
Examensuppsats på C-nivå (Vt 2013) 

Ventilering: 3-4 juni 2013 

Handledare: Cecilia Wassén 

Betygsättare: James A. Kelhoffer 

Mikael Grenstedt, 780912-0533 

 

 

 

 

 

 

”Vem säger ni att jag är?” 

Kristologiska titlar i de synoptiska evangelierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innehållsförteckning 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 2 

Målsättning och frågeställningar ......................................................................................................... 2 

Upplägg och metod ............................................................................................................................. 2 

Källmaterialet ...................................................................................................................................... 3 

2. Analys och jämförelse ......................................................................................................................... 3 

2:1. Vilka kristologiska titlar används om Jesus i de synoptiska evangelierna i Nya testamentet? .... 3 

Kristus/Messias.................................................................................................................................... 3 

Herren/Herre ....................................................................................................................................... 4 

Mästare, Lärare, Rabbi ........................................................................................................................ 5 

Davids son ........................................................................................................................................... 5 

Människosonen ................................................................................................................................... 6 

Guds son .............................................................................................................................................. 7 

2:2. Vad är specifikt för respektive evangelist angående kristologiska titlar och epitet? .................. 9 

Titlar och epitet i Markusevangeliet ................................................................................................... 9 

Titlar och epitet i Matteusevangeliet ................................................................................................ 14 

Titlar och epitet i Lukasevangeliet ..................................................................................................... 20 

2:3. Ändras titlar och epitet i synoptikernas berättelser om Jesu död och uppståndelse av 

evangelisterna efter uppståndelsen och i så fall hur? ...................................................................... 23 

3. Slutsatser ........................................................................................................................................... 27 

3:1 Sammanfattning av resultat ........................................................................................................ 27 

3:2 Reservationer och frågor ............................................................................................................. 31 

Bibliografi .......................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Inledning 

Målsättning och frågeställningar 
”Vem säger ni att jag är?” är en central fråga som Jesus ställer till sina första lärjungar i det 

sammanhang som kommit att kallas för Petrus bekännelse: 

Sedan gick Jesus och hans lärjungar till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina 

lärjungar: ´ Vem säger människorna att jag är?´ De svarade: ´Johannes Döparen, andra säger Elia och 

andra någon av profeterna.´ Då frågade han dem: ´Och ni vem säger ni att jag är?´ Petrus svarade honom: 

´Du är Messias´ Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon. Därefter började Jesus undervisa dem om 

att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda 

och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom 

till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och 

tillrättavisade Petrus med orden: ´Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan 

människotankar´.
1
 

Berättelsen finns omnämnd i samtliga synoptiska evangelier. Jesus börjar med att fråga vem 

folket eller som det också står, människorna säger att han är och sedan vänder han sig till sina 

närmaste med samma fråga. Målet med denna uppsats är att belysa hur de synoptiska 

evangelierna beskriver vem Jesus är. Detta sker genom att söka svar på följande 

frågeställningar:  

1. Vilka kristologiska titlar används om Jesus i de synoptiska evangelierna i Nya 

testamentet? 

2. Vad är specifikt för respektive evangelist angående kristologiska titlar eller epitet? 

3. Ändras titlar och epitet i synoptikernas berättelser om Jesu död och uppståndelse av 

evangelisterna efter uppståndelsen och i så fall hur? 

De svar jag finner på dessa frågor får belysa synoptikernas svar på Jesu fråga: ”Vem säger ni 

att jag är?” Jag kommer också att kort beröra vilka titlar Jesus använde om sig själv enligt 

synoptikerna. Jag antar att Petrus bekännelse till Jesus som Messias är en huvudpunkt för 

synoptikerna i detta sammanhang. 

Upplägg och metod 
Genom att följa titel för titel visar jag vilka kristologiska titlar som används om Jesus i de 

synoptiska evangelierna. Jag kommer att göra ett närstudium av texterna i de synoptiska 

evangelierna där olika titlar förekommer. Detta sker på följande sätt. 

                                                           
1
 Mark 8:27-33, Folkbibeln 1998. 
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 Under 2:1 kommer de gemensamma och centrala kristologiska titlarna att nämnas och 

kommenteras något.  

 Under 2:2 analyserar jag vad som är specifikt för respektive evangelist angående 

kristologiska titlar och epitet.  

 Under 2:3 försöker jag bedöma om titlar och epitet i synoptikernas berättelser om Jesu 

död och uppståndelse ändras av evangelisterna efter uppståndelsen och i så fall hur.  

Källmaterialet 
Källmaterialet utgörs framförallt av synoptikernas bibeltexter. Dessutom har jag sett till att 

använda representativa kommentarer från olika forskningstraditioner och länder. 

2. Analys och jämförelse 

2:1. Vilka kristologiska titlar används om Jesus i de synoptiska evangelierna 

i Nya testamentet? 

Kristus/Messias 
Titeln Kristus Χριστός (Christos) ”den Smorde” förekommer rätt frekvent i vart och ett av de 

synoptiska evangelierna: sju gånger hos Markus, tolv gånger hos Lukas och sjutton gånger 

hos Matteus.
2
 Jesus själv verkar dock, enligt evangelierna, noggrant ha undvikit Kristus-titeln 

under sin verksamma tid. Evangelisten Markus situation är dock annorlunda, enligt 

Schweizer, eftersom inkluderandet av namnet Jesus Kristus sker efter påsken, där en korsfäst 

man uppfattas som Kristus, vilket gjorde att idén om en framgångsrik kung blivit omöjlig.
3
 

I de synoptiska evangelierna förekommer Kristus i Petrus bekännelse (Mark 8:29; Matt 16:16 

och Luk 9: 20), i frågan om Davids sons identitet (Mark 13.35; Matt 22.41; Luk 20:41) samt i 

översteprästens fråga till Jesus inför Stora rådet (Mark 14:61-62; Matt 26:63-64; Luk 22:67-

71). Titeln kombineras möjligen också med Jesus i Matt 1:1 och Mark 1:1, såsom 

användandet av ett efternamn.
4
 

                                                           
2
 Geoffrey W. Bromiley, 1985, The Theological Dictionary of the New Testament. Abridged in one volume. 

Stuttgart: William B. Eerdmans Publishing Co. The Paternoster Press., 1328; Grekiskans ord för det hebreiska 

begreppet Messias är förstås Kristus. Termen Kristus översätts olika av olika översättare. Jag följer i regel 

Folkbibelns översättning i denna uppsats.  
3
 Eduard Schweizer, The Good News According to Mark: A Commentary on the Gospel. London: SPCK, 1970, 173. 

4
 David M. Stanley , ”Aspects of New Testament Thought”, i The Jerome Biblical Commentary, (red. Raymond E. 

Brown et al.) New York: MacMillan, 1976, 773. 
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Messiashemligheten upplever jag som viktigt att stryka under. Det fanns på Jesus tid en stark 

förväntan på att Messias (Kristus) skulle komma, men när vi möter Jesus i de synoptiska 

evangeliernas berättelser blir det tydligt att för många verkar denna messiasförväntan ha 

handlat om en jordisk konung, som visserligen skulle vara förmer än kung David, men som 

ändå primärt skulle befria judarna från Romarnas förtryck och återupprätta Israel som nation. 

Denna bild av Messias verkar dock i de synoptiska evangelierna tydligt krocka med den bild 

av Messias som Jesus själv hade.  

Evangelisten Lukas har jämfört med Markus förkortat perikopen om Petrus bekännelse (se 

ovan), då han varken har med Caesarea Filippi, som geografisk plats eller ens Petrus protest 

och Jesu tillrättavisning. Det är dock värt att notera att Jesus redan blivit identifierad som 

Messias; i Lukas evangeliet är titeln inte ny.
5
 Jesu reaktion på Petrus bekännelse i Luk 9:21 är 

ett förbud att upprepa titeln under Jesus tjänst.  

Jesus vänder sig i vår perikop direkt till sina lärjungar och indirekt visar han också att det inte 

var rätt att kalla honom profet. Petrus, som talesman för lärjungarna, säger att Jesus är: Guds 

Messias eller Guds Kristus, alltså Guds Smorde.  Petrus bekännelse måste, enligt Fitzmyer, 

förstås som ett erkännande av vad han vid det tillfället tänkte att Jesus var. Vidare måste 

Kristus förstås på ett judiskt sätt som en förväntad smord representant sänd av Gud in i en 

Davidisk, kunglig eller politisk tradition.
6
 Jesu respons här blir att han förbjuder lärjungarna 

att säga detta till någon, vilket kans sägas vara en del av den messianska hemligheten vilket 

jag kommer att utveckla längre fram. 

Herren/Herre 
Titeln Κύριοϛ (Kyrios) används av lärjungarna (och av främlingar) i de synoptiska 

evangelierna när Jesus ska tilltalas i betydelsen Herren/Herre eller Mästare.  

Titeln kan dock utifrån bibeltexterna och den kristna traditionen betyda flera olika saker – allt 

från ett respektfullt sätt att tilltala någon på som t.ex. till en lärare eller domare till att fullt ut 

vara en titel för Gud.
7
 Titeln betydde på Jesu tid ofta lärare och det ansågs i högsta grad att 

Jesus hade en rabbis eller lärares auktoritet (se Mark 9:5, 17, 38; 10:17, 35, 51 osv.).
8
 

                                                           
5
 Joseph A. Fitzmyer, “Peter´s confession (9:18-21)”, i The Anchor Bible,The Gospel According to Luke (I-IX), 771.  

6
 Fitzmyer, “Peter´s confession (9:18-21)”, 774-775. 

7
 James D.G. Dunn, Unity and Diversity in The New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest 

Christianity. London: SCM Press, 2006 (3
rd

 ed.), 54. 
8
 Dunn, Unity and Diversity in The New Testament, 54. 
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Kyrios upplever jag vara en nyckeltitel om vem Jesus är. Titeln kan visa på att Jesus var en 

lärare eller rabbi såsom andra, alltså en lärd man eller att han var både människa och Gud på 

samma gång. 

Mästare, Lärare, Rabbi 
Den vanligaste formen som Jesus blev tilltalad med, av sina lärjungar under jordelivet, var 

Mästare, lärare διδάσκαλος (didaskalos) eller Rabbi.
9
 Den senare formen förekommer två 

gånger i Matteus och fyra gånger i Markus. Didaskalos finns med åtta gånger i Markus, tolv i 

Matteus, femton gånger i Lukas.
10

 Dessa hederstitlar gavs precis som Stanley nämner 

vanligtvis till andra judiska lärare och hade ingen speciell teologisk betydelse.
11

 

En berättelse som visar att Jesus kallades för Mästare följer nedan: 

På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: ´Låt oss fara över till andra sidan.´ De lämnade folket 

och tog honom – som han var – med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig 

stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. 

De väckte honom och ropade: ´Mästare (διδάσκαλε) bryr du dig inte om att vi går under?´ Han 

vaknade och talade stängt till vinden och sade till sjön: ´Tig! Var tyst!` Och vinden lade sig, och det blev 

alldeles lugnt. Han sade till dem: ´Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?´ Då greps de av stor fruktan 

och sade till varandra: ´Vem är han, eftersom som både vinden och sjön lyder honom?
12

  

Davids son 
I den allmänna synoptiska traditionen kallas Jesus för Davids son υίός Δαυίδ vid två 

tillfällen: botandet av den blinde mannen (Mark 10:47; Matt 9:27; 20:30; Luk 18:38); och 

frågan om Davids son (Mark 12:35; Matt 22:42; Luk 20:41). Dessa två är de enda tillfällena i 

Markus och Luk 1:32 är det enda ytterligare exemplet i det tredje evangeliet. Matteus intresse 

för titeln är påtaglig från första början (Matt 1:1) och från det att Josef, om än inte som Jesu 

naturlige far, ges föräldrarollen och sedan ger vidare den ”Davidiska linjen” till Jesusbarnet.
13

 

Matteus är den av evangelisterna, som har ett särskilt intresse för att presentera Jesus som 

Davids son. I Markus och Lukas återfinns denna kristologiska titel endast fyra gånger. 

Matteus däremot använder titeln tio gånger.
14

 

                                                           
9
 Stanley, ”Aspects of New Testament Thought”, 773. 

10
Stanley, ”Aspects of New Testament Thought”, 773. 

11
 Stanley, “Aspects of New Testament Thought”, 773. 

12
 Mark 4:35-41 – Folkbibeln 98. 

13
 Stanley, ”Aspects of New Testament Thought”, 773. 

14
 Jack Dean Kingsbury, “(The) Title ´Son of David´ in Matthew´s Gospel” i Journal of Biblical Literature 95 no 4 

(1976): 591-602. 
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Jesu helande, i synnerhet av blinda är, enligt Kingsbury, apologetiskt. De som Jesus helat 

bekänner att han är den Davidiska Messias, utlovad och sänd till Israels folk av Gud, vilket de 

blinda inser men inte Israels ledare. Denna apologetiska notering i Matteusevangeliets 

används alltså funktionellt. Davids son titeln är enligt Kingsbury lika betonad som ett försvar 

för Jesus som Messias som Matteus användande av titeln för att beskriva personen Jesus.
15

  

Människosonen 
Evangelierna vittnar om att Jesus föredrog Människosonen υίος τοϋ ανθρώπου framför andra 

titlar. Frasen förekommer fjorton gånger i Markus, trettio gånger i Matteus, tjugofem gånger i 

Lukas Totalt förekommer titeln 86 gånger i hela Nya Testamentet. Människosonen används av 

Jesus i evangelierna för det första för att beskriva hans jordiska tjänst, för det andra, hans 

lidande och uppståndelse och för det tredje, hans eskatologiska funktion.
16

 

Den unika kvalitén för denna titel, vilken Jesus troligtvis lånade från Dan 7:13, är att i 

evangelierna används benämningen endast av Jesus och då om sig själv.
17

 Några bibelstället i 

Matteusevangeliet där Jesus talar om sig själv som Människosonen är följande: 8:20; 9:6; 

11:19, 12:32, 40. En relevant fråga, som jag inte har möjlighet att fördjupa mig i inom ramen 

för denna uppsats är varför Matteus inte för in Människosonstiteln i sitt evangelium förrän i 

Matt 8:20.
18

 

I senare judisk apokalyptisk litteratur är Människosonen tänkt som en individ. Hur mycket av 

detta som kan tänkas ha influerat Nya Testamentets användande är enligt Stanley 

diskuterbart.
19

 Cullman hänvisar till att vissa forskare, som t.ex. Lietzmann menar att 

Människosonen av språkvetenskapliga skäl helt enkelt betyder ”en man”. Men Cullman påstår 

att vi vet att detta på inga sätt exkluderar möjligheten att Jesus med denna titel skulle kunna 

tillskriva sig själv en speciell frälsande roll. Detta eftersom benämningen ”Mannen” i 

judendomen är en titel av upphöjelse och förutsätter en tämligen exakt förståelse av en 

himmelsk varelse.
20

   

Jesus är unik i det att han enligt Schweizer inte jämför sig med profeterna, med de rättfärdiga, 

eller med Gamla Testamentets lärare. Jesus anser sin karriär vara helt annorlunda än andras. 

                                                           
15

 Kingsbury, ”(The) Title ´Son of David´ in Matthew´s Gospel”, 601. 
16

 Stanley, “Aspects of New Testament Thought”, 773. 
17

 Stanley,”Aspects of New Testament Thought”, 773. 
18

 Jack Dean, Kingsbury, “The Title ´Son of Man´in Mattew´s Gospel” i Catholic Biblical Quartely 37 no 2 (1975), 
193. 
19

 Stanley, “Aspects of New Testament Thought” , 773. 
20

 Oscar Cullman. The Christology of The New Testament. Norwich: Fletcher and son LTD, 1959 (1967), 152. 
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Av detta skäl har han kallat sina lärjungar att följa honom och han har också förklarat för dem 

att deras eviga liv är beroende av om de lyssnar på hans kallelse eller inte. Om förklaringen är 

korrekt, är Människosonen, på en och samma gång, en titel av ödmjukhet och en titel av 

majestät.
21

 

Nyckelfrågan enligt Dunn är om Jesus förväntade att någon annan, större än honom själv, 

skulle komma. I Luk 12:8ff säger Jesus: ”Den som bekänner mig inför människorna, honom 

skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför 

människorna, skall bli förnekad inför Guds änglar” och i Mark 8:38: ”Den som skäms för mig 

och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen 

skämmas när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.” Den relevanta 

frågan som Dunn ställer är om Luk 12:8ff och Mark 8:38 innebär att vi behöver skilja  mellan 

Jesus och Människosonen?
22

 

Guds son 
Den kanske starkaste kopplingen till begreppet Guds son υίός τοϋ θεοϋ är, hur Jesus, när han 

ber, konsekvent kallar Gud för abba (se särskilt Mark 14:36; Matt 11:25f./Luk 10:21). 

Uppenbarligen såg Jesus sig som Guds son på ett särskiljande sätt, och han verkar ha gett 

vidare något av detta sätt att se på det hela till sina lärjungar (se Matt 6:9/Luk11:2; Luk 

22:29).  

Två perikoper med parallellställen som här kan vara extra intressant att studera är Jesu dop 

och tillfället när Jesu härlighet uppenbaras. I samband med Jesu dop i Mark 1:11 säger en röst 

från himlen: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Jämför Matt 3:17 och 

Luk 3:22.) Albright and Mann påstår att rösten i Markusperikopen är adresserad direkt till 

Jesus.
23

 För Matteus var Jesus, enligt Luz, Guds Son redan från början, från födelsen och blir 

det inte i samband med dopet.
24

 Därmed talar rösten från himlen enligt Luz inte till Jesus, 

vilken självklart redan vet detta, utan istället till Johannes Döparen och i synnerhet till 

folkskaran som måste antas ha varit närvarande.
25

 I Lukasevangeliet däremot menar Bovon att 

Lukas är halvvägs mellan Markus, för vilken visionen av rösten från himlen endast är för 

                                                           
21

 Schweizer, The Good News According to Mark, 170-171. 
22

 Dunn, Unity and Diversity in The New Testament, 39. 
23

 W. F. Albright och C. S. Mann, ”The Baptism of Jesus (3:13-17)”, i The Anchor Bible: Matthew. New York: 

Doubleday, 1987, 30-31.  
24

 Ulrich Luz, “The Baptism of Jesus (3:13-17)”, i Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible: 

Matthew 1-7. Minneapolis: Fortress Press, 2007, 143. 
25

 Luz, ”The Baptism of Jesus (3:13-17)”, 143. 
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Jesus, och Matteus, där rösten är för Johannes Döparen och folket.
26

 Vidare menar Collins att 

det som, i Markusevangeliet, bäst indikerar betydelsen av att Anden kommer ner är den 

gudomliga rösten från himlen.
27

 Ett intressant påstående som Mann gör i sin kommentar till 

Markusevangeliet är att han säger att ordet ”den Älskade” i Matteusevangeliet, är en separat 

titel eller epitet.
28

 Detta tar även Albright och Mann upp i sin Markuskommentar.
29

 Fitzmyer 

anser i sin Lukaskommentar till Jesus dop, att adjektivet ”älskad”, uttrycker en speciell 

kärleksrelation mellan den himmelske Fadern och Sonen, Jesus.
30

 

 I Mark 9:7 när Jesu härlighet uppenbaras står det: ”Då kom ett moln och sänkte sig över dem, 

och ur molnet hördes en röst: ´Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!” Mann 

jämför att rösten ur molnet i enligt Markus uppmanar lärjungarna att lyssna till ”den Älskade” 

medan Lukas istället använder ordet ”den Utvalde”.
31

 Luz poängterar det som viktigt, att efter 

denna ”höjdpunkt” på berget är nästa tillfälle då de tre lärjungarna visar sig tillsammans 

Getsemanescenen, vilket enligt Luz är den ”lägsta punkten” i berättelsen om Jesus (26:37).
32

 

Albright och Mann stryker under att detta tillfälle när Jesu härlighet uppenbaras hör samman 

med berättelsen om Jesu dop genom proklamerandet genom rösten proklamerande av hans 

dignitet, då proklamerandet hos Matteus är detsamma vid båda dessa tillfällen: ”Denne är min 

Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom! (Matt 17:5)”
33

 Evangelisten 

säger i 9:35 följande: ”Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!” Fitzmyer fäster 

uppmärksamheten på att rösten i denna perikop till skillnad mot i dopscenen, inte adresserar 

Jesu, utan lärjungarna.
34

 ”Den Utvalde” är enligt Bovon ett välkommet tillägg i termer av sitt 

                                                           
26

 Francois Bovon, “Jesus´ Baptism (9:21-22)”, i Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible: 

Luke 1.1-9:50. Minneapolis: Fortress Press, 2002, 128. 
27

 Adela Yarbo Collins, “Jesus´ Baptism” (1:9-11)”, i Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the 

Bible: Mark Minneapolis: Fortress Press, 2007, 150. 
28

 C. S. Mann,  ”The Baptism of Jesus (1:9-11)”, i The Anchor Bible: Mark New York: Doubleday, 1986, 201. 
29

 Albright W. F. och C. S. Mann, ”The Baptism of Jesus (3:13-17)”, 31. 
30

 Joseph A. Fitzmyer, “The Baptism of Jesus (3:21-22)”, i The Anchor Bible: The Gospel According to Luke (I-IX). 

New York: Doubleday and Co. INC., 1979 (1986), 485-486. 
31

 C. S Mann,  ”Transfiguration” (9:2-8)”, i The Anchor Bible: Mark New York: Doubleday, 1986, 361. 
32

 Ulrich Luz, “The Transfiguration of the Son of God and the Suffering of the Son of Man (17:1-13)”, i 
Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible: Matthew 8-20. Minneapolis: Fortress Press, 
2001, 399. 
33

 W. F. Albright och C. S. Mann,  ”The Transfiguration (17:1-13)”, i The Anchor Bible: Matthew. New York: 

Doubleday, 1987, 205. 
34

 Joseph A. Fitzmyer, “The Transfiguration (9:28-36)”, i The Anchor Bible: The Gospel According to Luke (I-IX). 
New York: Doubleday and Co. INC., 1979 (1986), 802. 



9 
 

innehåll, eftersom ”min son” kopplar ihop Jesus med hans Fader, och ”den Utvalde” med 

hans uppdrag och hans folk.
35

 

Guds Sontiteln förekommer även t.ex. i Luk 4:41 när där de onda andarna ropar: ”Du är Guds 

Son”, men där som en del av evangelistens egen kommentar.
36

 

2:2. Vad är specifikt för respektive evangelist angående kristologiska titlar 

och epitet? 

Titlar och epitet i Markusevangeliet 

Det är sannolikt att Markus i 6:15 presenterar Jesus som profeten: ”En del sade att han var 

Elia, och andra att han var en profet, lik någon av profeterna” En intressant notering hittar vi i 

Markus 6:3: ”Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och 

Simon? Detta är det enda Nytestamentliga passagen där Jesus beskrivs som Marias Son. I 

parallellställena i Matt 13:55 är läsningen tämligen annorlunda: ”Är det inte snickarens son? 

Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?” och i Luk 

4:22: ”Är inte han Josefs son?” 

Till att börja med så lyfts profeten fram som en titel eller epitet som inte minst Markus 

använder, både vid nyss citerade citat i 6:15 men även i Mark 8:28 som vi läste i början av 

uppsatsen. Jesus säger dock om Johannes Döparen att han är mer än en profet och Johannes 

själv menar att han inte kan jämföras med Jesus, då han bl.a. säger att han inte ens är värdig 

att knyta hans sandalremmar. Profeten är en titel eller epitet som vissa ger Jesus, men det blir 

aldrig en av de kristologiska huvudtitlarna i de synoptiska evangelierna. 

Den andra titeln eller epitetet Marias son är intressant. I parallelltexterna beskrivs Jesus som 

snickarens son eller Josefs son. Vi kan fråga oss varför Markus väljer just denna titel eller 

epitet, som är unik för hans evangelium? Titeln eller epitetet nämns dock bara en gång och de 

blir precis som profeten inte någon kristologisk huvudtitel i de synoptiska evangelierna.  

I Mark 8:27-33 som vi citerat i början av denna uppsats svarar Petrus följande, när Jesus 

frågar vem de säger att han är: ”Du är Messias”. Mann har en liten kommentar som kan vara 

intressant, nämligen att när nu Petrus nämns hos Markus är det första gången sedan Mark 

                                                           
35
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36
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5:37, men från denna tidpunkt i evangeliet och framåt förekommer hans namn att nämnas 

frekvent. Mann menar också att vi inte kan veta exakt vad Petrus menar med sin bekännelse.
37

 

Detta föranledde Jesus att förbjuda lärjungarna att säga detta till någon och efter det börjar 

Jesu undervisa om Människosonen, att han kommer att lida mycket, dödas, men också uppstå 

efter tre dagar. Petrus tror inte på Jesu tal om lidande och död och menar nog väl när han 

säger till Jesus att detta inte kommer att ske. Men här blir Jesus mycket tydlig i sin förmaning 

av Petrus med orden om att det han tänker inte är Guds tankar utan människotankar. 

Jesus markerar med orden ”Och ni?” i Mark 8:29 att det finns en skillnad mellan hans 

lärjungar och ”folket” i allmänhet. På detta sätt transformerar han en diskussion, som 

knappast är förpliktigande, till en dialog i vilken lärjungarna måste bli personligt involverade 

och hållas ansvariga för vad de säger. Petrus kallar här Jesus med för den heliga titeln från 

Gamla testamentet, ”den Smorde”, Messias (på hebreiska) och Kristus (på grekiska).
38

 

I relation till detta fanns det enligt Albright och Mann en sekteristisk spekulation om två 

messias. Hebreerbrevets författares hävdar enligt dessa att Jesus messiasskap är både kungligt 

och prästerligt.
39

 Denna notering tänker jag kan bygga på Sakarja 4:14, se not 25 nedan. 

Petrus bekännelse görs utifrån Jesu fråga angående vad folket tänker om honom och vad hans 

efterföljare tror. Det blir därför enligt Fitzmyer ett viktigt kristologiskt svar i Lukasevangeliet. 

Det är ett messiasskap som innebär lidande, förnekande, död, även om det kan sluta i 

uppståndelse.
40

  

Denna bild av den lidande Messias var inte det som människorna runt Jesus varken 

förväntade sig eller ville höra. Inte ens hans närmaste ville lyssna på Jesus när han började 

tala om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av folket för att sedan dödas, 

vilket följande citat som redan använts i denna uppsats inledning tydligt visar: ”Då tog Petrus 

honom till sig och började ivrigt säga emot honom.”
41

 

Schweizer hänvisar till det som bland många kommit att kallas den messianska hemligheten 

hos Markus, det som hindrar honom att öppet proklamera vem Jesus är i sin ära och 

auktoritet. Demonerna, lärjungarna, de som Jesus helade fick inte berätta att Jesus var 

                                                           
37
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40
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Messias. Jesus talar själv aldrig öppet om hemligheten med hans tjänst utan använde sig 

konsekvent av liknelser eller även av titeln Människosonen. För Markus är det talande att Jesu 

befallning till tystnad bryts om och om igen (1:45; 7:36), eftersom Jesu auktoritet egentligen 

är Guds och därför inte kan döljas. Markus sätt för att motivera sitt bruk av den messianska 

hemligheten är att tiden för proklamerandet ännu inte hade kommit. Hemligheten kunde 

nämligen inte bli uppenbar förrän Jesu dör på korset och man måste enligt Schweizer följa 

med honom dit för att verkligen se detta (8:34).
42

 Även Jackson menar att Jesus enligt Markus 

strikt och utifrån sina egna skäl behöll sin messianska identitet dold också efter lärjungarnas 

bekännelse, ända fram till sista perioden av sitt liv.
43

 

I Mark 12:35, när Jesus är i templet, frågar han om Messias verkligen kan vara Davids son, då 

David där kallar Messias för Herre. Detta gör han med hänvisning till Psaltaren 110:1. Jesus 

varnar också folket för falska messiasgestalter i Mark 13:21-22:  

”Om någon säger till er: Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och 

falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse”. 

Vid korset smädas Jesus i Mark 15:32. I verserna innan i Mark 14:61-62 har Jesus på 

översteprästens fråga om han är Messias, den Välsignades son svarat följande: ”Jag Är.
44

 Och 

ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” 

Enligt Bromiley är det som Guds Son Jesus är Messias och som sådan är han också 

Människosonen.
45

  

Att Messias är Davids son verkar inte innebära att Messias är mindre än kung David, utan 

snarare verkar det utifrån Mark 12:35 som om Messias är större än David, då denne kallar 

Messias för Herre. Detta kan vara en indikation på att David son titeln är inte är lika central 

som t.ex. Guds Son eller Människosonen som nämns Mark 14:61-62 utifrån 

messiasbegreppet, vilket också verkar vara det som Bromiley säger i not 45. 

                                                           
42

 Schweizer, The Good News According to Mark, 54-56. 
43
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Folket anser enligt Fitzmyer att Jesus antingen är en uppstånden Johannes, Elia eller en 

återuppstånden profet. Detta sätter Jesus i en profetisk framtoning, inte i en messiaslik. Detta 

menar han tjänar som en bakgrund till Petrus bekännelse.
46

 

Det är en intressant tanke att folket svar på vem Jesus är blir till en bakgrund för Petrus 

bekännelse, när Jesus vänder sig till sina närmaste och vill veta vem de säger att han är. 

Petrus bekännelse i Mark 8:29 var enligt Dunn ett messiasskap utifrån nationalistiska och 

politiska preferenser. Det är tydligt att Jesus avvisade en sådan roll. Inte en gång i de 

synoptiska evangelierna använder Jesus titeln Messias om sig själv; inte en gång välkomnar 

han denna tillämpning på sig själv. Anledningen är förmodligen att konceptet av messiasskap 

band samman vissa saker med titeln Messias, i alla fall i den populära förhoppningen och 

föreställningen, vilken var sådan att Jesus själv inte anammade den. För Jesus var bekännelsen 

av honom som en sådan Messias ett missförstånd av hans uppgift. Följaktligen uppmuntrade 

han inte en sådan bekännelse.
47

 

Dunn fortsätter dock med att säga att vi å andra sidan inte kan säga att Jesus helt förnekade en 

messiansk roll. Hans intåg i Jerusalem i Mark 11:1-11 och vid tillfället då han rensade templet 

i Mark 11:15-19 innebar båda medvetna messianska övertoner.
48

 

För mig blir det tydligt att det finns en dubbelhet gällande om Jesus var Messias eller inte. 

Jesus gör uppenbarligen messiaslika saker som rider in i Jerusalem på en åsna och rensar 

templet för att det enligt honom blivit ett rövarnäste istället för det bönens hus som det var 

tänkt att vara. På samma gång värjer sig dock Jesus för att uttala att han skulle kunna vara 

Messias, helt enkelt av skälet att den bild av Messias som både folket i allmänhet, men även 

hans närmaste vänner hade i alltför hög grad skulle utmana den verkliga kallelse han bar på, 

nämligen att ödmjuk, likt ett lamm som förs bort för att slaktas, ensam gå lidandets väg. 

I Mark 15:2 i respons på Kajfas och Pilatus messianska anklagande fråga, svarar Jesus 

följande: ”Du säger det själv”. Detta indikerar att detta knappast var Jesu eget val av uttryck. 

Enligt Mark 8:29-33 och 14:61f. var Jesu främsta angelägenhet vid detta tillfälle enligt Dunn 
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att förklara sin roll i termer av lidande och eskatologiskt fullbordande än att diskutera 

messianska koncept.
49

 

När kristendomen var ny och inte så tydligt skild från judendomen, var bekännelsen ”Jesus är 

Messias” tydligt en nyckelfråga i debatten med mer traditionella Judar – där huvudfrågan var 

Jesu död. Hur kunde Judar tro att en korsfäst man var Guds Messias?
50

 

I Mark 11:3 läser vi att lärjungarna, när de hämtar åsnefölet ska svara att Herren (kyrios) 

behöver det, om någon frågar . Ett annat viktigt bibelställe som har en central betydelse för 

hur Jesus tolkade sig själv finner vi i Mark 12:35-37, där Jesus frågar hur David kan kalla 

Messias för ”sin herre” då Messias ju är Davids son? Dunn menar dock att även om denna 

bibeltext innehåller autentiska ord från den historiske Jesus, så innebär det endast att Jesus såg 

på Messias som större än David, i betydelsen av att vara favoriserad av Gud själv.
51

 

Den blinde tiggaren och mannen, Bartimeus, börjar ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig 

över mig”(10:47), när det var Jesus från Nasaret som kom. När många sade till honom strängt 

att tiga, men istället ropade han ännu högre: ”Davids son förbarma dig över med!” (10:48) 

Den blinde Bartimeus uttrycker, enligt Bromiley, genom att ropa på Jesus som Davids son, 

hopp om messiansk befrielsen.
52

 

I Mark 8:29 är Jesus ensam med lärjungarna och har precis frågat dem, ”Vem är jag?” Trots 

all renlärighet visar Petrus svar: Du är Messias, att han inte har någon bättre förståelse än 

demonerna i 3:11 (”Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och 

ropade: ´Du är Guds Son´”) och 5:7 (”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den Högste Gudens 

Son?”, vilka gav ett mycket bättre svar än Mark 8:33). Petrus respons avslöjar, enligt 

Schweizer, att lärjungarna tillhör människovärlden precis som alla andra, och inte Guds värld. 

På denna punkt skiljer sig Markus från Qumranfolket och andra apokalyptiska grupper, vilka 

såg sig själva som de exceptionellt få utvalda ut ur världen.
53

 

Jesus ansåg sig dock enligt Schweizer inte vara ett av många vittnen, utan vittnet, som på ett 

unikt sätt går in i den slutgiltiga domen. Enligt Markus 8:38 skulle det sätt som människor 

mottagit honom avgöra deras dom. I nyss nämnda vers deklarerar Jesus att en persons 

nuvarande uppförande i relation till den ödmjuke och lidande kommer att minnas på 
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domedagen. På detta sätt kommer den Gud som dömer på sista dagen i verkligheten inte vara 

någon annan än Människosonen som nu står framför dem.
54

 

Mark 8:31. Jesus, skapar i och med användandet av Människosonen, ett nytt namn, vilket kan 

betyda ”en man” och förstås som en ödmjuk beteckning. På samma gång, kan titeln leda de 

hörandes uppmärksamhet till Hesekiels profetiska tjänst, genom det som sägs om 

Människosonen, pekandes bortom honom själv.
55

  

Mark 8:31 Vad är då bekräftat om Gud i dessa direkta ord? ”Människosonen måste lida 

mycket, och bli förkastad.” Gud är Gud eftersom Gud kan göra vad människan inte kan: Gud 

kan tillåta sig att bli förkastad – att bli ringa och obetydlig. Människan, däremot, skulle rusa in 

i ett mindervärdeskomplex, visande att hon med hela sitt hjärta vill vara stor. Vem som än 

förstår Människosonens lidande har enligt Schweizer förstått Gud.
56

 

Det är mycket troligt att all messiansk spekulation kopplat till Jesus under hans tjänst också 

fångade upp titeln Guds son (därför antagligen frågan i Mark 14:61: ”Är du Messias, den 

Välsignades son?”).
57

 

Titlar och epitet i Matteusevangeliet 
I tillägg till Matteus föredragande av titeln av Davids son visar han ett intresse i hur Jesus 

presenteras som Abrahams son (Den senare titeln eller epitetet finns endast i Matt 1:1 i hela 

Nya testamentet). Genom att välja ut Abraham och David av Jesus förfäder, indikerar Matteus 

att han är medveten om dessa två titlar. Immanuel (Gud med oss), däremot, är den mest 

karakteristiska Matteustiteln eller epitetet som ges åt Jesus. I mitten av Matteusevangeliet kan 

det vara så att Jesus påminner läsaren att han är Immanuel genom att lova att vara närvarande 

på ett speciellt sätt i gemenskapens liturgiska tillbedjan – en utsaga som endast finns hos 

Matteus: ”Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”.
58

 

I Matt 16:20, där Jesus talar om sig själv som Messias säger han åt sina lärjungar att behålla 

messiaskapet som en hemlighet. I Matteus tjugosjunde kapitel frågar Pilatus folket vem han 

ska frige: ”Barabbas eller Jesus, som kallas Messias” (v. 17) och vidare: ”Vad skall jag då 

göra med Jesus, som kallas Messias (v. 22)?” 
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Bibelstället i Matt 16:13-20 med parallellställen är förmodligen bland det närmaste vi 

kommer att en bekännelse från Jesus att han är Messias. Petrus har precis bekänt Jesus som 

”Messias, den levande Gudens Son” (Matt 16:16) varpå Jesus förbjuder lärjungarna ”att tala 

om för någon att han var Messias” (Matt 16:20). 

Konstaterandet i Matt 1:16 visar att Jesus är Kristus, härstammandes från David och 

Abrahams avkomling, vidare att han tillhör Israel och att han kommer som kung i slutet av 

perioden som sträcker sig ”till Kristus” (Matt 1:17). I vers 18 har vi sen en övergång till hans 

jungfruliga födelse och hans ordination som Frälsare och Immanuel. Födelsen i Betlehem 

sluter cirkeln i Matt 2:1ff. Jesu svar på Johannes Döparens fråga om han är den som skulle 

komma läser vi i Matt 11:4-5: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin 

syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens 

budskap.”Här vittnar skriften om det gömda messiasskapet. I sin attack på de skriftlärde 

påstår Jesus också att han som Kristus är deras ende herre/mästare. Genom denna 

undervisning och auktoritet utövar han sitt messianska herravälde.
59

  ”När Jesus hade avslutat 

detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade med 

auktoritet och inte som deras skriftlärda.”
60

 samt ”Och när han hade drivit ut den onde anden, 

talade den stumme. Och folket häpnade och sade: ´Aldrig har man sett något sådant i Israel.”
61

  

Denna titel verkar ha varit ett nyckeluttryck för tro i den tidiga judekristna missionen och ett 

bejakande av att Jesus var Messias var troligtvis ett avgörande steg i tro. Förutom i de 

synoptiska evangelierna tjänade Kristus vanligtvis som ett lämpligt namn, ett sätt att referera 

till Jesus snarare än att i tro bekänna honom som Kristus.
62

 

Jesus tilltalades ofta, enligt Matteus och Lukas, som kyrios under sin gärning – i 

Matteusevangeliet främst i kontexten av mirakelberättelser (Matt 8:2, 6, 8, 25; 9:28, 14:28, 30 

osv.) och hos Lukas primärt när Jesus undervisade (Luk 9:59, 61; 10:40, 11:1, 12:41; osv.).
63

 

Enligt Kingsbury fungerar kyrios i Matteusevangeliet för att avbilda Jesus den Smorde 

(Kristus) t.ex., som en mer officiell person än judarna tänkte sig att Davids Messias var, vilket 

följande bibeltext i Matt: 22:42-46 visar: 
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´Vad säger ni om Messias? Vems son är han?` De svarade honom: ´Davids´. Då sade han till dem: Hur 

kan då David, driven av Anden, kalla honom Herre och säga: Herren sade till min Herre:* Sätt dig på 

min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under mina dina fötter.* Om nu David kallar honom sin 

Herre, hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade 

ingen längre fråga honom. 

Titeln Jesus Davids son, innehar auktoriteten att befalla eller hela, titeln Jesus som Guds son 

innehar auktoritet att undervisa och att frälsa, och Jesus som Människoson som innehar 

auktoritet att reglera Sabbaten eller att döma.
64

 

Även om Matteus enligt Kingsbury kan använda kyrios på ett rent sedvanligt sätt, som t.ex. i 

Matt 26:63 får titeln utan tvivel kristologiska övertoner så fort han applicerar den på Jesus. På 

samma gång, eftersom den i första hand refererar bortom sig själv till andra, mer definitiva 

titlar än kyrios, bör den i Matteusevangeliet, inte ses som en av huvudtitlarna med vilken han 

utvecklar sin kristologi, utan som en mindre viktig kristologisk titel.
65

 

Relationen mellan att Jesus uppstått och att han är kyrios syns bl.a. tydligt i Matt 28:18, där 

Jesus säger: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.”. Ps. 110:1 kopplar på ett särskilt 

sätt samman herravälde med att vara Davids herre. 

I Matt 1:1 kallas Jesus Davids son, i 1:17 ges David en framträdande roll i släktledet, i 9:27 

och i 15:22 används Davids sontiteln i berättelser om helanden,  i 12:23 frågar folkmassan om 

Jesus kan vara Davids son, 21:9 och också vers 15 innehåller välkomnandet av Hosianna, 

Herren, Guds Son till vilken all makt är given (28:18).
66

 

Intressant är att enligt Matteus kallar Jesus aldrig sig själv för “Davids son”. Detta står i 

kontrast mot andra stora Kristustitlar som förekommer i det första evangeliet.
67

  

Åtta stycken uttalanden om Jesus ger en enhetlig apokalyptisk bild, där det första sker i Matt 

24:27: ”Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall 

Människosonens ankomst vara” med parallelltexter. Här skiner Människosonen som blixten, 
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från öster till väster, vilket gör att ingen kan missa honom. Uttrycket ersätter helt enkelt en 

politisk Messias med en som kommer med eskatologisk frälsning.
68

 

I Matt 24:37: ”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst” 

med paralleller uttrycker ett skeende av plötslighet och överraskning. Jämförelsen med Noa 

betyder att Människosonen har uppdraget att döma.
69

 Behovet är därmed enligt Bromiley att 

förbereda för hans ankomst, vilket belyses i liknelsen om de onda vingårdsarbetarna: 

När skördetiden närmade sig, skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av 

avkastningen. Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje 

stenade de. Han skickade då ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde på samma sätt med dem. 

Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min son. Men när 

vingårdsarbetarna fick se sonen, sade de till varandra: ´Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, 

så får vi hans arv. Och de tog fast honom, förde ut honom ut vingården och dödade honom. 
70

 

Enligt Kingsbury bör vi tänka på Jesus som Guds son, vilket frågan om auktoritet Matt 21:23-

27 visar. Översteprästen och folkets äldste framställer följande fråga till Jesus: ”Vad har du 

för fullmakt att göra detta, och vem har gett dig fullmakten?” (21:23). Orden ”att göra detta” 

omfattar både Jesu undervisning i templet och helandemiraklen han hade utfört föregående 

dag (jämför 21:14-15). I den andra frågans klimax, ”Vem har gett dig denna fullmakt” ekar 

två andra bibelställen från Matteusevangeliet, i vilket Jesus som Guds son, i respektive text 

deklarerar: ”Allt har min Fader överlämnat åt mig” (11:27) och ”Jag har fått all makt i himlen 

och på jorden” (28:18).
71

 

Tre liknelser hos Matteus mot Israel (21:28-22:14) följer nyss nämnda perikop. I två av 

likelserna, nyss nämnda text om de onda vingårdsarbetarna (21:33-46) och den om 

kungasonens bröllop (22:1-14), använder Jesus en metafor för att referera till sig själv som 

”hans son” (21:37; 22:2), ”min son” (21:37), och ”sonen” 21:38). Baserat på andra passager i 

Matteusevangeliet, är det tydligt att Matteus har för avsikt att genom dessa metaforer visa på 

Jesus som Messias, Guds son (jämför t.ex. 2:15; 3:17; 11:27; 17:5; 28:19; jämför också 

21:37-39 till 27:31c, 38-54).
72
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Kingsbury menar att Davidstiteln i Matteusevangeliet är relativt begränsad samt att titeln är 

sekundär i relation till titeln: Guds son.
73

 Jungfrun Maria bär en son som blivit till genom 

Helig Ande och därför har han sitt ursprung i Gud; han är Immanuel, Gud med oss (Matt 1:18, 

20, 23). I Matt 2:15 bryts yttrycket ”mitt barn”, vilket använts i 2:7-23, av med begreppet 

Guds son (”min son”), när det står: ”Ut ur Egypten kallade jag min son”. I perikopen i fråga 

om Davids son (22:41-46) berör Matteus den direkta frågan om relationen mellan det 

Davidiska sonskapet av Jesu Messiaskap och hans gudomliga sonskap.
74

 

En liten, men viktig mindre viktig titel eller epitet har nämnts av Kingsbury, nämligen 

Immanuel (jämför Matt 28:20). Titeln eller epitetet förekommer så vitt jag vet endast i Matt: 

1:23 i de synoptiska evangelierna, där det står följande: ” Se, jungfrun skall bli havande och 

föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss”. Detta 

borde rimligtvis kunna vara en mer central kristologisk titel, men är det förmodligen inte 

eftersom den endast nämns vid detta tillfälle. 

En intressant slutsats som föreslår sig själv från Matteus användande av både David Son- och 

Guds son titel formuleringen är att detta evangelium var ämnat som en sorts brodokument 

mellan en mer smalt definierad judisk kristendom (och judendom) å ena sidan, och en mer 

judisk kristendom som är mycket mer välformulerad av Hellenistiska kategorier å andra 

sidan.
75

 

Att bekännelsen Guds son är viktigt för Matteus märks inte minst från Matt 14:22-33: 

Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön, 

medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det 

blev kväll, var han ensam där. Båten befanns sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av 

vågorna, eftersom vinden låg emot. Vid sjätte nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön. När 

lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: ´Det är en vålnad.´ Och de skrek, så 

rädda var de. Men genast sade Jesus till dem: ´Var lugna. Det är jag. Var inte rädda.´ Petrus sade: ´Herre, 

om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet.´ Jesus sade: ´Kom!´ Petrus steg ur båten och 

gick på vattnet till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. 

Då ropade han: ´Herre, hjälp mig!´ Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: ´ Så lite 

tro du har! Varför tvivlade du?´ De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom 

och sade: ´Du är verkligen Guds Son.´ 
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Händelsen ovan, när Jesus går på vattnet, har Matteus hämtat från sin källa, Markus, där 

berättelsen avslutas med att notera lärjungarnas förvåning och hårda hjärtan (Mark 5:51f.). 

Matteus har transformerat detta till följande bekännelse: ”Du är verkligen Guds Son” (jämför 

Matt 27:40, 43 när Jesus korsfästs med redaktion av Mark 15:30). Och i samband med Petrus 

bekännelse vid Caesarea Filippi förklarar Matteus bekännelsen: ”Du är Messias” (Mark 8:29) 

genom att lägga till, ”den levande Gudens son.”
76

 

Utifrån ovan nämnda bibelverser är det fullt rimligt att påstå att Guds Son är en central 

kristologisk titel hos evangelisten Matteus bl.a. utifrån lärjungarna bekännelse i båten och 

Petrus bekännelse som svar på frågan vem de, lärjungarna, säger att han är. 

De tidigaste kyrkorna verkar dock enligt Dunn inte ha använt titeln Guds son som en 

bekännelse.
77

 Om bekännelsen om Jesus som Guds son spelar en liten roll i de första kristnas 

vittnesbörd kom den dock verkligen att blomma ut genom utbredandet av den Judekristna 

hednamissionen.
78

 

En av de mest intressanta utvecklingarna, enligt Dunn, är den tydliga väg vilken Guds 

sonbekännelsen tagits med som supplement och bestämda bekännelsen av Jesu messiasskap.
79

 

När vi lägger samman Matteus med Johannes och Hebreerbrevet, bildar dessa tre som 

förmodligen är de som tydligast uttrycker en Hellenistisk judisk kristendom i Nya 

Testamentet, där slutsatsen vekar vara fast vedertagna att ´Jesus är Guds son´ var den mest 

meningsfulla bekännelsen i den Hellenistiskt judekristna miljön.
80

 Varför detta? Förmodligen 

för att titeln Guds Son var mer meningsfull för en hednisk åhörarskara än Messias någonsin 

kunde vara. Vidare, kunde det tjäna som en fin brygga (jämför sid. 16) mellan judiska och 

hedniska tankar: båda miljöerna var vana vid att en god eller fantastisk man kunde kallas för 

Guds Son, och båda miljöernas Guds Son kunde ha övertoner av gudomlighet.
81

 

Det fanns eventuellt också en tendens att undvika kyrios (Herren/Herre) i vissa judekristna 

sammanhang eftersom det hotade judisk monoteismen och då skulle Guds Son kunna vara ett 

självklart och attraktivt alternativ. Och genom att fylla det med distinkt kristet innehåll kunde 

det bli en lika hög bekännelse som ”Jesus är Herre”. Samtidigt hade denna titel, enligt Dunn, 
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en speciell överton för kristna, vilket kyrios inte kunde ha, och den erbjöd en länk till Jesu 

egen självförståelse, vilken kyrios inte kunde ge.
82

 

Titlar och epitet i Lukasevangeliet 
Titeln eller epitetet Frälsare är ett karaktärsord för Lukas, eftersom det endast är han av de 

synoptiska evangelisterna som sätter denna titel eller epitet på Kristus (2:11).
83

 För Lukas 

verkar både christos- och kyriostiteln vara tydligt relaterade till denna tradition, vilket Luk 

2:11 visar: ”Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, 

Herren.” 

Enligt Martin är frälsning i Lukasevangeliets centrum och representerar evangelistens 

huvudidé.
84

  Stödet för detta konstaterande menar han att vi finner i berättelserna om Jesu 

barndom i Luk 1-2. Två bibeltexter som kan nämnas som exempel är 2:11 när ängeln säger att 

”idag har en Frälsare blivit född åt er” och i 2:29-30 när Simeon säger: ”Herre, nu låter du din 

tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning som du 

har berett att skådas av alla folk.” Martin påstår vidare att det i Lukasevangeliet finns fyra 

tydliga bibelverser som ekar som en refräng, med samma ordalydelse: ”din tro har frälst dig” 

(7:50; 8:48; 17:19; 18:42). Verserna kommer dessutom enligt Martin i slutet av tre perikoper 

som har med Jesus helandetjänst att göra och blir där en slutkläm i dialogerna.
85

  

Bön är vanligt förekommande hos Lukas när något anmärkningsvärt ska berättas. Att Jesus 

ber nämns jämförelsevis inte i Mark 8:27, där Jesu fråga snarare ställs när de var ”på väg” 

Luk följer Mark i användandet av ”Jag”, där Matt 16:13 introducerar Människosonen, 

förmodligen påverkad av Jesu deklaration i Mark 8:31. 

I Luk 9:20 bekänner Petrus Jesus som ”Guds Messias”. ”Guds” visar enligt Bromiley av vem 

Jesus är smord och vem han tillhör. Inför översteprästen vägrar Jesus att säga om han är 

Messias, men han bejakar sitt gudomliga sonskap (se Luk 22:67ff).
86

 Titeln visar sig i 

samband med Pilatus anklagelse (Luk 23:2), och de som hånskrattar och förlöjligar honom 

och sarkastiskt frågar om han inte kan hjälpa sig själv ”om han är Guds Messias, den Utvalde” 

(Luk 23.35). Samma sak med den förstockade brottslingarna, på ett av de andra två korsen, 

som instämmer i förlöjligandet av Jesus (v. 39). 
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Bovon lyfter fram en intressant observation, att fram till Petrus bekännelse har fokuset primärt 

legat på tro i Lukasevangeliet.
87

 Det som annars är särskiljande bland synoptikerna för Lukas 

är att han från Luk 7:13 och framåt refererar till Jesus genom efteruppståndelsetiteln kyrios 

inte mindre än vid arton tillfällen.
88

 

 I barndomsberättelserna proklamerar ängeln Jesus som Frälsare, Kristus och Herre (2:11). 

Ängelns ord till Maria om att hon ska föda en son som ska bli den evige konungen läser vi om 

i Matt 1:33: ”Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få 

något slut” Detta är den kunglige Messias av Davids hus som också är Herre över de 

hednatroende. Simeon hälsar Jesusbarnet som ”Herrens Smorde” (2:26) som för med sig frid 

och frälsning. Messias är också ”Guds son” i 1:32; 4:41. I Luk 4:18 citerar Jesus Jesaja 61:1 

för att visa att han är Messias, mottagare av Anden genom vilken han blev till och vilken ges 

till honom vid hans dop.
89

 

Jesus förnekar inte att han är Guds smorde representant, men han förbjuder tydligt lärjungarna 

att använda ett sådant språk om honom på grund av dess politiska övertoner. Ett vidare 

korrektiv ges i Luk 9:22, där följande sägs: ”Människosonen måste lida mycket och förkastas 

av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen 

uppväckas.” Jesu förbud till lärjungarna att tala om vem han är, är dock endast tillfällig för 

efter uppståndelsen ålägger han lärjungarna att bli vittnen om honom som den korsfäste 

Messias.
90

 

I Luk 1:32 konstateras att Jesus kommer att bli stor och kallas den Högstes Son och att Herren 

Gud kommer att ge honom hans fader Davids tron, 1:69 sägs att Gud har rest upp ett 

frälsningens horn
91

 i sin tjänare Davids hus, 1.27 nämner att Josefs Davidslinje, 2.1ff placerar 

Jesus födelse i Davids stad, och 3:31 gör en lista över Jesu släkttavla.
92

 

I Lukasevangeliet kommer Petrus bekännelse av Jesus som Guds Messias direkt efter 

brödundret för de femtusen. Bekännelsen är en parallelltext till Mark 8:27-33 och Matt 
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16:.13-20. Bekännelse hänger, enligt Fitzmyer, inte bara samman med mättandet av de 

femtusen utan även med Herodes fråga i Luk 9:9: ”Vem är han som jag hör sådant om?”
93

 

Luk 18:8 går hand i hand med 18:6. Kommer Människosonen, vid sin ankomst, hitta 

människor som har responderat på hans budskap i tro och vilka av Gud begär på samma sätt 

som änkan gjorde av den rättfärdige domaren? Luk 17:24 antyder samma budskap och i Luk 

21.36 som en förmanande uppmaning att alltid vara redo samt be om kraft för att kunna bestå 

inför Människosonen.
94

 

Titeln Människosonen, vilket är känt, hör nästan uteslutande samman med evangelierna (där 

ordet i de synoptiska evangelierna nämns inte mindre än 69 gånger) och i samtliga dessa fall 

finns titeln endast på Jesu läppar. Jesus tilltalas aldrig som Människosonen av berättarna och 

hälsas eller bekänns heller aldrig som Människoson av lärjungarna. Det är lätt att tänka att 

Människosonen är en fras som används av Jesus och inte en bekännelse som användes av de 

första kyrkorna. Men enligt Dunn är det inte så enkelt.
95

  

Den troligaste utvecklingen av begreppet Människosonen är enligt som följer. De första 

kristna ärvde en del som sagts av Jesus, alla med referenser till honom själv och åtminstone 

några med anspelning på eller influerade mer eller mindre av visionen i Daniels sjunde 

kapitel, och därmed innehållande en uttalad kristologi.
96

 

Dunn påstår att vi kan säga att övertygelsen att Jesus var Människosonen var en del av den 

tidiga kyrkans tro. Men bevis för att de första kristna använde en Människosonskristologi för 

att bekänna sin tro för andra eller för att uppnå en klarare självförståelse av den, d.vs. tron, 

för dem själva, det saknas.
97

 

Om det var någon bekännelse som karakteriserade de tidigaste Palestinska samhällena, var det 

att Jesus var Messias. Och även om Jesus erkändes som den kommande Människosonen så 

fann denna framåtblickande tro enligt Dunn mycket mer tydligt sin bekännelse i Jesus som 

Herren.
98
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2:3. Ändras titlar och epitet i synoptikernas berättelser om Jesu död och 

uppståndelse av evangelisterna efter uppståndelsen och i så fall hur? 
 

Jag kommer nu att utifrån synoptikerna gå igenom berättelserna om Jesu död och 

uppståndelse för att se vilka kristologiska titlar som används där.  

Markusevangeliet 

15:37-39: ”Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två 

stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp 

andan på ett sådant sätt, sade han: ´Den mannen var verkligen Guds Son.´”  

Mark 16:5-6: ”De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en 

lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. Men han sade till dem: ´Var inte förskräckta! 

Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här.”  

Bibel 2000 skriver i 15:39: ”Den mannen måste ha varit Guds son” och i 16:6: ”han som blev 

korsfäst”. 

Holy Bible - New International Version (NIV) skriver: “Surely this man was the Son of God” 

och “who was crucified”. 

Här ovan nämns en av våra sex huvudtitlar, nämligen Guds Son av officeren i samband med 

Jesu dödsögonblick. En liten notering är att Folkbibeln och Bibel 2000 har lite olika nyanser 

när den första skriver att Jesus ”var Guds Son” och den senare ”måste ha varit Guds son”. 

Den unge mannen i vita kläders kommentar om Jesus den korsfäste skulle kunna nämnas som 

en ny titel eller epitet i detta sammanhang, men knappast som en huvudtitel. 

Matteusevangeliet 

 Matt27:54: ”När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg 

jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ´Denne var verkligen 

Guds Son.” 

Matt 28:5: ”Ängeln sade till kvinnorna: ´Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den 

korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. 

Bibel 2000 skriver i 27:54 ”Den mannen måste ha varit Guds son” och i 28:5: ”Jesus, som 

blev korsfäst” 
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NIV skriver i 27:54: ”Surely he was the Son of God!” och I 28:5: “Jesus, who was crucified” 

Hos Matteus återkommer officerens bekännelse att Jesus verkligen var Guds Son, vilket vi 

redan stött på hos Markus. Här omnämns också Jesus återigen som den korsfäste när ängeln 

talar till kvinnorna. 

Lukasevangeliet 

Enligt Dunn, kommer bekännelsen, ”Jesus är Herre” från de första kristnas tro, främst efter 

uppståndelsen. När evangelisten Lukas berättar en episod kopplar han helt naturligt ihop det 

med orden att Jessus är ”Herren/Herre”. Men hans karaktärer talar aldrig på detta sätt. Den 

första gången Jesus kallas ”Herren/Herre” av en av hans samtida är direkt efter uppståndelsen 

i Luk 24:34: ”Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon”.
99

 

Det är intressant att Jesus får denna titel, Herren, i evangeliet först efter uppståndelsen. Titeln 

är ytterligare en, av det sex, som tidigare förekommit i de synoptiska evangelierna, men det är 

som Dunn skriver första gången som Lukas låter en av hans karaktärer använda den. Det är 

också intressant att både Folkbibeln och Bibel 2000 använder ordet Herren, i bestämd form, 

då Bibel 2000 i första hand återkommande brukar använda ordet Herre, också när Folkbibeln 

använder sig av ordet Herren. Detta ger ytterligare en signal om att något viktigt och ovanligt 

sker vid detta tillfälle. 

I Luk 24:26 förklarar Jesus för de två lärjungarna varför Kristus var tvungen att lida. Detta är 

Herrens egen förståelse. I profetisk aktion, går vägen via korset till ära och uppfyllelse. 

Korsfästelsen och uppståndelsen ger, enligt Bromiley, messiasbilden dess avgörande form. 
100

 

Jesus stryker under varför Kristus var tvungen att lida, det motsvarade ju inte den bild som 

nära nog alla hade av Kristus, som den som skulle befria judarna från Romarna. 

Emmauslärjungarna känner dock inte igen Jesus, inte förrän han läser tackbönen och bryter 

brödet, för att sedan försvinna. Varpå lärjungarna, trots att det är sent på kvällen återvänder 

till de andra lärjungarna i Jerusalem, med nyheten om att de mött den uppståndne Kristus. 

Luk 23:35-39: ”Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: ´Andra har han 

hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde´. Även soldaterna 

gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: ´Om du är judarnas 
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konung, så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: ´Detta är judarnas konung´ 

En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: ´Är inte du Messias?´ 

Här ser vi hur Stora rådets medlemmar hånar Jesus och säger till honom, att om han är Guds 

Messias, den Utvalde så får han hjälpa sig själv. Förutom att Kristus nämns ytterligare en 

gång är det viktigt att belysa en viktig detalj, att det är samma ord den Utvalde som här nämns 

sarkastiskt som Gud själv nämnt om Jesus när hans härlighet uppenbaras. Detta är med 

största sannolikhet ingen tillfällighet utan Lukas vill ge en tydlig signal om denna koppling. 

Vidare blir Jesus kallad för judarnas konung både av soldaterna samt att ett anslag hängs upp 

med samma lydelse. Detta skulle också kunna kallas för en ny titel eller epitet, som vid detta 

tillfälle lyfts fram lite extra. Även här går det att göra en tydlig koppling, denna gång mellan 

det faktum att Jesus kallas för Kristus, den Smorde, och nu vid korsfästelsen, judarnas 

konung. I utväljande av konung på Gamla Testamentets tid blev nämligen den som var utsedd 

att vara folket konung, just smord med olja, som tecken på att vara utvald av Gud själv. 

Luk 23:47: ”Officeren som såg det som hände, prisade Gud och sade: ´Den mannen var 

verkligen rättfärdig.´ 

Till skillnad från både Markus och Matteus så kallar officeren inte Jesus för Guds Son, utan 

för rättfärdig. Också detta kan vara en intressant observation och fundering varför detta sker. 

I Luk 24:2-7 läser vi följande:  

De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte 

visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande vita kläder framför dem. Kvinnorna blev 

förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade: ´Varför söker ni den levande 

bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade när till er, medan han ännu var i 

Galiléen. Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och 

uppstå på tredje dagen.´ 

I detta textavsnitt nämns hela tre stycken titlar. Den första titeln som nämns, är lätt att missa, 

då Lukas säger att de inte fann Herren Jesu kropp, vilket förstärker att Lukas lyfter fram 

Kyriostiteln också här, då han mycket väl bara hade kunnat skriva Jesu kropp. Den andra 

titeln eller epitetet, är ny för oss och den får vi genom de båda männens fråga till kvinnorna: 

varför söker ni den levande bland de döda. Genom detta verkar Lukas redan här vilja göra 

synligt att Jesus inte längre är död, utan att han lever. Också vår fjärde synoptiska 

kristologiska titel eller får vi av de två männen, nämligen påminnelsen om att Jesus själv hade 



26 
 

sagt till sina lärjungar att Människosonen skulle utlämnas i syndiga händer och korsfästas och 

sen uppstå på den tredje dagen.  

Luk 24:19: ”Det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför 

Gud och allt folket. 

Att Jesus nämns som profet, är inte nytt i ljuset av de synoptiska evangelierna, där denna titel 

eller epitet förekommer t.ex. från folket. Men den blev aldrig någon huvudtitel i något av 

evangelierna, bl.a. för att Jesus på vid flera tillfällen lyfts fram som mer än en profet. Ja, det 

nämns även att Johannes Döparen, den som på ett tydligt sätt banade väg för Jesus var mer än 

en profet. 

Bibel 2000 skriver 23:35: ”om han är Guds Messias”, 23:47: ”Han var verkligen en rättfärdig 

man”, 24:5-7: ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. 

Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galiléen: att Människosonen måste 

utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen”, 24:19: 

”Detta med Jesus, han som var en profet”, 24: 26: ”Skulle inte Messias lida detta och gå in i 

sin härlighet?”, 24:33-34: ”De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de 

elva och alla andra församlade, och dessa sade: Herren har verkligen blivit uppväckt och han 

har visat sig för Simon” och 24:46-47: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida 

och uppstå från de döda på tredje dagen och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall 

förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.” 

NIV översätter 23:35: ”He saved others: let him save himself if he is the Christ of God, the 

Chosen One”, 23:47: “Surely this was a righteous man”, 24:5-7: “Why do you look for the 

living among the dead? He is not here: he has risen! Remember how he told you while he was 

still with you in Galilee: The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be 

crucified and on the third day be raised again”, 24:19: About Jesus of Nazareth, they replied:. 

He was a prophet”, 24:26: “Did not the Christ have to suffer these things and then enter his 

glory?” 23:33-34: “They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 

Eleven and those with them, assembled together and saying: ´It is true! The Lord has risen 

and he has appeared to Simon” och 24:46-47: “This is what is written: the Christ will suffer 

and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be 

preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem.” 
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Jag har tagit med dessa två översättningar för att kunna jämföra dem med Folkbibeln. Det 

finns i dessa textjämförelser endast en titel där översättningarna skriver olika och det är 

gällande Kristustiteln som nämns vid två tillfällen. Där de svenska översättningarna använder 

ordet Messias väljer den engelska översättningen the Christ, alltså Kristus. 

3. Slutsatser 

3:1 Sammanfattning av resultat 
 

3:1a. Vilka kristologiska titlar används om Jesus i de synoptiska evangelierna i Nya 

testamentet? 

I de synoptiska evangelierna har jag funnit att det är sex stycken kristologiska titlar som är de 

centrala, vanligast förekommande och viktigaste, nämligen följande: Messias/Kristus, 

Herren/Herre, Mästare/Lärare/Rabbi, Davids son, Människosonen och Guds Son. 

3:1b. Vad är specifikt för respektive evangelist angående kristologiska titlar och epitet? 

När jag läst de synoptiska evangelierna har jag noterat följande, att olika personer på olika 

sätt, men ändå liknande, frågar sig vem Jesus är? Lärjungarna frågar i Mark 4:41 ”Vem är 

han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?” Herodes frågar i Luk 9:9 ”Vem är han som 

jag hör sådant om? Människorna eller folket frågar liknande frågor och t.o.m. Jesus själv 

frågar lärjungarna vem folket säger att Människosonen är och till sist vänder sig Jesus till sina 

närmaste med frågan t.ex. i Matt 16:15: ”Och ni vem säger ni att jag är?” 

Frågan om Jesu identitet ställs alltså inte endast en gång i ett enskilt evangelium, utan 

återkommer på olika sätt i alla de synoptiska evangelierna.  

Jag kommer nu att gå igenom de tre synoptiska evangelierna vilka jag tidigare gått igenom 

och kort kommentera vilka kristologiska huvudtitlar som varje evangelist lyfter fram. Jag 

kommer också att lyfta fram ytterligare sex mindre viktiga kristologiska titlar, där de flesta är 

unika för varje evangelist och endast förekommer vid ett eller enstaka tillfällen. Dessa titlar 

följande: Profeten, Marias son, Abrahams son, Immanuel, Frälsare och den Evige Konungen. 

Markusevangeliet  

Av de nämnda kristologiska huvudtitlarna finner jag att Messias eller möjligtvis Guds Son är 

de titlar som Markus lyfter fram mest. Det kanske mest karakteristiska för Markus är den s.k. 
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messianska hemligheten, vilken gör att han förbjuder demonerna, lärjungarna och dem som 

han har helat att berätta att han är Messias. Jesus talar själv aldrig öppet om sin tjänsts 

hemlighet utan använder sig mestadels av liknelser. För Markus är det, som jag visat ovan 

enligt Schweizer, dock talande att Jesu befallning till tystnad bryts om och om igen (1:45; 

7:36). Detta eftersom Jesu auktoritet egentligen är Guds och därför inte kan döljas. Markus 

motiverar den messianske hemligheten genom att tiden för proklamerandet ännu inte kommit. 

Först i och med att Jesus offerdöd på korset kan hemligheten avslöjas (8:34).   

De mindre viktiga kristologisk titlarna eller epitet som förekommer hos Markus är: Profeten 

och Marias Son. Profet eller profeten förekommer hos Markus bl.a. i 6:15 och 8:28. Jesus 

säger dock att Johannes Döparen var mer än en profet och Johannes i sin tur menar att Jesus 

är mycket större än vad han själv är. Jag kommer fram till att Jesus under vissa 

omständigheter kan beskrivas som profet, men faktum kvarstår att också Markus verkar önska 

visa på att Jesus är mer än en profet. Därför blir heller inte profet/profeten en av de 

kristologiska huvudtitlarna i de synoptiska evangelierna. 

Marias Son är en mycket intressant titel eller epitet som endast förekommer hos Markus och 

vid endast ett tillfälle, i det sjätte kapitlet och den tredje versen. Det kanske ännu mer slående 

är att Jesus i parallelltexterna (hos Matteus och Lukas) kallas för snickarens son och Josefs 

son. Varför detta? Det verkar tydligt att Markus önskar säga något med detta val av titel eller 

epitet och på samma gång verkar Matteus och Lukas vilja kommunicera något annat. Denna 

uppsats har dock inte möjlighet att gå djupare in i denna fråga, men det skulle mycket väl 

kunna vara ett uppsats - eller forskningsämne för framtiden. 

Matteusevangeliet  

Kingsbury menar av att Kyrios i Matteusevangeliet bör ses som en mindre viktig, eftersom 

den i evangeliet i första hand refererar bortom sig själv till andra, mer definitiva titlar. Detta 

kan givetvis diskuteras. Jag upplever det nog att göra som Kingsbury, att kalla Kyrios för en 

mindre viktig kristologisk titel är att gå tämligen långt. 

Kingsbury påstår också att titeln David son i det första evangeliet är relativt begränsad och 

sekundär i jämförelse med titeln Guds Son. Detta är jag beredd att instämma i, och jag verkar 

få stöd i detta faktum genom att Dunn hävdar att om Matteusevangeliet, Johannesevangeliet 

och Hebreerbrevet läggs samman blir slutsatsen titeln att Jesus är Guds Son den mest 

meningsfulla bekännelsen i den Hellenistiskt judekristna miljön. 
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De mindre viktiga titlarna eller epiteten som förekommer hos Matteus är: Abrahams son och 

Immanuel. Abrahams son som titel eller epitet förekommer i Nya Testamentet, endast i Matt 

1:1. Genom att välja Abraham och David som Jesus förfäder, visar författaren att han är 

medveten om dessa två titlar. Abrahams son är dock en mindre viktig, speciellt i relation till 

huvudtiteln Guds Son. Immanuel är karakteristisk Matteustitel eller epitet som ges åt Jesus. 

Titeln eller epitetet som betyder: ”Guds med oss” kan mycket väl vara det som avses när 

Jesus säger följande i Matt 18:20: ”Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt 

ibland er.”   

Lukasevangeliet 

Bland evangelierna är Lukas unik i användandet av den kristologiska huvudtiteln Kyrios. Från 

Luk 7:13 och framåt använder sig Lukas enligt Stanley av efteruppståndelsetiteln Kyrios 

inte mindre än arton gånger. Detta kan jämföras med det som nyss nämnts om att Kingsbury 

menar att Kyrios är en mindre viktig titel hos Matteus. 

De mindre viktiga titlarna eller epiteten som förekommer hos Lukas är följande: Frälsare och 

den evige konungen. Lukas är ensam bland synoptikerna om att ge Jesus titeln eller epitetet 

Frälsare. Christos- och Kyriostitlarna verkar för Lukas vara tydligt relaterade till titeln eller 

epitet Frälsare, vilket Luk 2:11 visar: ”Ty idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, och 

han är Messias, Herren.” Titeln eller epitetet Frälsare är dock enbart en mindre viktig titel 

eller epitet, förmodligen eftersom den endast förekommer vid detta tillfälle och då endast i ett 

av de synoptiska evangelierna. 

Den sista av de sex mindre viktiga titlarna eller epitetet som här har presenterats är konung för 

evigt, vilken vi finner i Luk 1:33, där det står där ängeln säger följande till Maria om den son 

hon ska föda: ”Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike skall aldrig få 

något slut.” Jag tänker att denna titel eller epitet kan vara en förklarande titel eller epitet till 

Messias/Kristus, som betyder den Smorde. Titeln eller epitetet kan också tänkas höra samman 

med det faktum att Jesus kallades kung av stjärntydarna som nyfödd och även tituleras 

Judarnas konung i samband med sin död. Alla dessa tre titlar eller epitet menar jag kan 

sammanföras med titeln eller epitetet konung för evigt genom att det var judarnas tradition att 

en ny kung skulle smörjas med olja som tecken på att han var den som var utvald, inte först 

och främst av människor, utan av Guds själv och kungen skulle man då kunna säga blev den 

Smorde. 
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3:1c. Ändras titlar och epitet i synoptikernas berättelser om Jesu död och uppståndelse 

av evangelisterna efter uppståndelsen och i så fall hur? 

Det är intressant att notera att av de ursprungliga sex kristologiska titlarna som förekommer i 

de synoptiska evangelierna fram till berättelserna om Jesus död och uppståndelse, är det två 

stycken som inte finns med efter Jesu död och uppståndelse: Mästare/Lärare/Rabbititeln och 

David son. De övriga fyra: Messias/Kristus, Herren/Herre, Människosonen och Guds Son 

finns alla med, vilket rimligtvis indikerar att de är mer centrala och betydelsefulla än de två 

första. 

Dessutom dyker det upp ytterligare fem stycken mindre viktiga titlar eller epitet, som inte är 

några huvudtitlar, men som ändå bör beaktas då de nämns i detta viktiga skede i de synoptiska 

evangelierna. Titlarna är följande: den Korsfäste, den Utvalde, Judarnas Konung, den 

Levande och Profeten. Alla dessa titlar eller epitetet är mindre viktiga. 

Jesus uppmanar lärjungarna, i samband med Petrus bekännelse, att inte säga att han är 

Messias (den s.k. messiashemligheten), men att de ska komma en tid då de ska få förkunna 

och vittna om den korsfäste Messias som Fitzmyer ovan poängterar i sin kommentar till 

perikopen i Lukasevangeliet. På samma sätt har vi sett hur den Utvalde var en mindre viktig 

titel eller epitet när Fadern i Lukas 9:35, då Jesu härlighet uppenbarades, sade följande om 

honom: ”Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!” Judarnas konung som titel eller 

epitet har vi inte stött på tidigare i vårt studium, men skulle kunna hänga samman med 

Kristus, ”den Smorde” som Jesus kallades, då man på Gamla testamentets tid smordes till 

konung med olja som ett tecken på att vara utvald inte bara av människor, utan även av Gud. 

Den fjärde titeln eller epitetet, den levande finns inte med tidigare utan är en tydlig 

efteruppståndelsetitel eller epitet, men även denna upplever jag vara en mindre viktig titel 

eller epitet, som kan sättas ihop med Jesus själv.  

Titeln eller epitetet profeten har förekommit tidigare i de synoptiska evangelierna, t.ex. så 

presenteras Jesus troligtvis som profeten i Markus 6:15, men titeln eller epitetet har ändå inte 

kvalificerat sig som en av huvudtitlarna i de synoptiska evangelierna och heller inte i denna 

uppsats. Både Johannes Döparen och Jesus presenteras som mer än profeter varvid det är 

tämligen rimligt att de inte tituleras som profeter, i första hand. 

Min slutsats är att de kristologiska huvudtitlarna i de synoptiska evangelierna inte ändras på 

ett mer betydelsefullt sätt. En orsak till detta kan vara att evangelietexterna hade Kristi död 
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och uppståndelse i åtanke som något som skett när man började skriva sina evangelier från 

första till sista kapitlet. 

Jesus blev enligt synoptikerna bekräftad som Guds Son genom Guds röst redan vid dopet och 

vid förklaringsberget. Detta bekräftas sedan av människor genom Petrus bekännelse, av Jesus 

som Messias, tydligast i Matteus evangeliet, och slutligen genom hans död och uppståndelse. 

 

3:2 Reservationer och frågor  
 

Jag är medveten om att jag genom att skriva denna uppsats utifrån de synoptiska evangelierna 

bl.a. valt bort att undersöka de Johannitiska och Paulinska texterna, vilket givetvis hade gett 

en ännu tydligare bild av vilka kristologiska titlar som används, också där. Detta har dock inte 

varit möjligt att göra, främst utifrån omfånget på denna uppsats. 

En fråga som väckt mitt intresse, är varför Markus väljer att ge Jesus titeln eller epitetet 

Marias Son där parallelltexterna i Matteus och Lukas istället använder sig av benämningen 

snickarens son och Josefs son. Detta har jag dock inte haft möjlighet att undersöka vidare. 

Förmodligen har det redan skrivits en del om detta, men det skulle kanske kunna vara ett 

kommande uppsats- eller forskningsämne framöver. 
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