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Abstract

It has since long been noticed that savior figures from different religions have reminded of each 

other, and there are different theories trying to explain why. This study examines religions operating 

in the same culture, and in this case, judaism and zoroastrianism, and their influence on each other. 

In  particular,  focus  is  on  zoroastrianism's  image  of  the  savior  figure  Mithra,  and  how  this 

representation may have influenced the description of the Messiah in the Talmud. How are the two 

figures represented in the scriptures and what similarities can be identified?

By a thorough content analysis the studie examines the Avesta of zoroastrianism and the Talmud 

from judaism. When Avesta is written is uncertain, but it was compiled and edited by Shapur II in  

fourth century, same time as the Jewish oral traditions were written down in the persian empire in 

the form of the Babylonian Talmud.

The theories used are Dimensional Accrual and Dissociation theory (DAD), this theory seeks to 

explain what happens when multiple religions are operating in the same area for a long time. The 

cultural phenomenon that before was exclusive to one culture may be dissolved and it becomes 

difficult to tell where this phenomenon came from. The farther two or more cultures co-exist, the 

harder  it  will  be  to  say  what  culture  is  which.  Together  with  DAD  is  the  cultural  Churning 

theory(CCT),  CCT argues  that  when  newly  arrived  immigrant  ethnicities  take  residence  in  an 

already established culture, it requires an adaptation primarily from immigrants, i.e the minority 

culture. CCT also says that that both the society and the individual need to adapt to the new culture.

What I have found is that the savior figures in Avesta and the Talmud are largely similar, in several 

respects. What I also found through historical studies is that these two faiths worked side by side in 

close to 800 years, and during this time a cultural exchange most likely  took place.

Keywords: Zoroastrism, Judendom, Mithra, Messias, Avesta, Talmud, Frälsargestalt, Ackulturation 
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1. Inledning

Att religioner i flera avseenden liknar varandra är för de flesta relativt klart, de flesta religioner  

innehar en eller flera gudar, man ska praktisera religiösa övningar som tillbedjan, och man ska tro. 

För att använda det något västerländska begreppet frälsning, och översätta det med räddning, kan vi 

också se det hos flera religioner.  Om vi ser hos till  exempel  buddhism, som bär tanken om att  

upplysning är räddningen, från jordelivets miserabla kretslopp(samsara), eller kristendomen; man 

skall acceptera Jesus som sin räddare och få sin plats i himmelriket och därav bli räddad. Det som 

dock är långt ifrån klart är orsakerna till varför dessa likheter har uppkommit, varför ser det ut som 

det gör? 

Likheterna kan vara många och det varierar självfallet från religion till religion. Inom varje religion 

finns också framstående personer, vissa gemensamma för flera religioner, här tänker jag främst på 

de abrahamitiska religionerna som alla menar att till exempel Abraham och Moses var profeter. Hur 

är det då med olika personer i skilda religioner, kan man finna likheter där också och vad kan det 

bero på? Enligt många forskare finns likheter och det vill jag undersöka i och med denna studie.

Att bli räddad är centralt inom religioner, som jag tidigare nämnt, men hur räddas man? Detta kan  

ske både genom att man befrias, vanligast genom döden. Flera religioner har också en tanke om 

räddning på jorden, genom en frälsare. Jag har valt att ställa in mitt sikte på två sådana gestalter, en  

inom zoroastrism och en  i  judendom,  Mithra  och Messias.  Det  jag vill  se  är  hur  dessa  liknar  

varandra, vilka funktioner de har, hur de gestaltas och på vilket sätt. Materialet jag utgår ifrån är 

urkunder  från  respektive  religion,  inom  judendom  har  jag  valt  Talmud, och  Avesta inom 

zoroastrism. Talmud använder jag då det är en rik textsamling som är nedskriven under den period 

jag valt att studera(200-500 e.v.t.), den babyloniska Talmud är också nedskriven i en utom-judisk 

kultur, närmare bestämt i persiska riket. Samlingen Talmud är ett bra studieobjekt då den hade ett 

enormt  inflytande  på  judisk  religion  efter  andra  templets  fall  år  70  e.v.t.1 På  grund  av  mina 

frågeställningar som är nära sammanbundna med persisk religion blir den babyloniska Talmud extra 

intressant att studera.

Vidare kommer huvudspåret ligga i att studera persiska influenser på judisk religion, vilka tankar 

från zoroastrism kan man se i judisk religion. Det är en relativt vedertagen uppfattning att det har 

skett en kulturkontakt mellan judisk och persiskt kultur, det finns också redan mycket forskning 

inom området. Jag vill med denna studie se hur dessa influenser tar sig till utryck i Talmud med 

1Fowden, Garth, Empire to commonwealth: consequences of monotheism in late antiquity, Princeton University Press, 
Princeton, N.J., 1993:75
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fokus på framställningen av Messias, och som sagt, vilka likheter man kan se hos Mithra. Det som 

också  ofrånkomligt  kommer  att  lyftas  är  diverse  skillnader  i  framställningen  av  båda 

frälsargestalterna.

För att också ge läsaren en blick över den historiska bakgrunden vill jag kort nämna något om den 

utom-judiska kulturen som ligger  till  grunden för  denna studie.  Området  som jag behandlar  är 

främst Babylon och det persiska riket(nuvarande Iran). Detta område innehöll flera olika kulturer 

och religioner, och denna mångfald av religiösa fenomen har också naturligt format religionerna till 

vad de är idag.

1.1. Syfte och frågeställning

Jag vill se hur de olika frälsargestalterna inom zoroastrism och judendom framställs i respektive 

religions urkunder. Det som jag framförallt vill utröna är om zoroastrism har påverkat judendom på 

grund av olika historiska skeenden. Huvudspåret med studien kommer beröra Mithra och Messias 

och föreställningar om dessa; kan man se vilka funktioner gestalterna har inom respektive religion 

och kan man identifiera likheter hos dessa, som det framställs i religiösa texter. Det hade också varit 

ett intressant sidospår att studera judendomens påverkan på kristendom utifrån denna studie, detta 

blir  dock  för  brett,  och  man  riskerar  en  alltför  ytlig  beröring  på  de  egentliga  frågorna.  Mina 

frågeställningar blir således.

- Hur porträtteras de olika frälsargestalterna från zoroastrism och judendom i urkunderna Avesta och 

Talmud, vilka är nedskrivna och/eller redigerade mellan 200-500 e.v.t.

- vilka funktioner har gestalterna och vilka likheter identifieras?

- kan man säga att zoroastrism har påverkat judendom, utifrån teorierna  Dimensional Accrual and 

Dissociation theory och Cultural Churning theory

1.2. Teori

De teorier som jag kommer använda mig av är Dimensional Accrual and Dissociation (DAD) och 

Cultural Churning Theory (CCT), som är något sociologiska till sin karaktär, detta gör dem dock 

inte mindre funktionella för min studie.  Dessa teorier är båda utformade av Eric Mark Kramer och 

han definierar DAD "The theory of dimensional accrual and dissociation synthesizes two powerful 

ideas; dissociation and consciousness structuration".2 Det vill säga att det sker en typ av upplösning 

2Grace, Jeremy & Kramer, Eric M.  Comparative Cultures and Civilizations (Vol. 3) Kramer, E. M., Dimensional 
accrual and dissociation: An introduction. (kap. 7), Cresskill, NJ: Hampton. 2012:124 
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av kulturella fenomen när två läger möts och desto längre tid två kulturer verkar i samma kontext, ju  

mindre blir kulturskillnaderna. CCT hävdar till att när nyinflyttade från andra kulturer flyttar in i en 

redan fast kultur, krävs en sorts anpassning från både lägren, det vill säga både minoritetskulturen 

och majoritetskulturen. Både individen samt samhället förändra och anpassa sig. Tillsammans utgör 

dessa två teorier en förståelse för hur mötande kulturer agerar och varför. Kultur definierar Kramer 

på följande sätt:

Culture is a symbol system that no one person owns or has complete knowledge of. It 

enables humans to sustain and transfer knowledge, beliefs,  values, motives, meanings, 

and  identities  from  one  generation  to  the  nextinformation  that  is  not  biologically 

inherent.3

Kultur kan vara allt och religion ses som ett kulturellt fenomen. Därav blir också religioner objekt 

som behöver anpassas när två kulturer möts. 

1.2.1.Religionshistoriskt perspektiv

I  min  studie  kommer  jag  använda  mig  av  ett  religionshistoriskt  perspektiv,  då  det  är  ett  brett 

studieområde och kompatibelt med mina teorier. Med detta vill jag se hur de två olika religionerna, 

zoroastrism och judendom genom historien kan ha verkat inom samma område och vilka historiska 

händelser som kan ha påverkat religionerna. Vi vet de facto att det har funnits kulturkontakt mellan 

det judiska och persiska folket, det är intressant att se hur detta formade de respektive religionerna, 

framförallt zoroastrismens påverkan på judendomen. I detta perspektiv blir begreppen synkretism 

och ackulturation  relevanta  som diskussions-  och  analysunderlag.  Betydelsen  av  dessa begrepp 

redogör jag för under rubriken Begreppsdefinitioner(se sida 8-9).

1.3. Material och Metod

1.3.1.Material

Det huvudsakliga materialet i min analys kommer att bestå av religiösa urkunder från respektive 

religion,  zoroastrism och judendom Utöver  dessa texter  kommer jag också att  använda mig av 

sekundärkällor som verktyg för att analysera de religiösa texter jag valt. Som det framgår i min 

frågeställning har mitt urval av material varit centralt, detta ur två aspekter. Texterna ska dels vara 

3 Grace, J & Kramer, E.M, 2012:124
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av  samma  natur,  i  detta  fall  religiösa  urkunder.  Detta  är  viktigt  då  texterna  är  i  sin  karaktär 

konfessionella, icke-analyserande och tendentiösa verk, skrivna i likartade syften. Skrifterna bör 

också  i  den  grad  det  är  möjligt  vara  författade,  eller  omarbetade  under  samma  period,  och  i 

närliggande områden, detta på grund av att attityder till religion och kanoniska texter är bundna till  

tid och kultur. För att man ska kunna hävda att det funnits kulturkontakt. ska det dock också finnas 

andra historiska belägg för detta påstående än enbart respektive religions skrifter och dess likartade 

utformning och föreställningar. Detta tror jag mig finna när jag läser sekundärkällor som beskriver 

historiska  skeenden.  Något  man också  bör  tänka  på  vid  studiet  av  religiösa  texter  är  att  olika 

religioner, och till och med olika grupper inom en viss religion använder och tolkar texterna olika. 4 

Ett problem vid studier av dessa texter, är att det knappast kan ses som originaltexter eller ur-texter  

och man ska ha i åtanke att dessa texter är översatta och omtolkade, i flera led. Detta gäller inte  

minst för zoroastrismens text Avesta, som är skrivet i ett för-iranskt språk och svårigheterna med 

översättande  lyfts  ofta  upp  av  forskare  och  författare.5  Under  detta  avsnitt  kommer  jag  först 

presentera de urkunderna jag valt att analysera. 

Texterna  jag  har  valt  att  analysera  kommer  att  sträcka  sig  från  ca  200  f.v.t  till  500  e.v.t  där  

zoroastrismens  Avesta kommer  vara  den  äldsta  skriftsamlingen  och  judendomens  Talmud den 

yngsta. Vidare bör också lyftas att jag använder en rad olika källor när jag söker material i Avesta,  

detta  för  att  en  enskild  källa  ej  svarar  för  materialet  som  behövs  i  min  någorlunda  snäva 

frågeställning.6

Avesta är zoroastrismens heliga textsamling. Texterna författades troligtvis under och innan 300 

f.v.t men de blev troligtvis redigerade och omorganiserade i Persien mellan 200-500-talet. Detta gör 

att texterna blir desto mer aktuella i denna studie då textsamlingen omarbetades i samma period 

som judendomens Talmud skrevs.. Avesta består av tre olika texter, Yasna, Yashts och Videvdat eller 

Vendidad.7 Problem som förefaller med zoroastrismen och dess texter är att dessa inte har utforskats 

systematiskt och det finns fortfarande många frågetecken vad gäller omfattning och betydelser i viss  

mån. Detta blir ett problem då jag ej får ta del av hela innehållet.8

4Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006:114
5Stausberg, Michael, Zarathustra och zoroastrismen, Nya Doxa, Nora, 2005:26; West, Martin Litchfield (ed), 
Zarathustra, The hymns of Zoroaster: a new translation of the most ancient sacred texts of Iran, I. B. Tauris, London, 
2010:34
6 Jag använder dels bokutgåvor, som The hymns of Zaroaster(se nedan), samt internet som källa: 

http://www.avesta.org/. På denna hemsida presenteras ett rikt material med zoroastriska texter, med engelsk 
översättning. 

7 West, M.L, 2010:2-3
8 M, Stausberg, 2005:38-39

7



Talmud är judendomens heligaste text efter den Hebreiska bibeln. Stoffet i Talmud är från början 

muntliga kunskaper som fördes vidare från generation till generation, den judiska gemenskapen såg 

sig dock tvungen att skriva ner kunskaperna då dessa annars riskerade att gå förlorade. Talmud 

sammanställdes under 300-talet och perioden 70-640 benämns i i judisk tradition som talmudiska 

tiden. Mishna och Tosefta är de två delar som utgör Talmud. Skriftsamlingen Talmud skrevs både 

ner i Babylon och Jerusalem och därav namnen Babyloniska Talmud och Jerusalemitiska Talmud.9 

Jag har i denna studie avstått från att göra skillnad på dessa två "utgåvor", då detta skulle bli för 

brett studieobjekt i relation till utrymme och tid. I fotnoterna har jag valt att skriva ett "b" framför 

kapitel och verser hämtade från babyloniska Talmud och "j" när det hävdar till jerusalemitiska. Jag 

kommer dock använda den babyloniska Talmud i större utsträckning då den är mer relevant för 

denna studie, som jag nämnt tidigare i inledningen. 

För att få en fördjupad förståelse i de religiösa urkunder jag valt att studera har jag använt mig av 

litteratur som ger läsaren en inledning och inblick i texterna. Som inledning till Talmud har jag valt 

att läsa Bertial Adania's bok Rum i Talmud, denna bok ger en bra överblick över vad Talmud är och i 

stora drag vad den innehåller. Denna bok är en svensk översättning på delar av Talmud och som 

svensktalande ser jag detta som en fördel vid första anblicken. För att få en inblick i Zoroastrismens 

och dess texter har jag främst använt mig av Zarathustra och zoroastismen av Michael Stausberg, 

som är en populärvetenskaplig bok som ger en bra introduktion i religionen zoroastrism. Jag har 

också använt mig av The Hymns of Zoroaster när jag studerat Avesta, detta är en ny översättning på 

delar  av Avesta,  skriven av Martin  Litchfield West,  som är  en internationellt  erkänd forskare i  

klassiker, klassisk forntid och filologi. 

1.3.2.Metod

Som framgår av mitt material kommer min studie vara en innehållsanalys av religiösa urkunder, det 

centrala kommer således vara observationen av de religiösa texter jag läser. Innehållsanalys är en 

bred metod som kan appliceras på olika forskningsområden, och analysen kan ha olika funktioner 

inom olika områden. Med hjälp av Tom Bryders publikation  Innehållsanalys som idé och metod 

definierar jag min metod på följande vis.

Även om innehållsanalys i grund och botten är en analysteknik är den mer än enbart  

detta.  Den  är  också  en  observations-metod.  En  grundläggande  egenskap  hos 

9Adania, Bertil, Rum i Talmud: talmudiska grundtankar och religionshistoriska utblickar, Rev. utg., Norma, Skellefteå, 
2002:9
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innehållsanalysen är(...), att de framkomna resultaten måste vara reproducerbara, det vill  

säga, att man kan replicera analysen med samma metodiska förutsättningar och komma 

fram till samma resultat.10

För att få relevant förkunskap om mitt ämne vill jag först studera relevanta sekundärkällor som dels 

tar upp messiasbegreppet samt böcker som behandlar de religiösa urkunderna jag valt att studera. 

För att kunna presentera mina slutsatser på ett nyanserat vis kommer jag dra egna konklusioner 

utifrån  den  sekundära  litteraturen  jag  har  läst.  Jag  kommer  använda  min  frågeställning  som 

avgränsade verktyg, detta för att gallra överflödigt stoff och presentera aktuell information, som 

förhoppningsvis ger läsaren en röd tråd. 

1.4. Begreppsdefinitioner

Messias (hebreiska: den smorde)  är ett  emiskt begrepp inom judendomen som genom historien 

skiftat i betydelse något. Under för-talmudisk tid, när TANAK författades, syftade Messias till en 

präst eller en kung som hade smorts in i sitt ämbete. I TANAK blev de israelitiska kungarna som 

var  rättfärdiga  benämnda  som  Messias.  Under  tiden  mellan  TANAK's  författande  och 

Kristendomens uppkomst, kom dock dessa föreställningar att ändras något(ca. 450 f.v.t.- 100 e.v.t.). 

Messias porträtterades nu som en framtida kung som härstammar från Davids ätt, och denne ska 

styra i det heliga landet. Han ska i sitt styre över landet vara klok och rättfärdig. Han ska besegra 

landets fiender och frigöra den judiska gemenskapen från hedniskt styre. Vidare beskrivs Messias 

som en gestalt  med övermänskliga  krafter  och som för  tillfället  befinner  sig  i  himlen,  han ska 

nedstiga  på jorden och skilja  de rättfärdiga  från de orättfärdiga,  och frälsa  det  judiska folket.11 

Messias ska också vara kung på jorden, alternativt uppfostra en kung. I denna studie när jag vill 

urskilja messianska drag hos en gestalt kommer jag använda mig av begreppet frälsargestalt, med 

detta menar jag ett väsen, eller en person som innehar ett, eller flera attribut som stämmer överens 

med min definition av Messias. Man skulle också kunna använda  Messiasgestalt, detta blir dock 

mindre lämpligt då begreppet Messias är, som tidigare nämnt, en judisk term. Det är också relevant 

att förklara vad som menas med begreppet eskatologi vilket syftar på vetenskapen eller läran om de 

yttersta händelserna.12 Detta är framförallt aktuellt inom judendomen då den messianska tiden(tiden 

då Messias kommer) ska vara under den yttersta tiden. Att inom zoroastrism säga att Mithra ska 

10 Bryder, Tom, Innehållsanalys som idé och metod, Akad., Åbo, 1985:39
11 Ringgren, Helmer 2005. Messianism: An Overview, Encyclopedia of religion vol.9(2.ed), Jones, Lindsay & Eliade, 

Mircea (red.), Detroit: Macmillan Reference, 5972-5974
12 Werblowsky, Zwi R.J 2005. Eschatology: An Overview, Encyclopedia of religion vol.4(2.ed), Jones, Lindsay(red.), 

Detroit: Macmillan Reference, 2833-2836
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komma under yttersta tiden vore för mig att spekulera då jag inte i denna studie funnit något som 

syftar på det. 

Urkund är en benämning på textmaterial som tjänar som bevis, inte sällan i juridiska sammanhang. 13 

Jag kommer dock i min definition begränsa det till en religiös betydelse. Således blir urkund en text  

inom en  viss  religion  som av dess  anhängare  blivit  erkänd  som bevis  för  religionen  och  dess 

sanningar. Texten erkänns också som av himmelsk härkomst och himmelsk natur, texterna är inte 

sällan skrivna av viktiga historiska personer som profeter,  förkunnare eller  grundare av en viss 

religion.14 

Begreppen synkretism och ackulturation är begrepp som har ett klart samband men samtidigt är två 

olika begrepp, framförallt har begreppen två olika utgångspunkter, dessa förklaras nedan. Dessa bör 

förklaras  främst  för  att  ge  en  djupare  förståelse  i  de  teoretiska  utgångspunkter  jag  utgår  från. 

Synkretism hävdar att det finns ett samband av specifik typ mellan ideologier, kulturer och inte 

minst religioner. Synkretism kan översättas med "mixed together" eller ihopblandning, att religioner 

som korsar vägar och möts, kan skörda religiösa fenomen från varandra. Synkretism menar vidare 

att det är oftast minoritetsreligionen som hämtar influenser från den överlägsna religionen, det vill  

säga den religionen som majoriteten av befolkning i en viss kultur utövar.15 Synkretism pekar också 

på att en ny religion kan uppkomma i mötet mellan två eller flera religioner. De teorier jag använder 

mig av kretsar stort kring följande begrepp: "ackulturation(engelska: acculturation, ytterst av latin 

ad' till' ochcultu´ra'kultur', eg. 'odling'), kulturpåverkan, kulturell förändringsprocess som uppstår i 

mötet mellan samhällen med olika kulturella traditioner."16 Som man ser baseras synkretism på ett 

maktförhållande, att en religion som innehar lejonparten av anhängare i en viss kontext påverkar  

den  andra  religionen.  Det  är  i  den  bemärkelsen  jag  kommer  använda  begreppet,  det  vill  säga 

zoroastrismens  eventuella  påverkan  på  judendomen.  Ackulturation  kan  översättas  med 

kulturkontakt, och kommer här användas som ett bredare begrepp än synkretism. Utgångspunkten 

ligger  i  när  två  kulturer  möts och förhållandet  kan vara  mer  ömsesidigt  och  kulturerna  formar 

varandra,  kulturella  fenomen  upplöses  och  blir  till  något  nytt.  Jag  kommer  använda  mig  av 

ackulturation för att förklara kulturella föreställningar som möjligt redan funnits inom judendomen 

och som utvecklades och/eller förstärktes i en persiskt kontext.

13 http://www.ne.se/lang/urkund/336637
14 Graham, William A 2005. Scripture,  Encyclopedia of religion vol.12(2.ed), Jones, Lindsay & Eliade, Mircea (red.), 

Detroit: Macmillan Reference, 8194-8205
15 Cople, Carsten 2005. Syncretism [First edition], Encyclopedia of religion vol.13(2.ed),  Jones, Lindsay & Eliade, 

Mircea (red.), Detroit: Macmillan Reference, 8926-8934
16 http://www.ne.se/lang/ackulturation
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1.5. Tidigare forskning

Det finns en hel del forskning och jämförelsestudier om zoroastrism och judendom, det blir inte 

mindre klart när man får 2215 träffar när man söker i  Summon(uppsala universitets sökmotor) på 

"zoroastrianism judaism". Geo Widengren är en forskare som var aktiv inom detta område i drygt 

50 år från och med 1940-talet.  The great Vohu Manah and the apostle of God: studies in Iranian  

and  Manichaean  religion(1945),  Die  Religionen  Irans(1965)  och  Apocalyptique  iranienne  et  

dualisme qoumranien(1995) är några av hans vetenskapliga texter som berör denna studie. Vidare 

har jag märkt i min jakt efter texter som lyfter förhållandet mellan zoroastrism och judendom att det 

framförallt är två aktuella forskare som har varit aktiva inom detta område, James Barr och Jakob 

Neusner. James Barr(1985) har skrivit artikeln  The Question of Religious Influence: The Case of  

Zoroastrianism, Judaism, and Christianity. 

Det som står klart är att de flesta av dessa texter som behandlar just detta, ovan nämnda text är inget 

undantag, är att de har ett större perspektiv än det jag har valt. Texterna har ett meta perspektiv som 

sträcker sig över längre tid och studiet inriktar sig på flera texter och framförallt flera fenomen i de 

olika religionerna. I Jakob Neusner(1990) bok Judaism, Christianity and Zoroastrianism in Talmud 

Babylonia finns också ett rikt material om dessa tre religioners påverkan på varandra. Denna bok 

lägger sitt fokus på den rika kulturen och  mångfalden av religioner i Babylon och hur detta kom att  

påverka  de  tre  ovannämnda  religionerna,  med  ett  fokus  på  judendom.  Boken  går  systematiskt 

genom  200-talet  till  700-talet  och  lyfter  upp  alla  religioner  och  deras  ställning  i  Iran,  under 

respektive århundrade. Denna bok kommer jag använda som verktyg och analysunderlag för att få 

en djupare förståelse i hur zoroastrism och judendom utvecklades sida vid sida. 

Det finns också flera vetenskapliga artiklar och artiklar i tidsskrifter som lyfter relationen mellan 

judendom kristendom, och zoroastrismen. Författarna framhäver också det persiska rikets påverkan 

på  dessa  religioner.  Erhard  S.  Gerstenberger(2011)  skrev  Zoroastrianism  and  the  Bible:  

Monotheism by Coinicidence?, denna text lägger sin tyngdpunkt vid författande av den hebreiska 

bibeln, och att delar av den skrevs när judarna befann sig under persiskt styre. Som man kan gissa 

av textens titel lyfts förhållandet mellan de monoteistiska religionerna judendom och kristendom, 

och till viss del islam, och zoroastrismens Ahura Mazda. I artikeln Hagiography and Monotheism in  

History:  Doctrinal  encounters  between  Zoroastrianism,  Judaism  and  Christianity skriven  av 

Jamsheed K Choksy(2003) framhävs förhållandet mellan profeter och/eller grundare i de tre olika 

religionerna och hur man kan likna dessa vid varandra, också här lyfts faktumet om att religionerna 

är  klart  monoteistiska.  Målet  med artikeln  är  som han beskriver  det,  är  att  lyfta  den  religiösa 
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relationen,  ur  ett  geografiskt  perspektiv,  samt  finna  relevanta  paralleller  mellan  religionernas 

doktriner.

Ovanstående artiklar jag har nämnt, Barr, Gerstenberger och Choksy är precis som Neusner's bok, 

användbara som sekundärkällor i min analys. Artiklarna har inte samma utgångspunkt och fungerar 

på ett mer allmänt plan, de lyfter diverse kulturella och historiska händelser, som är intressanta att  

inkludera i min studie på grund av min teoretiska utgångspunkt. Det vill säga att kulturkontakten 

mellan zoroastrism och judendom som har format den persiska kulturen, men främst judendom som 

religion. 

Det jag vill med denna studie är att snäva in mig på just frälsargestalter då jag anser att det saknas 

fokuserad forskning på just jämförelse i Talmud och Avesta om detta, och under denna perioden. 

Allt jag har läst har varit breda tidsspann samt ej inriktat  på specifika texter. Min utgångspunkt 

kommer ligga i att se zoroastrismens påverkan på det talmudiska historieskrivandet.
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2. Undersökning

2.1. Mithra

2.1.1.Avesta Yasna

Denna första text är liturgiska stycken samt psalmer från zoroastrismen, det vill säga texter nära 

knutna  till  liturgiska  sammanhang,  vad  man  inom  exempelvis  kristendomen  förstår  som 

gudstjänster. I zoroastrismens texter nämns ett antal gudomar och det står klart att zoroastrismens 

texter har en klar polyteistisk prägel,  även om det finns en gud som står över de andra, Ahura 

Mazda. Denna gudom är vad man i västerländsk tolkningstradition skulle kalla zoroastrismens Gud, 

han är skaparen och tillika objekt för tillbedjan.17 Mitt fokus i har varit att belysa stycken där Mithra 

framställs  och  se  om  denna  gud  kan  vara  en  typ  av  messiasgestalt  inom  zoroastrism.  Mithra 

framställs på olika sätt och man kan naturligtvis spekulera varför, det kan vara olika författare och 

olika personer som redigerat texterna efter specifika syften, jag kommer dock ej gräva djupare utan 

min förhoppning är att lyfta de olika sidorna av denne på ett nyanserat vis. 

Mithra är en gestalt som jämställs till viss del med Ahura Mazda, de är oförstörbara, upphöjda samt  

oskiljaktiga. Mithra och den högsta guden Azura Mazda är alltså nära sammanknuta.  Mithra ska 

styra på jorden och Ahura Mazda ska genom sitt allseende öga bevaka.18 Mithra beskrivs precis som 

Ahura Mazda som allseende och den allt hörande guden, han är också ägare, eller härskare av vida 

betesmarker, detta är genomgående i flera passager och texter.

With this libation and Baresman I desire for this Yasna Mithra of the wide pastures, of the 

thousand ears, of the ten-thousand eyes, the Yazad of the spoken name. I desire for this 

Yasna Raman Khwastra.19

Mithra av breda eller vida betesmarker är som sagt genomgående i flera olika texter som Mithra  

nämns  i,  både  denna  mer  allmänna  text  men  också  i  olika  texter  som  används  vid  diverse 

gudstjänster, dessa texter ska jag beskriva nedan. 

17 Avesta: Yasna: Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra: Kap 1:11
18 Avesta: Yasna: Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra: Kap 3:13
19 Avesta: Yasna: Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra: Kap 2:3
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2.1.2.Korda Avesta

Korda Avesta är en textsamling som förklarar gemensamma böner inom zoroastrismen, jag har valt 

att använda två texter från denna samling. Dessa texter är Khwarshed Niyayesh(Litany to the Sun) 

och Mihr Niayaesh(Litany of Mithra). Khwarshed Niyayesh är en skrift som är beskriver tillbedjan 

till Solen, då den ses som en gudom inom zoroastriska dogmer. Mihr Niyayesh vilket kan förstås 

som  boken  som  är  tillägnad  Mithra  och  bönen  eller  kulten  kring  denne.  Den  engelska 

översättningen  på  namnet  innehåller  begreppet  Litany(Litania  på  svenska).  Litania  syftar  på 

tillbedjan, eller rop på hjälp, inte sällan framförd i sångform.20

Mithra skall vara en domare och människan ska ställas inför svars inför denna domare, det står 

följande i första kapitlet i denna texten:

In  the  name  of  God.  May  the  majesty  and  glory  of  Ohrmazd,  the  beneficent  lord, 

increase. (Hither) may come Mithra of wide cattle pastures, the true judge. Of all sins ... I 

repent.21

Bilden av Mithra inleds i vanlig ordning med att han är herre över vida marker, i denna text har han  

också boskap, detta nämns inte i Avesta Yasna. Det som är slående och genomgående i denna text är 

att  Mithra  har  klara  funktioner,  att  han  dels  ska  agera  som en  domare  och  människorna  ska 

ångra(repent) sina synder för Mithra. Enligt denna skrift ska man också offra till Mithra, vad som är  

offret framgår dock inte av den engelska översättningen. Det beskrivs att man ska offra till Mithras 

spikklubba(Mace)  i  hans  kamp  mot  Daevas,  vilket  är  onda/falska  gudar  och  demoner  inom 

zoroastrism.22

Vidare beskrivs det att Mithra är kungen, och den rättmätige härskaren som skall glorifieras, och 

den som vet att han är härskaren skall också säga det. Det framgår också att Mithra är knuten till ett 

specifikt geografiskt område, i den engelska översättningen står det country(land). "Vi offrar till  

Mithra runt om landet, vi offrar till Mithra som är i landet, vi offrar till Mithra som är landet, (...) Vi  

offrar till  Mithra som står bakom landet"(egen övers.)23 Det som inte nämns i texten är inte ett 

specifikt namn på landet, däremot vilket folkslag som bor i landet, arierna. 

For his splendor and fortune I shall sacrifice to him with audible worship, Mithra of wide 

cattle pastures with libations. We sacrifice to Mithra of wide cattle pastures, who gives an 

20 http://www.ne.se/lang/litania
21 Avesta: Khorda Avesta, Mihr Niayaesh: Kap 0
22 Avesta: Khorda Avesta, Khwarshed Niyayesh: Kap 15; http://www.ne.se/daeva
23 Avesta: Khorda Avesta, Mihr Niayaesh: Kap 11
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abode of joy, and a good abode to the Aryan countries.24

Man skall offra till Mithra med hörbar dyrkan, detta för hans glans och rikedom. Mithra ska skänka  

en boning av glädje, för de ariska länderna.

Mithra  är  också  förstöraren,  "när  husbonden  eller  klanöverhuvudet  eller  stamfursten  eller 

landsherren bedrar, då kommer Mithra ner, förbittrad och rasande, och han förstör hus, klan, stam 

och land".25 

Som det märks är Mithra en gestalt av många funktioner, i följande passage beskrivs allt vad han 

ska göra när han kommer.

May  he  come  hither  to  us  in  order  to  help  (us).  May  he  come  hither  to  us  for 

spaciousness. May he come hither to us to support (us). May he come hither to us to 

(grant us) mercy. May he come hither to us to cure (us of disease). May he come hither to 

us so that we are able to defeat our enemies. May he come hither to us to (grant us) a  

good life.  May he  come  hither  to  us  to  grant  us  possession  of  Truth.  (May)  strong, 

unshakable, undeceivable Mithra of wide pastures, who is worthy of worship and praise, 

(come hither) for the sake of the whole material world.26

Karakteristiskt för dessa två texter jag använder mig av är också att Mithra ska komma till den 

materiella  världen  i  förmån för  dess  folk.  Han  skall  stödja  Oss,  detta  syftar  troligtvis  på  den 

zoroastriska gemenskapen eller arierna. Han ska komma och förgöra fiender, han ska härda oss från 

sjukdomar, han ska komma med sanningen och skänka ett bra liv. Vidare beskrivs det också hur 

Mithra ska nedstiga. 

[Mithra,] kommer över Haraberget som den förste Vördnadsvärde i den osynlig-andliga 

sfären,  före  solen  med  sina  snabba  hästar.  Han  är  den  förste  att  bestiga  de  vackra 

guldkrönta bergstopparna, vaifrån han spanar ut över alla ariska boplatser27

2.2. Messias

24 Avesta: Khorda Avesta, Mihr Niayaesh: Kap 13
25 M, Strausberg, 2005:44
26 Avesta: Khorda Avesta, Mihr Niayaesh: Kap 14
27 M, Strausberg, 2005:44
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2.2.1.TANAK

I detta avsnitt vill jag börja med att kort beskriva Messias som gestalten framställs i TANAK, det 

vill säga Judarnas äldsta skrifter och den skriftsamling som har högst auktoritet i judendom. Detta 

för att texterna i Talmud refererar just till dessa skrifter. 

Med begreppet Messias menar man den smorde, och ursprungligen var det en beteckning på präster 

som smorts in i sitt ämbete, i TANAK's senare texter beskrivs det att regenter också erhöll detta 

epitet.28 Innan vår tideräknings början menade man att Messias skulle vara en befriare som skulle 

rädda det judiska folket och upprätta en judisk stat, detta stämmer till stor del i tankarna idag med 

förutom att Messias idag ses som en mer eskatologisk gestalt.29 Det är just det som är den stora 

skillnaden mellan Hebreiska bibeln och Talmud, att Messias i de tidiga skrifterna inte behövde vara 

förknippad med vad judarna idag kallar "den yttersta tiden" utan Messias kunde vara endast en kung  

som upprättade den israelitiska staten.30

2.2.2.Talmud

Det står  klart  att  under  talmudisk tid  var  tankarna om vem, eller  vad Messias  skulle  vara inte 

homogena föreställningar, utan olika skolor och lärda hade olika åsikter. I Talmud beskrivs de olika 

namn Messias kan tänkas att ha,  Shiloh, Jinnon, Chaninah och Menachem är namn som beskrivs 

och olika passager i hebreiska bibeln lyfts där dessa namn syns. Läromästaren säger att Messias 

heter Chivura 'den leprasjuke', att Messias ska bära våra sjukdomar och plågor.31

Messias porträtteras också i Talmud som en välgörare, han sitter bland de sjuka vid Roms portar och 

rengör sår.  Messias innehar också kraften av att frälsa  människor med blott  sina ord,  och med 

frälsning menas här  att  personen som blir  garanterad  en  plats  i  nästa  värld eller  som det  står; 

"tillkommande världen". Nästa värld beskrivs inget vidare och beroende på hur man tolkar det kan 

det både vara himmelriket, men det kan också syfta på den yttersta tiden på jorden.32 Yttersta tiden 

är alltså den då Messias ska komma och eskatologin i  Talmud likväl som hebreiska bibeln har  

relativt stor plats.  Messias ankomst är också omtvistat och det finns olika föreställningar om hur,  

och när det ska ske. I vissa texter beskrivs det att alla judar bör återvända till det heliga landet,  

28 Se 1 Sam. 24:6, "the LORD'S anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he [is] the anointed of the 
LORD." 

29 B, Adania, 2002, 10-11, 218
30 4 Mos. 35:25 "and he shall abide in it unto the death of the high priest,which was anointed with the holy oil."
31 B, Adania, 2002: 218-219; b. Sanhedrin 98b
32 B, Adania, 2002: 220; b. Sanhedrin 98b
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Israel, för att möjliggöra Messias ankomst.33 I Talmud beskrivs det också att man inte kan påverka 

när den yttersta tiden kommer ske, det vill säga, när Messias uppenbarar sig. Messias ska också 

hämta alla judar från varje stad och föra dem tillbaka till Sion. Talmud blir till viss del paradoxal i  

sin karaktär då det är en uppsjö av tänkare eller författare som ligger bakom de olika verken, med 

alla olika föreställningar om hur, och när den yttersta tiden ska slå in. Messias framställs då på olika 

sätt beroende på vilka verser, ur hebreiska bibeln som författaren använder sig av.

Messias framställs också som ett evigt ting, eller en evig person. Messias namn har funnits i all  

evighet, innan världen blev till, och kommer också finnas kvar i all evighet.34 I Talmud citeras en 

passage från Psaltaren:

His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and [men]  

shall be blessed in him: all nations shall call him blessed35

Hur Messias porträtteras har också förändrats under talmudisk tid(70-640 e.v.t) på grund av olika 

skeenden, Bar-Kochba revolten är en sådan händelse som förändrade historieskrivningen och hur 

Messias kom att framställas. 

Bar Kochba ses som första århundradets Messias, denne man förde ett krig mot romarna som kom 

att förloras och det fick väldiga konsekvenser för det judiska folket. Simon Bar Kochba var den sen 

länge efterlängtade Messias men i talmud beskrivs han som arrogant mot gud. Detta för att han 

trodde sig klara uppgiften utan guds hjälp och utan assistans från lärda och/eller visa judar.36 Inom 

judendomen är detta essentiellt, att vara ödmjuk och acceptera guds styre, i Babli Hullin 89a lyfts  

passager från den hebreiska bibeln för att styrka detta. "And Abraham answered and said, Behold 

now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which [am but] dust and ashes". 37 Här ser vi att 

den dygdiga människan ska erkänna sig liten inför gud och erkänna sig själv som inget. Det var just  

detta inte Bar Kochba gjorde och utpekades därav som en falsk Messias. För att vidare tydliggöra 

hur falska messiasgestalter framställs beskrivs det i en passage att: "Hananiah the son of Azur, who 

was originally a true prophet and [only] subsequently became a false prophet.".38 Detta visar att 

också en sann profet kan till en början erkännas som just sann, och en tid efter blev stämplad som 

falsk. Det blir inte mindre tvetydigt när det också beskrivs att det inte kommer någon Messias då 

33 B, Adania, 2002: 221; j. Ta'anit 3b
34 B, Adania, 2002: 222; b. Sanhedrin 97b
35 Hebrew bible, Psalms 72:17
36 Neusner, Jacob & Chilton, Bruce, Jewish-Christian debates: God, kingdom, messiah, Fortress Press, Minneapolis, 
1998: 160-161
37 Hebrew bible, Genesis 18:27
38 B. Talmud: Tractate Sanhedrin: Folio 90a
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han redan kommit. "R. Hillel said: There shall be no Messiah for Israel, because they have already 

enjoyed him in the days of Hezekiah. R. Joseph said: May God forgive him [for saying so]".39 Dock 

beskrivs det i samma stycke, som vi ser, att det är fel och Gud ska förlåta den säger det. 

Värdsliga icke-judiska regenter är ignoranta inför sin uppgift och gud, varav judiska kungar, samt 

Messias skall vara ödmjuka inför uppgiften och inför sin gud. Messias porträtteras därav mer som 

en vis man, som är ödmjuk inför gud, han ska också vara vördnadsfull mot uppgiften och därav inte 

proklamera sig själv som Messias.40 Det som märks tydligt när man läser texter i talmud är att 

Messias, är en vis man.

Vidare menar man inom judendomen att Messias ska komma, och inte komma tillbaka, som man 

gör inom kristendomen. Messias i talmudiska texter framställs också ofta att vara kung David, eller 

att uppfostra(raise up) en ny kung som ska heta David, eller också vara Davids son.41  Det beskrivs 

också hur Messias skall komma:

And behold, one like the son of man came with the clouds of heaven  whilst [elsewhere]  

it is written, [behold, thy king cometh unto thee … ] lowly, and riding upon an ass!  — if 

they are meritorious, [he will come] with the clouds of heaven;  if not, lowly and riding 

upon an ass(..)I will  rather send him a white horse of mine. He replied,  'Have you a 

hundred-hued steed?42

Messias ska komma inridande på en klövdjur, åsna till en början men sedan finns en önskan att 

skicka till han en vit häst. Han ska komma från himlen och han porträtteras här också som en kung. 

Som tidigare nämnt är det inte helt klart när Messias ska komma, det är heller inte klart vilket 

socialt klimat som kommer råda under den messianska tiden. Det står dels att det inte går att förutse 

när det kommer att ske men något som återkommer är att judarna kommer vara under förtryck från 

främmande makter och den nuvarande judiska generationen ska lida, då kan Messias komma. 

When thou seest a generation overwhelmed by many troubles as by a river, await him, as 

it is written, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up  

a standard against him; which is followed by, And the Redeemer shall come to Zion43

39 B. Talmud: Tractate Sanhedrin: Folio 99a
40 J, Neusner & B, Chilton, 1998: 164
41 Neusner, Jacob, Messiah in context., University Press of America, Lanham, 1984:169; Babylonian Talmud: Tractate 

Sanhedrin: Folio 98a
42 B. Talmud: Tractate Sanhedrin: Folio 98a
43 B. Talmud: Tractate Sanhedrin: Folio 98a
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Andra menar dock att den messianska tiden kommer ej att skilja sig från denna tiden i någon större 

utsträckning, den enda skillnaden kommer vara att judarna inte lever i diasporan och under styre 

från hedniska(pagan) kungar.44

2.3. Sammanfattning frälsargestalter

Det  är  blev  fort  påtagligt  att  de  två  gestalterna,  Mithra  och Messias  liknande varandra  i  flera 

avseenden när man noggrant läste respektive urkund. Jag vill i detta avsnitt redogöra för hur de 

framställs och vilka likheter det går att identifiera, samt relevanta skillnader, med utgångspunkt i 

undersökningen.

Det som är signifikant för de två frälsargestalterna jag studerat är att de båda ska komma till den 

materiella världen. Messias ska hämta alla judar och föra dem till  Israel, alternativt nedstiga på 

jorden när alla judar befinner sig i det heliga landet(Israel). Mithra ska också träda ner på jorden, 

och hjälpa zoroastrismens anhängare. Mithra och Messias befinner sig också i något "mellanland",  

de är inte på jorden men inte heller i himlen. De ska vara beredda att träda ner på jorden när tiden är 

inne.  Mithra  ska komma ridande  med sina  snabba hästar  och  vara  den första  som bestiger  de 

guldkrönta bergstopparna och vakar över sitt land. Messias kommer likväl Mithra inridandes på ett 

klövdjur, en åsna, det står dock, "I will rather send him a white horse of mine".45 Solen ses som en 

gudom inom zoroastrism  och denne  är  också  starkt  förknippad med Mithra,  det  samma  gäller 

molnen. Mithra ska komma  ner till  jorden vilket förutsätter  att han kommer från ovan, himlen. 

Messias ska komma med molnen ner från himlen. I Psaltaren 72:17 står det också att Messias är ett 

evigt väsen, och hans namn bestå lika länge som solen. Detta pekar dock inte på att solen inom 

judendom liknas med en gudom men det blir inte för det en mindre intressant observation. 

Mithra beskrivs också som oskiljaktig med den högsta guden Ahura Mazda, Mithra ska styra på 

jorden och Ahura Mazda ska genom sitt allseende öga överblicka. Messias är också otvivelaktigt 

nära sammanbunden med Gud inom judendomen, då han inte bara besitter gudomliga egenskaper 

utan också kan avgöra om människor ska bli frälsta har därmed har en plats i guds rike. Messias ska 

alltså agera som domare, och skilja de rättfärdiga från de orättfärdiga. En föreställning som sedan 

traderats vidare till kristendomen och Jesus. Mithra innehar en liknande funktion som Messias i det 

att han ska vara en domare, han är den sanna domaren(true judge) och människor ska ångra sina 

synder inför Mithra. 

44 B. Talmud: Tractate Sanhedrin: Folio 91b
45 Se not. 42.
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De båda gestalterna är  också  starkt  sammanbundna med att  styra,  eller  härska.  Det  finns olika 

föreställningar vilken roll Messias har vad gäller det judiska styret men han är i vilket fall inblandad 

i processen. Han ska antingen vara av kung Davids ätt och själv styra över det judiska folket, eller  

uppfostra en ny rättfärdig kung som återupprättar  Israel,  det vill  säga det  heliga landet,  till  det 

judiska  folket.  Mithra  benämns  både  som  herre  över  alla  land,  men  också  till  ett  specifikt 

geografiskt område,  landet. Mithra ska glorifieras och den som vet att han är härskare ska också 

säga det. Här kan man fråga sig om det gäller att predika om faktumet att Mithra är kung, eller bara 

recitera det för sig själv och därav vara medveten om det. 

Messias och Mithra är också kloka och visa gestalter,  och bärare av sanningen.  Messias vishet 

proklameras i flera stycken i talmud, det blir inte mindre tydligt då han innehar sanningen. Vishet 

inom judendomen är också att vara ödmjuk inför gud och den uppgiften gud tilldelat. Det är då 

viktigt att Messias ej ska utnämna sig själv till frälsare. Mithra ska bevilja zoroastrismens anhängare  

besittning av den ultimata sanningen.46

Jag har tidigare berört faktumet att de två gestalterna är sammanbundna med specifika länder eller 

folkslag, detta ska jag nu gå djupare in på. Messias uppgift är att hjälpa det judiska folket, hur det 

ska gå till finns det delade meningar om som jag tidigare nämnt, ska Messias vara en kung, eller 

uppfostra en kung? Han är lika nära förknippad med judiska folket, som det heliga landet Israel, och  

det  heliga berget  Sion.  Messias  ska alltså  komma till  undsättning för  ett  folk  i  nöd,  som utan 

Messias hjälp är oförmögna att nå sitt slutmål, det vill säga frälsning och tillgång till Sion, och 

Jerusalem. Det står även klart att Messias är mer än bara kung av Israel, övriga regenter ska också  

se upp till denne figur. Även om det ges dubbla budskap om Mithra och hur och var denne skall  

härska läggs ändå tyngdpunkten vid att han ska vara kung och hjälpa ett visst folkslag, i ett specifikt 

land. Mithra  är bakom landet, över landet,  han är landet. Mithras funktion i detta avseende är  

mångfacetterat, han ska både som tidigare nämnt komma med sanningen, han ska också skänka ett 

bra liv, han ska besegra, eller hjälpa folket att besegra landets fiender. Det beskrivs också i Talmud 

att Messias ska komma när fienderna kommer som floden.

Dessa två gestalter har också viljan och kunskapen att ge sjukvård, och hjälpa de sjuka. Jag väljer 

här  att  inte  använda begreppet  hela,  vilket  kan  förstås  som att  läka någon med övermänskliga 

krafter.  Detta för att de framgår varken i Talmud eller  Avesta att något övermänskligt beteende 

tillämpas vid läkande av sår och sjukdomar. I Avesta ska Mithra komma skänka oss nåd och bota 

46 Se not. 26.
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(oss av sjukdom)47, här specificeras ingen sjukdom, det framgår dock att det är flertal som innehar 

denna sjukdom. Messias framställs också som en man av nåd, som sitter vid de fattiga och sjuka och 

plåstrar om dessa. Messias ska också bära våra sjukdomar och plågor, med detta kan man dra klara  

paralleller till kristendom där Jesus ska bära de kristnas synder. Både Messias och Mithra är också 

objekt för tillbedjan, även om den senare nämnda är det i högre grad. Tillbedjan till Messias som jag  

jag tolkar enligt min undersökning sker mest i skriftlig form, genom Talmud. I texten upphöjs denna 

gestalt som kung, frälsare och genomgod. I Avesta blir det mer tydligt då det beskrivs mer explicit  

att Mithra ska tillbes och dyrkas.48

För att nyansera diskussionen vill jag i följande stycke redogöra för de skillnader jag noterat i min 

undersökning.  Huvudfokus  kommer  ligga  i  att  lyfta  vilka  företeelser  och  fenomen  respektive 

textsamling lägger mest tyngd på. Talmud lägger stor vikt vid den yttersta tiden, och när den ska 

komma.  Hur  kommer  världen  se  ut  när  Messias  kommer,  och  i  vilket  skick  är  den  judiska 

församlingen när detta sker. Vidare står det klart att i Talmud finns det en klar anledning till varför 

Messias ska komma, han ska befria judarna från diasporan och hedniska kungar. I Avesta ligger det 

varken fokus på att beräkna tiden då Mithra ska komma, eller ge en vidare anledning varför han ska 

komma. Det går dock genom religionshistorisk fakta att utröna varför det ser ut som det gör och 

detta  kommer  jag  gå  vidare  in  på  i  min  analys.  Det  är  också  intressant  att  se  skillnader  i  

jerusalemitiska Talmud och babyloniska talmud, detta kommer jag inte gå djupt in på utan endast 

beröra kort. I jerusalemitiska Talmud förklaras det att alla judar måste återvända till Israel för att  

möjliggöra  Messias  ankomst,  att  det  beskrivs  så  i  denna  utgåva  är  säkerligen  ingen slump då 

författarna befann sig i detta område. I babyloniska talmud beskrivs det att judarna återvänder till 

Israel med Messias hjälp, han ska hämta judarna från varje land och föra tillbaka dem till Israel. I  

Talmud läggs det också stor vikt vid att  lyfta falska frälsargestalter, namn som Bar-Kochba och 

Hananiah son av Azur nämns som exempel. Just falska frälsargestalter finns inget i Avesta. I Avesta 

lyfts faktumet att Mithra är herre över stora marker, "wide pastures" som kan översättas med vida  

betesmarker.49. Mithra är också allseende och all hörande, detta uttrycks tydligt i flera texter, något 

som ej uppkommer i Talmud. Man kan dock ana att Messias innehar liknande egenskaper då han i 

ett stycke frälser en person och hans, efter ett kort möte med denne. Man får också anta att Messias  

ser händelser som sker på jorden då han enligt Talmud ska komma när specifika händelser slår in,  

dock är föreställningarna om vilka händelser som ska ske minst sagt skilda, som jag tidigare nämnt. 

47 Se not. 26.
48 Se not. 26.
49 Se not. 19.
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Centralt  i  såväl Talmud som Hebreiska bibeln är porträtteringen av falska profeter. Enligt dessa 

skriftsamlingar ska det ha funnit falska frälsargestalter både före vår tideräkning, och efter.50 Detta 

är ett fenomen som inte lyfts i zoroastrismens texter. 

50 Se not. 34.
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3. Analys
Judarna har sin utgångspunkt i det heliga landet Israel, de har dock på grund av olika historiska 

händelser befunnit sig på flera andra platser under historien. Ett centralt skeende för judendomen 

var när de blev förda till Babylon 586 f.v.t, denna period kallas den babyloniska fångenskapen och 

den  fick  sitt  slut  538  f.v.t.51 Även  om  "fångenskapen"  upphörde  var  det  flera  i  den  judiska 

församlingen som blev kvar i Babylon, och detta komma att påverka judendomen på flera plan. 

Dels kunde inte längre judendomen förbli ett offerreligion i och med templets fall i samband med 

exilen, men judarna tvingades också att närma sig andra religioner, religioner som kom att influera 

religionen  och  historieskrivandet.  Även  under  judendomens  tid  i  Babylon  fortsatte  religionens 

intellektuella  och  inflytelserika  personer  utöva  religiös  och  politisk  makt,  i  den  grad  det  var 

möjligt.52 Jag  kommer  i  denna  analys  utröna  om de  influenser  zoroastrism eventuellt  hade  på 

judendom med fokus på dess framställning av Messias. Zoroastrism(också kallat Mazdaism) vilket 

var stats- och majoritetsreligion stora delar under tiden judarna vistades i Babylon. 

Både zoroastrismen och judendom hade anledning att skriva ner sina traditioner under senantiken, 

vilket också kan förstås ur judiskt synsätt, den talmudiska tiden. Detta gå grund av judendomens 

minoritetsställning  i  Iran  och  de  ogynnsamma  förhållanden  som  det  medför,  det  blev  också 

nödvändigt  för  zoroastrismens  anhängare  att  göra  det  samma  då  Islams  uppkomst  hotade 

zoroastrismens  ställning.53 Då  skriftsamlingarna  skrev  ned  och/eller  redigerades  under  ungefär 

samma tid blev också böckernas karaktär och tekniska nedskrivning på flera sätt likartade. Detta 

kan härledas till DAD, som menar att när kulturer har varit aktiva i nära samband under en längre 

tid upplöses kulturella fenomen och det blir allt mer svårt att säga vilken kulturell företeelse som 

tillhör den ena, eller andra kulturen.54

Babylon var långt ifrån en homogen kultur, invånare med grekisk, syrisk och judisk bakgrund hade 

varit bosatta i området en längre tid, detta hade medfört att en uppsjö av olika kulturella företeelser  

florerade i området. I Babylon levde också de olika minoriteterna relativt bra och undvek förföljelse 

och övergrepp. Detta kom dock att ändras när det persiska riket kom att erövra området, under 

ungefär samma tid som den judiska exilen upphörde. De persiska kungarna hade inte erfarenhet att 

styra över områden med flera olika religiösa minoriteter, alla med en egna kulturella föreställningar. 

Till en början levde judarna i ständig förföljelse och övergrepp, detta kom att förändras när den 

51Adania, B, 2002:72
52Fowden, G, 1993:56-66
53 Neusner, Jacob, Judaism and Zoroastrianism at the dusk of late antiquity: how two ancient faiths wrote down their 

great traditions, Scholars Press, Atlanta, Ga., 1993:1-2
54 Neusner, J, 1993:2-3
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Persiska härskaren Rav dog 247 e.v.t. och den nya kungen Shapur tog över makten.55 Shapur gjorde 

detta för att han såg viktigheten i att erhålla ett enat rike. Detta var en nödvändighet då Persiska 

riket  fortfarande erövrade nya områden.  Shapur såg också risken med att  minoritetsgrupperna i 

området skulle vända sig till främmande makt vid ett eventuellt anfall mot riket. Han påbörjade i 

och  med  detta  ett  försök  att  synkronisera  de  olika  religiösa  grupperna  med  statsreligionen, 

zoroastrism.56 Då  religion  för  judarna  var  en  stor  del  av  deras  kultur  skedde  också  en 

ackulturationsprocess.  Vidare  ledde  den  nya  attityden  mot  judendom att  relationen mellan  den 

persiska politiska makten och judarna förbättrades. Samuel, vilket var en auktoritär judisk ledare i 

persiska riket kom väl överens med Shapur och de inledde en ömsesidig relation där de säkerligen  

skedde ett utbyte av kulturella idéer.57

Att  komma  ihåg  är  att  enligt  flera  källor,  visade  sig  judiska  rabbiner  i  Persien  vara 

motståndskraftiga mot främmande religioner, dock var det judiska folket öppna för andra influenser, 

detta av flera anledningar. Stora delar av den judiska gemenskapen blev nära sammanknutna med 

den hedniska kulturen, dels genom giftermål med personer som inte var judar, men också genom 

utövandet av andra religiösa praktiker, till rabbinernas förtret.58 Efter andra templets förstörelse 70 

e.v.t sökte sig också flertalet judar bort från den judiska gemenskapen. Det judiska folket såg också 

andra religioner i persiska riket florera under 200-talets andra hälft, och inte minst kristendomen. 

Flera judar konverterade därav till den kristna tron, detta också för att judarna, trots alla förödande 

händelser hållit fast vid lagarna, och någon Messias hade ännu inte visat sig.59

Även om judiska lärdas mening var att separera sig från främmande religioner kan det skett en 

ackulturation i vilket fall.  Det är just det som DAD menar med att när kulturer vistats i samma 

område en längre tid, blir det oklart vilka dogmer eller traditioner som tillhör den ena, eller andra 

religionen eller kulturen. Det som också är essentiellt är att ju längre tid två, eller flera kulturer  

vistats  i  samma  område,  ju  mer  abstrakta  blir  de  inhemska  företeelserna.  Erhard 

Gerstenberger(2011) spekulerar att, "In this fashion, Israelite thinkers in the Old Persian world may 

have  creatively,  even  unconsciously  used  conceptualizations  foreign  to  their  own  Hebrew 

tradition".60 Man  kan  alltså  spekulera  i  att  judiska  rabbiner  tog  till  sig  traditioner  från  andra 

religioner, och det är inte otroligt att tänka att just statsreligionen var en sådan tradition. Detta blir  

55Neusner, Jacob, Judaism, Christianity, and Zoroastrianism in Talmudic Babylonia, Scholar Press, Atlanta, Ga., 
1990:25
56Neusner, J, 1990:41-42
57Fowden, G, 1993:61ff, Neusner, J, 1990:43-44
58Neusner, J, 1990:64
59Neusner, J, 1990:79-80,124
60 Gerstenberger, Erhard S 2011,  Zoroastrianism and the Bible: Monotheism by Coincidence?, Religion Compass, 

104-113
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inte  mindre  troligt  då materialet  i  Talmud är  från början muntliga traditioner  som vandrat  från 

generation till generation, och då judarna hade befunnit sig i persiska riket i närmare 700 år blir  

tesen om att judarna hade zoroastriska influenser plausibel för att inte säga rimlig. 

Efter Shapur's död fick den religiösa ledaren tillika prästen Kartir stor makt i det persiska riket, och 

han valde sig själv till Shapur's rättmätige efterföljare. Detta gjorde att det politiska landskapet blev 

mer genomsyrat av zoroastriska tankesätt. Det påbörjades också en operation att förgöra(eliminate) 

religiösa minoriteter.61 Detta lyckades dock inte och judendom, kristendom och andra minoriteter 

tilläts leva kvar i området. 

På grund av att flera av religionerna i området där Babylon en gång fanns liknade varandra stärkte 

det också profeternas hållning, som i sin tur leder till  att sanningshalten av frälsningsgestalterna 

ökar. Jamsheed K Choksey(2003) skriver:

So, in the constantly developing religiosity of the Iranian people,  encounters between 

Zoroastrianism and, in chronological order, Judaism, Christianity, Manichaeism and Islam 

played a vital role in establishing Zarathushtra or Zoroaster as a prophet of God (..) These 

congruous  cross-cultural  developments  in  Antiquity  and  the  early  Middle  Ages 

established a fundamental basis for interfaith contact and communication which persist to 

the present day. As a result, Zoroastrians, following the parallel practices of Jews, Chris-  

tians and Muslims, came firmly to view Zarathushtra as a prophetic figure like Moses,  

Jesus and Muhammad, rather than as a poetic one like Hesiod, Homer and Firdawsi.62

Shapur II fick makten under 300-talet och han noterade Konstantins reformation i romarriket som 

innebar att kristendomen blev officiell statsreligion. Shapur II såg då också värdet i att upprätta och 

definiera en stark  statsreligion som representerade staten, detta blev zoroastrism.63 Det var  Shapur 

II  på  300-talet  som  verkställde  insamlandet  och  redigeringen  av  heliga  skrifter  pågick  inom 

zoroastrismen. Detta blir då intressant att det båda texterna, Avesta och Talmud, vilket var kulturellt 

betingade verk, blev sammanställda och skrivna under samma århundrade.64 Detta stärker ytterligare 

påståendet  att  flera messianska  föreställningarna,  och hur Messias porträtteras har  påverkats av 

zoroastrism. 

I forna Babylon där judarna levde fanns det som jag också nämnde, olika etniska grupper, och 

61Neusner, J, 1990:73
62  Choksy, Jamsheed K 2003, Hagiography and Monotheism in History: Doctrinal encounters between 

Zoroastrianism, Judaism and Christianity, Islam and Christian–Muslim Relations, 14:4, 407-421 
63Neusner, J, 1990:113
64Neusner, J, 1990:115; Adania, B 2002:9
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judarna upplevde kulturkontakt med mer än bara persiska kulturen. Det är högst troligt att judiska 

folket assimilerade den grekisk-orientala kulturen i sitt tankemönster. Det man också bör lyfta är att 

i en främmande kultur, vilket flera kulturer verkar i, så existerade det troligtvis inte någon universell 

judendom. Olika judiska personer eller grupper tog åt sig av olika utom-judiska tankegånger.65 Som 

det står beskrivet i flera passager ovan märker man att rabbiner i Babylon ställde sig mot influenser 

från främmande kulturer och religioner. Tyngdpunkten här låg vid att inte överge de judiska lagarna, 

för om de judiska lagarna följs, kommer Messias.66 Vikten låg alltså vid laghållandet, och inte de 

dogmatiska  traditionerna,  till  exempel  hur  Messias  framställdes.  Detta  står  också  klart  i  min 

undersökning, att det är viktigare vad som behöver göras, vilka lagar som behöver hållas och vilken 

ställning den judiska gemenskapen kommer att inneha under messianska tiden. Detta gör då att 

framställningen av Messias, hur han ska vara, och vad han skulle göra, blev mer elastiska då fokuset  

var på annat.  

 The clearest evidence of Persian influence on Jewish theology, apart from the general  

similarity  of  the  two  systems,is  the  use  of  the  name  Asmodeus  for  the  chief  of  the 

demons. This name is borrowed directly from the Persian 'Aeshma Daeva, the demon of 

violence and wrath in the later Avesta.67

För att understryka rimligheten i att persiska kulturen influerade judendomen lyfter jag här ett citat 

från James Barr's(1985) artikel. Just detta är inte sammankopplat med frälsargestalter, det blir dock 

inte mindre fruktbart argument för de teorier jag använder. 

65Neusner, J, 1990:50
66Neusner, J, 1990:80
67 Barr, James 1985,  The Question of Religious Influence: The Case of Zoroastrianism, Judaism, and Christianity, 

Journal of the American Academy of Religion, Vol. 53, 201-235
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4. Slutsats

Min första  var:  Hur  porträtteras  de  olika  frälsargestalterna  från  zoroastrism  och  judendom i  

urkunderna Avesta och Talmud, vilka är nedskrivna och/eller redigerade mellan 200-500 e.v.t.? 

Beskrivningen av Messias i Talmud är ej med lätthet sammanfattad, detta för att olika judiska lärda 

under  talmudisk  tid  inte  var  överens  om just  detta.  Det  finns  dock  några  grundbalkar  som är 

gemensamt för flera olika texter i Talmud. Messias ska träda ner till den materiella världen i förmån 

för det judiska folket, Messias kommer vara en vis man, och bärare av sanningen. Messias i Talmud 

ses som en gudomlig gestalt, skepnaden kommer vara mänsklig men han kommer inneha gudomliga 

och övermänskliga krafter. Messias framställs som genomgod då han är en välgörare, han kommer 

läka de sjuka. En stor del av messiasframställningen i Talmud ägnas också till att förutse när den 

messianska tiden är inne, det vill säga när Messias ska komma. Mithra porträtteras mer som ett 

gudomligt väsen, detta för att kulten kring Mithra har stor plats i  Avesta. Detta blir inte mindre 

tydligt  då  det  finns  en  text  som är  tillägnad  Mithra  och  bönen  kring  gestalten.  Mithra  är  likt 

Messias, herre över sitt folk, och ska träda ner på jorden. Mithra kommer också vara herre av stora 

geografiska områden. Mithra är också en krigare, och ska slåss både mot demoner och onda gudar 

men han ska också hjälpa den zoroastriska gemenskapen i krig mot främmande makter. 

Min  andra  frågeställning  var:  vilka  funktioner  har  gestalterna  och  vilka  likheter  identifieras? 

Eftersom de flesta likheter jag funnit mellan dessa två gestalter just varit deras funktioner kommer 

jag nedan redogöra för dessa: 

• Både Messias och Mithra ska i form av frälsare för sitt folk stiga ner på jorden, båda ska  

agera som kungar alternativt politiska ledare och styra över ett specifikt land. 

• Messias och Mithra ska båda vid sin ankomst komma inridandes på djur, Messias på en åsna 

och Mithra på ett hästdjur. De båda är också sammanknutna med berg, Messias ska komma 

till Sion, och Mithra till guldkrönta bergstoppar. 

• De båda gestalterna är kloka och båda innehar den ultimata sanningen vilket de ska predika 

till sitt folk, de båda är också anslutna till ett specifikt land. 

• Båda gestalterna ska hjälpa de drabbade, i detta fallet, ge sjukvård till de behövande. De 

båda är objekt för tillbedjan, även om det nämns mer om bönen kring Mithra. 

• Mithra och Messias är sammanhängande med den enda guden, "Gud" inom judendom och 

Ahura Mazda inom zoroastrism. De innehar gudomliga krafter. 
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• Mithra och Messias ska också agera som domare när de nedstiger på jorden, inför dem ska 

man ångra sina synder. 

Min tredje  och sista  frågeställning  var:  kan man säga att  zoroastrism har påverkat  judendom,  

utifrån teorierna  Dimensional Accrual and Dissociation theory och Cultural Churning theory? 

Judarna  kom till  Babylon  under  500 f.v.t.  De har  under  persiskt  styre med zoroastrismen som 

statsreligion skrivit den babyloniska Talmud. Likheterna mellan de två gestalterna är för omfattande 

i respektive texter Avesta och Talmud, för att anse att det är en slump. Det som skedde i det persiska 

riket under 700 år var att kulturella fenomen som innan var antingen judiska eller persiska, har i 

detta  område  upplösts.  Teorierna  menar  också  att  det  är  oftast  majoritetskulturen  som  går 

"vinnande" är kulturella strider, det vill säga att den kulturen blir den normerande och minoritets 

etniciteten hämtar intryck från den. DAD menar att ju längre två kulturer verkar i samma kontext, ju 

suddigare blir också linjerna om vilka företeelser som tillhör vilken kultur. Talmud blev nedskriven 

ca 300 e.v.t och då hade judarna vistats i persiska riket i ca 800 år. Något som styrker inflytande i 

detta fall är också att stoffet i Talmud var innan det skrevs ned, endast muntliga traditioner. Mitt  

svar på denna fråga blir således Ja. 

Intressanta fortsättningar på denna studie vore självklart att se på samma period, utifrån samma 

teori  men undersöka andra religiösa fenomen. Det kan också vara intressant att  djupa dykare i 

förhållandet mellan babyloniska Talmud och jerusalemitiska Talmud och hur dessa skriftsamlingar 

skiljer sig åt vad gäller framställningen av Messias. Det är också en allmän sanning att kristendom 

har flera av sina dogmatiska föreställningar lånade från judendom, något som jag dock upptäckt i 

min  läsning är  att  det  kan fungera  åt  andra  hållet  också,  således  vore det  spännande att  se  på 

kristendomens eventuella påverkan på judendom under persisk tid. 
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5. Avslutande diskussion

Likheterna blir knappast tydligare mellan Mithra och Messias och det står klart att  zoroastrism har 

påverkat messiasbilden i Talmud. För att ge nyans till både slutsats och analys vill jag också lyfta 

några andra faktorer som kan ha påverkat varför just den babyloniska talmud fokuserade på Messias 

i  den  grad  den gjorde.  Min avsikt  här  blir  således  inte  att  lyfta  faktorer  som kan ha  påverkat 

framställningen av Messias, utan varför Talmud i Babylon ger större plats åt Messias än vad Talmud 

författad i Jerusalem gör. 

Det finns också anledning att tro att det var just det kulturella klimatet som formade texterna, att  

judarna som var religiös minoritet i Babylon hade behovet av att lyfta en frälsningsgestalt mer än de 

som var bosatta i Jerusalem.68 En ytterligare faktor varför judarna kände sig tvungna att lyfta en 

frälsargestalt var för  romerska rikets övermäktighet. Man ansåg att det inte gick att besegra, och 

herraväldet skulle fortsätta i all evigheten. 

Det går också att tänka sig att andra kulturer och religioner i persiska riket påverkade författandet av 

den babyloniska Talmud. Kristendomen var också synlig i persiska riket från dess uppkomst, det är 

då möjligt att judarna bar tvungna att definiera sin tro på den kommande Messias och avskilja sig 

från kristendomen då många judar såg dessa som avgudadyrkare. 69

68 Neusner, J 1984:177ff
69 Neusner, J  1990:46ff
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