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Introduktion 
Förtärande eld, en stilla susning. Ett skinande, överskuggande moln. Bibelns böcker ger 

många olika bilder av vad som händer när Gud träder in i tid och rum och erfars av människor 

på ett konkret och ofta skräckinjagande sätt. I denna uppsats ska vi följa några 

Gudsnärvaromotiv genom scener i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna, och undersöka 

deras roll i Lukas berättelse om Jesus. 

Syfte  
Det finns vissa slående likheter, beträffande hur Guds närvaro beskrivs, mellan perikoper i 

Andra Moseboken1 i Septuaginta2 och perikoper i Lukasevangeliet3 och Apostlagärningarna,4 

där det beskrivs hur Guds närvaro inträder på ett tidsligt och rumsligt avgränsat sätt. 5 De 

gammaltestamentliga motiven i fråga, som upprepas i Luk och Apg, är Guds närvaro som 

moln vid bergstoppar och vid vad som i äldre svenska kallades ”tabernaklet”. Båda motiven 

finns i viktiga scener i berättelsen om Israels folks ökenvandring efter uttåget ur Egypten. 

     Det finns flera likartade scener med moln på bergstoppar i 2 Mos, men särskilt 

beskrivningen av Guds närvaro vid laggivandet på Sinai som finns i 2 Mos 24:15-18 kan ses 

spår av i berättelsen om förklaringsberget i Luk 9. Det andra motivet finns i 2 Mos 40:35. I 

denna scen uppfyller ”Herrens härlighet” tälhelgedomen som ett moln. 2 Mos 24:15-18 står i 

förbindelse med 2 Mos 40:35 på så sätt att Gud under de uppenbarelser som följer på 

bergsbestigandet i 2 Mos 24 ger instruktioner för hur tälthelgedomen ska byggas. 

     Motiven med Guds närvaro som moln vid berg och vid tälthelgedomen tycks hänvisas till 

på flera ställen i Luk och Apg. Det ekar av dem i de löften som ges åt Maria av ängeln 

Gabriel, i vad som sker på förklaringsberget, i Jesu löften inför sin himmelsfärd i Luk, samt i 

själva himmelsfärden i sig som den beskrivs i Apg. Det går inte att med säkerhet säga att 

Guds närvaro träder in på ett tidsligt och rumsligt avgränsat sätt i alla dessa scener. Som vi 

ska se, finns det större skäl att se ett sådant skeende utspela sig på förklaringsberget än i de 

andra två scenerna. Man kan dock argumentera för att alla tre scener innehåller beskrivningar 

av hur Guds närvaro träder in eller ska träda in i tid och rum, som tycks låna motiv ur de ovan 

nämnda perikoperna i 2 Mos.  

     Gudsnärvaromotiven tycks inte bara knyta de lukanska scenerna i fråga bakåt till en 

gemensam bakgrundsberättelse i 2 Mos. De tycks dessutom knyta de scener de står att finna i 

till varandra i ett sammanhängande narrativ, som sträcker sig från åtminstone uttåget i 

Egypten ända fram till Människosonens återkomst i den yttersta tiden. I vad som följer 

kommer jag att undersöka sådana samband6 mellan tre scener i Lukasevangeliets narrativ, 

 
1 Förkortas 2 Mos. 
2 Hädanefter förkortat ”LXX”. När jag hänvisar till Gamla Testamentet, är det i första hand LXX jag har i åtanke. 
3 Hädanefter förkortat ”Luk”. 
4 Hädanefter förkortat ”Apg”. 
5 De grekiska texter ur NT och LXX jag undersöker är de som finns på Tyska Bibelsällskapets hemsida, 
https://www.academic-bible.com/ NT-texterna kommer från The Greek New Testament (UBS 5:e reviderade 
upplaga), förkortat GNT5, och Septuaginta-texterna är hämtade ur Septuaginta, red. Alfred Rahlfs, andra 
reviderade upplagan, red. Robert Hanhart. De svenska översättningarna är från Bibel 2000, förkortat B2000. De 
engelska NT-texterna är från New Revised Standard Version, förkortat NRSV, från 
https://www.biblegateway.com/ och den engelska LXX-översättningen är New English Translation of the 
Septuagint, förkortat NETS. Jag hänvisar aldrig till någon text på hebreiska. 
6 ”Samband” blir i denna uppsats det ord som oftast får motsvara hur Tannehill och Gustafsson andvänder 
ordet ”connections”. 

https://www.academic-bible.com/
https://www.biblegateway.com/
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samt en i Apg som påminner om den sista i Luk. Scenerna är bebådelsen,7 Kristi 

förklaring/transfigurationen (Luk 9:28-36), samt Kristi himmelsfärd, den sistnämnda i både 

Luk och Apg.8  

     Mitt val av scener att undersöka tar avstamp i Luk 1:35, där verbet ἐπισκιάζω, använt om 

”den Högstes kraft”, slår upp dörrar i narrativet både framåt och bakåt i den grekiska bibeln, 

till scener där det används om Guds närvaro på liknande sätt. I 2 Mos 40:35 används verbet 

om molnet vid tälthelgedomen. Vi finner det även i Luk 9:34 om hur Gud närvarar som ett 

moln på ett berg. Genom detta motiv öppnas även där ”narrativa dörrar”: bakåt till 

laggivandet på Sinai och framåt till Jesu himmelsfärd från Olivberget i ett moln. Jag 

undersöker både versionen i Apg, där molnet figurerar, såväl som i Luk av respekt för 

kontroversen kring i vilken grad Luk och Apg bör behandlas som sammanhängade. Dessutom 

är likheten mellan den ”kraft från höjden” som nämns i talet precis innan himmelsfärden i Luk 

och ”den Högstes kraft” som nämns i bebådelsescenen intressant. Om evangeliets slutscen 

referar till dess början är cirkeln av samband sluten. 

      I strikt bemärkelse börjar himmelsfärdsscenen i Luk 24 i vers 50, när Jesus och 

lärjungarna tar sig till en ny plats, efter att lärjungarna mottagit några slutliga instruktioner av 

Jesus. I Apg finns dock inget tydligt platsskifte mellan måltiden då lärjungarna instrueras och 

himmelsfärden. Jag har utvidgat antalet verser jag innefattar i himmelsfärdsscenen i Luk 

något på grund av de samband mellan himmelsfärden och tidigare scener som kan undersökas 

i Luk 24:44-49. Att jag inkluderar Jesu löften precis innan himmelsfärden som en del av 

samma scen som himmelsfärden i sig i både Luk och Apg, trots att löftena och uppstigandet 

sker på olika platser i Luk, underlättar också jämförelsen av versionerna. Jag är medveten om 

den textkritiska dispyten9 kring ifall en kortare läsart av Luk 24:51, som inte nämner någon 

himmelsfärd, är mer ursprunglig än den längre läsarten, som anges i den text ur GNT5 jag 

studerar, men utelämnar denna diskussion av utrymmesskäl.  

     De samband som är föremål för min undersökning är sådana som har betydelse för att 

uttyda vad Lukas10 ville förmedla om Guds tidsligt och rumsligt avgränsade närvaro, genom 

användningen av motiv från 2 Mos i LXX. Jag kommer att undersöka hur de lukanska 

scenerna i fråga knyts samman i narrativet av sambanden de har sinsemellan. Jag ska även 

undersöka vilken narrativ utveckling mellan scenerna sambanden visar på, beträffande Guds 

tidsligt och rumsligt avgränsade närvaro, från israeliternas ökenvandring i 2 Mos, till den 

yttersta tiden. 

Teori och metod 

En teori om samband, i en metod för narrativ analys 

Robert C. Tannehill ställer sig i The Narrative Unity of Luke-Acts (1986) frågan om hur olika 

delar av ett narrativ hänger samman och bildar en helhet. Han lånar verktyg från 

litteraturkritiken för att applicera denna fråga på Luk och Apg som ett enhetligt narrativ, som 

han kallar Luke-Acts.17 Jag kommer inte att försöka slutgiltigt reda ut hur och i vilken mån de 

 
7 Med ”bebådelsen” åsyftas det skeende som beskrivs i Luk 1:26-38 och som innefattar en dialog mellan Maria 
och ängeln Gabriel. Anknytningen till molnmotivet visar sig i 1:35. Se nedan. 
8 Under rubriken ”Val av källmaterial” diskuteras vilka verser som räknas till denna scen. 
9 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 299. vol. 2, s. 10-11. 
10 Så kommer jag, med Tannehill och Gustafsson, för enkelhetens skull benämna författaren till Luk och Apg. 
Det är egentligen inte ett ställningstagande i frågan om vem denne författare kan ha varit. 
17 Robert C. Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 1. Luke-Acts förkortas ”Luk-Apg” i denna 
uppsats, men den benämningen är inget definitivt ställningstagande i frågan om hur texterna hänger ihop. 
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två texterna hänger samman som ett verk, men Tannehills tillvägagångssätt kommer ändå ha 

stor betydelse i denna uppsats.  

     En viktig utgångspunkt för min undersökning är Tannehills teori om hur ett narrativ visar 

sig genom samband mellan olika delar av en text.19 Tannehill beskriver tre nivåer av samband 

i ett narrativ, varav de två första kommer att undersökas i denna uppsats. Den första gradens 

samband indikeras av tydliga litterära signaler, såsom upprepning av ord och fraser. Sådana 

samband kan, enligt Tannehill, sannolikt antas antingen vara avsedda av författaren eller vara 

oskiljaktliga från författarens budskap. Denna typ av samband kommer jag att ägna särskild 

uppmärksamhet åt. Den andra gradens samband hör till de som skulle kunna vara avsedda av 

författaren, men där det inte är lika säkert. Så länge de inte bryter mot vad författaren tydligt 

betonar i berättelsen, kan upptäckten av sådana samband ändå bidra till analysen. Försiktigare 

sannolikhetsanspråk är dock motiverat, när man drar slutsatser utifrån andra gradens samband, 

eftersom linjen mellan första och andra gradens samband emellanåt är flytande. Till den andra 

gradens samband räknar jag likheter i beskrivningar av komponenterna i en scen, såsom dess 

miljö, framträdande personer och handlingar, som inte nödvändigtvis kan reduceras till 

upprepningar av ord och fraser. 

     Den som är välbekant med Tannehills verk och Daniel Gustafssons användning20 av den 

metod för analys av narrativ som Tannehill där beskriver skulle med rätta kunna påpeka att de 

tre nivåerna av samband (”connections”) av Gustafsson beskrivs som en del av metoden, 

snarare än teorin. Inom ramen för denna uppsats vill jag, till skillnad från Gustafsson, snarare 

beskriva Tannehills diskurs om samband i en text som det teoretiska verktyget för den 

narrativa metod som består i att undersöka dylika samband. Med hjälp av de ovan nämnda 

kriterierna för vilka samband som har betydelse för att skissa på konturerna i ett narrativ, 

kommer jag att försöka hitta och klargöra dylika samband i en text. Utifrån dessa samband 

kommer jag att argumentera för hur den berättelse som förmedlas i texten ser ut. Teori och 

metod är på så sätt två sidor av samma mynt i följande analys. Teorin består i den ovan 

beskrivna diskursen om hur samband i narrativ fungerar, metoden består i att applicera teorin 

på ett källmaterial.  

     I praktiken innebär metoden att söka efter samband mellan olika delar av källmaterialet, 

enligt Tannehills kriterier, samt diskutera innebörden av sambanden i ljuset av Tannehills 

teori. Sekundärlitteratur hjälper mig både att upptäcka samband och diskutera deras innebörd i 

narrativet. För att kunna göra detta kommer jag även att behöva diskutera den språkliga 

innebörden hos sådana upprepade ord och fraser som enligt Tannehills teori signalerar 

narrativa samband. Innebörden hos sådana nyckelord kan i vissa fall ge stöd åt, eller tala mot 

att narrativa samband föreligger samt ha betydelse för vilka slutsatser om narrativet som kan 

dras av sambanden. Utöver studium av BDAG kommer observationer av hur två etablerade 

översättningar, Bibel 2000 och New Revised Standard Version, skiljer sig åt ha betydelse för 

den språkliga analysen. 

     Mönster som upprepas vägleder, enligt Tannehills teori, läsaren i att göra jämförelser 

mellan perikoper och scener. Att undersöka upprepade mönster i en text, uppmärksammar 

nämligen läsaren på både likheter och skillnader mellan de ställen där mönstret upprepar sig.21 

Därför är undersökning av upprepade mönster viktigt för att urskilja utveckling i ett narrativ. 

 
19 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 3-4. 
20 Daniel Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 15, för en redogörelse för 
Gustafssons bruk av Tannehills metod, beträffande undersökning av samband. 
21 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 20. 
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Upptäckten av sådana mönster ”öppnar”, så att säga, en enskild episod mot hela narrativet: 

läsarens fantasi engageras och man inbjuds att associera till avlägsna delar av narrativet, eller 

helt andra narrativ. På så sätt byggs narrativets symbolvärld ut med fler och fler lager, varje 

gång ett mönster upprepas, vilket bidrar till en fördjupad förståelse av berättelsen.22 

Nyckeltermer  

Ett frekvent återkommande begrepp i denna undersökning är ”prenarrativ”. Genom min 

undersökning av samband, enligt den teori och metod jag beskrivit ovan, avser jag att visa hur 

de olika scenerna hänger ihop i en och samma berättelse. Begreppet ”prenarrativ” kommer jag 

att använda på följande sätt: Om jag påvisat att två scener hänger samman, så att den ena 

scenen utgör en del av den andra scenens bakgrundshistoria och på så vis ger sammanhang åt 

händelserna i den senare scenen, hör den tidigare scenen till den senare scenens prenarrativ.  

     Ytterligare en teoretisk utgångspunkt jag lånar från Tannehill är att scenerna i en berättelse 

knyts ihop av ett övergripande syfte. Guds syftes uppfyllanden, främst genom Jesus, har en 

central roll i Luk-Apg, menar Tannehill.23 Detta kommer att få betydelse i avsnittet om 

narrativ utveckling, där jag arbetar med frågan om Guds syftens framåtskridande i berättelsen 

mellan de scener jag analyserar. Vidare kommer jag vid ett fåtal tillfällen att tala om 

”berättaren”. Denna term använder Tannehill som den används i litteraturkritik: den 

berättande rösten i en text representerar inte nödvändigtvis författaren, den faktiska eller den 

implicerade, och dennes värderingar. Författaren skulle kunna kommunicera något annat än 

vad berättaren tydligt säger, men så verkar fallet så gott som aldrig vara hos Lukas, enligt 

Tannehill, som talar om att Luk-Apg har en ”pålitlig” berättare.24 Påståendet att berättaren 

speglar författaren väl i Luk och Apg, kommer jag inte att utmana, såvida det inte finns starka 

skäl för det.  

Septuaginta ger mönster åt Lukas Gudsnärvaromotiv 

Utöver samband inom Luk och Apg som kan belysa hur de tre scener som är huvudfokus för 

denna uppsats hänger ihop, kommer delar av Israels historia enligt Septuaginta undersökas 

som prenarrativ åt de tre lukanska scenerna. Fokus ligger på de två ovan nämnda scenerna i 2 

Mos, där Guds tidsligt och rumsligt avgränsade närvaro beskrivs. De kommer att undersökas 

med avseende på deras samband med de tre scenerna i Luk/Apg och hur de belyser budskapet 

om Gudsnärvaron i dessa tre scener. Ibland tar jag upp andra verser ur 2 Mos än de ovan 

nämnda, eller verser ur andra delar av LXX. Då syftar det främst till att ge ytterligare belägg 

för sambanden mellan de scener som ligger i förgrunden för min undersökning, samt till att 

diskutera hur dessa samband bör förstås. 

     I det förhållandevis stora utrymme jag ger åt LXX, i min analys av scener i Luk och Apg, 

stödjer jag mig på vad Gustafsson skriver om hur LXX var en viktig auktoritet för Lukas och 

stora delar av hans tilltänkta läsare/åhörare. Detta är en annan viktig teoretisk utgångspunkt 

för denna undersökning. Lukas förväntar sig av sina läsare förtrogenhet med Israels historia, 

som den är omvittnad i LXX. Lukas och hans läsare/åhörare förväntar sig sannolikt att om ett 

budskap om världens och Guds folks framtid är sant och viktigt, är det också omvittnat i 

LXX, varför Lukas ivrigt hänvisar till denna textsamling. Gustafsson uppfattar Lukas 

ambitioner med sina texter som stora: Lukas förväntar sig att de ska läsas om och om igen i 

 
22 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 20. 
23 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 2. 
24 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 7. 
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ett gudstjänstsammanhang på ett sätt som motsvarar hur man bearbetade LXX.26 Därför, 

menar jag, är det berättigat att räkna med att ett ”nät” av anspelningar bakåt och framåt i 

texten, och inte minst till LXX, troligtvis var en del av Lukas kommunikation. Att utgå från 

det, är enligt min bedömning inte att göra sig felaktiga föreställningar om en ”allvetande 

läsare”. Att stöta och blöta en text under lång tid, kanske ett helt liv, torde gradvis göra väven 

av referenser lättare att uppfatta. Något som händer längre fram i berättelsen kan ge ny 

betydelse åt något som skett i början. Varje nyans av Lukas budskap behöver inte vara 

omedelbart uppenbar vid ett första möte med texten. Med hjälp av en rik intertextualitet, som 

speglar hur många texter i LXX själva tycks fungera, kan Lukas ha förväntat sig att 

förståelsen av hans budskap hos läsaren skulle fördjupas och förtydligas över tid, genom en 

pågående kollektiv tolkningsprocess.  

Frågeställningar och tillvägagångssätt 
Utifrån ovan nämnda teori och metod kommer jag att undersöka följande frågor:  

• Hur beskrivs Guds tidsligt och rumsligt avgränsade närvaro bland människor på 

jorden, i berättelsen om Jesus, såsom den framträder i följande scener: bebådelsen i 

Luk 1, Kristi förklaring i Luk 9, samt himmelsfärden enligt Luk 24 och Apg 1? 

• Vad säger Lukas användning av Gudsnärvaromotiv från 2 Mos, i synnerhet från 2 Mos 

24:15-18 och 2 Mos 40:35, i de tre nytestamentliga scenerna, om Guds tidsligt och 

rumsligt avgränsade närvaro i dessa tre scener? 

• Vilken narrativ utveckling, beträffande Gudssnärvaron, kan urskiljas mellan dessa fem 

scener: laggivandet på Sinai i 2 Mos 24, uppfyllandet av tälthelgedomen i 2 Mos 40, 

bebådelsen i Luk 1, Kristi förklaring i Luk 9, samt himmelsfärden enligt Luk 24 och 

Apg 1? 

• Vilken funktion fyller Lukas användning av Gudsnärvaromotiv från de två scenerna ur 

2 Mos, i de tre nytestamentliga scenerna, för den narrativa utvecklingen mellan 

scenerna i fråga? 

För att svara på dessa frågor kommer jag i analysdelen att beskriva en nytestamentlig scen i 

taget, ge en kort bakgrund, analysera den språkliga innebörden i nyckelord utifrån BDAG och 

med hjälp av sekundärlitteratur undersöka samband med de andra scenerna. Först undersöks 

samband med LXX, främst med de ovan nämnda scenerna i 2 Mos i åtanke, sedan till tidigare 

analyserade scener i Luk. Nyckelorden är de vars innebörd förefaller ha betydelse för att 

uppdaga narrativa samband av intresse för undersökningens område. Slutligen kommer jag att 

sammanfatta hur scenerna genom dessa samband framträder i förhållande till varandra, med 

frågan om hur Gudsnärvaron beskrivs i åtanke och försöka besvara frågorna.  

Forskningsöversikt 
Studiet av hur Lukas använder motiv ur 2 Mos på ett sätt som håller samman berättelsen i 

hans verk är inte ett nytt företag. Ett äldre exempel är hur Jindřich Mánek i ”The New Exodus 

in the Books of Luke” (1957) argumenterar för att uttåget ur Egypten utgör grundmönstret för 

Lukas framställning av passionsberättelsen. Hans undersökning tar avstamp i faktumet att 

bland synoptikerna är det endast Lukas som låter profeterna på förklaringsberget tala med 

Jesus om ett ”uttåg” som ska fullbordas i Jerusalem. Mánek lyfter sedan fram flera exempel 

på när beskrivningar av Jesu lidande, död och uppståndelse i Luk ekar av motiv relaterade till 

 
26 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 17. 
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uttåget ur Egypten. Min undersökning av Luk och Apg är inte helt olik Máneks, i det att jag 

spårar vissa motiv ur 2 Mos som återkommande mönster i Luk och Apg.  

     De samband jag ser mellan perikoperna jag arbetar med i denna uppsats är jag förstås inte 

först med att upptäcka. Av den sekundärlitteratur jag undersökt är I. Howard Marshall den 

tidigaste (1978) att påpeka hur användningen av ἐπισκιάζω knyter samman Luk 1 och Luk 9 

och John Nolland först (1989) att påpeka hur verbet knyter samman Luk 1 och 2 Mos 40. 

Nolland visar också samband som kan knyta Jesu löften vid himmelsfärden till Gabriels löften 

vid bebådelsen. Marshall, Nolland och François Bovon (2002) ger sig alla in i diskussionen 

kring hur man bör förstå de hyddor som nämns i Luk 9 och huruvuda det har något med 

tälthelgedomen i 2 Mos, eller kanske Sukkot-högtiden, att göra. Alla pekar de på likheterna 

mellan förklaringsberget och laggivandet på Sinai. Av de tre är Bovon är mest benägen att 

medge möjligheten till att det i hyddorna finns en referens till tälthelgedomen i 2 Mos. 

Nolland och Bovon visar på samband som knyter ihop Kristi förklaring och Kristi 

himmelsfärd med varandra och med 2 Mos. I Nollands fall handlar det om de två männen i 

Luk 9 och Apg 1, i Bovons fall om deras samtalsämne och färden till himmelsfärdsplatsen i 

Luk 24. Edvin Larsson (1983) kopplar molnet vid himmelsfärden i Apg 1 till 

förklaringsberget. Detta låter mig, i ljuset av de ovan nämnda sambanden mellan Kristi 

förklaring och laggivandet på Sinai, skissa fram en tråd av samband från moln till moln och 

berg till berg: Sinai – förklaringsberget – Olivberget. 

     Den teori och metod som beskrivits ovan är vägledande för mig i att skissa på hur de 

samband jag upptäcker med hjälp av sekundärlitteraturen bildar en röd tråd i det lukanska 

narrativet, gällande Guds närvaro beskriven med mönster från 2 Mos. Grunden för den ligger 

hos Tannehill. Gustafsson ger praktiska exempel på dess användning för ett annat, med mitt 

arbete överlappande syfte. Gustafsson visar hur Tannehills narrativa metod kan användas för 

att spåra Lukas användning av olika motiv. Båda belyser dessutom flera av de samband som 

har relevans för min analys, även om ingen av dem följer exakt det spår jag följer i denna 

uppsats. 

     Den första volymen av The Narrative Unity of Luke-Acts är tematiskt snarare än 

kronologiskt indelad, på grund av den framträdande roll som samband mellan olika scener har 

i Tannehills arbete. Detta innebär att Tannehill undersöker motiv från flera av de scener som 

kommer att undersökas i denna uppsats, från olika vinklar i olika delar av hans verk. Till 

exempel behandlas Kristi förklaring både i kapitlen ”Jesus as Preacher and Healer” och ”Jesus 

and the Disciples”, inom ramen för olika utvecklingslinjer i narrativet. Jesu relationer till olika 

karaktärer i narrativet undersöks var för sig, samt Guds syftens utveckling genom narrativets 

skeenden. Även om ingen av de undersökta narrativa linjerna handlar specifikt om hur Guds 

närvaro utvecklas, berörs ämnet indirekt genom de samband Tannehill visar när han tecknar 

Luk och Apg som en sammanhängande berättelse om Jesu uppdrag och roll som Messias. Den 

andra volymen av Narrative Unity (1990) är indelad kronologiskt efter scener i Apg och 

undersöker främst den narrativa linje som består i att apostlarna för vidare Jesu uppdrag. Jag 

har alltså hos Tannehill en förebild i att beskriva hur litterära samband bildar 

sammanhängande trådar i narrativet. 

     Gustafssons avhandling Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology (2019) är 

ett exempel i närtid på bruk av Tannehills metod för narrativ analys. Gustafsson undersöker 

den kristologi som framträder i Luk-Apg som ett sammanhängande narrativ. Särskilt kapitel 

4, ”Christological Themes and Motifs in Luke´s Infancy Narrative and Related Passages” har 

varit viktigt för min analys. Här undersöks nämligen bebådelsen och Kristi förklaring som 
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scener där Anden30 stiger ner, i kombination med att Jesus omnämns som Guds son. 

Gustafsson undersökning av vad Lukas kommunicerar om Jesus genom sambanden i dessa 

scener, till andra scener i Luk och i LXX, ger stöd åt att skildringarna av Guds närvaro i de 

scener jag undersöker stämmer väl överens med varandra. Förhållandet mellan Jesus och 

Guds ”överskuggande” närvaro blir från början viktigt att diskutera som en del i den kedja av 

samband jag försöker få grepp om. Därför snuddar min undersökning ofta vid frågan om 

vilken kristologi som uttrycks hos Lukas, vilket ju är Gustafssons ämne.  

     Utöver den narrativa metoden är redaktionskritikisk undersökning, av vad skillnanderna är 

mellan vad Lukas och de andra synoptikerna säger om Jesus, en framträdande komponent av 

Gustafssons arbete. En essä, med en till viss del redaktionskritisk ingång i undersökandet av 

samband mellan transfigurationsscenen och andra delar av Luk, som jag upptäckt genom 

Gustafsson, är ”The Transfiguration in the Theology of Luke: Some Redactional Links” av 

Allison A. Trites, publicerad i The glory of Christ in the New Testament: studies in 

Christology in memory of George Bradford Caird (1987). Även om redaktionskritik inte är 

mitt fokus, spelar resultaten av redaktionskritiska studier viss roll i analysen nedan. Jag har 

tyvärr inte haft möjlighet att läsa Trites större verk The Transfiguration of Christ: A Hinge of 

Holy History (1994). 

     En artikel med viss betydelse för denna uppsats är ”‘He Saw Heaven Opened’: Heavenly 

Temple and Universal Mission in Luke-Acts” av Nicholas J. Moore, publicerad i New 

Testament Studies, vol. 68 (2021). Moores undersökning av hur templets roll utvidgas till att 

fyllas även av Jesus tas upp i avsnittet om narrativ utveckling i min analys, eftersom den ger 

en ingång i att spåra samband mellan Jesus i Luk och Apg, och uppenbarelsetältet i 2 Mos. 

Analys 

1. Bebådelsen och Vittnesbördstältet 
Det mönsterbildande ordet ἐπισκιάζω dyker upp tre gånger i Luk-Apg31: Luk 1:35, Luk 9:34, 

samt Apg 5:15. Luk 1:35 är en del av den scen jag kommer att kalla bebådelsen, på engelska 

”the annunciation”, som jag inledningsvis fokuserar min undersökning på. Här har ängeln 

Gabriel oväntat kommit med bud om att Maria, trots obefintlig sexuell erfarenhet, ska bli 

gravid och föda Jesus, som ska kallas den högstes son (υἱὸς ὑψίστου) och härska över Israel. 

Maria har i 1:34 ifrågasatt hur den mirakulösa graviditeten som ängeln berättar om ska gå till. 

1:35 beskriver hur ängeln då talar om hur Gud ska handla med henne för att barnet ska bli till 

och få sin mirakulösa identitet som heligt och Guds son.  

GNT5: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ 

δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. 

B2000: Men ängeln svarade henne: ”Helig ande32 skall komma över dig, och den 

Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.” 

 
30 Gustafsson skriver ”the Spirit” med stor bokstav, vilket jag speglar här. I övrigt kommer jag att spegla B2000 
och skriva ”anden” med liten bokstav. 
31 Denna förkortning kommer att motsvara ”Luke-Acts”, men är inte nödvändigtvis ett ställningstagande i 
frågan om hur de hänger ihop.  
32 Eftersom ”ande” står med litet ”a” här kommer jag att konsekvent följa B2000:s exempel. 
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NRSV: The angel said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of 

the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be holy; he 

will be called Son of God. 

ἐπισκιάζω och mörker 
En visuell dimension som utelämnas i B2000:s översättning ”vila över dig”, men som bevaras 

i NRSV:s ”overshadow you” är att Guds handling här verkar ha något med mörker att göra. 

Enligt båda de definitioner av verbet som finns i BDAG har ordet ἐπισκιάζω med mörker att 

göra: ”1. to cause a darkened effect by interposing someth. Between a source of light and an 

object, overshadow, cast a shadow. 2. To cause a darkening, cover.”33 BDAG föreslår här att 

det är den första av dessa närbesläktade innebörder som åsyftas i Apg 5:15, som beskriver hur 

människor hoppas på att det ska ha helbrägdagörande verkan att befinna sig i Petrus skugga. 

Den senare definitionen, som enligt BDAG oftast syftar på ”divine activity such as a cloud 

that indicates the presence of God”, är den man uttyder i både Luk 1:35, Luk 9:34 och 2 Mos 

40:35 i LXX.34 Det är med anledning av den rika inombibliska intertextualitet och 

intratextualitet mellan flera scener, både inom och utom Luk, som ἐπισκιάζω så tidigt i Luk 

uttrycker, som denna undersökning börjar med bebådelsen.  

     BDAG föreslår alltså översättningen ”overshadow” endast i exemplet Apg 5:15, och inte 

när ἐπισκιάζω används med en representation av Guds närvaro som subjekt. Ändå kommer 

jag emellanåt att referera till ordet på svenska som ”överskugga”. Detta val har jag gjort för 

konkretion och för att göra rättvisa åt att ordet ändå har med mörker att göra, även när det 

används enligt den andra definitionen enligt BDAG. Dessutom har man i både NETS och 

NRSV valt ”overshadow” som översättning av ἐπισκιάζω i de verser jag tar upp. När jag 

skriver om ett ”överskuggande” betonar jag alltså sambandet mellan Luk 1 och 2 Mos 40. 

ἐπισκιάζω och Guds närvaro i tid och rum 
Marshall, liksom Gustafsson noterar likheten mellan hur den gudomliga närvaron beskrivs i 

Luk 1:35 och i Luk 9:34. Dessutom menar de att innebörden av δύναμις ὑψίστου i Luk 1:35 

överensstämmer med hur Guds närvaro framträder som ett moln i Luk 9:34, 2 Mos 24:15-16, 

samt 2 Mos 40:34-38.35 Detta samband kommer att bli föremål för närmare undersökning. 

Frågan om ifall det gemensamma ordvalet i dessa verser, där Guds platsspecifika närvaro 

beskrivs, innebär att de senare verserna refererar tillbaka till de tidigare, och vad referenserna 

i så fall kan ha med författarens intention att göra, ska vi också återvända till. Till att börja 

med ställer vi frågan: Utgör 2 Mos 40:35 ett prenarrativ i förhållande till Luk 1:35? Låt oss 

titta närmare på 2 Mos 40:35: 

LXX: καὶ οὐκ ἠδυνάσθη Μωυσῆς εἰσελθεῖν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ὅτι 

ἐπεσκίαζεν ἐπ᾽ αὐτὴν ἡ νεφέλη καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη ἡ σκηνή.  

NETS: And Moyses was unable to enter into the tent of witness, because the cloud 

was overshadowing it, and the tent was filled with the glory of the Lord. 

Bakgrunden till detta är att Mose, som av Israels Gud givits auktoritet som hans profet att leda 

Israels ättlingar ur slaveri i Egypten (2 Mos 3), under deras ökenvandring mottagit 

 
33 BDAG, 3e uppl, s.v. ἐπισκιάζω, 378–379. 
34 BDAG, 3e uppl, s.v. ἐπισκιάζω, def. 2, 378–379. 
35 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 70-71. Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite 
Christology, 64. 
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instruktioner av denna Gud, då han gjort sig närvarande i ett moln på berget Sinai.36 Till 

instruktionerna hör att israeliterna ska bygga ett tält, där Gud ska göra sig närvarande för att 

under särskilda omständigheter möta israeliterna där, genom prästerliga ombud. De 

detaljerade instruktionerna för uppförandet av detta tält sträcker sig över sju kapitel, 2 Mos 

25–31. Gud förklarar i början av instruktionerna sitt syfte med tältet, i 2 Mos 25:8: 

LXX: καὶ ποιήσεις μοι ἁγίασμα, καὶ ὀφθήσομαι ἐν ὑμῖν· 

NETS: And you shall make a holy precinct for me, and I shall appear among you.  

Guds syfte med tältet är alltså att möjliggöra sin närvaro hos sitt utvalda folk. Detta är viktig 

information, med tanke på att syften knyter samman berättelser och att Guds syfte har en 

särskilt central roll i Luk, enligt Tannehill.37 Den översättning av τῆς σκηνής τῆς μαρτυρίας 

jag vill föreslå är ”vittnesbördstältet”, vilket speglar NETS. På så sätt framhävs också en 

intertextuell koppling till himmelsfärdsscenen, som undersöks längre fram. Att Lukas ofta 

verkar associera Guds närvaro till vittnesbörd kommer att bli viktigt. Dessutom finns ordet 

”testimony” i alla BDAG:s defintioner av μαρτυρία: de handlar alla om olika sorters 

vittnesbörd.38  

     Scenen, vars beskrivning vers 40:35 ingår i, är den avslutande i 2 Mos: Herrens härlighet 

uppfyller den till slut färdigställda helgedomen, i form av ett moln. Guds överskuggande 

närvaro kommer alltså ner på jorden, som ett klimaktiskt slut på 2 Mos. Det tycks utgöra en 

avgörande del av Jesu ”bakgrundshistoria” i Luk. Nolland noterar att Lukas genom orden 

δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι liknar Marias upplevelse av Guds kraft vid hur Gud gör sig 

närvarande i det jag kallar vittnesbördstältet.39  

Jesus och Israels folk 
Utöver likheten i ordval, talar Israels folks centrala betydelse för händelserna i både 2 Mos 

och Luk 1 för att det tidigare kan betraktas som ett prenarrativ för det senare. Guds handlande 

med Maria, som det beskrivs i Luk 1, berör hela Israels folk: ängeln förutspår att hennes barn 

ska få ”Davids tron” (vers 32) och ”härska över Jakobs hus för evigt” (vers 33). Dessutom, 

som vi ska se, dyker Mose upp vid ett moln av Gudsnärvaro på en bergstopp i Luk, vid nästa 

tillfälle vi möter verbet ἐπισκιάζω.  

     Jag har ovan påpekat möjligheten att Lukas, genom att välja samma ord om Guds 

handlande med Maria som används i 2 Mos om hur Gud gör sig närvarande i vittnebördstältet, 

vill likna dessa händelser vid varandra. Om så är fallet skulle det kunna innebära att Guds 

syfte med Jesus enligt Lukas, överensstämmer med Guds syfte med vittnesbördstältet: att Gud 

ska göra sig närvarande hos sitt folk. Att Jesus enligt Lukas har en viktig roll att spela för 

Israels folk och politiska situation är redan fastställt. I scenerna som undersöks efter denna 

kommer vi se att Guds närvaro upprepade gånger relateras till vittnesbörd om Jesus som Guds 

son. Marshall, Bovon och Gustafsson uppmärksammar ett stråk av samband,41 som möjligen 

ger stöd åt att Guds syfte med Jesus överensstämmer med Guds syfte med vittnesbördstältet, 

enligt Lukas: Likheterna mellan bebådelsen och Immanuelsprofetian i Jes 7:14. Att Lukas 

 
36 Mose möter Gud på berget i ett moln, ett antal gånger, i kapitlen 19, 20, 24, 32 och 34. Av dessa kommer 
fokus längre fram i denna undersökning ligga på exemplet i 2 Mos 24, där parallellerna till Luk är särskilt tydliga. 
37 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol 1., 2. 
38 BDAG, 3e uppl, s.v. μαρτυρία, 618-619. 
39 Nolland 1989, Word Biblical Commentary: Luke 1-9:20. Vol. 35a, 54, 59. 
41 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 60-61. Bovon 2002, Luke 1, 44. 
Marshall 1978, The Gospel of Luke, 66, 68. 
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hänvisar till profetian om Immanuel, ”Gud med/bland oss”, skulle upprepningen av παρθένος, 

”jungfru” eller ”ung kvinna”, samt likheten mellan Luk 1:31 och Jes 7:14, kunna tyda på. 

Denna möjlighet styrks också av att associationer mellan Jesu födelse och Jes 4:14 även fanns 

på andra håll i den tidiga kyrkan, vilket blir uppenbart i Matt 1:18-25. Om denna profetia 

anspelas på, skulle det tillsammans med ordvalet ἐπισκιάζω, kunna visa på att Lukas tecknar 

Jesu tillblivelse med 2 Mos 40:35 och syftesförklaringen i 2 Mos 25:8 i åtanke: att Gud ska 

träda fram bland sitt folk. Här är dock värt att notera att Nolland, som inte är främmande för 

att det kan finnas en parallell mellan Maria och tälthelgedomen, inte är lika benägen att se en 

anpelning på Jes 7:14 i bebådelsen, utan snarare på 1 Mos 16:11.42 Jag har dock svårt att se 

varför det ena nödvändigtvis skulle utesluta det andra. 

     Om Lukas liknar Maria vid vittnesbördstältet, i beskrivningen av hur hon blir havande med 

Jesus, måste en uppenbar, men viktig skillnad noteras: Vittnesbördstältet är Israels helgedom, 

medan Maria är en jungfru ”av Davids hus”. Kan det vara så att Lukas både liknar Maria vid 

tältet, och kontrasterar henne med det? Tannehill noterar att Lukas på flera ställen samtidigt 

liknar Jesus vid olika förebildsgestalter i LXX och kontrasterar dem med honom, för att visa 

hur Jesus överträffar sina föregångare. Så gör Lukas t.ex. med Jesus och Elia.43 Om Lukas gör 

något liknande med Maria (och följaktligen Jesus) och vittnesbördstältet skulle likheten, i 

ljuset av tältets syfte enligt 2 Mos 25:8, kunna ligga i att Gud gör sig närvarande hos båda. 

Skillnaden skulle kunna ligga i att när Gud överskuggar Maria som han överskuggade 

helgedomen, närvarar han inte bara ἐν, i bemärkelsen ”mitt bland” sitt folk, utan kanske till 

och med ἐν, i bemärkelsen ”i”, två individer ur Israels folk: Maria och Jesus. På så vis 

kommer Gud ännu närmare sitt folk, och vittnesbördstältet framstår som ett förebådande av 

Jesus, på ett sätt som motsvarar hur t.ex. vissa profeter förebådade Jesus: som både förebild 

och motbild. Frågan om förhållandet mellan Jesus och vittnesbördstältet diskuteras vidare i 

uppsatsens andre och fjärde del. Möjligheten att Lukas försöker presentera Jesus som en 

motsvarighet till det tält där Gud gör sig närvarande föreslår Bovon, men då inom ramen för 

en utläggning av Luk 9:33.44 

När uppfylls Gabriels löften? 
Det är oklart exakt när det överskuggande som ängeln Gabriel utlovar inträder. Det tycks inte 

ske i någon ”scen” där läsaren får vara med. Vi får gissa när det sker i förhållande till 

scenerna i Luk 1. Huruvida löftet om att Jesus ska kallas ”helig” och ”Guds son” åsyftar något 

särskilt tillfälle, eller ifall det är en mer allmänt hållen utsaga kan vi inte heller vara helt säkra 

på. Gustafsson belyser dock hur det här etableras en struktur, där andens nedstigande relateras 

till att Jesus omvittnas som Guds son. Denna struktur återkommer vid Jesu dop och vid Kristi 

förklaring,45 som vi ska undersöka härnäst. 

2. Kristi förklaring och Mose på Sinai 
Den scen som andra delen av analysen börjar med kommer att benämnas som både ”Kristi 

förklaring” och ”transfigurationen”. Den första benämningen är vanlig på svenska och lägger 

fokus på vad Gud kommunicerar om Jesus. Den andra har jag approprierat från den vanliga 

benämningen på engelska ”the transfiguration”, som istället lägger fokus på vad som händer 

 
42 Nolland 1989, Word Biblical Commentary: Luke 1-9:20. Vol. 35a, 51, 58. 
43 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 230. 
44 Bovon 2002, Luke 1, 378. 
45 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 64-65. 
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med Jesus i scenen, från lärjungarnas perspektiv. ”Kristi förklaring” lägger betoning på 

budskapet, medan ”transfigurationen” är mer målande. Jag använder båda namnen eftersom 

båda fångar in viktiga aspekter av scenen, samt för den språkliga variationens skull. 

Luk 9:28 Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och 

gick upp på berget (ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος) för att be. 29 Medan han bad förvandlades hans 

ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. 30 Och två män samtalade med honom. 

Det var Mose och Elia 31 som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur 

världen (τὴν ἔξοδον αὐτοῦ), som han skulle fullborda i Jerusalem (πληροῦν ἐν 

Ἰερουσαλήμ). […] 33 När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: »Mästare, 

det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor (σκηνὰς), en för dig och en för Mose 

och en för Elia« – han visste inte vad han sade. 34 Men medan han talade kom ett moln 

(νεφέλη) och sänkte sig över (ἐπεσκίαζεν) dem, och när de försvann (εἰσελθεῖν) i 

molnet blev lärjungarna förskräckta.” 35 En röst hördes ur molnet: »Detta är min son (ὁ 

υἱός μου), den utvalde (ὁ ἐκλελεγμένος). Lyssna till honom (αὐτοῦ ἀκούετε)«, 36 och 

när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den 

tiden berättade de ingenting för någon. 

NRSV avviker nämnvärt i följande verser: 

31 ”They appeared in glory and were speaking of his departure, which he was about to 

accomplish at Jerusalem.”  

[…] 33 ”Just as they were leaving him, Peter said to Jesus, “Master, it is good for us to 

be here; let us make three dwellings, one for you, one for Moses, and one for Elijah”—

not knowing what he said.” 
 34 ”While he was saying this, a cloud came and overshadowed them; and they were 

terrified as they entered the cloud.”  

Medan B2000 har givit ”uttåget” en bestämning som inte finns i den grekiska texten, ”ur 

världen”, har man i NRSV inte lagt till någon bestämning. Där B2000 har valt ”försvann” har 

NRSV valt ”entered”. Ingen av definitionerna av εισέρχομαι i BDAG implicerar ett 

försvinnande, utan har snarare att göra med att träda in i något/någon, alternativt använt om 

händelser som inträffar.47 I B2000 verkar man ha prioriterar att hjälpa läsaren föreställa sig 

scenen, över den konkreta innebörden.  

ἐπισκιάζω och σκηνή återvänder 
Som vi redan sett föreslår BDAG och Gustafsson48 att ἐπισκιάζω här har samma eller 

liknande betydelse som den i Luk 1 och 2 Mos 40. Det beskriver alltså det sätt på vilket Gud 

närvarar, t.ex. i form av ett moln. Denna gång framträder faktiskt, likt i 2 Mos 40, νεφέλη, ett 

moln, som subjekt för ἐπισκιάζω. I just denna scen, som har motsvarigheter i Matt 17:5 och 

Mark 9:7, föreslår BDAG att molnet fungerar som ett tecken på Guds närvaro49, vilket 

ytterligare bekräftar likheten med 2 Mos 40. Möjligen kan vi därför tala om 2 Mos 40 som ett 

prenarrativ även åt Luk 9.  

     Kan även nämnandet av σκηνή i både Luk 9 och 2 Mos 40 bekräfta att 2 Mos 40 fungerar 

som prenarrativ till Luk 9? BDAG räknar hyddorna som nämns i Luk 9:33 och 

vittnesbördstältet i 2 Mos under besläktade, men olika definitioner, 1a respektive 1b.50 Enligt 

 
47 BDAG, 3e uppl, s.v. εισέρχομαι, s.293–294. 
48 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 64. 
49 BDAG, 3e uppl, s.v. νεφέλη, ης, ἡ, s. 670. 
50 BDAG 3e uppl, s.v. σκηνή, def 1., s. 928. 
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denna första definition betecknar σκηνή ofta ett tillfälligt skydd, i kontrast till stabila 

byggnader.51 Det kan vara så att ordet används på olika sätt. I 2 Mos rör det sig om något som 

uppförts för kultiska ändamål efter Guds befallning, medan det i Luk 9 är Petrus som på eget 

bevåg föreslår att de ska uppföra hyddor.  

     Förslaget om att bygga hyddor tycks avfärdas av berättaren: Petrus ”visste inte vad han 

sade”. Huruvida berättarens kommentar ska uppfattas som avfärdande eller ej återkommer vi 

till, men att förslaget inte bejakas av vare sig Jesus eller någon annan auktoritet i berättelsen 

skulle kunna tyda på det. Tannehill uppfattar det som att vad som avfärdas är implikationen i 

Petrus förslag, att Mose och Elia och Jesus skulle vara av samma rang. I så fall fungerar 

rösten ur molnet som en korrektion åt Petrus: Jesus har en speciell status som de två 

profeterna inte delar.52 

     Marshall menar att det är osannolikt att den typ av tält som åsyftas skulle vara av samma 

slag som det tält åt Gud som byggs i 2 Mos. Han förordar istället att tolka talet om tre hyddor 

som en anspelning på samma motiv som Sukkot-högtiden: Israels folk bodde i hyddor under 

ökenvandringen.53 Även Bovon lyfter fram möjligheten att talet om hyddor anspelar på 

lövhyddemotivet. Han påpekar dock att man i judendomen redan på tiden då evangeliet skrevs 

gärna associerade dessa hyddor till tältet för Guds närvaro. Bovon ser alltså inget 

motsatsförhållande mellan dessa två tolkningar av σκηνή, tvärtom.54 Om det anspelas på 

Sukkot-hyddor i vad Petrus säger, talar det för giltigheten i att se samband mellan Petrus tre 

hyddor och den tälthelgedom som Mose på Sinai instrueras att bygga.  

     Berättarens kommentar behöver varken för Bovon eller Marshall innebära att det skulle 

vara fel av Petrus att tänka på hyddor i den givna situationen. Med anledning av de ”eviga 

hyddor”, τὰς αἰωνίους σκηνάς, som nämns i Luk 16:9, föreslår Marshall att Petrus vill bygga 

jordiska motsvarigheter till de tre himmelska väsendenas himmelska boningar. På så sätt, 

tänker sig Marshall, vill Petrus förlänga deras vistelse på jorden, vilket är vad som avvisas i 

berättarens kommentar.55 Det kan tyckas märkligt att Marshall förordar en sådan tolkning 

samtidigt som han avvisar kopplingen till tälthelgedomen, med tanke på att även 

vittnesbördstältet kan uppfattas som en jordisk motsvarighet till en himmelsk förlaga. Att en 

sådan uppfattning fanns i den tidiga kyrkan framgår av hur 2 Mos 25:9 och 25:40 tolkas i Heb 

8:1-5. Att den finns även hos Lukas skulle Apg 7:44 kunna tyda på. Berättarens kommentar 

skulle, enligt Bovon, kunna handla om att ingen hydda byggd av människohand är nödvändig 

eftersom Jesus själv blir platsen för Guds närvaro, vilket Petrus inte helt begripit än.56  

     Man kan med Bovon sträcka sig till att Jesus porträtteras som ett nytt vittnesbördstält, eller 

som Marshall nöja sig med att Petrus anspelar på hyddorna under ökenvandringen och de 

eviga boningarna i Luk 16:9. I båda fallen framträder utifrån Petrus förslag 2 Mos 40 och hela 

2 Mos allt tydligare som prenarrativ till denna scen. Motiven med jordiska tält efter himmelsk 

förlaga och Jesus som den som bärare av Guds närvaro möts i Nicholas J. Moore:s läsning av 

Luk och Apg, vilket vi ska återkomma till i analysens fjärde del. Det är här värt att nämna att 

Nolland varken skriver under på kopplingen till tälthelgedomen eller till Sukkothyddor, med 

tanke på vilken typ av material som måste funnits att göra hyddor av på berget. Han ser inte 

heller någon tydlig anledning till att Petrus skulle ha uppfattat vare sig Jesus, Mose eller Elia 

 
51 BDAG 3e uppl, s.v. σκηνή, def 1., s. 928. 
52 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1., 23, 213, 224, 230. 
53 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 386. 
54 Bovon 2002, Luke 1, 378. 
55 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 386-387. 
56 Bovon 2002, Luke 1, 378. 
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som säten för gudomlig närvaro (trots molnet i nästa vers). Istället uppfattar han Petrus förslag 

som inget annat än ett försök att förlänga den himmelska upplevelsen.57 Här kan man dock 

invända med Bovon: skillnaden i material inte hindrade judar under antiken att se samband 

mellan lövhyddor och Guds boning. 

Transfigurationen och laggivandet 
Utöver 2 Mos 40 kan vi även se spår av andra ställen i 2 Mos runt om i denna perikop. Bland 

annat den scen jag kallar ”laggivandet på Sinai”,58 som beskrivs i 2 Mos 24:15-18, skymtar 

som prenarrativ för Luk 9:28-36. Marshall menar att parallellen till 2 Mos 24 är starkare än 

parallellen till 2 Mos 40 och Luk 1:35, även om han lyfter fram alla dessa samband.59 I de 

verser som föregår 2 Mos 24:15 har Mose blivit instruerad av Gud att möta honom på 

bergstoppen och lämna flertalet av de som följt honom kvar. Han tar endast med sig Josua 

ända upp.  

LXX: 15 καὶ ἀνέβη Μωυσῆς καὶ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ὄρος, καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὸ 

ὄρος. 16 καὶ κατέβη ἡ δόξα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα, καὶ ἐκάλυψεν αὐτὸ ἡ νεφέλη 

ἓξ ἡμέρας· καὶ ἐκάλεσεν κύριος τὸν Μωυσῆν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐκ μέσου τῆς 

νεφέλης. […] 18 καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὸ μέσον τῆς νεφέλης καὶ ἀνέβη εἰς τὸ 

ὄρος καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας.  

NETS: 15 And Moyses and Iesous went up into the mountain, and the cloud covered 

the mountain. 16 And God’s glory descended upon the mountain, Sina, and the cloud 

covered it for six days, and the Lord called Moyses on the seventh day from the midst 

of the cloud. […] 18 And Moyses entered into the midst of the cloud and went up 

into the mountain, and he was there on the mountain for forty days and forty nights.  

Bovon hävdar att anspelningarna på 2 Mos 24 genom sceneriet i Luk 9:28-36 är så uppenbara 

att ingen judisk läsare kan ha missat dem.60 I både 2 Mos 24 och Luk 9:28-36 har ett fåtal 

utvalda personer avskilts till att gå upp på ett berg, där de får ett meddelande av Gud i ett 

moln. Mose figurerar dessutom på bergstoppen i båda berättelserna. LXX återger hur Josua, 

på grekiska ᾿Ιησοῦς, också befinner sig på bergstoppen med Mose i 2 Mos 24:15: καὶ ἀνέβη 

Μωυσῆς καὶ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ὄρος, καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὸ ὄρος. I min översättning: ”Och 

Mose och Josua/Jesus steg upp på berget och molnet beslöjade berget.” Namnet ᾿Ιησοῦς är 

den grekiska varianten av det hebriska   ע  Alltså kan vi notera hur bland andra Mose 61.ְיהֹושֻׁ

figurerar tillsammans med en Jesus på en bergstopp där ett moln manifesterar Guds närvaro, i 

både 2 Mos 24 och Luk 9. Ser man vidare bland de olika Gudsuppenarelserna på Sinai i 2 

Mos kan man som Nolland observera kopplingen mellan lärjungarnas skräck när de träder in i 

molnet och Israels folks skräck inför Gudsmolnet på Sinai.62 

       Flera saker talar för att det inte bara finns en typologisk koppling mellan Josua och Jesus i 

denna scen, utan kanske ännu mer mellan Jesus och Mose. Med Nolland lyfter Gustafsson 

bergsbestigandet och mötet med Gud i ett moln, samt utväljandet av ett fåtal följeslagare ur en 

större lärjungaskara, som kopplingar mellan Jesus på berget i Luk 9 och Mose på berget i 2 

 
57 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 9:21-18:34, vol. 35b, 500-501. 
58 Som behandlats ovan är det dock möjligt att tala om flera scener där Mose tar emot en lag av Gud på Sinai i 2 
Mos.  
59 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 387. 
60 Bovon 2002, Luke 1, 374.  
61 BDAG, 3e uppl, s.v. ᾿Ιησοῦς, 471. 
62 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 9:21-18:34, vol. 35b, 501. 
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Mos 24.63 Gustafsson tar, liksom Marshall, även upp likheten mellan hur Moses utseende 

förändras i 2 Mos 34:29-35 och hur Jesu utseende förändras i Luk 9:29, som ett uttryck för 

typologin.64 Denna text hänger samman med 2 Mos 24:15-18, på så sätt att om den tidigare 

texten handlar om Moses bergsbestigande för att möta Gud i ett moln, handlar 2 Mos 34:29-

35 om konsekvenserna av Moses bergsvistelser.  

       Gustafsson lyfter också ett typologiskt samband mellan Jesus och Elia. Med Marshall 

påpekar han att Elia, liksom Mose, under Luk:s tillkomsttid var föremål för förväntningar om 

att han skulle återvända i den yttersta tiden, samt ha del i återupprättandet av Israel.65 Nolland 

påpekar att både Mose och Elia mött Gud på berg, i 2 Mos 24 respektive 1 Kung 19, precis 

som Jesus gör i Luk 9.66 Vidare påpekar Nolland att Jesus i Luk 24 och Apg 1 likt Elia i 2 

Kung 2:9-10 utlovar helig ande till efterträdare precis innan sin himmelsfärd.67 Jesus står 

alltså enligt Luk 9:30 tillsammans med två profeter han liknas vid och vars närvaro signalerar 

både den yttersta tiden och Israels annalkande återupprättelse. Både Gustafsson och Tannehill 

påpekar att Jesus förväntas uppfylla dessa profeters roller, men att Jesus också står vid sidan 

av dem och är på så sätt inte identisk med någon av dem. Dessutom förklaras han överträffa 

dem.68 Tannehill tar upp exempel, såsom Luk 9:61-62, på hur Jesus samtidigt tycks liknas vid 

och kontrasteras mot Elia.69 Vidare förklarar Bovon, och med honom Gustafsson, möjligheten 

att Moses och Elias närvaro med Jesus hänvisar till hur hela den judiska skriftkanon som var 

bekant för (delar av) Luk:s läsare, ”Mose och profeterna” (Luk 24:27, 24:44) vittnar om Jesus. 

Denna kanon börjar nämligen med Moseböckerna, och Elia är den sista profeten som nämns 

(Mal 4). Att författaren tycks ha valt just ordningen ”Mose och Elia”, i konstrast till hur det är 

formulerat i Mark, ger stöd åt denna uppfattning.70 Jag vill föreslå att den möjliga referensen i 

vad rösten säger i 9:35 till psalm 2, som Gustafsson uppmärksammar,71 också skulle kunna 

bekräfta att hela Skriftens vittnesbörd, såsom författaren känner den, närvarar i Kristi 

förklaring. I Luk 24:44 sammanfattas denna kanon som ”Mose lag, profeterna och psalmerna” 

och i denna scen ser vi alltså representanter för var och en av dessa skriftkategorier.  

Förebådas den yttersta tiden? 
Som nämnts ovan cirkulerade förväntningar om att både Mose och Elia skulle komma tillbaka 

i den yttersta tiden. I samband med att vi fått veta att ”några av dem som står här skall inte 

möta döden förrän de har sett Guds rike” (Luk 9:27) skulle profeternas närvaro därför kunna 

tala för att det som sker på förklaringsberget är ett förebådande av den yttersta tiden. 

Ytterligare stöd för att Kristi förklaring förebådar just den yttersta tiden, är Allison Trites 

argumentation för detta: I Luk beskrivs Jesu utseende vid transfigurationen (Luk 9:29) 

 
63 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 72. Nolland 1993, Word Biblical 
Commentary: Luke 9:21-18:34, vol. 35b, 498. 
64 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 72. Marshall 1978, The Gospel of 
Luke, 383. 
65 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 42-45. Marshall 1978, The Gospel of 
Luke, 380, 384.  
66 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 9:21-18:34, vol. 35b, 498. 
67 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 18:35-24:53, vol 35c, 1220-1221, 1228-1229. 
68 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 72-74. Tannehill 1986, The Narrative 
Unity of Luke-Acts, vol. 1., 23, 213, 224, 230. 
69 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 230. 
70 Bovon 2002, Luke 1, 370, 376. Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 71, 74. 
71 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 68-69. 
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likadant som Människosonens vid dennes ankomst i den yttersta tiden (Luk 17:24).72 

Dessutom kommer moln, i singular, i Luk 21:27 att relateras till Människosonens ankomst i 

den yttersta tiden, vilket skiljer sig från motsvarande utsaga hos Markus. Trites såväl som 

Nolland observerar att detta ytterligare bekräftar kopplingen mellan Kristi förklaring och 

parousian hos Lukas.73 Till samma tråd av samband skulle även Luk 12:54 kunna räknas, där 

molntydning jämförs med att tolka den yttersta tidens tecken. I avsnittet om himmelsfärden 

ska vi undersöka möjligheten att moln relateras till den yttersta tiden även i Apg 1:11. 

     Även Tannehill noterar hur den transfigurerade Jesus i Luk 9 verkar liknas vid Jesus i den 

yttersta tiden, men han baserar detta istället på en jämförelse mellan hur ordet δόξα används i 

9:32 och 24:26. Lärjungarna, menar Tannehill, ser alltså den transfigurerade Jesus så som han 

kommer framträda när han kommer tillbaka i den yttersta tiden.74 Frågan om transfigurationen 

som ett förebådande av, och alltså prenarrativ åt himmelsfärden, ska vi återvända till. Så här 

långt kan vi konstatera att Mose och Elia, på berget med molnet, pekar bakåt på det 

gammaltestamentliga75 prenarrativet, och framåt mot den yttersta tiden. 

Åter till Sinai 
I Luk 9:34 står det att några, antingen Mose och Elia, lärjungarna, eller alla närvarande76 

”trädde in i molnet” (min översättning). NRSV verkar beskriva det som att det är lärjungarna 

som träder in i molnet: ”they were terrified as they entered the cloud”. B2000 verkar hålla den 

första tolkningsmöjligheten öppen: ”Medan han (Petrus) talade kom ett moln och sänkte sig 

över dem (vilket skulle kunna syfta tillbaka på Mose och Elia, som Petrus nyss nämnt) och 

när de (profeterna eller/och lärjungarna) försvann in i molnet blev lärjungarna förskräckta.” 

Att det är just lärjungarna som blir förskräckta har B2000 lagt till. Syftningen är inte glasklar i 

grundtexten. Enligt Marshall är det tydligt att åtminstone Jesus och profeterna överskuggas 

och träder in i molnet. Osäkerheten rör huruvida det även sker med lärjungarna.77 Vilken 

läsning man än beslutar sig för är det dock möjligt att se en direkt parallell till 2 Mos 24: Till 

de som trädde in, εἰσελθεῖν/εἰσῆλθεν, i molnet, τὴν νεφέλην, eller ”molnets mitt”, τὸ μέσον 

τῆς νεφέλης, hör antingen i båda fallen de som besteg berget, eller Mose i båda fallen. 

       I Luk 9:35, efter att antingen några av de närvarande eller alla närvarande trätt in i 

molnet, hörs en röst ur molnet. I 2 Mos 24:16 ropar Gud till Mose ur molnet, varpå Mose i 

vers 18 träder in i molnet, som ett svar på röstens inbjudan, för att ta emot kultiska föreskrifter 

av Guds röst i molnet. Det är dessa föreskrifter som beskrivs i kapitel 25–31 och som 

inledningsvis kretsar kring hur vittnesbördstältet ska utformas. I båda berättelserna sker alltså 

ett inträde i Guds närvaros moln, i anslutning till att en röst hörs ur molnet (om än i olika 

ordning). Budskapet från rösten i molnet skiljer sig åt: I 2 Mos är det instruktioner för 

uppförandet av helgedomen som ska möjliggöra Guds konkreta närvaro hos hans utvalda folk. 

I Luk 9 är ärendet Jesu identitet som Guds son och utvalde: Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ 

 
72 Trites 1987, ”The Transfiguration in the Theology of Luke”. The glory of Christ in the New Testament: studies 
in Christology in memory of George Bradford Caird, 80.  
73 Trites 1987, ”The Transfiguration in the Theology of Luke”. The glory of Christ in the New Testament: studies 
in Christology in memory of George Bradford Caird, 80-81. Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 9:21-
18:34, vol. 35b, 490.  
74 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 223. 
75 Jag är medveten om att termen ”gammaltestamentlig”, applicerat på en grupp texter, inte är en benämning 
vi kan förvänta oss att Lukas eller hans läsare skulle ha en precis motsvarighet till. 
76 Gustafsson (2019) menar att syftningen bör förstås som att åtminstone lärjungarna, men troligtvis även 
Jesus, Mose och Elia åsyftas. Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 64. 
77 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 387. 



17 
 

ἐκλελεγμένος (Luk 9:35). Ändå kan vi av vad som hittills framställts ana anspelningarna på 2 

Mos 24 (och framåt) och möjligheten att Lukas lånat det som ett mönster åt beskrivningen av 

Jesus på härlighetens berg. I avsnittet om narrativ utveckling kommer en intressant möjlighet 

att undersökas: Tänk om inte bara beskrivningarna av Guds närvaro i molnet på Sinai och på 

förklaringsberget överlappar med varandra, utan även innehållet i de två olika budskapen från 

Gud, inom ramen för Lukas narrativ? 

       Låt oss för en stund återvända till Petrus förslag om att bygga hyddor. Vittnesbördstältet 

omnämns upprepade gånger som σκηνή i 2 Mos 25-31, där dess byggnadsinstruktioner 

beskrivs, varav hela 21 gånger i kapitel 26. Instruktionerna i 2 Mos 25-31 tycks ges under det 

att Mose befinner sig på bergstoppen hos Gud under 40 dagar, vilket omnämns i 2 Mos 24:18. 

Trots att Lukas berättare påpekar att Petrus inte visste vad han sade, är det inte särskilt 

konstigt att σκηνὰς påtalas, ifall 2 Mos 24 verkligen fungerar som prenarrativ åt Luk 9:28-36. 

Är det möjligtvis så att berättarens kommentar i Luk 9:33, snarare än ett avfärdande, bör 

uppfattas som något i stil med: ”Petrus förstod inte själv hur väl hans association till 2 Mos 

stämde med situationen han befann sig i”? Det är först i Luk 24:45 som det står att lärjungarna 

kunde förstå skrifternas vittnesbörd om Jesus. Kanske understryker berättarens kommentar i 

Luk 9:33 att även om Petrus, genom sitt förslag att resa tält, tycks associera Kristi förklaring 

till laggivandet på Sinai, så ska läsaren inte tro att Petrus förstod sambandet fullt ut än. 

Lärjungarnas insikt i Skriftens förutsägelser om Jesus kommer vid ett senare tillfälle. En 

liknande kommentar från berättaren dyker upp strax efter Kristi förklaring: När Jesus i Luk 

9:44 förutsäger Människosonens lidande kommenterar berättaren i 9:45 att lärjungarna inte 

förstod Jesus. 

ἔξοδος 
Ännu en bekräftelse av att 2 Mos, i sin helhet, utgör prenarrativ åt Luk 9:28-36, skulle kunna 

finnas i vers 31 där det står att Jesus, Mose och Elia ”talade om hans uttåg”, ἔλεγον τὴν 

ἔξοδον αὐτοῦ (Luk 9:31). Även på Lukas tid var 2 Mos känd som ἔξοδος. Om nu Lukas i 

denna scen anspelar på 2 Mos, skulle ordvalet kunna uppfattas som ett sätt att uppmärksamma 

den med LXX förtrogna läsaren på likheterna. Att de andra synoptiska evangelierna saknar 

detta ordval skulle kunna tyda på att τὴν ἔξοδον αὐτοῦ är en medveten referens. Tannehill 

menar att Jesu uppdrag genom detta ordval jämförs med Israels uttåg ur Egypten (ett 

huvudämne för 2 Mos) och beskrivs som dess fortsättning och fullbordan. Därtill räknar 

Tannehill detta ställe till ett av många som beskriver ett typologiskt förhållande mellan Mose 

och Jesus: Jesus ska leda ett uttåg, liksom Mose gjorde det. Vidare beskriver Tannehill hur 

sammanfattningen av samtalet mellan Jesus, Mose och Elia pekar frammåt mot Jesu lidande, i 

de förföljda profeternas fotspår, vilket sätter in scenen i Luk:s övergripande berättelse.78 Detta 

påpekas även av Gustafsson. Utifrån parallellen mellan uttåget som ska fullbordas i Jerusalem 

enligt 9:31 och upptagandet till himlen, för vars skull Jesus reser mot Jerusalem enligt 9:51, 

föreslår Gustafsson att samtalet även pekar framåt mot uppståndelsen och himmelsfärden.79 

Därför kommer vi ha anledning att återvända till 9:31 när vi undersöker himmelsfärden i Luk 

och Apg. Även Bovon uppfattar ordvalet som pekande framåt mot Jesu död, uppståndelse och 

himmelsfärd. Han medger möjligheten till att det även hänvisar till uttåget i Egypten, men 

formulerar sig något försiktigare om det. Något av särskilt intresse är dock att han ser stöd för 

att himmelsfärden är en del av vad ”uttåget” här syftar på, i de ord som resan till platsen för 

 
78 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 97-99, 223-224. 
79 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 73. 
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Jesu himmelsfärd beskrivs med i Luk 24:50. Här, menar Bovon, läggs nämligen betoning på 

att Jesus leder lärjungarna ”ut”, ἔξω.80 Denna koppling kommer vi därför ha anledning att 

återvända till i analysens tredje del. 

     Marshall räknar upp fyra olika möjligheter för vad ἔξοδος här kan syfta på. För det första 

kan det syfta på Jesu död, rätt och slätt. För det andra kan det inkludera även hans 

uppståndelse och himmelsfärd. I så fall har uttåget himlen som mål. För det tredje skulle det 

kunna syfta på Jesu död som frälsningsgärning (för folket). Endast med denna tolkning 

medger Marshall att uttåget presenteras som en upprepning av uttåget ur Egypten, så att Jesus 

liknas vid Mose. För det fjärde kan det åsyfta hela Jesu liv som en väg som når sin fullbordan 

i Jerusalem. Trots att han gör denna uppdelning menar Marshall att flera av dessa 

tolkningsmöjligheter kan vara giltiga samtidigt. Han ser dock syftningen på Jesu död som 

frälsningsverk och därmed som upprepning av uttåget ur Egypten, som särskilt framträdande. 

Att Jesus ska ”fullborda”, πληρόω, sitt uttåg i Jerusalem kan enligt Marshall antingen åsyfta 

ett fullbordande av Mose lags förutsägelser om Jesus, eller att han helt enkelt ska fullgöra sitt 

uppdrag.81 

     Genom att talet om Jesu ”uttåg” i 9:31 både refererar bakåt, till uttåget ur Egypten, och 

frammåt, till Jesu uppdrag som det beskrivs i resten av evangeliet, knyter denna vers ihop hela 

berättelsen i Luk med berättelsen i 2 Mos. Här visar sig alltså Israels folks uttåg ur Egypten 

och färden genom öknen som prenarrativ, åt Luk i stort och transfigurationsscenen i 

synnerhet, tydligt. Gustafsson föreslår att Lukas här porträtterar Jesus som ledaren för ett nytt 

”uttåg”.82 Jag undrar om det verkligen finns anledning att se två olika uttåg i den mer eller 

mindre sammanhängande berättelse Lukas verkar vilja framställa 2 Mos och Luk som. Vi har 

å ena sidan sett Marshall lyfta möjligheten att Jesus genom nämnandet av ἔξοδος förklaras 

upprepa samma uttåg som Mose ledde. Å andra sidan föreslår Marshall även att ἔξοδος kan 

åsyfta Jesu liv, som en resa från Jordan till Jerusalem.83 Dessa tolkningsmöjligheter utsluter 

inte nödvändigtvis varandra. Det kan vara så att Jesus återigen samtidigt liknas vid och 

kontrasteras mot en profet, denna gång Mose. Jesus och Mose leder nämligen båda folket till 

räddning, från slaveri till ett eget rike. En skillnad är dock att Jesu verk fullbordas i Jerusalem. 

Jesus dör vid Israels politiska mittpunkt, medan Mose aldrig träder in i det utlovade landet 

utan dör vid dess gräns (5 Mos 34:4-5). Dessutom upprättas inget permanent rike i det 

utlovade landet: Israel som rike splittras och faller återigen offer för olika främmande makter. 

Det politiska projektet som påbörjades under Mose kan uppfattas som ofullbordat. Skulle det 

kanske göra mer rättvisa åt sambanden mellan 2 Mos och Luk att uppfatta det som att Jesus 

förklaras vara den som kommit för att fullborda vad Mose påbörjade: Israels befrielse och 

upprättelse som kungarike? Målet för uttåget ur Egypten var politiskt: att etablera 

kungadömet Israel, vilket även förväntas av Jesus, enligt Luk 1:32-33. Men uttåget ur 

Egypten, påpekar Gustafsson,84 blev också det främsta paradigmet för frälsning i Israels 

historia, politisk såväl som andlig. Uttåget ur Egypten och Jesu verk beskrivs båda som 

”uttåg” och handlar båda om Guds folks politiska och andliga frälsning.  

     Som jag redan påpekat finns ingen specifikation av uttågets mål (”ur världen”) i LXX, utan 

det verkar snarare vara ett tillägg från B2000:s översättares håll, kanske för att undvika en 

sammanblandning med uttåget ur Egypten. Tänk om Lukas var medveten om ”risken” för 

 
80 Bovon 2002, Luke 1, 376. 
81 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 384-385.  
82 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 73. 
83 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 384-385.  
84 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 73. 
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sammanblandning, men valde att ändå inte specifiera uttågets mål (”ur Egypten”, ”ur världen” 

eller ”ur Satans våld”, till exempel), för att de hänger så nära samman? Kanske är uttåget ur 

Egypten som frälsningsparadigm så närvarande för Lukas, att han inte drar någon skarp gräns 

mellan Israels befrielse, som Gud verkställt först genom Mose och senare genom Jesus. Det 

skulle dessutom kunna ligga en liknelse i namnet ᾿Ιησοῦς, alltså Josua, av Jesus vid Moses 

efterträdare Josua. Josua fortsätter ju den resa mot frihet som Mose påbörjat, korsar Jordan, 

intar Jerusalem och upprättar Israel som rike.85     

     Att döma av fotnoten till Luk 9:31 i B2000, om att ”Ordvalet likställer Jesu bortgång med 

Israels uttåg ur Egypten”,86 tycks översättarna ha observerat möjligheten till att det föreligger 

en ”ordlek” med referenser här, som liknar Jesu frälsningsverk med uttåget ur Egypten. Mot 

ståndpunkten att det skulle vara två olika uttåg kan man också försiktigt anföra Luk 24:27 och 

24:44. Här tycks nämligen Lukas göra gällande att Moseböckerna handlar om Jesus. En 

implikation av detta skulle kunna vara att berättelsen om uttåget ur Egypten är en del av 

berättelsen om Jesus, för Lukas. Detta samband kommer bli viktigt i avsnittet om narrativ 

utveckling. Utifrån det kan man ifrågasätta om det är berättigat av B2000 att specificera vilket 

”uttåg” Mose, Elia och Jesus talar om, som för att skilja uttåget ur Egypten från berättelsen 

om Jesus. Som Gustafsson påpekar, 87 är vittnesbörden om Jesus för Lukas en röd tråd som 

förenar de olika skrifterna i LXX.  

Förklaring till förklaringen 
Härnäst ska vi se närmare på hur Luk 1:26-35 fungerar som prenarrativ åt Luk 9:28-36. Det är 

inte bara så att det beskrivs som ett ”överskuggande” när Gud närmar sig människor, i båda 

fallen. Guds närvaros överskuggande framstår även i båda texter, påpekar Gustafsson,88 som 

nära förknippat med ett avslöjande av Jesu identitet som Guds son. Vi läser i Luk 1:35 att: 

Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον 

ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. ”Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska 

överskugga sig, därför89 ska den som avlas (vara) helig och kallas Guds son.” (min 

översättning). Här anges ett kausalt samband mellan att Gud gör sig närvarande genom ett 

överskuggande och att Jesus ska kallas Guds son. I Luk 9:35, ljuder en röst ur det moln som 

uttrycker hans närvaro, vilket i 9:34 har förklarats överskugga människor. Rösten ur det 

överskuggande molnet säger att Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου, ”detta är min son”. Marshall, såväl 

som Tannehill och Gustafsson, uppfattar det som självklart att rösten ska förstås som Guds 

röst. Att det är Guds röst som talar ur molnet blir för dem tydligt i ljuset av rösten från himlen 

vid Jesu dop, som är först med att uppfylla förutsägelsen om att Jesus ska kallas Guds son. 

Till skillnad från då rösten ljöd vid dopet tycks rösten denna gång dock vara riktad till 

lärjungarna snarare än till Jesus själv. Kretsen av budskapets mottagare har utvidgats.90 Att 

rösten är Guds, vilket inte står uttryckligen, kan vidare anses bekräftas av de likheter vid Guds 

självuppenbarelse i moln på berg i 2 Mos, som vi undersökt i denna perikop. Att Οὗτός syftar 

på Jesus bekräftas i nästkommande vers: καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς 

 
85 Som noterat finns det många paralleller att utforska mellan transfigurationen och Jesu dop, utöver att Guds 
röst kommer med ett meddelande om Jesu identitet, som det inte finns utrymme till att gå djupare in på här. 
Se Anchor Bible Dictionary, vol. 1, s. 703, under rubriken ”Bethany”, def. 2.  
86 Bibel 2000, kommentar till översättningen av Luk 9:31.  
87 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 71. 
88 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology 64-65. 
89 BDAG, 3:e uppl., s.v. διό, 250. 
90 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 387-388. Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 224-
225. Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 76-77. 
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μόνος.91 ”Och i det att rösten blev till fanns endast Jesus” (min översättning), alltså fanns där 

ingen annan att syfta på.92 I Luk 1:35 utlovas alltså att Jesus ska kallas Guds son, med 

anledning av Guds närvaros överskuggande. I Luk 9:35 kallas Jesus Guds son, direkt efter att 

ett överskuggande har skett. Bebådelsen av hur Jesus på grund av andens nedstigande ska 

kallas Guds son, utgör sålunda den narrativa grunden för de scener där så sker i samband med 

andens nedstignade eller Guds närvaros uttryck i ett moln, påpekar Gustafsson.93 Detta kan 

komma att bli viktigt för undersökningen av vilken narrativ utveckling vi kan urskilja mellan 

bebådelsen och Kristi förklaring.  

     Enligt Bovon kallas Jesus ”Guds/den Högstes Son” på ett sätt som skiljer sig från hur den 

benämningen används om Israel eller dess kung.94 I denna perikop tänker sig Bovon att 

eftersom alla anspelningar pekar mot Sinai och inte mot någon tradition kring kung David är 

det Guds närvaro som är temat, snarare än kungavärdighet. Alltså är det Jesu eviga 

förhållande till Fadern som åsyftas med benämningen ”Son”, snarare än något annat, menar 

Bovon.95 Själv har jag svårt att se varför det ena nödvändigtvis utesluter det andra.  

      Rösten kallar Jesus ὁ ἐκλελεγμένος, ”den utvalde”, vilket betecknar Jesu särskilda roll i 

frälsningshistorien, förklarar Gustafsson. Han påpekar även att Israels folk kallas ὁ 

ἐκλελεγμένος flera gånger i LXX,96 samt att en dimension av titeln Guds son, som den 

används flera gånger i LXX, är att den betecknar Israels kung.97 Tilltalas Jesus av Gud som 

Gud tilltalat sitt utvalda folk talar detta för att Jesus i Luk 9:35 även tilltalas som Israels 

främste representant, alltså dess kung. Både benämnandet av Jesus som Guds son och ”den 

utvalde” skulle alltså kunna syfta på Jesus som representant för Israel och Israels kung, vilket 

upprepar vad som etablerats i Luk 1 om att Jesus ska härska över Jakobs hus. Det är detta folk 

som Gud vill befria ur Egypten med Mose som verktyg. Marshall påpekar att benämningen 

”utvald” även används flera gånger i LXX för de Gud utser till särskilda uppdrag. Bland dessa 

finns Herrens lidande tjänare i Jesaja, kung David, Aron och inte minst Mose.98 Gustafsson 

relaterar Jesu utvaldhet till talet om det ”uttåg” Jesus ska genomföra.99 Vi ser alltså, i hur 

rösten i Luk 9:35 formulerat sig, ytterligare belägg för hur både bebådelsen i Luk 1 och 

ökenvandringen i 2 Mos utgör prenarrativ åt transfigurationsscenen.  

     Vidare säger rösten αὐτοῦ ἀκούετε, ”lyssna till honom”. Marshall lyfter här möjligheten att 

detta refererar till profetian i 5 Mos 18:15, om hur en profet lik Mose ska komma.100 

Gustafsson påpekar att hela citatet återfinns i Apg 7:37 stödjer tesen om att Luk och Apg bör 

uppfattas som ett sammanhängande verk, en fråga som vi återkommer till. Varje del av 

röstens meddelande: ”detta är min son”, ”den utvalde” och ”lyssna till honom” pekar alltså 

tillsammans på Jesus som Israels representant och befriare.101 Detta ger stöd åt att uppfatta 

bebådelsen och ökenvandringen som prenarrativ åt transfigurationen.  

      Mose själv är som vi sett antingen närvarande vid den tidpunkt då rösten ljuder, eller så 

 
91 Likheten till 1 Mos 1:3 är intressant, men bidrar inte till denna undersökning.  
92 Vilket dessutom skulle kunna implicera att ingen annan källa i molnet till rösten var möjlig att förnimma än 
möjligtvis Jesus.  
93 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 64-65. 
94 Bovon, 2002, Luke 1, 52. 
95 Bovon, 2002, Luke 1, 379. 
96 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 76-77. 
97 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 68-70. 
98 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 388.  
99 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 76. 
100 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 388. 
101 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 76-77. 
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har han precis varit det. Att Jesus då betecknas som den som uppfyller Moses roll som ledaren 

för Israels uttåg, kan sägas ge vidare stöd för Tannehills tolkningsförslag av rösten som en 

korrektion åt det Petrus säger. Åtminstone stöder det Tannehills tolkning, om Petrus förslag 

att bygga hyddor bör uppfattas som att Petrus likställer Jesus med Mose och Elia. Han är inte 

bara lik dem: han både uppfyller deras roller och överträffar dem.102 Dessutom skulle man 

kunna uppfatta detta som belägg för att Jesu ”uttåg” är en fortsättning på det uttåg som Mose 

påbörjade. 

3. Kristi himmelsfärd (och återkomst?)  
I detta avsnitt kommer Jesu himmelsfärd, samt Jesu sista meddelanden till lärjungarna innan 

himmelsfärden, analyseras som en scen i två versioner: en version i Luk och en version i Apg. 

De liknar varandra på många sätt. Himmelsfärden, samt de instruktioner som omedelbart 

föregår den tycks ske samma kväll som uppståndelsen i Luk, men förläggs till en tidpunkt 40 

dagar efter uppståndelsen i Apg. Marshall föreslår att den enda uppståndelsedagen i Luk kan 

förstås som en sammanfattning av de 40 dagarna i Apg. På motsvarande sätt uppfattar 

Marshall himmelsfärdsberättelsen i Luk som en sammanfattning av den i Apg. Det är, menar 

Marshall, inte troligt att himmelsfärdsberättelserna i Luk 24 och Apg 1 skulle vara 

återberättanden av olika händelser,105 vilket bidrar till att jag behandlar dem som en scen i två 

versioner. Se motiveringen under rubriken ”Syfte” till varför jag räknar något fler verser till 

himmelsfärdsscen i Luk, än dem som utspelar sig på berget som Jesus stiger upp ifrån.  

     Huruvida en tidsligt och rumsligt avgränsad Gudsnärvaro inträder även vid himmelsfärden 

kan diskuteras. Tematik från bibliska scener där så sker förekommer i 

himmelsfärdsberättelsen i både Luk och Apg. Vid slutet av detta avsnitt går jag närmare in på 

hur man kan uppfatta en utlovad framtida Gudsnärvaro, likt Gabriels löften till Maria i Luk 1, 

i vad Jesus säger inför himmelsfärden. Jag går dessutom in på hur man möjligtvis kan 

uppfatta Jesus själv beskriven som en gudomlig närvaro, i slutet av Luk. 

Luk 24:44-53  

44 Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt 

måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i 

psalmerna.« (ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς 

προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.) 45 Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde 

förstå skrifterna (τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς). […] 47 och 

syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn (ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ) för alla folk, med början i Jerusalem (εἰς πάντα τὰ ἔθνη. ἀρξάμενοι ἀπὸ 

Ἰερουσαλὴμ). 48 Ni skall vittna (ὑμεῖς μάρτυρες) om allt detta. (NRSV: You are 

witnesses of these things) 49 Och jag skall sända er vad min fader har lovat (καὶ 

[ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου. NRSV: ”And see, I am sending 

upon you what my Father promised”). Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit 

rustade med kraft från höjden (οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν NRSV: ”clothed 

with power from on high”). «50 Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania 

(Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἔξω] ἕως πρὸς Βηθανίαν. NRSV: ”as far as Bethany”), och han 

lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Medan han välsignade dem lämnade han dem 

 
102 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 23, 213, 224, 230. 
105 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 904. 907-908. 
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och fördes upp till himlen (ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν). 52 De föll ner och hyllade 

honom (καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν) och återvände sedan till Jerusalem 

(ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ) under stor glädje. Och de var ständigt i templet och 

prisade Gud. 

Apg 1:4–12 

4 Och under en måltid (NRSV: ”While staying with them”) tillsammans med dem sade 

han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat (τὴν 

ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς NRSV: ”the promise of the Father”), »det som ni har hört mig 

tala om«, sade han. […] 6 De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu 

inne då du skall återupprätta Israel som kungarike (ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν 

τῷ Ἰσραήλ, NRSV: ”restore the kingdom to Israel”)?« 7 Han svarade: »Det är inte er 

sak att veta […] 8 Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er 

(λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς), och ni skall vittna om 

mig (ἔσεσθέ μου μάρτυρες, NRSV: ”will be my witnesses”) i Jerusalem och i hela 

Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.« 9 När han hade sagt detta såg 

de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn (ἐπήρθη καὶ 

νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν). 10 Medan de såg mot himlen dit 

han steg upp stod plötsligt två män (ἰδοὺ ἄνδρες δύο) i vita kläder bredvid dem. 11 

»Galileer«, sade de, »varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit 

upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara 

upp till himlen.« (ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν 

οὐρανόν). 12 Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas 

Olivgårdsberget (ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος) 

och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 

Jämförelse av de två versionerna 
Låt oss först undersöka vad dessa två beskrivningar av händelserna kring Kristi himmelsfärd 

har gemensamt, respektive vad som skiljer dem åt. Själva himmelsfärden tycks enligt båda 

redogörelser utspela sig antingen på, eller i närheten av Olivberget. Ur beskrivningen i Luk 

kan man utläsa att Jesus inför sin himmelsfärd tar med lärjungarna ”åt Betaniahållet” eller ”så 

långt som till Betania” (mina översättningar). Man kan fråga sig om ἕως πρὸς Βηθανίαν här 

ska uppfattas som en angivelse av resans destination eller riktning, eller målets avstånd från 

utgångspunkten. Om det endast anger avstånd skulle resan visserligen kunna gå vart som helst 

som ligger lika långt från Jerusalem som Betania gör, men detta verkar mindre troligt: varför 

då över huvud taget ange ett ortsnamn? BDAG föreslår att ἕως πρὸς här bör förstås som en 

”marker of limit reached, as far as, to”,106 alltså en destinationsangivelse. Att det tycks kunna 

översättas till engelska både med ”as far as” och ”to” skulle kunna innebära att det kan 

signalera precision i destinationen, men att så inte nödvändigtvis är fallet. ”Så långt som till 

Betania” och ”till Betania” kan uttrycka olika grader av säkerhet på svenska. Om de nu tog sig 

”åt Betaniahållet” eller hela vägen till Betania innebär det säkerligen att de vid himmelsfärden 

befann sig vid Olivberget: byn Betania ligger nämligen på bergets östra sluttning.107 Oavsett 

om ἕως πρὸς Βηθανίαν indikerar just ungefärlighet i destinationsangivelsen eller ej, tar de sig 

i varje fall till en plats i närheten av berget, vilket ansluter till tidigare undersökta scener med 

mirakel på berg. Enligt Apg 1:12 lämnar lärjungarna efter himmelsfärden Olivberget. 

 
106 BDAG, 3e uppl, s.v. ἕως, def. 3c., s. 423. 
107 Anchor Bible Dictionary, vol. 1. Under rubriken “Bethany”, def. 3.  
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Antingen befann de sig alltså enligt Apg implicit där eller därintill vid himmelsfärden, eller så 

har resan dit, efter himmelsfärden, inte tagits med i texten av någon anledning. Nolland 

uppfattar det som att himmelsfärden i Apg sker på Olivberget.108 

      Strax innan himmelsfärden uppmanar Jesus lärjungarna att vittna om honom, med vissa 

specifikationer. I Luk ges en innehållslig specifikation av vittnesbörden: de skall vittna om det 

som står i Mose lag, profeterna och psalmerna om honom (24:44, ekar av 24:27). Jesus ger i 

de efterkommande verserna en liten resumé av vad det innebär. I Apg ges snarare en 

specificering beträffande var de ska vittna, enligt en ordning: i Jerusalem, i hela Judéen, i 

Samarien och ända till jordens yttersta gräns (1:8). Luk har också en antydan till en sådan 

ordning i 24:47 där en förkunnelse om Jesus för alla folk, med början i Jerusalem, påbjuds. 

Uppmaningen till vittnesbörd kommer i båda versioner anslutning till ett löfte om det som 

Fadern lovat, som ska ge dem kraft. Vad detta är har Luk och Apg lite olika formuleringar 

kring: I Luk 24:49 talas om att de ska ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν, ”iklädas/utrustas med 

kraft från höjden”. I Apg 1:8 står det om lärjungarna λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου 

πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, ”ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er”. Enligt både Luk 

och Apg återvänder lärjungarna, efter att himmelsfärden skett, till Jerusalem i väntan på den 

kraft som ska ges som en början på deras nya uppdrag. Om Luk och Apg hänger samman, 

talar det för att författaren identifierar ”kraft från höjden” med ”helig ande”, eller associerar 

dem till varandra, liksom ”den högstes kraft” och ”helig ande” samverkar enligt Luk 1:35. 

Tannehill, som uppfattar verken som sammanhängande, uppfattar de två begreppen som 

liktydiga.109 Frågan om ifall texterna hänger samman eller ej, kommer att beröras, men inte 

behandlas utförligt med hänsyn till utrymme i denna undersökning. 

Himmelsfärden och den yttersta tiden 
Meddelandet av två män i vita kläder, som beskrivs i Apg, men inte i Luk, om att Jesus ska 

återvända på samma sätt som han lämnade lärjungarna, skulle kunna syfta tillbaka på hur 

själva himmelsfärden beskrevs i vers 9: lärjungarna såg hur Jesus ἐπήρθη καὶ νεφέλη 

ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, ”blev upplyft och ett moln tog honom upp och 

bort från deras åsyn” (min översättning). De två männens budskap skulle i så fall (bland 

annat) kunna syfta på molnets roll i det hela: På samma sätt som han försvann ur deras åsyn i 

ett moln ska han komma tillbaka genom ett moln. Som vi sett, har Lukas redan tidigare 

relaterat moln till Människosonens ankomst i den yttersta tiden, i Luk 21:27, 12:54 och, som 

behandlats ovan, möjligen även 9:34-35. Om Luk och Apg ska läsas som att de hänger 

samman i någon mån bekräftar det möjligheten att uppfatta budskapet i Apg 1:9 som att det 

åtminstone delvis handlar om att Jesus ska komma tillbaka i ett moln.  

     Larsson uppfattar molnet i Apg 1 som ”en symbol för gudomlig närvaro och aktivitet”. 

Molnet är inte Guds medel för att lyfta upp Jesus i himlen, menar Larsson. Däremot signalerar 

molnets närvaro att Jesu himmelsfärd är ett gudomligt skeende: det är Gud som är aktören när 

det sker.110 För vem detta signaleras genom molnet – läsaren, lärjungarna eller båda – går 

Larsson inte närmare in på. Inte heller går han på ett tydligt sätt in på varför han uppfattar 

molnet som en symbol för gudomlig närvaro. Däremot relaterar han molnet i Apg 1 till 

förklaringsbergets moln,111 vilket i ljuset av hur molnmotivet används i 2 Mos kan uppfattas 

som en Gudsnärvaro (se diskussionen ovan i analysens andra del). Utöver detta moln, 

 
108 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 18:35-24:53, vol. 35c, 1224-1225, 1227. 
109 Tannehill 1990, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 2, 11. 
110 Larsson 1983, Apostlagärningarna 1-12, 15, 21. 
111 Larsson 1983, Apostlagärningarna 1-12, 15. 
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relaterar Larsson molnet i Apg 1 till molnet eller molnen vid Människosonens ankomst enligt 

Luk 21:27, respektive Dan 7:13.112  

     Hur Lukas refererar till Daniels bok ska inte diskuteras närmare här, men skillnaden i antal 

moln mellan Luk 21:27 och Dan 7:13 är intressant att observera. Att molnet i Luk 21:27 

faktiskt är en viktig referens bakåt till tidigare scener, och framåt mot den yttersta tiden, skulle 

kunna bekräftas av att νεφέλη står i singular, föreslår Trites och Nolland. Att Lukas skriver 

νεφέλη i singular i perikoper om den yttersta tiden, för att knyta dem till transfigurationen och 

kanske även himmelsfärden, kan slutledas av att Mark och Matt istället har valt plural i de 

perikoper som motsvarar Luk 21:27.113 Kanske har Lukas genom sitt val av numerus 

prioriterat molnets funktion som sammanlänkande motiv över dess möjliga funktion som 

anspelning på Dan 7:13. Om de två männen i Apg 1 har molnet i åtanke när de talar om Jesu 

återkomst tycks deras utsaga hur som helst anspela på tidigare nämnda moln i singular. 

     Tannehill tolkar inte de två männens utsaga som en betoning av molnets roll i Jesu 

återkomst. Han menar snarare att man kan förstå deras ord som retoriskt sammanhängande 

med den föregående frågan ”varför står ni och ser mot himlen?”. Om detta är ett 

ifrågasättande av lärjungarnas passivitet, som talet om Jesu återkomst syftar till att förstärka, 

förstås det enligt Tannehill bäst i ljuset av tjänarliknelserna i Luk 12:35-48 och 19:12-27: 

lärjungarna borde genast sätta igång med vad Jesus uppmanat dem till, eftersom han ska 

komma tillbaka lika plötsligt som han försvann från dem. Det skulle också kunna vara ett svar 

på frågan i 1:6 om när Jesus ska upprätta Israel som kungarike, föreslår Tannehill: Jesus 

kommer snart tillbaka och ordnar det.114  

     Hur de två männens utsaga om Jesu återkomst än bör förstås, kan man med Trites och 

Nolland115 notera att frasen ἰδοὺ ἄνδρες δύο finns även i transfigurationsberättelsen, där 

syftande på Mose och Elia. Oaktat frågan om vilka de två männen i Apg 1 är,116 kan detta 

vara ytterligare ett samband som visar på kontinutet mellan vem Jesus är på förklaringsberget, 

vid himmelsfärden och vid hans återkomst i den yttersta tiden.117 Kontinuiteten framträder 

också i att Jesus i sin förklaring, himmelsfärd (i Apg) och återkomst tycks liknas vid Mose 

och Elia. Vid himmelsfärden i Apg kan man se hur Jesus påminner om de två profeterna på 

förklaringsberget: om Mose i det att han går in i ett moln från en bergstopp och, som Nolland 

påpekar, 118 om Elia i det att han precis innan uppstigandet lovat lärjungarna delaktighet i 

anden. Likheten med Elia finns även i Luk:s version av himmelsfärden, om än inte lika 

framträdande, i och med att en förflyttning sker mellan löftet om kraft från höjden och själva 

himmelsfärden. Nolland relaterar molnet i Apg 1:9 till både transfigurationen i Luk 9 och 

 
112 Larsson 1983, Apostlagärningarna 1-12, 15. 
113 Trites 1987, ”The Transfiguration in the Theology of Luke”. The glory of Christ in the New Testament: studies 
in Christology in memory of George Bradford Caird, 80-81. Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 9:21-
18:34, vol. 35b, 490. 
114 Tannehill 1990, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 2, 19. 
115 Trites 1987, ”The Transfiguration in the Theology of Luke”. The glory of Christ in the New Testament: studies 
in Christology in memory of George Bradford Caird, 78. Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 9:21-
18:34, vol. 35b, 490.  
116 Tannehill (1990) tänker sig att de är änglar, med anledning av att ἰδοὺ ἄνδρες δύο även står i Luk 24:4. Se 
The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 2, 18-19. Med tanke på att lärjungen som talar om änglar i 24:23 
tillrättavisas av Jesus i 24:25, och att frasen om två män först dök upp i Luk 9 kan man dock fråga sig om inte 
”änglarna” är Mose och Elia i alla tre fallen. 
117 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 75-76. 
118 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 18:35-24:53, vol. 35c, 1220-1221, 1228-1229. 
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förutsägelsen om Människosonens återkomst i Luk 21:27.119 Luk 9:28-35 tycks alltså peka 

framåt mot och fungera som prenarrativ åt vad som berättas om himmelsfärden och den 

yttersta tiden i Apg. Kanske ger detta stöd åt uppfattningen att Luk och Apg hänger samman 

som ett enhetligt verk. Likheterna mellan transfigurationen i Luk och himmelsfärden i Apg 

skulle kunna förklaras av att texterna bör förstås som sammanhängande. De skulle dock även 

kunna förklaras med att de båda har 2 Mos 24:15-18 som prenarrativ. Att denna text är ett 

möjligt prenarrativ åt Kristi förklaring i Luk har behandlats ovan. Dess förhållande till 

himmelsfärden ska vi strax återkomma till. 

     Tannehill påpekar, som vi sett, att transfigurationen kan vara en förebådelse av Jesu 

återkomst vid den yttersta tiden. Eftersom de två männen i Apg 1 talar om Jesu återkomst är 

transfigurationens förebådelse av Jesu återkomst i sig ett argument för att se transfigurationen 

som åt prenarrativ åt himmelsfärdsberättelsen i Apg 1. Därtill ser Tannehill en förebådelse av 

himmelsfärden i transfigurationen. Detta baserar han på att både Elia och Mose, som närvarar 

vid transifigurationen, i Lukas sammanhang ansågs ha blivit upptagna till himlen, vilket också 

Nolland anför.120 Denna uppfattning ansluter sig även Gustafsson till, om än med emfas på att 

Elia är särskilt knuten till sådana föreställningar.121 Jesus har på flera ställen blivit jämförd 

med de två profeterna. I ljuset av himmelsfärden kan alltså Jesu samtal med profeterna i Luk 

9:31 bland annat uppfattas som en förberedelse för den kommande himmelsfärden.122 

Gustafsson ser en bekräftelse av detta i samtalsämnet: Jesu ἔξοδος som ska fullbordas i 

Jerusalem har en parallell i Jesu ”upptagande” som nämns i Luk 9:51. Därför pekar samtalet 

mellan Jesus, Mose och Elia i 9:31 framåt, inte bara mot lidandet, utan även mot 

uppståndelsen och himmelsfärden.123 Luk 9:31, och dessutom kanske hela 2 Mos (ἔξοδος), 

kan på så sätt uppfattas som prenarrativ åt himmelsfärdsscenen i dess båda versioner. Att 

himmelsfärden enligt Luk (och Apg) av allt att döma sker på ett berg, genom ett moln enligt 

Apg, understryker likheten till Kristi förklaring i Luk 9 och stärker därför en sådan läsning. 

Dessutom lyfter Bovon möjligheten att författaren har hänvisat tillbaka till talet om Jesu 

gärning som ett ἔξοδος i hur han beskriver det att Jesus leder lärjungarna till platsen för 

himmelsfärden i Luk 24:50:124 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἔξω] ἕως πρὸς Βηθανίαν, ”han ledde 

dem ut åt Betaniahållet” (min översättning). Även Marshall lyfter ordlikheten, men gör inte 

parallellen till Luk 9.125 

Moses vittnesbörd om Jesus 
Att 2 Mos är en del av himmelsfärdsscenens prenarrativ är inte bara anspelat på, utan står helt 

explicit i Luk 24:44: Jesus upprepar här det han redan förklarat i 24:27, om att Israels heliga 

skrifter, med Moseböckerna som det främsta exemplet, vittnar om honom. På så vis förklarar 

författaren tydligt att 2 Mos är en del av bakgrundshistorien åt hela berättelsen om Jesus i 

Luk. Om det tidigare var implicit är det nu skrivet rakt ut. Tannehill menar att det upprepade 

svepande uttrycket ”Mose, profeterna och psalmerna” talar för att det främst är ett 

övergripande tema i dessa texter som Jesus identifierar förutsägelserna om sig med, snarare än 

 
119 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 9:21-18:34, vol. 35b, 490-491. 
120 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1., 97-99, 286-287. Nolland 1993, Word Biblical 
Commentary: Luke 9:21-18:34, vol. 35b, 498. 
121 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 74. 
122 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 97-99, 286-287. 
123 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 73. 
124 Bovon 2002, Luke 1, 376. 
125 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 908. 
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några avgränsade passager och enskilda utsagor.126 Detta skulle i så fall bekräfta att det är 

själva narrativet som framträder i Moseböckerna, profetböckerna och psalmerna, som 

berättelsen om Jesus i Luk syftar tillbaka på, snarare än bara lösryckta bibelord. Det utesluter 

dock inte att en mängd olika enskilda ”gammaltestamentliga” verser anges i både Apg och 

Luk som delar av utläggningen av Jesu liv, död och uppståndelse.127 Till skillnad från 

Tannehill, menar Marshall att det enligt Lukas är särskilda profetior, snarare än Skriftens stora 

drag, som sägs vittna om Jesus.128 

     Ovan har möjligheten att berättaren i Luk 9:33 poängterar att Petrus vid Kristi förklaring 

inte fullt förstår situationens starka kopplingar till laggivandet på Sinai undersökts. När Jesus i 

24:45 öppnar lärjungarnas sinnen så att de kan förstå skrifterna, står det i så fall i kontrast till 

berättarens kommentar i 9:33. När de nu förstår vidden av Jesu association till profeterna, ska 

de göra sig redo att vittna (Luk 24:48), i kontrast till när de steg ned från förklaringsberget 

och teg (Luk 9:36). Om Tannehills tolkning av de två männens utsaga om Jesu återkomst i 

Apg 1 som en varning (”sätt igång att vittna: er uppdragsgivare kommer snart tillbaka!”) 

stämmer, tyder det på att vittnesbördet om Jesus utifrån Israels heliga skrifter, åtminstone i 

Apg, är en förberedelse för parousian.  

     Utifrån Apg 1 är det också möjligt att utläsa 2 Mos som prenarrativ, även om det inte är 

lika tydligt. Det signaleras först genom frågan om det är nu (vid himmelsfärden) Jesus ska 

återupprätta Israel som kungarike (1:6). Målet för uttåget ur Egypten var som känt att Israels 

folk skulle upprätta sitt utlovade rike. Lärjungen som frågar hoppas på att Jesus ska 

möjliggöra det igen. Tannehill påminner oss om att hoppet om politisk upprättelse för Israel 

uttryckts upprepade gånger av människor kring Jesus genom evangeliet. Vi ser det i t. ex. i 

Luk 24:21, samt inte minst i berättelsen om Jesu födelse, (Luk 1:68 och 2:38). Ängeln Gabriel 

har dessutom sagt att Jesus ska överta David tron och härska över Jakobs hus (Luk 1:32-

33).129 Tannehill, som ju ser de två verken som sammanhängande, pekar på att det kan vara 

viktigt för författaren att återknyta till denna oroliga fråga, som liksom ramat in Luk, tidigt i 

Apg: berättelsen kommer till viss del att kretsa kring den.130 Tannehill påpekar att apostlarnas 

nya insikt i hur Jesus uppenbaras i LXX exemplifieras genom Apg, när de i kontrast till den 

brist på insikt de visar i Luk, talar om Jesus utifrån LXX. Sådana exempel ser han t.ex. i 

Petrus tal inför väljandet av en ersättare åt Judas i Apg 1 och i Paulus tal inför kung Agrippa i 

Apg 26.131 

     Kanske finns dessutom en blinkning åt uppenbarelsen på Sinai, som den beskrivs i 2 Mos 

24, i kombinationen av att himmelsfärden, som vi sett, sannolikt sker på ett berg (Apg 1:12) 

och molnets roll i det övernaturliga skeendet (1:9). Möjligheten som redogjorts för ovan, att 

molnet vid himmelsfärden i Apg refererar till transfigurationen i Luk 9, skulle kunna vara 

ytterligare stöd för sambandet mellan Apg 1:9 och laggivandet på Sinai. Transfigurationen har 

nämligen visat sig ha tydligare referenser till bland annat 2 Mos 24 än vad Apg 1 har. 

 
126 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 286. 
127 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 285-286. 
128 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 905. 
129 Tannehill 1990, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 2, 15-16. 
130 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 35, 259, 277, 280-281. 
131 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 297. 1990, vol. 2, 20. 
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Slutet och början 
Tannehill (1986) påpekar att slutet av Luk rundar av berättelsen genom att påminna om dess 

början.132 Kanske återknyter himmelsfärdsberättelserna, i såväl Luk som Apg, till 

bebådelsedialogen i Luk 1, på olika sätt. Nolland påpekar ett samband i Luk som kan vara en 

referens bakåt till evangeliets början i formuleringen om hur lärjungarna ska få ta emot vad 

Fadern har lovat:133 ordvalet ὕψους δύναμιν, ”kraft från höjden”, som lärjungarna ska iklädas 

eller utrustas med (ἐνδύσησθε), i Luk 24:49, är inte helt olikt δύναμις ὑψίστου ”den högstes 

kraft”, som Maria ska överskuggas av enligt Luk 1:35. I Luk 1:35 är den höjdrelaterade 

kraften subjekt, men i Luk 24:49 är den objekt. Likheten mellan dessa formuleringar består 

inte enbart i det liknande ordvalet. Därtill har iklädandet/utrustandet med, respektive 

överskuggandet av denna kraft, i båda fallen ett samband med vittnesbörd om Jesus. I Luk 1 

läser vi: δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ, 

”den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.” Den 

Högstes kraft anges alltså som anledning till hur man kommer att vittna om Jesus. I Luk 

24:48-49 instrueras lärjungarna att påbörja sin vittnesbörd om Jesus när de tagit emot kraft 

från höjden. 

     I Apg 1 kan vi se en motsvarande likhet mellan vad lärjungarna ska få av Gud och vad 

Maria ska få av Gud enligt Luk 1: helig ande. Precis som i Luk kan vi här se ett samband 

mellan Faderns utlovade gåva och vittnesbörd om Jesus. Enligt Apg 1:8 ska lärjungarna börja 

vittna om Jesus när de tagit emot helig ande. Kanske speglar detta hur “Helig ande ska 

komma över dig (…) Därför skall barnet kallas heligt” enligt Luk 1. Anden är anledningen till 

hur man kommer att vittna om Jesus. Tannehill påpekar att andens nedstigande över 

länrjungarna vid slutet av Luk och början av Apg, som inleder deras förkunnelseuppdrag, 

motsvarar andens nedstigande över Jesus, som inleder hans uppdrag. Här hänvisar Tannehill 

till andens nedstigande vid Jesu dop i Luk 3,134 men notera att Jesu särställning knyts till 

andens nedstigande över Maria redan innan Jesus föds, i Luk 1. Andens nedstigande över 

Maria är förutsättningen för hennes uppdrag: att föda en som ska kallas helig och Guds son. 

Tannehill föreslår dessutom själv, med hänvisning till Charles Talbert, att händelserna kring 

Jesu födelse från Luk 1:5 och framåt förebådar hans kommande offentliga verk, samt vem han 

framstår som genom detta.135 Kanske bekräftar det att man skulle kunna utsträcka andens 

nedstigande över Jesus till vad som beskrivs i Luk 1:35. Vi kan hur som helst se ett mönster 

som påbörjats i Luk 1 upprepas i himmelsfärdsscenen såsom den beskrivs bade i Luk och 

Apg: Det utlovas att anden/kraft från höjden ska stiga ned och leda till vittnesbörd om Jesus 

som Guds son. Detta skulle kunna tala för att Luk 1 utgör ett prenarrativ för båda dessa 

beskrivningar, vilket i viss mån ger stöd åt teorin att Luk och Apg hänger samman. I Luk 1 

hänger anden och den Högstes kraft ihop, och det är möjligt att uppfatta “kraft från höjden” i 

Luk 24 och “helig ande” i Apg 1 som synonyma, i det att båda hänvisas till som det Fadern 

utlovat. Tannehill (1986) gör det när han sammanfattar detta narrativa mönster: “the mission 

[…] will be related to a powerful manifestation of the Holy Spirit”.136 Gustafsson beskriver 

“den Högstes kraft” och helig ande i 1:35 som två sidor av samma mynt, med paralleller i 

andens nedstigande vid Jesu dop respektive transfigurationen.137 

 
132 The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 300-301. 
133 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 18:35-24:53, vol. 35c, 1220. 
134 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 57. 
135 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 54. 
136 The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 298. 
137 Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology, 64-65. 
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     Utöver förhållandet mellan emottagandet av helig ande/kraft från höjden och vittnesbörd 

om Jesus har Apg 1 ytterligare en parallell till Luk 1, som saknas i Luk 24: frågan om det är 

nu Jesus ska återupprätta Israel som kungarike (Apg 1:6). Redan från det första budskapet om 

Jesus i Luk har det utlovats att han ska härska som kung över Israel (Luk 1:32-33) för folkets 

befrielse. Denna förväntan har uttryckts av olika personer genom hela Luk, särskilt, belyser 

Tannehill, kring Jesu födelse. Lärjungarna tycks alltså i Apg 1:6 hänvisa till en redan 

etablerad förväntan, för vilken grunden läggs i Luk redan i bebådelseberättelsen.138 Detta 

skulle kunna bekräfta att bebådelsen är en del av prenarrativet för himmelsfärden, även i Apg, 

oavsett om texten läses som ett fristående verk eller som en fortsättning på Luk. Det skulle 

även kunna stödja teorin om att de två texterna hänger samman. 

Vad innebär det att Jesus sänder kraft/ande? 
En möjlig invändning till flera av mina resonemang är denna: kan vi verkligen tala om 

sändandet av anden eller kraft från höjden som en utlovad Gudsnärvaro? Förutsätter inte det 

ett teologiskt ställningstagande om Andens gudomlighet, som inte görs på ett tydligt sätt i 

vare sig Luk eller Apg? Ett argument för att man ändå kan tala om det författaren kallar ”vad 

Fadern lovat” som en Gudsnärvaro är just parallellen mellan hur det utlovade beskrivs i Apg 

(”ande”), respektive Luk (”kraft från höjden”) och de två delarna av beskrivningen Luk 1:35. 

Först ”Helig ande ska komma över dig”, som löftet om ande i Apg tycks spegla, och sedan 

”den Högstes kraft ska vila över dig”, som löftet om kraft från höjden i Luk tycks spegla. Som 

vi sett ovan överensstämmer ”vilandet” över eller ”överskuggandet” av Maria med hur Gud 

gör sig närvarande i vittnesbördstältet i 2 Mos 40:35, efter sin syftesförklaring i 2 Mos 25:8. I 

den mån löftet om ande/kraft inför himmelsfärden motsvarar löftet om ande/kraft i bebådelsen 

är det alltså möjligt att anden/kraften från höjden liknas vid Guds närvaro i vittnesbördstältet. 

      Vi stöter på ett översättningsproblem gällande Jesu sändande. Varför har man i B2000 

översatt ἀποστέλλω, som står i presens i Luk 24:49, i futurum: ”jag skall sända”? Och varför 

har man i NRSV valt vad man hade kunnat vänta sig som översättning av ett presensparticip: 

”I am sending”? Det rör sig inte om olika läsarter. Dessa två översättningar får olika 

konsekvenser. Går man vägen som B2000 valt blir sändandet av ”vad Fadern lovat” något 

som ska ske vid en framtida tidpunkt. Det är en tolkning som ligger nära till hands om man 

betraktar denna scen som prenarrativ åt pingstundret i Apg 2. Att uppfatta Jesu sändande av 

kraft från höjden som något pågående, som man tycks ha gjort i NRSV, ger utrymme åt fler 

tolkningar beträffande vilken tidsrymd som kan räknas till Jesu sändande av kraft från höjden. 

När börjar Jesus sända ”vad Fadern lovat”? Lämnar man den frågan öppen, vilket man skulle 

kunna uppfatta det som att NRSV gjort, finns det rum för att inkludera scener i det förflutna 

som har med andens nedstigande att göra, i Jesu sändande av den. Gör han det (ännu) medan 

han talar till lärjungarna i Luk 24:49? Detta är en möjlig implikation av presensformen. Har 

sändandet ett tydligt slut? Inte heller detta förtydligar Jesus i den engelska översättningen, 

medan den svenska snarare verkar ha uppfattat Jesu uttalande som gällande ett mer tydligt 

avgränsat tillfälle. 

      Inget av dessa alternativ, ett sändande med eller utan skarpa kronologiska konturer, står 

tydligt i den grekiska texten. Att både B2000 och NRSV så att säga har modifierat grekiskans 

presens visar dock på att båda behandlar detta uttalande som en del i ett narrativ som säger 

något om Guds närvaro i tid och rum. Före denna scen har Guds närvaro (helig ande, en 

överskuggande kraft, moln, en röst, etc.) visat sig i andra scener på sätt som är mer tydligt 
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avgränsade i tid och rum: Jesu dop och transfigurationen till exempel. I den mån Luk och Apg 

hänger samman som narrativ kan man även tala om scener efter denna, där Gud visar sig på 

ett sätt som är avgränsat i tid och rum. Där kan pingstundret i Luk 2 tjäna som exempel. Vid 

talet precis innan himmelsfärden signaleras dock inte tydligt någon direkt Gudsnärvaro, 

åtminstone inte på något sätt som berättelsen hittills gjort oss förtrogna med. Med tanke på 

hur Gudsnärvaron signalerats i tidigare scener, med visuella motiv från 2 Mos, kunde läsaren 

förvänta sig tydligare markörer av ett mirakulöst skeende, om Jesu sändande av kraft var 

något som hände medan han berättade om det. Dessutom talar Jesus om inträdandet av det 

han sänder som något för lärjungarna att invänta. Sett till scenens sammanhang blir det alltså 

mer begripligt att båda översättningarna vi tittat på väljer att inte återge ἀποστέλλω i presens 

aktivum. Särskilt den frihet B2000 tar sig blir begriplig: Om Luk och Apg hänger samman 

kommer det snart en scen där det Jesus sänder når fram till lärjungarna.   

     Möjligheten att Jesus talar om ett pågående sändande, som står öppen i NRSV, men inte i 

B2000, är dock också intressant. Om vi inte vet när Jesu sändande av anden börjar, väcker det 

en fråga som är mycket svår att besvara: kan även tidigare scener där Gud gjort sig 

närvarande på mirakulösa, avgränsade sätt räknas till Jesu sändande av anden? Jesus verkar på 

något sätt vara delaktig i att göra Gud närvarande, även i vissa scener innan pingstundret. 

Tannehill och Gustafsson140 påpekar nämligen att andens nedstigande i Luk brukar föregås av 

att Jesus ber. Transfigurationen hör till scenerna de lyfter som exempel på när andens 

nedstigande föregås omedelbart av att Jesus ber. Kan man tala om det som att Jesus även då 

sänder anden? Kan man till och med säga att han kontinuerligt sänder anden under hela sin 

jordiska och himmelska gärning, och att han påpekar det i Luk 24:49 genom att inte beskriva 

sändandet som en uteslutande framtida händelse? Man kunde önska starkare belägg för denna 

tolkning. Tannehill vill dock, utifrån hänvisningarna till ”dop i den heliga anden” i Luk och 

Apg, göra gällande att Jesu sändande av anden åtminstone sträcker sig framåt i tiden, i en 

process som pågår under flera scener, även efter pingstundret.141 Frågan om Guds närvaro 

som en process under utveckling i flera scener, ska vi försiktigt närma oss i nästa avsnitt.  

Porträtteras Jesus som gudomlig? 
Bör man läsa lärjungarnas tillbedjan av Jesus i Luk 24:52 som att lärjungarna vid Jesu 

himmelsfärd uppfattar honom som gudomlig? Marshall menar det, och speglar berättelsen 

mot att det var en vanlig litterär trop under hellenismen att en människa uppfattas som 

gudomlig från och med sin himmelsfärd.142 Nolland instämmer i Marshalls observation 

beträffande likheten med himmelsfärder i annan hellenistisk litteratur. Dessutom tyder han 

lärjungarnas tillbedjan av den uppstigande Jesus i ljuset av textens likheter med Jesus Syraks 

vishet 50:21 och Herrens ängels uppstigande i Domarboken 13:20. Nolland uttrycker sig dock 

försiktigare än Marshall beträffande Jesu eventuella gudomlighet: han skriver inte att Jesus 

här uppfattas som gudomlig av lärjungarna, utan snarare att Jesus presenteras som värdig 

religiös vördnad genom sin himmelsfärd på ett sätt han inte (uppenbart) var tidigare.143  

     Larssons resonemang gällande andra himmelsfärdsberättelser i relation till himmelsfärden 

i Apg är lika giltigt för himmelsfärden i Luk, i min mening. Till skillnad från Marshall 

framhåller Larsson hur Jesu himmelsfärd står i kontrast till andra judiska och hellenistiska 

 
140 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 56-57. Gustafsson 2019, Aspects of Coherency in 
Luke’s Composite Christology, 66. 
141 Tannehill 1990, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 2, s. 13. 
142 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 910. 
143 Nolland 1993, Word Biblical Commentary: Luke 18:35-24:53, vol 35c, 1228. 
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himmelsfärdsberättelser. Detta eftersom Apg:s (liksom Luk:s, min anmärkan) 

himmelsfärdsberättelse saknar något jordiskt element, t. ex. en stormvind, som medel för 

uppstigandet. Det är Gud själv som rycker upp Jesus, inte molnet, understryker Larsson.144 

Jesu himmelsfärd skulle alltså kunna vara berättad som en motbild till den genre av berättelser 

i vilken människor brukar uppfattas som gudar vid sin himmelsfärd. Man skulle även kunna 

anföra att verben för Jesu uppstigande i båda versionerna står i passivum. Larsson poängterar 

att det är Gud som är aktören.145 Hade man velat understryka Jesu gudomlighet här hade 

kanske uppstigandet framställts som hans aktiva handling, som att han ”flög iväg”. Dessutom 

torde varken Mose, Henok eller Elia ha uppfattats som gudomliga. 

     Är det självklart att det är Gudsdyrkan det rör sig om när det står att lärjungarna 

προσκυνήσαντες Jesus? Å ena sidan låter Lukas Jesus själv citera ur Torah att Κύριον τὸν 

θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις, ”Herren, din Gud, skall du tillbe 

(προσκυνήσεις), och endast honom skall du dyrka” i Luk 4:8. Utifrån detta kan man anta att 

Jesu lärjungar, som karaktärer i det lukanska narrativet, inte torde ha ansett handlingen som 

detta verb betecknar lämplig att tillägna någon annan än Gud. Å andra sidan låter även 

evangelisten Matteus Jesus göra samma citation (Matt 4:10). I övrigt verkar Matteus flera 

gånger låta verbet προσκυνέω användas om personer, visserligen oftast Jesus, som uppfattas 

som mänskliga kungar (Matt 2:2, 8 och 11, 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 18:26, 20:20). Att Lukas 

använder ordet likadant varje gång torde därför inte heller vara självklart. Av de definitioner 

av προσκυνέω som BDAG anger handlar alla om vördnad för övermänskliga 

personer/varelser, men inte nödvändigtvis Gud eller gudar.146 Vi kan därför inte med säkerhet 

dra slutsatsen att lärjungarnas tillbedjan av Jesus bör förstås som ett tecken på att de uppfattar 

honom som Gud. Den definition som BDAG anger Luk 24:52 som exempel på är när ”the 

risen Lord is especially the object of worship”, vilken inte är densamma som definitionen av 

προσκυνέω ”of deity in monotheistic cult”. Båda dessa definitioner går dock in under den 

övergripande definition b.: ”of trancendent beings”, så överlappning är inte en omöjlighet.147  

     Om Marshalls tolkning av lärjungarnas tillbedjan i Luk faktiskt är trovärdig har vi kanske i 

Luk 24:52 ytterligare stöd för att Lukas porträtterar Jesus som platsen för Guds närvaro, 

såvida inte Lukas tänker sig fler än en gudomlig gestalt som lärjungarna kan tänkas tillbe. 

Huruvida Jesu gudomlighet för Lukas skulle innebära att Jesus är Gud själv, eller om det går 

ihop på något annat sätt, har vi inte tillräckligt med underlag för att bedöma. Qtt Lukas vill 

beskriva Jesus som Gud, eller ett uttryck för Guds tidsligt och rumsligt avgränsade närvaro, är 

alltså en möjlighet vi inte slutgiltigt kan bedöma. Det tycks åtminstone inte råda någon 

konflikt mellan lärjungarnas tillbedjan av Jesus och deras tillbedjan i Jerusalems tempel (Luk 

24:53). Om lärjungarnas tillbedjan av den uppstigande Jesus och deras lovprisande av Gud i 

templet överensstämmer med varandra, vilket Marshalls läsning bekräftar, har vi här 

ytterligare ett samband med laggivandet på Sinai: Gud själv talar med människor på ett berg.  

4. Syntes: narrativ utveckling från berg till berg i 2 Mos och Luk-Apg 
Så här långt har analysen fokuserat på ett fåtal scener åt gången. Det är nu dags att analysera 

alla hittills analyserade scener tillsammans. De samband mellan scener som redan uppdagats i 

analysens tre föregående delar ska i detta avsnitt vägleda en jämförelse mellan scenerna. 

 
144 Larsson 1983, Apostlagärningarna 1-12, 21. 
145 Larsson 1983, Apostlagärningarna 1-12, 21. 
146 BDAG, 3e uppl, s.v. προσκυνέω, 882-883. 
147 BDAG, 3e uppl, s.v. προσκυνέω, 882-883, def. b., bε. resp. bα. 
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Enligt undersökningen i analysens tre föregående delar framstår 2 Mos 24:15-18, 2 Mos 

40:35, Luk 1:26-38, Luk 9:28-36, samt himmelsfärden enligt Luk 24:44-53 och Apg 1:4-12, 

som en kedja av sammanlänkade scener, där Gud gör sig närvarande på jorden bland 

människor. Nedan kommer scenerna att jämföras i kronologisk ordning, med avseende på vad 

som framgår om hur denna Gudsnärvaro ter sig och hur den fungerar, för att se hur detta 

utvecklas genom berättelsen.  

Återkommande mönster  
När Mose möter Gud på Sinai framträder Gudsnärvaron som ett moln på bergstoppen, som 

Mose går upp till, efter att Gud kallat honom till sig genom molnet. Om han hade med sig 

Josua dit upp, verkar han ändå träda in i molnet ensam. Där tar han emot instruktioner för 

uppförandet av den tälthelgedom som Gud sedan stiger ned i under slutscenen i 2 Mos. Även 

denna gång framträder Gud i form av ett moln, som dock utestänger Mose snarare än att bjuda 

in honom. Endast Mose tycks vara där när det händer. Denna helgedom, eller den del av 

helgedomen som Herrens härlighet fyller, kallas “vittnesbördstältet” τῆς σκηνής της 

μαρτυρίας. Det sätt på vilket Gud gör sig närvarande som ett moln kallas denna gång ett 

”överskuggande”, ἐπεσκίαζειν, av tältet.  

      Ängeln Gabriel berättar för Maria att hon ska bli havande genom att Gud gör sig 

närvarande hos henne: ”Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska överskugga 

(ἐπισκιάσει) dig, därför ska barnet kallas heligt och Guds son.” Det sätt på vilket Gud ska 

göra sig närvarande beskrivs alltså på samma sätt som när Gud uppfyller vittnesbördstältet: 

som ett ”överskuggande”. I den ena scenen gör sig Gud närvarande i ett tält, i den andra hos 

en människa. Samma visuellt deskriptiva verb används i båda scener, men inget moln nämns i 

bebådelsen.  

      I den mån det finns en indirekt likhet mellan hur Gud ska göra sig närvarande hos Maria 

enligt Luk 1 och med Mose på Sinai, består den i likheterna till slutscenen i 2 Mos, eftersom 

Gudsnärvaron är ett moln i både 2 Mos 24 och 2 Mos 40. Utifrån 2 Mos 40 vet vi att ett sätt 

för Lukas att beskriva hur Gud gör sig närvarande som ett moln är att det är ett 

”överskuggande”. Kanske skulle man därför kunna uppfatta det så, att molnet på Sinai också 

”överskuggade” Mose, och ana hur ”den Högstes kraft” implicit framträder som ett moln när 

den överskuggar Maria. För detta saknas tydligare belägg. Ändå kan det konstateras att 

viktiga aspekter av Gudsnärvaromotiven i 2 Mos 24 och Luk 1, två ganska olika 

beskrivningar, förenas i 2 Mos 40, när slutscenen i 2 Mos fungerar som prenarrativ åt Luk: 

molnet från 2 Mos 24 och överskuggandet från Luk 1. Om texterna är ämnade att läsas eller 

höras många gånger över lång tid, är det möjligt att en tidig scen, t. ex. laggivandet på Sinai, 

låter sig förstås i ljuset av en senare scen, t. ex. bebådelsen, och inte bara tvärt om. 

     Gudsnärvaron hos Maria som omtalas i Luk 1 förutsägs leda till vittnesbörd om Jesus. I 

detta ligger en likhet med de två scenerna i 2 Mos, som blir tydlig först i ljuset av Luk 24:27 

och 24:44-48. Dessa scener får nämligen en särskild innebörd när de fungerar som prenarrativ 

åt Luk: den lag Mose tog emot på Sinai vittnar om Jesus. Gudsnärvaron i molnet på Sinai och 

Gudsnärvaron som överskuggar Maria har alltså det gemensamt för Lukas: den orsakar 

vittnesbörd om Jesus. Vi kan säga något liknande om när Herrens härlighet fyller 

vittnesbördstältet i 2 Mos 40: det tycks ha med vittnesbörd att göra, om än med ospecifierat 

innehåll. Eftersom instruktionerna för vittnesbördstältets uppförande hör till vad som mottogs 

av Mose på Sinai skulle man dock kunna anta att även detta tält hör till vittnesbörden om 

Jesus enligt Luk. Att det sedan kanske anspelas på Gudsnärvaron i detta tält när Gabriel 

beskriver hur Gud ska bli närvarande hos Maria för att Jesus ska kallas Guds son ger stöd åt 
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en sådan tolkning. Vi har dessutom sett att tält, som å ena sidan kan anspela på Israels folks 

boningar såväl som Guds boning under ökenvandringen, kan vara vad Petrus anspelar på i 

Luk 9:33, i en scen med starka kopplingar till laggivandet på Sinai. Kanske vill berättarens 

kommentar till Petrus förslag säga att inga tält behöver byggas, då Jesus uppfyller 

vittnesbördstältets roll som platsen för Guds närvaro.148 Om detta stämmer råder det ingen 

tvekan om att Lukas såg vittnesbördstältet som en förebild för Jesus. Att liknande 

föreställningar fanns i den tidiga kyrkan och därmed kan ha nått Lukas och hans krets framgår 

av Joh 1:14: Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, ”Och Ordet blev kött och 

tältade bland/i oss”. 

     Man kunde dock önska mer belägg för att Lukas tänker sig just vittnesbördstältet, som i sig 

inte säger någonting, som ett vittnesbörd om Jesus. Gustafsson uppfattar Lukas syn på LXX 

som vittne om Jesus så, att en röd tråd som förenar skrifterna är att de alla vittnar om Jesus.149 

Det behöver förstås inte innebära att varje enskild händelse, person eller sak i ”Mose lag, 

profeterna och psalmerna” talar om Jesus. Tannehill är noga med att påpeka att det, för Lukas, 

i första hand är den narrativa helheten i LXX:s böcker, snarare än enskilda verser, som utgör 

vittnesbörden om Jesus,150 så varför enskilda tält? Om man som Marshall menar att det inte 

ens är den narrativa helheten, utan specifika klart identifierbara profetior som enligt Lukas 

vittnar om Jesus151 blir det ännu svårare att peka ut vittnesbördstältet som en av dem. Kan 

man belägga hos Lukas att Jesus förkroppsligar templet152 och att vittnesbördstältet är 

templets föregångare, torde man dock kunna säga att tältet i sig förebådar Jesus av fler skäl än 

att dess byggnadsinstruktioner hör till Mose lag.  

     Nicholas J. Moore hör till de som argumenterar för att Jerusalemstemplets roll genom 

himmelsfärden i Luk och Apg utvidgas till att även fyllas av Jesus. Det samma gäller 

följaktligen även vittnesbördstältet, menar Moore, eftersom templet är vittnesbördstältets 

efterträdare. När Jesus stiger upp till himlen tar han plats i den himmelska helgedom som 

utgör prototypen för Israels jordiska helgedomar, såväl tältet i öknen som Jerusalems tempel. 

Jesu närvaro hos Gud i den himmelska helgedomen gör han sedan närvarande hos sina 

efterföljare genom att därifrån sända den heliga anden. Moore argumenterar för att Lukas 

porträtterar himlen som en sådan idealhelgedom, utifrån en språklig analys av korsfästelsen 

och två scener i Apg, i ljuset av allmänna judiska uppfattningar under det andra templets tid. 

Som stöd för resonemanget hänvisar Moore till studier av Baltzer, Hutcheon, Lanier, Taylor 

och D.H. Jung.153 Denna argumentation är dock för omfattande för att redogöra för här. Stöd 

för att uppfatta templet som vittnesbördstältets efterträdare ser jag i det samband som Bovon 

uppmärksammar mellan hur Gud gör sig närvarande i vittnesbördstältet i 2 Mos 40:34-38 och 

i templet i 1 Kung 8:10.154 Om Jesus faktiskt fyller templets roll enligt Lukas torde han alltså 

även fylla vittnesbördstältets roll. 

     Ännu ett argument för att vittnesbördsältet i 2 Mos i sig faktiskt fungerar som en 

 
148 Bovon 2002, Luke 1, 378.  
149 Gustafsson, 71. 
150 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 285-286. 
151 Marshall 1978, The Gospel of Luke, 905. 
152 Denna uppfattning tycks Johannesevangeliets författare (Joh 2:21) ha haft. 
153 Nicholas J. Moore, ”‘He Saw Heaven Opened’: Heavenly Temple and Universal Mission in Luke-Acts”. New 
Testament Studies. Vol. 68, första upplagan. (https://www.cambridge.org/core/journals/new-testament-
studies/article/he-saw-heaven-opened-heavenly-temple-and-universal-mission-in-
lukeacts/2559348BC288E8E24C18BF14D811D1F5# 31/12-21) 
154 Bovon 2002, Luke 1, 378. 

https://www.cambridge.org/core/journals/new-testament-studies/article/he-saw-heaven-opened-heavenly-temple-and-universal-mission-in-lukeacts/2559348BC288E8E24C18BF14D811D1F5
https://www.cambridge.org/core/journals/new-testament-studies/article/he-saw-heaven-opened-heavenly-temple-and-universal-mission-in-lukeacts/2559348BC288E8E24C18BF14D811D1F5
https://www.cambridge.org/core/journals/new-testament-studies/article/he-saw-heaven-opened-heavenly-temple-and-universal-mission-in-lukeacts/2559348BC288E8E24C18BF14D811D1F5
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vittnesbörd om Jesus inom ramen för Lukas narrativ är det stora utrymme det får i de 

instruktioner som Mose tar emot under 40 dagar på berget enligt 2 Mos 24:18. Tältet är inte 

en detalj i Moses lag: hela sju kapitel, 25-31, ägnas åt detaljerade instruktioner för dess 

uppförande. Att det genom ordet ἐπισκιάζω i Luk 1:35 sedan anspelas på vad Gud gör med 

tältet när det är färdigställt i 2 Mos 40, i beskrivningen av vad Gud ska göra med Maria, 

skulle kunna bekräfta att vittnesbördstältet förebådar Jesus enligt Lukas. Färdigställandet av 

vittnesbördstältet är nämligen en väsentlig del av uppfyllandet av de instruktioner Mose tog 

emot på Sinai, vars syfte är att Gud ska träda fram mitt bland sitt folk (2 Mos 25:8) och som 

hör till vittnesbörden om Jesus (Luk 24:44). Jesus beskrivs kanske därigenom av Lukas som 

ett sätt för Gud att göra sig närvarande hos sitt folk, vilket skulle kunna bekräftas av vad som 

kan vara anspelningar på Immanuelsprofetian i bebådelsescenen.  

     Så här långt ser vi alltså ett mönster: i Lukas narrativ gör Gud sig närvarande på jorden 

bland människor på ett sätt som leder till, eller till och med utgör vittnesbörd om Jesus, i tre 

scener: laggivandet på Sinai, när Gud uppfyller det färdigställda tältet, samt när helig ande 

och den Högstes kraft kommer till Maria. Detta kan man onekligen säga även om Kristi 

förklaring. På förklaringsberget gör sig Gud närvarande på samma sätt som på Sinai och i 

helgedomen: som ett moln. Det är också på ett sätt som motsvarar både Guds närvaro i tältet 

och Guds närvaro som den förutsägs i bebådelsen: närvaron (d.v.s. molnet) överskuggar. 

Kanske kan vi härigenom se ytterligare belägg för att Lukas tänker sig Gudsnärvaron hos 

Maria som motsvarande Gudsnärvaron på Sinai: i transfigurationsscenen, som i denna 

undersökning visat sig ha en rikedom av anspelningar på 2 Mos 24:15-18, är Gudsnärvaron 

subjekt för samma verb, ἐπισκιάζω, som Gudsnärvaron hos Maria har i Luk 1:35.  

     Precis som i Luk 1 blir Gudsnärvaron på berget i Luk 9 anledning till vittnesbörd om 

Jesus. Det är dock endast Gud som vittnar. Lärjungarna uppvisar begränsad förståelse av 

händelserna och förblir tysta efter meddelandet. I himmelsfärdsscenen finns ingen explicit 

uttalad Gudsnärvaro, men sådan utlovas: kraft från höjden eller helig ande. Precis som i Luk 1 

ska den leda till vittnesbörd om Jesus när den kommer. Nu är dock vittnena specificerade: det 

är Jesu lärjungar som ska vittna om Jesus. De ska inte vittna endast av egen maskin, utan med 

hjälp av den mirakulösa närvaro vars beskrivning (”helig ande” i Apg eller ”kraft från höjden” 

i Luk) påminner om hur Gudsnärvaron beskrivs i Luk 1. Nu är lärjungarna dessutom utrustade 

med ny insikt i förhållandet mellan Israels heliga skrifter och Jesus. 

     I beskrivningarna av himmelsfärden står det inte uttryckligen att Gud gör sig närvarande 

där och då, på vad som antagligen är ett berg, utan det skjuts upp till en snar framtid. Möjligen 

finns en antydan till att Gud även närvarar där och då, i det att Jesu sändande av kraft från 

höjden beskrivits med ett ord i presens, snarare än futurum. I Apg:s beskrivning figurerar 

dock ett moln på berget vid himmelsfärden. Kanske kan denna likhet med transfigurationen 

och laggivandet på Sinai implicera att Gud gör sig närvarande på samma sätt, även här. Om så 

är fallet gör dock författaren ändå ingen större sak av molnet just här.  

     Vittnesbördet om Jesus som lärjungarna uppmanas till ska enligt både Luk och Apg börja i 

Jerusalem, men fortsätta ut i världen. Tannehill beskriver det som att Jesu uppdrag ”is now 

expanding to embrace the world”.155 En möjlig implikation av parallellerna mellan bebådelsen 

och vittnesbördstältet, samt Immanuelsprofetian, skulle enligt undersökningen ovan kunna 

vara att ett av Guds syften med Jesus är att göra sig närvarande bland sitt folk. Om Guds 

närvaro och vittnesbörden om Jesus hänger nära samman skulle man kanske kunna tala om att 

Lukas skissar en expansion av Guds närvaro från det utvalda folket och ut i världen. Tannehill 

 
155 Tannehill 1986, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 1, 297. 
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uppfattar själv inte syftet med Jesu uppdrag enligt Lukas som att Guds närvaro i världen ska 

utvidgas. Däremot noterar han hur andens nedstigande inleder varje avgörande skede i Jesu 

uppdrag, och hur anden leder det hela framåt. Utifrån dessa observationer beskriver Tannehill 

anden som ”the divine power active in [Jesus’] mission”.156 Om Jesu uppdrag (”mission”) 

enligt Lukas ska utvidgas torde man därmed även kunna beskriva det som att andens 

gudomliga verkan ska utvidgas. Detta är inte så långt ifrån att tala om ett utvidgande av Guds 

närvaro. 

Utveckling: Närvarons och vittnesbördets expansion 
Nu står alltså följande påståenden om den platsspecifika Gudsnärvaron i de fem scenerna 

ganska klara:  

• Vid laggivandet kommer Gudsnärvaron till uttryck som ett moln på ett berg till Mose 

och leder till vittnesbörd om Jesus, i form av lagen som Mose tar med sig ner till 

Israels folk. Till denna uppenbarelse hör utförliga anvisningar för uppförandet av 

vittnesbördstältet. 

• När vittnesbördstältet är färdigställt kommer Gudsnärvaron till uttryck som ett moln 

som överskuggar vittnesbördstältet. Tältet har rent semantiskt med vittnesbörd att göra 

(της μαρτυρίας) och utgör kanske i sig ett vittnesbörd om Jesus. Endast Mose är där 

när det händer. Han själv berörs inte av överskuggandet, snarare stängs han ute ur 

tältet av det. 

• Ängeln Gabriel utlovar att Gud ska bli närvarande hos Maria som helig ande och som 

den Högstes överskuggande kraft. Det ska leda till vittnesbörd om Jesus. Kanske 

anspelar beskrivningen av Guds närvaro hos Maria på vittnebördstältet, så att Jesu 

syfte och tältets syfte beskrivs som ett enda: Guds närvaro bland sitt folk. 

• Vid transfigurationen kommer Gudsnärvaron till uttryck som ett moln på ett berg och 

vittnar själv om Jesus. Jesus själv, Mose och Elia och tre lärjungar är där, men ingen 

av lärjungarna förmedlar vittnesbörden åt någon annan efteråt. De verkar inte heller ha 

förstått det gåtfulla de har varit med om. 

• Jesus utlovar vid himmelsfärden att Gud ska bli närvarande hos lärjungarna som kraft 

från höjden (Luk) eller helig ande (Apg). Det ska leda till att de med ny insikt om 

Skrifterna vittnar om Jesus, inte bara i Israel, utan till jordens yttersta gräns. Jesus har 

nu gjort det tydligt för lärjungarna att det var samma vittnesbörd om honom som Mose 

tog med sig ner från Sinai (Luk) som de ska föra ut i världen. Kanske kommer 

Gudsnärvaron till uttryck som ett moln (Apg) på ett berg när Jesus tas upp till himlen. 

• I den yttersta tiden kommer Gud närvara på ett sätt som motsvarar hur Gud närvarat i 

de föregående undersökta scenerna. Huruvida vittnesbördet om Jesus och med det 

Guds närvaro då har utvidgats ytterligare lämnas öppet.  

Följande utveckling beträffande Gudsnärvaron i Lukas berättelse framträder. Under uttåget ur 

Egypten blir Gud närvarande hos Israels folk som ett moln, på ett sätt som är direkt 

tillgängligt för ett fåtal av dem: först endast Mose och sedan en utvald skara av präster, inom 

ramen för speciella förutsättningar givna i en kodex. Indirekt blir närvaron tillgänglig för hela 

Israels folk, då Gud är bland dem i helgedomen.  

     Enligt vad Gabriel utlovar blir Gud återigen närvarande på ett sätt som är begränsat till en 
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person: Maria. Genom att beskrivningen av hur detta ska ske ekar av hur Guds närvaro i 

vittnesbördstältet har beskrivits i det klimaktiska slutet i 2 Mos förbereds läsaren att associera 

Jesus med Guds närvaro bland sitt folk i vittnesbördstältet. En tydlig skillnad på 

överskuggandet vid slutet av 2 Mos och överskuggandet som omnämns vid bebådelsen kan 

observeras: Mose kunde inte gå in i tältet på grund av Guds närvaro där, medan det i 

bebådelsen utlovas att Guds närvaro ska överskugga en människa av Davids hus. På så sätt 

har Guds närvaro kommit närmare folket. Den är inte längre indirekt, som vid överskuggandet 

av helgedomen, där folket kan vörda Gud genom förmedlingsinstanser (präster). Den är 

omedelbar: en kvinna i Israels folk överskuggas av Gudsnärvaron. Om vittnesbördstältet 

syftade till att Gud skulle komma nära sitt folk har samma sak skett med Maria, men Gud har 

nu dragit det ett steg längre.  

     Gudsnärvaron hos Maria ska leda till vittnesbörd om Jesus som Guds son. Ett tillfälle då 

detta löfte uppfylls är vid transfigurationen, då Guds närvaro överskuggar en liten utvald 

skara (lärjungarna och/eller Mose, Elia och Jesus). Överskuggandets omfattning har alltså 

utökats jämfört med vad som utlovades av Gabriel. Läsaren har i bebådelsescenen förberetts 

för att Jesus ska omvittnas som Guds son: så gör nu Gud själv, i ett sammanhang som starkt 

påminner om laggivandet på Sinai. Läsaren förbereds sålunda för att relatera laggivandet på 

Sinai till vittnesbördet om Jesus. Lärjungarna gör dock ännu inte som Mose gör efter 

Sinaiundret och tar med sig det mottagna budskapet ner, utan behåller den för sig själva. 

Kanske beror detta på den bristfälliga förståelse av uppenbarelsen som lärjungarna uppvisar. 

Vittnesbördet om Jesus är alltså begränsad i förhållande till följande scen, med avseende på 

hur många som tar emot den och hur väl den tas emot. 

     I anslutning till himmelsfärden lovar Jesus att Gud ska bli närvarande på ett sätt som är 

tillgängligt för (åtminstone) hela lärjungaskaran. Han uttrycker också sin önskan att 

vittnesbördet, som är knutet till denna närvaro, ska nå utöver gränserna för Israels folk (”åt 

alla folk”/”till jordens yttersta gräns”). Jesus säger nu, i Luk-versionen, rakt ut, vad som 

tidigare endast antytts av hur Guds närvaro beskrivits i de tidigare scenerna: Moses lag, det 

han tog med sig ner för Sinai berg, var en vittnesbörd om Jesus.  

     Jesus lämnar lärjungarna på ett berg. Sist några lärjungar fick en himlastormande 

uppenbarelse på ett berg förstod de inte vidden av budskapet. Denna gång har Jesus öppnat 

deras sinnen, så att de kan se de samband som tidigare var dunkla för dem. Nu ska lärjungarna 

göra som Mose och ta med sig vittnesbörden ner för berget, först till Israels folk, men sedan 

till alla folk. Även i Apg-versionen ges kanske lärjungarna, och läsaren, en möjlighet att 

associera Jesus till vad Mose fick ta emot på Sinai: det skulle i så fall vara synen av att Jesus 

lämnar berget i ett moln. Att de i resten av Apg bär med sig en ny insikt om Skrifternas 

relation till Jesus visar de dock exempel på.  

Guds närvaro, Moses lag och den framväxande kyrkan 
Det tycks alltså finnas en övergripande utveckling där Gud först gör sig närvarande hos sitt 

utvalda folk, i vittnesbördstältet. Närvaron är i detta skede inramad i ett slags latent 

vittnesbörd om Jesus: lagen som gavs åt Mose. I början av Luk sker ett viktigt skifte med 

avseende på Guds närvaro. Gud närvarar inte längre bara hos sitt folk indirekt genom 

vittnesbördstältet, utan tycks bli omedelbart närvarande hos en av folket: Maria, och genom 

henne Jesus. Genom Luk görs sedan Gudsnärvaron stegvis tillgänglig för fler och fler 
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människor. Till slut artikuleras ett hopp om att Gudsnärvaron ska sträcka sig utanför det 

utvalda folkets gränser, parallellt med att vittnesbördet om vem Jesus är sträcks ut till fler och 

fler. Från att ha varit närvarande i Israels helgedom och tillgänglig genom 

förmedlingsinstanser blir Gud omedelbart närvarande hos Israels döttrar och söner, och 

kanske även hos andra folk, genom förkunnelse och helig ande. I vilken utsträckning detta 

projekt lyckas eller ej förblir en öppen fråga i Apg: alla tar inte emot vittnesbördet. 

     Ett annat utvecklingsstråk är att det gradvis görs mer och mer explicit vad Lukas först 

kommunicerar genom upprepningar av ord och motiv, för att efter Jesu uppståndelse säga rakt 

ut: Moses lag är ett vittnesbörd om Jesus. Att berättelsen om Mose och berättelsen om Jesus 

hänger ihop, eller till och med är två skeden i samma berättelse, tycks inte bara vara ett 

faktum i Luk och Apg. Det tycks i Luk även vara en så avgörande del av budskapet om Jesus 

att dess utbredande hänger på att apostlarna förstår det på djupet, vilket de gör först i 

anslutning till att Jesus lämnar jorden. Även när budskapet sprids till andra folk är det viktigt 

att utgångspunkten är Jerusalem. Tannehill kommenterar detta: ”The mission should begin in 

Jerusalem but must become universal in scope. Both this beginning and this goal is important, 

for Luke-Acts represents a faith which remains rooted in Jewish Scripture and is concerned 

about the fate of the Jews but wants the world to share in God’s salvation.”157 

     I slutet får vi en föraning om att vittnesbördet, genom en kommande Gudsnärvaro, ska nå 

ut till alla folk. Genomförandet av detta skildras sedan åtminstone delvis i Apg. I ljuset av 

undersökningen ovan framstår apostlarnas uppdrag att med en ny insikt om Moses lag bära 

dess dolda budskap vidare åt folken, inte som missionshistoriens början enligt Lukas. Snarare 

skulle det kunna beskrivas som ett nytt skede. Hur apostlarnas uppdrag går får vi inget 

slutgiltigt svar på. 

Slutsatser 
Guds tidsligt och rumsligt avgränsade närvaro i världen bland människor tycks utifrån de 

scener som undersökts i denna uppsats för Lukas vara förknippad med vittnesbörden om vem 

Jesus är, i synnerhet i relation till Israels folk och dess historia. Både Gudsnärvaron och 

vittnesbördet om Jesu identitet tar sin början hos Guds utvalda folk och ska därifrån 

expandera ut i världen. Guds närvaro hos sitt folk tar först sin boning i vittnesbördstältet. 

Folket interagerar med Gud på ett indirekt sätt, genom präster och profeter. I Luk blir dock 

Gudsnärvaron omedelbart tillgänglig människor: först Maria och därigenom Jesus, sedan ett 

fåtal apostlar, och till slut alla närvarande vid himmelsfärden. Guds närvaro bland människor 

och vittnesbördet om Jesus tar sin början hos Guds utvalda folk och sträcker sig ut i världen 

därifrån. Detta tycks enligt Lukas gälla såväl i Israels tidiga historia, långt före det att 

karaktären Jesus så att säga ”intar scenen”, som under Jesu verksamhet på jorden, eftersom 

Moses lag vittnar om Jesus. Det anspelas på genom hela evangeliet, för att sägas rakt ut vid 

berättelsens slut. I Apg sägs det aldrig rakt ut, men det tar sig uttryck i att Jesu vittnen i Apg 

visar exempel på ny insikt om Skriftens relation till Jesus. Apostlarnas missions inledning, 

och med denna möjligtvis även Guds närvaros utbredning utanför Israel, föregås av att de får 

insikt i hur Jesus förebådats i Israels heliga skrifter. Guds närvaro i Israels historia, i Jesu 
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jordiska gärning och i apostlarnas gärning i Jesu efterföljd, tycks för Lukas motsvara hur Gud 

kommer att närvara när Jesus återvänder i den yttersta tiden.  

Frågor för vidare forskning 
Något som lyfts gång på gång under denna undersökning är hur närvarande berättelsen om 

uttåget ur Egypten är i Lukas berättelse om Jesus. När Israels folk inträder i det förlovade 

landet sker ett krig där de främmande folken läggs under Israels Gud. Det vore intressant att 

undersöka hur detta Josuamotiv eventuellt närvarar i Apg, som ju till stor del handlar om 

missionen åt främmande folk, som träder in i tillbedjan av Israels Gud i Jesu (Josuas) namn.  

     Ytterligare en fråga av intresse är huruvida ett inkluderande av berättelsen om Jesu dop i 

Luk bland scenerna som undersökts ovan, skulle bekräfta eller utmana analysen. Denna scen 

har mycket gemensamt med transfigurationsscenen, men har inte varit föremål för närmare 

analys av utrymmesskäl. Som vi sett är det möjligt att dopet och transfigurationen var för sig 

motsvarar de två halvorna i ängeln Gabriels förutsägelse i Luk 1: ”Helig ande ska komma 

över dig” och ”den högstes kraft ska överskugga dig”.  

     Vi har sett att vittnesbörd om Jesus i Luk-Apg går från att beröra endast Israels folk till att 

sträcka sig bortom dess gränser. Vi har också sett hur Gudsnärvarons expansion skissas. Det 

vore intressant att undersöka ifall konceptet ”dop i den Heliga anden” i Apg för Lukas innebär 

att även andra folk får del i Guds syfte, såsom det formulerats i 2 Mos 25:8: att Gud ska träda 

fram mitt ibland dem. 

     En narrativ utveckling som berörts i denna uppsats är hur referenserna till LXX förblir 

dolda för och missförstådda av lärjungarna fram till slutet av Luk, då de sägs ha funnits där 

hela tiden och lärjungarnas sinnen öppnas så att de kan förstå det. Det är vanligt att man talar 

om ”Messiashemligheten” som en röd tråd i Markusevangeliet: Jesu identitet som Messias 

glimtar fram gång på gång, men hålls hemlig för att i Jesu rättegång sägas rakt ut. Det vore 

intressant att jämföra dessa två utvecklingslinjer med varandra, för att ta reda på om man 

skulle kunna tala om en ”Septuagintahemlighet” i Lukas narrativ. 
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