Gud, dvs. adopteras som Guds son. 

 

Mark 1:9 

GNT:  Καὶ ἐγένετο32 ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ 

ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. 

B2000:  Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. 

E:  Och när han uppträdde under dessa dagar, kom Jesus från Nasaret i Galiléen och han 

döptes i Jordan av Johannes. 

 

 

 
27 Collins, Mark: A Commentary 144-145. 
28 2 Kung 1:8: 8»Han bar en hårmantel och hade ett skinn om höfterna«, svarade de. Då sade kungen: »Det var Elia 

från Tishbe!« 
29 3 Mos 11:20-22: Alla bevingade, fyrbenta smådjur skall gälla som något avskyvärt för er. 21Men av alla bevingade, 

fyrbenta smådjur får ni äta dem som utöver de andra benen har hoppben. 22Av dem får ni äta följande: 

vandringsgräshoppor, solamgräshoppor, hargolgräshoppor och hagavgräshoppor av alla arter.  
30 Collins, Mark: A Commentary 145. 
31 James A. Kelhoffer, "John the Baptist’s ‘Wild Honey’ and the Ambiguity of Certain References to ‘Honey’ in 

Antiquity," Greek, Roman and Byzantine Studies 45, no. 1 (2005): 72. 
32 Här används verbet γίνομαι (att bli, födas, skapas, uppträda, framträda) i formen ἐγένετο (3 sg. aor. med. ind.) 

formen är densamma som den används i v4 när Johannes döparen uppträdde och syftar därför troligen på Johannes 

döparen här också. B2000 har valt att inte ta med Καὶ ἐγένετο i översättningen utan är underförstått. 

javascript:openParsingWindow(%22782%22);
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Mark 1:10 

GNT:  καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους33 τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ 

πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν  

B2000:  När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över 

honom som en duva. 

E:  Och när han steg upp från vattnet, såg han himlen slitas upp och anden i form av en 

duva sänkas ner till honom 

 

Mark 1:11 

GNT:  καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

B2000:  Och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde«. 

E:  Och en röst kom från himlen: Du är min älskade son, i dig har jag funnit glädje. 

 

Perikopen om Jesu dop omfattar tre verser. Enligt GNT är det bara i v11 som det finns en 

alternativ läsart och detta till ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν (…hördes från himlen). Läsarten bedöms 

som relativt säker {B} och stöds bl.a. av majusklerna 2א, A, B, L Δ och många minuskler. 

Alternativa läsarter som presenteras är:  

 

ἐκ τῶν οὐρανῶν ἠκούσθη läsarten ligger närmare den som B2000 har valt att använda där 

verbet ἀκούω (att höra) används i formen ἠκούσθη (3 sing. aor. 
pass. ind.). Stödet för denna läsart finns hos Θ som enda majuskel, 
sedan hos minuskler som bl.a. 28 och 565. Ordet innan läsarten är 
φωνή (en röst). Här går det att göra en läsning som att rösten hördes 

från himlen istället för kom från himlen. Om läsarten kopplas 

samman med versen innan (10b) ”och Anden komma ner över 

honom som en duva” kan man läsa det som att rösten kom ned 

tillsammans med duvans nedstigande från himlen eller att rösten 

hördes från himlen när duvan kom ned. 

 

ἐκ τῶν οὐρανῶν  i denna läsart, som har stöd från א*, D och itd, ff2, t. Här blir verbet 

underförstått och läsarten blir ”en röst från himlen”. Visserligen har 

läsarten stöd från den ursprungliga versionen av codex Sinaiticus 

 men med så få ytterligare stöd är det troligare att detta är en (*א)

felskrivning som har korrigerats i en senare version av Sinaiticus. 

 

Ett alternativ till läsning av v10 som inte GNT tar upp är när ”anden kommer ner över honom”. 

Här används uttrycket εἰς αὐτόν, där prepositionen εἰς tillsammans med ackusativet αὐτόν här 

översätts med ”över” i B2000 medan det egna förslaget föreslår ”till”, vilket εἰς + ackusativ 

 
33 Här har B2000 valt att översätta σχιζομένους (pres. pass. ptc. mask. pl. ack. av σχίζω) med ”dela” vilket kanske 

är rimligare än föreslaget alternativ när det talas om himlen. Men ett mer drastiskt uttryck kan motiveras av läsning 

av Mark 15:39 vilket diskuteras nedan. 

javascript:openParsingWindow(%229733%22);
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normalt översätts med.34 En översättning med ”över” borde innehålla prepositionen ἐπί + 

ackusativ. Här föreslår Ehrman att det har funnits en läsning av Markus där ἐπί har använts för 

att sedan ändras till εἰς.35 Bland synoptikerna är det bara Markus som använder prepositionen εἰς, 

de andra synoptikerna använder ἐπί.36 Skillnaden om anden kom till Jesus eller över Jesus kan, 

ur ett adoptionistiskt perspektiv, ha stor betydelse då det kan läsas som att anden kom in i Jesus 

(dvs. upphöjde Jesus till något mer än människa) istället för att vara över honom (i fysisk mening 

som t.ex. en duva). I relation till det som sedan hörs från rösten förstärks bilden av att Jesus blev 

utvald vid dopögonblicket. Adoptionister i den tidiga kyrkan hade troligen föredragit en läsning 

såsom Markus presenterar denna med prepositionen εἰς: att duvan kom ner till Jesus, detta 

kombinerat med att rösten kom från himlen.  

Perikopen om Jesu dop går tillbaka på texter från Tanakh.37 I Jes 42:1 står det: ”Detta är 

min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över 

honom, han skall föra ut rätten till folken.”38 Ordet som här används i Septuaginta (LXX) för 

”utvald” är προσδεχομαι som närmast översätts med ”ta emot” eller ”acceptera”. För ordet ”kär” 

används inte något specifikt ord, istället används meningen ”… προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή 

μου…” (egen övers. ”min själ accepterar honom”). Det är kombinationen av ”ta emot/acceptera” 

och att göra det med sin själ (eller liv) som ger en djupare innebörd i betydelsen av ”ta emot”. I 

Ps 2:7 står det ”Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sade till mig: ”Du är min son, jag har 

fött dig i dag.”39 I LXX används ordet υἱός för ”son” och ordet γεννάω för ”fött”. 

 

Mark 1:12–15 

12Anden drev honom ut i öknen,13 och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. 

Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.14När Johannes hade blivit 

fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15och sade: »Tiden är inne, 

Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.« 

 

I v12-13 beskrivs hur Jesus drivs ut i öknen av anden och prövas av Satan i 40 dagar. Talet 40 

återkommer t.ex. i berättelsen om exodus där Israeliterna tillbringade 40 år på flykt i öknen. Det 

beskrivs också hur Jesus lever bland vilddjur och blir betjänad av änglar. Att bli betjänad av 

änglar går också tillbaka till Elia i t.ex. 1 Kung 19:5–6.40 Hela omfånget av v13 finns även i Ps 

 
34 Jerker Blomqvist och Poul Ole Jastrup, Grekisk - Græsk Grammatik, 3 ed. (Akademisk Forlag, 2012), 198-199. 
35 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:, 141. 
36 Jfr. Matt 3:16b: ”[τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν” samt Luk 3:22a: 

”καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾿ αὐτόν…” 
37 T.ex. Jes 42:1, Ps 2:7, Hes 1:1 
38 Motsvarande vers i LXX: Ιακωβ ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ 

ψυχή μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει. 
39 Motsvarande vers i LXX: διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα κυρίου Κύριος εἶπεν πρός με Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 

γεγέννηκά σε· 
40 1 Kung 19: 5–6: 5Han lade sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom 

och sade: »Stig upp och ät!« 6När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden; 

han åt och drack och lade sig att sova igen.  
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91.41 Collins nämner att v13 troligen lästs mot bakgrund av Ps 91 av judar vars skrifter bevarades 

i Qumran.42 

I v14 framkommer det att det var först när Johannes hade fängslats som Jesus började 

förkunna Guds budskap och i v15 förkunnar Jesus själva budskapet. Ordet som används här för 

”förkunna” är κηρύσσων. Det är samma ord som används i v4 när Johannes förkunnar och kan 

tolkas som att Jesus tar över efter Johannes. Även εὐαγγέλιον återkommer i både v14 (τὸ 

εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ) samt i v15 (τῷ εὐαγγελίῳ). Detta knyter samman med Mark 1:1 och ringar 

på så sätt in Markus inledning. Efter dessa verser börjar Jesus egentliga verksamhet med att han 

börjar samla lärjungar till sig i 1:16–20 innan själva undervisningen börjar. 

Det är vid dopet i v9–11 som lägger grunden till att v12–15 sker. Jesus blir vald till Guds 

son och konfronteras direkt av Satan. När Johannes fängslas tar Jesus över Johannes profetiska 

roll och fortsätter att predika i v15, något Johannes hade gjort innan. 

I Markus inledning finns en tydlig kristologisk framställning där Jesus blir Guds son vid 

dopet. Inledningen förankras tydligt i de judiska skrifterna där Johannes döparen presenteras som 

en stor och välkänd profet som banar väg för Jesus som då ska vara större. När Johannes 

presenteras har Jesus inte gjort entré i berättelsen utöver 1:1. Det finns i Markus inledning 

ingenting som tyder på att Markus uppfattade Jesus som något mer än en vanlig människa innan 

dopet i 1:9–11. Den starka kontrasten blir vad som händer med Jesus i verserna efter dopet. Här 

markeras att det nu har hänt något speciellt. Han drivs ut i öknen, blir betjänad av änglar och sätts 

på prov av Satan. Dessa händelser har förankring i Tanakh. Kontrasten före och efter markerar 

att något speciellt har hänt med Jesus vid dopet. Detta kombinerat med det ”Du är min älskade 

son…” sätter just dopet som den händelse hos Jesus som gör att han går från vanlig människa till 

Guds son och till den profet som tar över Johannes döparens uppgifter. Även osäkerheten i 

läsningen av 1:1 tyder på att kristologin om huruvida Jesus var Guds son innan dopet är öppet 

för tolkning. 

 

Skulle Mark 1:1–15 kunna läsas adoptionistiskt? 

Ehrman konstaterar att det svårt att avgöra om Markus avsåg att inta en adoptionistisk ställning.43 

Oavsett författarens intention vid nedtecknandet av evangeliet hindrar inte att Markusevangeliet 

kan läsas och troligen har lästs med adoptionistiska glasögon. Det finns flera detaljer i de 

inledande verserna som kan ge en bild av den utsträckning som Markus kan ha tolkas ur detta 

perspektiv.  

I analysen av 1:1 ovan har diskuterats olika läsarter av Ιησοῦ Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ] med 

tillhörande kommentarer kring den osäkra ursprungstexten. Ehrman skriver att det är osannolikt 

att υἱοῦ θεοῦ utelämnades av misstag precis i början av verket, när samma uttryck förekommer 

på fler ställen.44 Detta är något som Collins också menar.45 Vidare menar dessa forskare också 

 
41 Ps 91: 11Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.12De bär dig på sina händer, så att du inte stöter 

foten mot någon sten. 13Över lejon och ormar går du fram, du trampar på vilddjur och drakar. 
42 Collins, Mark: A Commentary 151. 
43 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:, 49. 
44 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:, 73. 
45 Collins, Mark: A Commentary 130. 
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att det troligaste är att en senare redaktör har gjort tillägget υἱοῦ θεοῦ på ursprungsläsningen 

(därav 1א). Alternativt har en väldigt tidig adoptionistisk redaktör (vars manuskript gått förlorade) 

tagit bort υἱοῦ θεοῦ  och att det senare lagt still igen som en korrigering av en adoptionistisk 

läsning.46 Dessa tidiga manuskript har i sådana fall gått förlorade och läsarten utan υἱοῦ θεοῦ  

uppfattas som den ursprungliga. De eventuella ändringar som gjordes av redaktörer bör ha skett 

relativt tidigt. Från slutet av det första århundrandet smälter Markus litterära historia ihop med 

de andra nytestamentliga evangelisterna och börjar användas i liturgi och då är det troligt att 

väldigt få förändringar kunde göras.47 Både Wasserman och Ehrman medger att det troligen har 

funnits flera olika tidiga versioner av evangeliet som utelämnat υἱοῦ θεοῦ. Ehrman menar att 

tidiga redaktörer inte haft någon anledning att ta bort υἱοῦ θεοῦ från en originaltext och därför är 

det troligt att det är ett tillägg från en senare redaktör. Wasserman å sin sida menar att det är 

troligare att υἱοῦ θεοῦ var inkluderat redan från början i Markus. Detta för att Jesus förhållande 

som son till Gud är ett tema som förekommer på flera ställen under hela evangeliet och det vore 

därför märkligt om det inte skulle vara med i den inledande versen.48 Det är således högst ovisst 

om υἱοῦ θεοῦ fanns eller ej i en ursprunglig läsning men att båda versionerna förekommit är 

högst troligt. Detta ger en möjlighet att 1:1 kan ha lästs och tolkats som att Jesus inte är Guds son 

vid evangeliets början, dvs. inte vid Jesus jordiska födelse eller Jesus uppväxt. 

I 1:2–8 är det mycket som syftar tillbaka på det som finns skrivet i profetlitteraturen, t.ex. 

Johannes döparen som bereder vägen för Jesus så att han kan börja med sin verksamhet. Det är 

logiskt att inleda som Markus gör med en hänvisning till profetlitteraturen för att förklara att det 

profeterna har sagt går i uppfyllelse nu (och inte tidigare). Det blir också en tydlig markering av 

att Jesu dop är det första tillfället i evangeliet som Jesus nämns i någon form av handling. 

Johannes beredelse och förkunnelse i verserna innan dopet tydliggör att det är just mot Jesu 

föregångare Johannes döparen som profeterna syftar. Genom att inte ha någon födelseberättelse 

innan Johannes framträdande läggs all vikt och fokus på bekräftelsen av profeterna och Jesus 

dop. Det är troligt att detta kunde ha tolkats adoptionistiskt hos vissa rörelser. Inte minst eftersom 

Markus saknar födelseberättelsen utan fokuserar direkt på ovan nämnda. 

Även i perikopen om Jesu dop (1:9–11) går det att urskilja en möjlig adoptionistiska 

läsning, men denna behöver troligtvis göras i relation till slutet av evangeliet. Det är hur ordet 

σχιζομένους (pres. pass. ptc. mask. pl. ack. av σχίζω) används.  Verbet σχίζω kan översättas med 

att kraftfullt dela, öppna, slita isär. Ordet används, som nämnts ovan, vid Jesu dop i 1:10 när 

himlen delar sig innan rösten från himlen säger ”Du är min älskade son”. Det är bara på ett annat 

ställe som verbet förekommer i Markus, nämligen i 15:38-3949 när Jesus dör.50 Förhänget i 

templet brister, ἐσχίσθη (3 sg. ind. aor. pass.), varpå officeren säger ”…ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

υἱὸς θεοῦ ἦν” (”Den mannen måste ha varit Guds son.”). Här finns en ovisshet i om officeren, 

med förmodad romersk (polyteistisk) bakgrund, säger ”Guds son” eller ”son till en Gud”, detta 

 
46 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:, 74. 
47 Collins, Mark: A Commentary 104. 
48 Wasserman, "The Son of God Was in the Beginning (Mk 1:1)," 42. 
49  38Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. 39När officeren som stod vänd mot honom 

såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” 
50 Collins, Mark: A Commentary 148. 
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eftersom den bestämda artikeln ὁ saknas tillsammans med θεοῦ. En adoptionistisk läsning skulle 

vara ”Guds son”, och den möjligheten finns. 

B2000 översätter ἀληθῶς med ”måste” medan egen översättning av uttrycket skulle 

generera ”Sannerligen, denna man var Guds son”. Skillnaden blir att i B2000 kan man uttyda en 

förvåning eller svagt tvekande hos officeren ”han måste ha varit”. Den föreslagna översättningen 

betonar en tydligare insikt och övertygelse hos officeren och ligger närmare den grekiska texten. 

(Svenska Folkbibeln) SFB15 föreslår att officeren säger ”Den mannen var verkligen Guds Son!”, 

English Standard Version (ESV) använder en liknande formulering i ”Truly this man was the 

Son of God”. Ur en adoptionistisk läsning blir återanvändandet av σχίζω någonting som binder 

ihop evangeliet med start vid Jesu dop. Himlen delar sig och Gud, rösten från himlen, väljer ut 

Jesus som sin son. Evangeliet skulle kunna ses som avslutat med att Jesus dör när förhänget i 

templet brister och Jesu position som Guds son bekräftas av en människa som bekräftar det Gud 

uttalat vid dopet: Guds son. En sådan läsning av Mark 1:9–11 i kombination med att υἱοῦ θεοῦ 

kan ha utelämnats i 1:1, att Jesus inte var Guds son före sitt dop, stärker uppfattningen av att 

Markus kan ha lästs i adoptionistiska kretsar.  

Jesu dop beskrivs snarlikt hos synoptikerna.51 Bockmuehl skriver att synoptikerna är tysta 

om huruvida Jesus själv kände till sitt messianska uppdrag vid dopet. Det är således oklart om 

någon annan än Jesus hörde rösten från himlen som säger ”Du är min älskade son, du är min 

utvalde”.52  I denna perikop är det främst vad rösten säger som är intressant: σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ 

ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. Här används inte υἱός i sammanhang tillsammans med substantivet 

θεός som i 1:1 utan tillsammans med ἀγαπητός. I BDAG definieras ἀγαπητός bl.a. för att tilltala 

någon som är i en väldigt speciell relation med någon annan, såsom t.ex. relationen mellan 

Kristus och Gud.53 I Jesu dop i 1:9–11 är det Gud som uttalar denna speciella relation mellan sig 

och Jesus. Genom att Gud är den som utser Jesus till ”den älskade sonen” stärks bilden av att det 

är först vid händelsen vid Jordanfloden som Jesus blir Guds son. Om Jesus redan innan dopet 

hade uppfattats som Guds son hos Markus, borde en redogörelse för detta rimligen finnas med i 

evangeliet. Om Jesus inte hade varit Guds son innan dopet bör han ”bara” ha varit människa men 

blivit upptagen, adopterad, vid själva dopögonblicket. Ordet εὐδόκησα (1sg. aor. akt. ind. av 

εὐdοκέω) kan enligt BDAG tolkas som antingen att anse någonting som gott och därför värd att 

väljas eller som att finna glädje i någon/någonting.54 Det är i ljuset av denna definition som Mark 

1:11 bör läsas, enligt BDAG: Gud har funnit glädje i Jesus (och därför värd att upptas som Guds 

son). Som vi ska nedan i analysen av olika adoptionistiska rörelser ska vi se att denna förståelse 

av εὐdοκέω är en trolig adoptionistisk tolkning av 1:11. Jesus väljs ut av Gud bland alla 

människor för att Gud har funnit glädje i honom och ser honom som en person värd att axla 

ansvaret. Det finns, som visats, i Markus inledning flera ovissheter som lämnar öppet för 

 
51 Luk 3:21-22; Matt 3:13-17; Mark 1:9–11 
52 Hos Matt 1:17: “Detta är min älskade son, han är min utvalde”, dvs. inte ett direkt tilltal till Jesus utan mer 

karaktären av en deklaration. 
53 Bauer och Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 7 (def. 

1) 
54 Bauer och Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 404 

(def. 1 och 2a) 
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möjligheter till en adoptionistisk läsning och tolkning av att det var vid doptillfället som Jesus 

blev Guds son. 

 

Två adoptionistiska rörelser i den tidiga kyrkan och deras kristologi 

Ovan, i avsnittet om teori, definierades adoptionister att de menade att Jesus blev Guds son först 

vid dopet. Det fanns flera rörelser inom den tidiga kyrkan som skulle kunna räknas som 

adoptionister. Två av dessa har valts ut utifrån att de har olika ursprung och således olika kontext. 

Genom att undersöka två olika rörelser med olika bakgrund påvisas den komplexitetet och 

mångfald i trosinriktningar under de första två århundradena. För de båda undersökta rörelserna 

gäller, som också diskuterats i teori ovan, att det är svårt att avgöra huruvida dessa faktiskt var 

en homogen samling av tankar med tydlig enhetlig kristologi. De trosuppfattningar som tillskrivs 

rörelserna utgår huvudsakligen från Eusebios som mot början av 300-talet beskrev rörelserna i 

något större utsträckning. Förutsatt att rörelserna existerade som en enhet utläses respektive 

grupps kristologi utifrån denna polemiska källa, och det är Eusebios beskrivningar som kan 

jämföras mot Markus inledning. 

 

Ebioniterna  

En adoptionistisk rörelse under de första århundradena var Ebioniterna. Oskar Skarsaune föreslår 

att namnet troligen kommer via det hebreiska ordet ebionim som är vanligt förekommande i 

Tanakh.55 Vanligtvis betecknar termen fattiga människor i Israel som de rika och mäktiga ser ner 

på och tar avstånd ifrån, dvs. de som kan ses som de främsta i Guds frälsning. Det är troligt att 

många förtryckta människor tolkade termen ebionim som någonting positivt att förknippas med, 

det var ju dem som det stod om hos profeterna. Samma term kan ha använts som identifikation 

av de fattiga och utsatta människor Jesus talade om. Dessa kom troligen därför att kallas 

Ebioniter. När betydelsen av en fattig person började användas i grekiskan valdes ordet πτωχός 

(t.ex. Luk 6:20).56 Ebionim föreslås ha levt kvar under de första århundradena och förknippats 

med de som var ”fattiga” i kunskap, eftersom de inte hade tillräcklig kunskap om Kristus då de 

menade att han bara var en vanlig människa.  

Richard Bauckham föreslår att Ireneus troligen tolkade många Kristustroende judar som 

Ebioniter och han visste troligen också att det fanns Kristustroende judar som förnekade 

jungfrufödsel varpå Ebioniter kom att förknippas med icke-Kristustroende, judiska rörelser som 

antogs vara heretiker.57 Det finns dock oklarheter i om detta gäller rörelsen Ebioniter som avses 

specifikt eller om termen ska förstås mer generellt och innefatta alla ”fattiga” i Jerusalem.58 Det 

förekommer diskussioner om huruvida rörelsens ursprung kan kopplas till Jerusalem, bl.a. 

nämner Paulus ”de fattiga flera gånger.59 Ebioniternas namn, ursprung och sammansättning är 

 
55 Oskar Skarsaune, "The Ebionites" i Jewish Believers in Jesus : The Early Centuries, red. Oskar Skarsaune and 

Reidar Hvalvik (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2007), 421. 
56 Ur Luk 6:20: …Μακάριοι οἱ πτωχοί… (Saliga ni som är fattiga…) 
57 Richard Bauckham, "James and the Jerusalem Community" i Jewish Believers in Jesus : The Early Centuries, red. 

Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2007), 421-422. 
58 Bauckham, "James and the Jerusalem Community" 425. 
59 Se t.ex. Gal 2:10, Rom 15:26 och 2 Kor 8:9 
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komplext. Epiphanius (ca. 315 – 403), liksom Eusebios, antyder att Ebioniterna kan ha ett 

ursprung i en rörelse som kallades Nasoriter60 och skulle möjligen kunna gå tillbaka till en tidig 

Jerusalemsförsamling. 

Rörelsen var således sannolikt Kristustroende judar som uppfattades av andra 

Kristustroende som heretiker. Detta bekräftas bl.a. hos Eusebios som skriver:  

They also think that the law is to be observed, and that faith in Christ alone is not enough for 

salvation.  Some of them, however, shun the impious assertion that he was born of man and 

woman, and acknowledge that it was from the Holy Spirit and the Virgin Mary, but they do 

not profess that he was always God and the Word and Wisdom of God.61 They also retain the 

corporal observance of the law. 62 

 

Problemet för Eusebios är i sig inte att rörelsen är judar, det var ju t.ex. Matteus och Paulus också. 

Problemet var vilken inställning de har till Kristus. Som nämnts ovan var Ebioniterna troligen 

ingen homogen rörelse utan bestod av olika strömningar men de hävdade att Jesus endast var en 

människa innan han blev utvald.63  

Enligt Justinus Martyrens ”Dialog med Trypho”, som Bauckham nämner, finns det, såsom 

det uppfattades i den tidiga kyrkan, tre viktiga saker med Messias ur ett judiskt perspektiv: För 

det första förväntas en Messias vara fullt och endast mänsklig och väljs ut som Messias för sin 

perfekta laglydnad. För det andra ska Messias väljas ut av en profet som påminner om Elia. För 

det tredje var det judar som såg Jesus som Messias utifrån judiska tankar och idéer. Detta 

eftersom det i den tidiga debatten mellan kristna och judar fanns kritik från judar att kristna bara 

återupprepade samma historier som grekerna hade använt såsom t.ex. jungfrufödseln.64 Det är 

 
60 Eusebios (Amidon s.46; Ecclesical History 1.7.14) nämner en rörelse ”Nasarener” (eng. Nasarenes) från byn 

Cochaba i närheten av Nasaret som gick runt och förkunnade härkomsten ur Davids stamtavla eftersom de hade en 

relation till Kristus familj. Epiphanius (Panarion 29: Against Nasoraeans) menar att Ebioniternas förmodade ledare 

Ebion ansågs vara skolad som Nasorean (eng. Nasoraean). Det verkar vara otydligt vilka som menas med Nasorean 

(Ναζωραΐοι) resp. Nasarean (Νασαραιοι) eller om dessa är samma rörelse. Epiphanius menar att Nasoreanerna kände 

till Kristus medan Nasareanerna var en judisk sekt som inte kände vid Kristus. Möjligen kan Nasareanerna ha 

utvecklats till gruppen Nasorianerna med tiden.  Epiphanius beskriver Nasoreanerna som en Jeustroende rörelse och 

att det var några av dessa som kom att kallas ”Kristna” efter händelsen i Antioch (Gal 2:11-14). Epiphanius beskriver 

även Jakob, Jesus förmodade bror, som född Nasarit (Ναζιραΐοι) och syftade troligen på att Jakob var från staden 

Nasaret. Epiphanius menade vidare att Nasoreanerna var en sekt som bitvis var både judar och kristna då de följde 

lagen men trodde på Kristus. Gruppen ska enligt Epiphanius och Eusebios ha rört sig från Jerusalem till Pella i 

regionen Peraea i Transjordanien då Jesus sagt åt dem att lämna Jerusalem p.g.a. kommande belägring. Möjligen 

skulle då ett samband kunna finnas mellan denna grupp och Jakob, Jesus bror, som blev den första ledaren för 

Jerusalemsförsamlingen som också ska ha flytt till Pella. Vidare beskriver Epiphanius att rörelsen använt sig av 

Matteusevangeliet på hebreiska som trosdokument, något som även Ebioniterna troligen gjort. Bauckham (s. 58) 

poängterar att gruppen Nasarener nämns på enda stället i NT i Apg 24:5 och att dessa skulle kunna vara samma 

grupp Eusebios och Epiphanius avser. 
61 “...but they do not profess that he was always God and the Word and Wisdom of God.” 

Eusebios. gr. text: “οὐ μὴν ἔθ ̓ὁμοίως καὶ οὗτοι προϋπάρχειν αὐτὸν θεὸν λόγον ὄντα καὶ σοφίαν ὁμολογοῦντες,“. 

”Always” är översatt från προϋπάρχειν (från προυπάρχω = funnits förut/var innan) som här kan förstås som att Jesus 

inte (med inledande negationen οὐ) var Gud eller ordet eller visheten innan erkännandet från Heliga anden. Dvs. en 

icke pre-existent hållning. 
62 Philip R. Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas 

"Ecclesiastical History") (The Catholic University of America Press, 2016), 127. (Eusebios 3.27.3) 
63 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:, 50. 
64 Bauckham, "James and the Jerusalem Community", 429. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%290&prior=ku/rion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5Cn&la=greek&can=mh%5Cn0&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fq%29&la=greek&can=e%29%2Fq%290&prior=mh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28moi%2Fws&la=greek&can=o%28moi%2Fws0&prior=e)/q)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=o(moi/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtoi&la=greek&can=ou%28%3Dtoi0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prou%2Bpa%2Frxein&la=greek&can=prou%2Bpa%2Frxein0&prior=ou(=toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%5Cn&la=greek&can=au%29to%5Cn0&prior=prou+pa/rxein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%5Cn&la=greek&can=qeo%5Cn0&prior=au)to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgon&la=greek&can=lo%2Fgon0&prior=qeo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fnta&la=greek&can=o%29%2Fnta0&prior=lo/gon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=o)/nta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofi%2Fan&la=greek&can=sofi%2Fan0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mologou%3Dntes&la=greek&can=o%28mologou%3Dntes0&prior=sofi/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%290&prior=ku/rion
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troligt att för Ebioniterna, som en judisk rörelse, var det viktigt att Messias uppfyllde kriterierna 

inom ramarna för den samtida judiska kontexten. 

Eftersom det diskuteras om Ebioniternas bakgrund som judar och den betydelse som 

skrifterna i Tanakh vore det konstigt om inte även Jesus släktskap till David vore viktigt. En 

viktig poäng att ta upp är: ofta ställs Ebioniternas tro (Jesus utvaldes till Guds son, Messias, vid 

dopet) mot tron på att det är vid jungfrufödseln som Jesus föds som Guds son (avlad av Helig 

Ande). Det finns ingen anledning att anta att Ebioniterna inte skulle känna till traditionen med 

jungfrufödseln, utan snarare tvärtom var de troligen medvetna om den men aktivt tog avstånd 

eftersom detta äventyrade Jesus släktskap till Davids hus. Det var troligen inte förenligt att för 

Ebioniterna bejaka en adoptionistisk kristologi och samtidigt godta jungfrufödsel. Det var 

tydligen viktigt för rörelsen, som Kristustroende judar, att Jesus härkomst var ur David släkt. 

Jungfrufödseln reducerade Josef till att vara en ”adoptivfar” och då bryta släkttavlan. Det är 

troligare att rörelsen valde att tolka Jesus födelse som en jordisk sådan just för att denna 

bekräftade blodsbanden till David och dopet då Jesus blev utvald som Messias.65  

Det som inte är lika tydligt är vilken tro rörelsen egentligen hade av Kristus, alltså inte bara 

att Jesus blev Guds son vid dopet. Ebioniterna strävade efter, som judar, att hålla lagen efter bästa 

förmåga. Deras lagsträvan skulle kunna vara ett resultat av att rörelsen trodde att Jesus blev 

rättfärdigad genom lagen och därför kallades Kristus och att de, genom samma lagsträvan, också 

skulle kunna bli Kristus. De skulle alltså ha kunnat mena att Jesus blev Guds son genom ett 

dygdigt liv. De kan också ha menat att Kristus fanns redan i Adam, men lämnade honom för att 

sedan sänka sig till Jesus i form av en duva vid dopet.66 Det senare påminner om en slags pre-

existens som återfinns i bl.a. Johannesprologen när ”Ordet blev människa”. Men även i en möjlig 

pre-existent tolkning av Kristus görs det inte skillnad på att Ebioniterna verkar vara överens om 

att Jesus inte alltid var gudomlig utan blev utvald på något sätt vid dopet och att han dessförinnan 

var en vanlig människa.67 

Ebioniterna hade troligen någon form av ett eget evangelium, det så kallade ”Gospel of the 

Ebionites”. Rörelsen har troligen hämtat material från både Matteus och Lukas men även från 

Markus. Ebioniternas evangelium ska ha författats i mitten av 100-talet (eller tidigare). Två 

fragment som har hittats från denna skrift verkar ha hämtat stoff från Mark 1:4–6 och ett tredje 

från 1:9.68 Enligt Ehrman kan evangeliet ses som en harmonisk kombination av de tre 

synoptikerna för att forma en längre version av Jesu liv. Som exempel kan nämnas att i 

Ebioniternas evangelium harmoniseras synoptikernas presentation av Jesu dop. Rösten som talar 

vid dopet riktar sig olika i de enskilda synoptikerna. I Matteus kan det uppfattas som att rösten 

riktar sig mot folkmassan som samlats vid Jordan. I Markus riktar sig rösten till Jesus och det är 

oklart om någon mer hör den. Här uttalas ord som är hämtade från Jes 42:1. I Lukas talar rösten 

åter till Jesus, men med ord hämtade från en annan passage (Ps 2:7). Detta harmoniseras ihop i 

 
65 Bauckham, "James and the Jerusalem Community", 432. 
66 Peter-Ben Smit, "The End of Early Christian Adoptionism?: A Note on the Invention of Adoptionism, Its Sources, 

and Its Current Demise," International Journal of Philosophy and Theology 76, no. 3 (2015): 181-183. 
67 Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas "Ecclesiastical 

History"), 127. 
68 Collins, Mark: A Commentary 103. 
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Ebioniternas evangelium genom att låta rösten tala tre gånger; en gång till folkmassorna och två 

gånger till Jesus.69 

När Epiphanius skrev sitt verk Panarion70 kom han över en källa, ett evangelium, skrivet 

på grekiska. Detta antog han vara ett Ebionitiskt sådant. Mycket av evangeliet sammanföll med 

stoffet ur Matteus. Epiphanius antog att evangeliet var en version av Matteus och menar att det, 

av Ebioniterna, kallades för ”enligt Hebréerna” eller ”Hebreiska evangeliet”. Han upptäcker att 

evangeliet inte är fullständigt i jämförelse med Matteus och kallar det falskt och förvrängt. Det 

finns även spår av citat från både Lukas och Markus. Dessutom fastslår han att de inledande två 

kapitlen ur Matteus (som får anses utgöra stommen för evangeliet) är borttagna.71 Detta tar då 

bort berättelsen om Jesu födelse från det evangelium som Ebioniterna kan ha använt och riktar 

då fokus mot Jesu dop som det tillfälle då Jesus blev Guds son. 

En annan förändring i Ebioniternas förmodade evangelium är i det som motsvarar Mark 

1:6 när Johannes föda presenteras. I Markus äter Johannes bland annat gräshoppor ἀκρίδας 

medan motsvarande passage hos Ebioniterna är ἐγκρίς (en kaka gjord på olja som smakar manna). 

Detta har hos en del forskare tolkats som att Ebioniterna skulle vara vegetarianer. Frågan är om 

detta kan anses troligt (och det är omdiskuterat) med tanke på att rörelsen var Kristustroende 

judar. Dels åt Jesus kött, såsom det var tillåtet enligt reglerna i Toran och dels, om rörelsen ses 

som en sekt som valde att leva asketiskt, är det osäkert huruvida gräshoppor klassades som mat. 

Epiphanius ansåg att det inte var mat, men om Johannes som profet levde asketiskt och åt 

gräshoppor, varför inte medlemmar hos Ebioniterna? Det är snarare troligt att skillnaden mot 

Mark 1:6 är gjord för att passa in i det judiska narrativet. Ἐγκρίς med smak av manna kan föra 

tankarna till Toran där smaken av manna beskrivs på samma sätt (2 Mos 16:31)72 men även till 

berättelsen om Exodus. 

Det är högt troligt att rörelsen Ebioniterna har läst och tolkat Mark 1:1–15 som att Jesus 

blev Guds son vid dopet. Även om rörelsen inte skulle haft tillgång till Markus inledning är det 

troligt att de skulle tolkat denna på detta sätt eftersom de sannolikt tagit bort Matteus två första 

kapitel vilket då placerar dopet i större fokus. Ebioniterna förkastade troligen tanken på 

jungfrufödseln eftersom detta ändrar Jesu blodsband tillbaka till David. Vidare uppfyller Jesus, 

genom att bli döpt av Johannes, de judiska förväntningarna på en Messias. 

 

Theodotisterna 

En annan rörelse som troligen uppstod i Rom under slutet av 100-talet var Theodotisterna. Det 

var en rörelse som inte gjorde anspråk på några judiska rötter och utövade inga judiska riter 

såsom omskärelse eller helgande av Jerusalem.73 Rörelsen lade troligen inte samma vikt vid 

profetskrifterna som rörelser med judiska rötter. Rörelsen uppstod i den romerska kontexten utan 

 
69 Bart D. Ehrman, The New Testament - a Historical Introduction to the Early Christian Writings (New York: 

Oxford University Press, 2000), 181. 
70 Panarion var ett av Epiphanius viktigaste verk där han avhandlar olika grupper som ansågs vara heretiska.  
71 Bauckham, "James and the Jerusalem Community", 457. 
72   31”Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö; det var vitt och smakade som honungskaka.” 
73 Jared John Secord, "Galen and the Theodotians: Embryology and Adoptionism in the Christian Schools of Rome" 

(paper presented at the Studia Patristica LXXXI, Oxford, 2017), 52-53. 
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tydliga judiska rötter och eftersom den menade att Jesus var Kristus och blev utvald som Kristus 

vid dopet, är det inte fel att kalla rörelsen för kristen. Theodotisterna har inte lämnat några 

bevarade egna skrifter efter sig men däremot är det troligt att rörelsen åtminstone använt sig av 

olika redan befintliga skrifter. Ehrman skriver t.ex. att Theodotisterna förvrängde texterna i 

befintliga skrifter för att passa rörelsens egna adoptionistiska åsikter, något som troligen var känt 

ganska tidigt.74 Eusebios anser att de antingen inte tror på att skriften är författad av den Helige 

Ande eller så anser de att de själva är visare än den Helige Ande eftersom de ändrar skriften. De 

kan inte heller förneka det eftersom deras handskrift finns i flera kopior.75 Polemiken mot 

rörelsen blir tydlig när Eusebios av Caesarea skriver: ”And thus they violate the divine scriptures 

without any fear, and in corrupting them they say they are correcting them”.76 

Ehrman beskriver att Theodotisternas förmodade grundare Theodotus hävdade att deras tro 

hade ärvts från Jesus lärjungar.77 Hur detta anspråk kunde motiveras nämns inte men får stöd av 

bl.a. Eusebios som hävdade detsamma (se citat nedan). Rörelsen ska ha samlat många anhängare, 

inte minst inom intellektuella sfären som var kunniga inom logik, matematik och filosofi.78 

Genom dessa möten kom Theodotisterna i kontakt med många olika konster som räknades till 

”arts of the unbelievers” (de otrognas konster).79 Hit räknades t.ex. medicin, räkneskap 

(matematik), astronomi och geometri. Eusebios beskriver det som att Theodotisterna 

”…abandoning God’s holy scriptures, busy themselves with geometry”.80 Eusebios menar vidare 

att de stirrar sig blinda på det jordiska och därför inte känner han som kommer från himlen. 

Theodotisterna uppfattade sig själva dock som kristna och var troligen samtidigt bekanta med, 

och ägnade sig åt, det som idag skulle kallas naturvetenskap.  

Liksom Jared J. Secord menar även Ehrman att Theodotisterna själva såg Jesus som ”a 

mere man”, alltså bara en människa och inte gudomlig i sig själv, men utvald vid dopet för att 

vara världens räddare. Jesus ska, genom att ha varit mer from än andra människor, ha blivit 

ingjuten av den Heliga Ande vid dopet för att genomföra det gudomliga uppdrag som Gud ville. 

Enligt Ehrman ska bilden av Jesus som ”bara” en människa men inte gudomlig varit en 

majoritetshållning inom den Romerska kyrkan till påve Zephyrinus efterträdde påve Victor I år 

199 v.t. Detta skulle kunna stämma då Eusebios skriver i polemik: 

It [Bok av Artemon, tidigt 200-tal] maintains that the Savior was a mere human being, without 

God, and it states falsely that this was passed down from of old even by the apostles themselves 

… They [bland annat Artemon] say that what they themselves now assert is what the apostles 

 
74 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:, 52. 
75 Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas "Ecclesiastical 

History"), 232. 
76 Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas "Ecclesiastical 

History"), 232. 
77 Bart D. Ehrman, Lost Christianities - the Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew (Oxford University 

Press, 2003), 152. 
78 Ehrman, Lost Christianities - the Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, 153. 
79 Secord, "Galen and the Theodotians: Embryology and Adoptionism in the Christian Schools of Rome," 52-53. 
80 Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas "Ecclesiastical 

History"), 231. 
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themselves received and passed on to others, and that the truth of this teaching was preserved 

until Victor’s time.81 

 

Den kristologi som Theodotisterna anammar verkar således inte vara något okänt för 

kyrkofäderna. Inte heller att Theodotisterna försöker förmedla denna kristologi verkar vara 

främmande. Eusebios skriver t.ex. hur Theodotus följare lurade eller vilseledde andra och därför 

blev Theodotus den första att bli utesluten från kyrkans gemenskap: 

 

There was a certain confessor among us called Natalis who made his profession within living 

memory. He was once duped by one Asclepiodotus and by Theodotus, money-changers, both 

of them disciples of that Theodotus the tanner who was the first to be expelled from the 

fellowship of the church for this stupid teaching by Victor, the bishop of Rome then.82 

 

En gren som Theodotisterna tydligen kom att förknippas med och få mycket kritik för var, som 

nämnt ovan, deras intresse för det naturvetenskapliga. Det var kanske inte konstigt att Theodotus 

samlade anhängare bland intellektuella människor. I den hellenistiska och romerska antiken kring 

gjordes framsteg inom medicin. Bland annat började läkarna Herofilos och Erasistratos i 

Alexandria genomföra dissektioner på människor. Människans nervsystem upptäcktes och 

troligen också hur det mänskliga blodomloppet fungerade och kunde motbevisa och komplettera 

tidigare uppfattningar. Enligt Koester skriver t.ex. Soranus flera verk om gynekologi och 

spädbarnsvårdnad som är de best bevarade från antik tid inom området och av de mest kunniga 

läkarna under de första två århundradena v.t. var Galenius av Pergamon.83 Han skrev åtskilliga 

böcker inom medicin och täckte in de flesta medicinska kunskapsområdena. Galenius var 

verksam i Rom under andra hälften av 100-talet v.t. och var alltså någorlunda samtida med 

Theodotisterna. Secord menar att Theodotisterna var bekanta med Galenius medicinska verk och 

forskning, något som är sannolikt om Theodotisterna rörde sig i de kretsarna. Eusebios beskriver 

det t.o.m. som att Galenius dyrkas av några av dem.84 Det är i varje fall högst sannolikt att 

Theodotisterna också hade kunskap om, eller som liknade, Galenius forskning kring embryologi, 

något som kan ha legat till grund när rörelsens adoptionistiska tankar utvecklades.85 

Det är lätt hänt att dra slutsatser från det Eusebios skrev på 300-talet och från Ehrmans och 

Koesters diskussioner att det skulle ha varit Theodotisternas kunskap kring naturvetenskapliga 

ämnen (t.ex. medicin) som gjorde att rörelsen tog avstånd från Jesu jungfrufödsel. Som kristna 

är det osannolikt att rörelsen inte hade någon kännedom om traditioner om Jesu födelse. Stämmer 

det dock att de tog aktivt avstånd från dessa eftersom de hävdade dopet som Jesu inträdande som 

Guds son? Secord hävdar att Theodotisterna visserligen såg Jesus som ”a mere man” men ändå 

 
81 Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas "Ecclesiastical 

History"), 229.  
82 Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas "Ecclesiastical 

History"), 230. 
83 Helmut Koester, Introduction to the New Testament. Vol. 1, History, Culture, and Religion of the Hellenistic Age 

(New York: De Gruyter, 1995), 118-120. 
84 Amidon, History of the Church (Rufinus Av Aquileias Översättning Av Eusebios Av Caesareas "Ecclesiastical 

History"), 231. 
85 Secord, "Galen and the Theodotians: Embryology and Adoptionism in the Christian Schools of Rome," 55. 
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född genom jungfrufödsel. De samtida embryologiska teorierna gick ut på att en kvinnas ägg 

behövde befruktas av spermier för att bilda ett embryo, men man trodde att utöver mannens 

spermier kunde kvinnor även bilda egna spermier som kunde befrukta äggen. Det är troligt att 

Theodotisterna kände till sådana uppfattningar.86 Jungfrufödseln skulle med Secords antagande 

kunna ha setts som någonting helt naturligt för Theodotisterna och inget som utgjordes av något 

mirakel. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför traditionen om jungfrufödsel inte 

anammas av den adoptionistiska rörelsen i Rom. Det var ett tydligare utnämnande/mirakel från 

Gud med dopet när himlen delas och den Helige Anden sänker sig till Jesus. Enligt Smit 

uppfattade en del Theodotister det som att det var Kristus som sökte sig över Jesus och att det 

därför var en slags theosis, gudomliggörande, snarare än att Jesus blev adopterad som Guds son 

i den bemärkelsen.87 Även i diskussioner såsom de Smit för, är det vid doptillfället som någonting 

speciellt händer med Jesus. Även om en del människor skulle hävda en theosis skulle de 

fortfarande ha funnit stöd hos Mark 1:1–15 för sin kristologi. 

Sammanfattningsvis presenterar Theodotisterna en kristologi där Jesus blir Guds son vid 

dopet och att fram till dess var Jesus bara en vanlig människa. Troligen kände rörelsen till 

traditionen med jungfrufödelse men fann inget stöd i denna för sin kristologi eftersom 

jungfrufödelse kan ha förefallit som någonting naturligt för rörelsen. 

 

Skulle vissa adoptionister kunna funnit stöd för sin kristologi i Mark 1:1–15? 

Ebioniterna 

Ebioniterna var, som nämnt ovan, en rörelse med tydliga judiska rötter, möjligen med en 

härstamning i Jerusalem. Rörelsen kan mycket väl ha funnit stöd för sin kristologi i Markus 

inledning. Det är sannolikt att rörelsen förväntade sig en Messias inom ramarna för den samtida 

judiska kontexten, där bl.a. Messias skulle vara mänsklig och väljas ut från en Elia-liknande 

profet. Det finns därför ett ganska troligt stöd för Ebioniternas kristologi i Markus inledning. 

Innan Jesus nämns i den berättande texten (bortsett från Mark 1:1) är det just en Elia-liknande 

profet som nämns i Johannes döparen. Inte bara hans yttre klädnad påminner om Elia utan även 

det asketiska levnadssätt som nämns. Johannes, som presenteras som Elia-liknande säger själv 

att det kommer en som är starkare än han själv. Detta ger ett starkt stöd i rörelsens förmodade 

adoptionistiska hållning när Jesus innan dopet ”bara” är en människa. Det var troligen också 

viktigt att Jesus var just människa med tanken på släktledet till David genom Josef som det 

redogjorts för ovan, något som Markus inledning ger ett stöd för genom att inte har med narrativet 

med jungfrufödseln. 

Som precis nämnts omtalas Jesus redan i Mark 1:1 men det är osäkert om han omtalas som 

Guds son redan där. Som diskuterats tidigare är det mycket troligt att olika versioner av 

Markusevangeliet förekom och cirkulerade i olika kretsar. En läsning där υἱοῦ θεοῦ  har 

utelämnats ger ett stöd för en adoptionistisk tolkning som Ebioniterna troligen skulle ställa sig 

bakom. Att det dessutom verkar som att rörelsen har använt bl.a. Markus i sitt eget evangelium 

 
86 Secord, "Galen and the Theodotians: Embryology and Adoptionism in the Christian Schools of Rome," 55. 
87 Smit, "The End of Early Christian Adoptionism?: A Note on the Invention of Adoptionism, Its Sources, and Its 

Current Demise," 187. 
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stärker denna hypotes. Rörelsen använde också Matteus men där det verkar som att de utelämnat 

de två första kapitlen. Tas dessa bort påminner Matt 3:1-4:17 mycket om Mark1:1–15. Hittade 

rörelsen stöd i Matt 3:1-4:17 är det även troligt att Mark 1:1–15 gav dem samma stöd. Även om 

detta ger en bild av att rörelsen i första hand kan ha använt Matteus som en grund för sitt egna 

evangelium utesluter detta inte att de även använt Markus inledning. Detta går att urskilja t.ex. 

genom de källor som menar att Ebioniterna skrev om och gjorde delar av Markus korrupt för att 

passa sina egna budskap. Detta syns bl.a. i diskussionen om hur de kan ha ändrat på endast ett 

ord i Mark 1:6 när gräshoppor blir en kaka som smakar manna och då ger en starkare koppling 

till Toran och t.ex. berättelsen om Exodus. 

Vare sig rörelsen haft tillgång till Markus och kunna använt det evangeliet eller om rörelsen 

primärt läst Matteus med borttagna kapitel är dopet det som inleder evangelierna, i synnerhet 

Markus som inte ens behövde någon modifiering. Ebioniterna har sannolikt, förutsatt att de haft 

tillgång till Markus som föreslagits, läst passagen 1:9–11 om Jesu dop och funnit stöd för sin 

kristologi. Inte minst i orden ”Du är min älskade son” som har stöd i profetlitteraturen. Förutsatt 

att rörelsen haft tillgång till hela Markusevangeliet kan de ha sett och förstått berättelsen om 

Jesus som Guds son på jorden som att denna börjar med dopet och avslutas vid Jesu död som 

föreslagits ovan i användningen av ordet σχίζω (1:10; 15:38). Vid en sådan läsning kan 

Ebioniterna ha funnit stöd för en adoptionistisk tolkning av Guds son. 

Ebioniterna har på flera olika sätt troligen funnit stöd för adoptionistiska läsningar av 

Markus inledning. 88 

 

Theodotisterna 

Theodotisterna verkar ha ansett att Jesus var ”a mere man” men genom att vara mer from än 

andra människor blivit utvald av Gud till ett uppdrag på jorden. Utelämnandet av υἱοῦ θεοῦ  i 

Mark 1:1 stöder synen på att Jesus ”bara” var en människa innan dopet och något som rörelsen 

troligen gillat, och som diskuterats ovan, är det troligt att en del inom Theodotisterna på olika 

sätt försökt korrigera skrifterna, bl.a. Markusevangeliet för att passa in i den egna rörelsens 

uppfattning, något som ogillades av en del andra i den tidiga kyrkan. Sannolikt fann 

Theodotisterna stort stöd i passagen om Jesu dop. De såg att där vid Jordanfloden utnämndes 

Jesus till Guds son antingen genom att Jesus ”adopterades” av Gud i orden ”Du är min älskade 

son, du är min utvalde” eller att en pre-existent Kristus i form av Helig Ande sänker sig ner över 

Jesus och han blir Guds son. 

Theodotisterna fann möjligen ett kristologiskt stöd i Markus inledning i och med att det 

inte finns med någon födelseberättelse som hos de andra synoptikerna. Som visades ovan var en 

stor del av rörelsen kunniga i vetenskapliga discipliner såsom logik, matematik och medicin. Det 

betyder inte automatiskt att de förkastade berättelsen om Jesu födelse, utan de kan ha sett den 

 
88 En intressant men för uppsatsen sekundär möjlighet är den potentiella kopplingen mellan Ebioniterna och judarna 

i Qumran. Här kan Ebioniterna ha funnit svagt stöd för en adoptionistisk läsning av Mark 1:13 genom Ps 91:11–13 

som nämnts ovan. Det är intressant med tanke på att vissa forskare vill placera rörelsen i Transjordanien nära 

Qumran. Det skulle kunna vara möjligt att rörelsen hade kontakt med och kunskap om Qumransektens läsning av 

t.ex. Ps 91:11–13, anammade den och såg ett stöd även i Mark 1:13.  
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som oviktig eller ointressant ur ett kristologiskt perspektiv. Förmodat att rörelsen hade kunskap 

om dåtida forskning om embryologi, som föreslagits, är det fullt möjligt att för Theodotisterna 

att jungfrufödseln ägt rum som en biologisk händelse, tankar som fanns i den romerska kulturen 

vid den tiden. Jungfrufödseln skedde men inte under någon gudomligt ingripande av Helig Ande. 

Således är inte födelseberättelsen såsom Matteus och Lukas berättar den någonting som är 

kristologiskt viktigt, kanske till och med at det kan ha uppfattats som vilseledande. I Markus, där 

födelsenarrativet inte förekommer, möts läsaren istället utav det som ansågs viktigt på en gång - 

dopet. 

Användningen av σχίζω, som diskuterats ovan förekommer bara på två ställen hos Markus. 

Det ena är vid dopet och det andra när Jesus dör. Det förra tillfället tolkades troligen av 

Theodotisterna som utnämnandet av Jesus som Guds son som nyss diskuterats. Som en romersk 

rörelse kan den senare användningen av σχίζω ha tolkats som en mänsklig bekräftelse av ett 

gudomligt utnämnande. Perikopen i Mark 15:38–39 ger en möjlig tyngd åt 1:9–11 för 

Theodotisterna eftersom det är just en romare, en officer, som gav denna bekräftelse. Det är ju 

en människa med möjligen samma kulturella bakgrund som Theodotisterna själva som bekräftar 

Guds son och detta vid en så pass kraftfull händelse som vid Jesu död. 

 

En jämförelse mellan Ebioniternas och Theodotisternas kristologi 

De två rörelserna, Ebioniterna och Theodotisterna, är två rörelser som har helt olika bakgrund. 

Ebioniterna som var Kristustroende judar, en rörelse som enligt tidiga historieskrivare inte verkar 

vara en lättdefinierad rörelse. Det råder t.ex. väldiga oklarheter kring om rörelsen hade någon 

tydlig ledargestalt, Ebion, vars lära rörelsen följde. Det är också oklart exakt var rörelsen 

geografiskt egentligen hörde hemma. Theodotisterna å andra sidan är enklare att placera 

geografiskt i Rom, mycket tack vare att det finns omskrivet en tydlig ledare, Theodotus, samt 

kopplingar till andra samtida kända namn såsom påvarna Victor I och Zephyrinus. Rörelsen har 

tydliga icke-judiska rötter och utövar inga judiska sedvänjor. Man kan därför dra en korrelation 

att det delvis är olika aspekter i Markus inledning som passar olika bra in på respektive rörelses 

kristologi. 

I Messiasfrågan är det ganska säkert att Ebioniterna väntade sig en Messiasgestalt som 

uppfyllde de judiska förväntningarna på en Guds son och därför lade mycket vikt vid att det var 

Johannes, den Elia-liknande profeten, som beredde vägen för Jesus som sedan kunde döpas. Det 

var troligen av ganska stor vikt att det var Johannes som då också döpte Jesus. Likaså lade 

rörelsen troligen en ganska stor tyngd vid perikopen när Jesus drivs uti öknen och prövas av 

Satan som en följd av att Jesus blev Guds son. Det är inte orimligt att anta att Theodotisterna, 

som en rörelse utan tydliga judiska rötter, inte nödvändigtvis hade samma krav på en Messias 

som hos Ebioniterna, även om de hade vetskap om profetskrifterna. Som kristna är det ändå 

troligt att rörelsen såg och förstod Johannes som en förberedelse för Messias även om det i den 

undersökta litteraturen finns inget tydligt messiansk motivation som hos Ebioniterna.  

Trots granska olika ursprung och något olika möjliga förståelser för Markus inledning är 

det ändå mycket som förenar dessa rörelser. Till att börja med är det ingen av rörelserna som 

menar att Jesus var gudomlig från början. Jesus blev adopterad som Guds son, möjligen hos några 
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Theodotister gudomliggjord med Kristus, och personen Jesus bara var en människa. Anledningen 

till att han blev Guds son vid dopet var att han sågs som exemplarisk och därför valdes ut (Gud 

hade funnit glädje i honom) för ett speciellt uppdrag. Ebioniterna menar att det var genom en god 

laglydnad, vilket är förståeligt med tanke på rörelsens judiska bakgrund, medan Theodotisterna 

menar att han var mer from än andra genom ett växande i karaktär, något som påminner om 

filosofiska motiveringar såsom antikens tankar kring mänskliga dygder. Viktigt att poängtera är 

att diskussionen om hur och när Jesus blev Guds son var inte i någon av traditionerna en 

diskussion om Jesu natur; han var enligt båda rörelserna fullt mänsklig, men en framstående 

människa som därför valdes ut av Gud. Därför är det också sannolikt att båda rörelserna hade 

tillgång till en version av Markus som inte hade tillägget υἱοῦ θεοῦ i sin inledning – eller 

möjligtvis att de tog bort υἱοῦ θεοῦ från Mark 1:1. 

Båda rörelserna avvisar således jungfrufödseln som det tillfälle då Jesus blev Guds son 

genom den Helige Anden men det på olika grunder. Ebioniterna, som var intresserade att se ett 

tydligt släktled mellan Jesus och David, tog aktivt avstånd från jungfrufödseln vilket bl.a. kan 

anas i deras eget evangelium där de tycks ha tagit bort Matteus två inledande kapitel och fått det 

att påminna om Markus inledning som de också använde sig av i utformningen av sin kristologi. 

Det är inte säkert att Theodotisterna förnekade jungfrufödseln då det enligt deras uppfattning 

kanske kunde ske fullt naturligt genom kvinnan omedvetet kunde genomgå självbefruktning. 

Alternativt valde de aktivt att ta avstånd från jungfrufödseln då de ansåg att det var Jesu dop som 

var det centrala. 

 

Del III: Sammanfattning 

Sammanfattning  

I inledningen presenterades en frågeställning bestående av fyra stycken frågor, genom vilka 

uppsatsens syfte kan uppnås. Dessa frågor var:  

 

1. Vilken möjlig kristologi presenteras i Mark 1:1–15? 

2. I vilken utsträckning kan kristologin i Mark 1:1–15 läsas adoptionistiskt? 

3. Hur kan Jesus som Guds son ha tolkats utifrån Mark 1:1–15 av adoptionister i den tidiga 

kyrkan? 

4. I vilken utsträckning kan adoptionister ha funnit stöd för, och tolkat sin kristologi, utifrån 

Mark 1:1–15? 

 

Det har visats att i Mark 1:1–15 finns en tydlig kristologi att Jesus blev Guds son när han döps 

av Johannes döparen i Jordanfloden och att han innan dess var en vanlig människa. Detta genom 

att evangeliet saknar en födelseberättelse, såsom de andra synoptikerna. Det första mötet en 

läsare av evangeliet får med Jesus är när han döps. Jesus presenteras då som ett uppfyllande av 

profetskrifterna.  

Det finns flera aspekter av Mark 1:1–15 som skulle kunna läsas som en adoptionistisk 

presentation om hur Jesus blev Guds son. Det har även visats att det troligen cirkulerade olika 
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versioner av Markus inledning under de två första århundradena som har lett till olika läsningar 

och tolkningar av evangeliet. Detta kan t.ex. urskiljas redan i 1:1 med den osäkra läsarten ”Jesus 

Kristus [Guds son]”. Förekomsten av υἱοῦ θεοῦ i Mark 1:1 är högst oviss.  

Vidare uppfylls kriterierna på en judisk Messias i och med att Johannes döparen jämförs 

med profeten Elia. Johannes kan ses bana väg för Jesus som blir Guds son när han då döps och 

tar över Johannes profetiska uppdrag. I verserna 1:12–15 som följer direkt på dopet kommer 

konsekvensen av att Jesus blev Guds son. Hade Jesus varit Guds son innan dopet borde Markus 

rimligen haft med den passagen samt att prövningar rimligen skett tidigare. Förekomsten och 

användandet av ordet σχίζω (kraftfullt dela, öppna) ger en logisk början och ett logiskt slut på 

Jesus som Guds son och också på Markusevangeliet, Jesus var i det perspektivet inte Guds son 

innan dopet heller. Det var först då tydligt tecken från himlen visade sig. Även små ordval i en 

textkritisk jämförelse med de andra synoptikerna kan ha lett till att Markus lästes adoptionistiskt. 

Som representation för adoptionister i den tidiga kyrkan har Ebioniterna och 

Theodotisterna studerats. Den förra med tydliga judiska rötter som identifierade Guds son i Mark 

1:1–15 som uppfyllelsen av de judiska skrifterna. Genom att se Jesus som endast en människa 

innan dopet och förneka jungfrufödelsen såg rörelsen även att de biologiska banden tillbaka till 

Kung David bevarades. Theodotisterna hade istället sin tillvaro i Rom där de var i kontakt med, 

vad idag skulle förstås som naturvetenskap. Rörelsen förstod troligen Mark 1:1–15 som att Jesus 

bara var en människa som blev adopterad som Guds son vid dopet. En grund för den tron är att 

Jungfrufödsel troligen uppfattades av Theodotisterna som någonting naturligt men nödvändigtvis 

ingenting gruppen förnekade. 

Ebioniterna fann troligen stort stöd i Mark 1:1–15 i och med att det går att finna en 

Messiasbildspresentation som stämmer överens med de judiska förväntningarna rörelsen hade på 

en Messias. Theodotisterna fann sannolikt stöd i att det inte förekommer någon födelseberättelse 

och Jesus kan därför uppfattas som en vanlig människa fram till dopet. Rörelsen fann möjligen 

också kristologiskt stöd i den bekräftelsen vid hans död som den romerske officeren uttalar. 

Båda grupperna har troligen funnit stöd för sina kristologier i ett utelämnande av ”Guds 

son” i Mark 1:1 och att Jesus blev utvald för att vara en extraordinär människa. 

 

Slutsatser 

Det har visats att Markusevangeliets inledning öppnar för olika möjligheter till läsning och 

tolkning. Det finns olika läsarter presenterade som i sig är osäkra vilken läsart som egentligen är 

en ursprunglig sådan, som t.ex. i analysen av υἱοῦ θεοῦ ovan. Även små grammatiska skillnader 

som diskussionen om prepositionen είς kan ha spelat roll när människor och olika rörelseringar 

har läst och försökt finna stöd och mening i texterna. Även en text som har varit oförändrad har 

uppfattats och tolkats på olika sätt beroende på recipientens kontext vilket rörelserna Ebioniterna 

och Theodotisterna troligen har gjort. Flera versioner av Markusevangeliet med bl.a. de inledande 

15 verserna cirkulerade sannolikt under de första århundradena. Ebioniter, Theodotister men 

även andra rörelser skapade troligen egna versioner av dessa verser för att passa sin egna 

kristologi. Det är dock omdiskuterat i vilken utsträckning förändringar kan ha gjorts. De källor 

som finns bevarade kring dessa rörelser och deras förändringar av evangeliet är i huvudsak 
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bevarade av tidiga kyrkofäder som intagit en polemisk ställning mot dessa rörelser. Rörelsernas 

kristologier har därför behövs utläsas ur dessa polemiska källor.  

Det har inte kunnat visas att undersökta rörelser tydligt förnekar fenomenet om Jesu 

jungfrufödelse. Hos Ebioniterna är det dock högst troligt i och med den starka förväntan på en 

”judisk” messias och ett släktband till David. Dessutom verkar Ebioniterna ha utelämnat 

födelsepassagen från Matteus vid framställandet av ett eventuellt eget evangelium som t.ex. 

Ehrman resonerar. Theodotisterna är i större grad osäkert hur de ställe sig till jungfrufödseln i 

och med den samtida troliga kunskapen om embryologi. Jungfrufödseln skulle mycket väl ha 

uppfattats som någonting naturligt som Secord är inne på. I så fall skulle det första gudomliga 

ingripandet vara vid Jesu dop. Båda rörelserna delade dock bilden av att Jesus var en vanlig 

människa fram till dopet och att dopet Johannes utförde var någonting speciellt. 

Markus, och de inledande verserna som behandlats i denna uppsats, har troligen lästs ur 

flera adoptionistiska perspektiv. Åtminstone två tidiga rörelser har gjort detta och sannolikt funnit 

stöd för sin kristologi vid en sådan läsning. 

 

Implikationer 

De tankar kring Jesus som Guds son som presenterats ovan fanns troligen på fler ställen. Man 

ser t.ex. i Romarbrevet 1:3–4 att Paulus (som var tidigare än Markus) skriver:  

”…evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst (σπέρματος) var av Davids ätt 

och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son (υἱοῦ θεοῦ) i makt och välde vid sin 

uppståndelse (ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν) från de döda: Jesus Kristus, vår herre” 

 

Där andväder Paulus ordet σπέρμα för att beteckna härkomst, vilket ger en ”jordisk” förståelse 

för Jesu tillkomst. Det är ganska tydligt att Paulus anser att Jesus blev Guds son vid själva 

uppståndelsen, vilket är senare än vid Jesu dop i Mark 1:9–11. Vidare i Gal 4:4 skriver Paulus: 

”Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen”.  

Det är lite otydligare här vad Paulus egentligen menar med att Gud sänder sin son. Var Jesus 

Guds son redan när han föddes av en kvinna, blev Jesus Guds son vid födseln eller föddes Jesus 

som ”bara” en människa att stå ”under lagen” och vad menar Paulus med lagen här? Är det att 

vara människa eller att följa den judiska tron? Samtidigt skriver Paulus i Fil 2:6–7: 

”Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och 

antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit 

människa…” 

 

Det är alltså inte helt klart hur Paulus förhåller sig till Jesus som Guds son eller Jesus natur men 

det finns möjligheter att utläsa adoptionistiska drag hos Paulus, men detta skulle behöva ses i 

respektive brevs syfte och adressaternas kontext. I citaten ovan finns möjligheten att det inte är 

någon egentlig kristologi som Paulus vill förmedla utan istället lösa församlingsproblem. Det 

hindrar inte att Paulus kan ha lästs adoptionistiskt. Adoptionistiska tankar fanns spridda och ledde 

till debatterna kring Kristus natur. Att undersöka temat i Paulus är ett möjligt uppsatsämne i sig. 
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Mellan 325–787 v.t. hölls sju ekumeniska koncilier där Kristus natur vid varje koncilium 

på något sätt diskuterades. Som visat i uppsatsen rådde det redan bland de tidiga kyrkoskrivarna 

som t.ex. Eusebios en polemik mot rörelser som förnekade att Jesus inte skulle varit gudomlig 

från början, vare sig början av sitt liv eller vid skapelsen. Ehrman poängterar att frågan kring 

treenigheten ställde till huvudbry inom den Romerska kyrkan när denna var tvungen att försvara 

sig mot tankar med adoptionistiska drag. Detta ledde till att diskussionerna senare fortsatte inom 

den Romerska kyrkan, om nu det bara finns en Gud, hur kan då Kristus också vara Gud. Om Gud 

också är Fadern, hur kan då Gud vara fader till sig själv? Origenes föreslog bl.a. att Kristus och 

Gud var av samma substans, men att Kristus var underordnad Gud. För det dömdes han till 

kätteri.89 Det var i början på 200-talet och debatterna fortsatte sedan in i de olika koncilierna. 

Förståelsen av Jesus natur och plats i treenigheten var en av anledningarna till den stora 

brytningen mellan östkyrkan och västkyrkan år 1054. 

 

Reflektioner 

Det är spännande att försöka ta sig an bibeltexter och textkritiskt granska dessa, redan på 

kandidatnivå. Att bli medveten om översättningproblematik och receptionsproblematik skapar 

en ödmjukhet inför olika bibeltolkningar. Ett annat problem är huruvida de bevarade fragment 

som finns speglar hur de faktiska skrifterna såg ut i det mångfald av olika rörelser och 

strömningar som fanns under de första århundrandena. Vilka skrifter har gått förlorade som också 

kan ha haft viktiga saker att berätta, vittnesmål och traditioner som människor hade? Det gör att 

texterna som fanns att tillgå i den tidiga kyrkan var sannolikt betydligt mer omfattande än vad vi 

har bevarat idag. De texter som vi har idag, såsom evangelierna, kan ha lästs och tolkats i 

förhållande till de texter som gått förlorade. Det är någonting vi inte kan göra idag. Vi kan med 

säkerhet därför inte säga hur bibeltexterna mottogs bland vissa lärare och rörelser inom det som 

skulle kunna kallas för den tidiga kyrkan. Det väcker även frågor kring hur texterna skulle kunna 

läsas idag och vilken receptionsproblematik går att finna i dag. 

Som diskuterades i analysen av Theodotisterna kunde jungfrufödsel förstås ha skett 

naturligt då man trodde att kvinnan kunde producera egna spermier och därigenom genomgå en 

slags självbefruktning. Det finns mycket forskning kring antik embryologi men av förklarliga 

skäl kunde detta inte tas upp i denna uppsats. En fråga som är intressant som står utan svar är om 

rörelser eller personer som Theodotisterna eller Galenius kan ha sett/tolkat någon annan födelse 

som de kan ha uppfattat som en självbefruktning/jungfrufödelse. Det var troligen en teori i början 

av vår tideräkning, men hur kan en sådan teori uppstått? Observerade man jungfrufödsel i 

djurriket, något som forskare idag vet förekommer hos vissa arter? Fick man höra berättelser om 

kvinnor som blev gravida utan ”förklaring”, där förklaringen kan ha varit förbjuden utifrån 

sociologiska faktorer och samhällsnormer? Eller kan de ha hört berättelser om jungfrufödsel, 

såsom Jesu födelse, och tagit berättelserna för sanna men behövt förklara att det kan ske på 

naturlig väg? Det finns många spännande frågor kring detta som skulle kunna undersökas vidare 

 
89 Ehrman, Lost Christianities - the Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, 153-155. 
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ur olika perspektiv, alltifrån antik medicin kring embryologi som t.ex. togs upp av Tertullianus, 

till den tidiga kyrkans kvinnosyn. De tankar Galenius hade skulle kunna ha funnits även tidigare. 

Markus är förmodat det tidigaste av Bibelns evangelium med en datering strax före eller 

efter 70 v.t. Paulus skrev troligen romarbrevet strax innan 60 v.t. De andra synoptiska 

evangelierna föreslås ofta vara tillkomna runt 90 v.t. Finns det en möjlighet att traditionen om 

Jesu födelse är en tradition som har tillkommit efter att Markus och Paulus nedtecknade sina 

verk? Det skulle i så fall innebära att varken Markus eller Paulus medvetet valde valt att ta 

avstånd från jungfrufödseln. Det var bara inte en del av traditionen. I Rom 1:3–4 lägger Paulus 

vikt vid Jesu uppståndelse, kanske för att han själv upplevde ett möte med en uppstånden Kristus 

(Apg. 9:3–5) Markus valde istället att lägga fokus på Jesus dop och död som en avgränsning för 

Jesus som Guds son, eftersom Mark 16:9–20 troligen är ett senare tillägg.  

Avslutningsvis får man konstatera att frågor om Jesu identitet som Guds son och betydelsen 

av denna identitet har rötter i nytestamentliga texter och att sådana frågor uppmärksammades och 

diskuterades utifrån olika synvinklar i den tidiga kyrkan såväl som under senare århundraden. 
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