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Grundläggande uppgifter om de synoptiska 
liknelserna: Vad de är och vad de inte är 

BIRGER GERHARDSSON (LUNDS UNIVERSITET) 

Gång efter annan lanserar någon – som bekant – en ny tes om Jesu liknel-
ser, vad de är och hur de skall tolkas. Ta till exempel tesen att Jesu liknel-
ser säger någonting som inte är avsett att tydas, ja inte kan uttryckas i 
klartext. De skall bara berättas. Besvärande många sådana stjärnskott blir 
hjälplösa bomskott när de konfronteras med elementära data från textma-
terialet. Jag skall utveckla denna elakhet genom att redovisa en serie sak-
upplysningar om de synoptiska liknelserna, vad de är och inte är. Jag har 
tagit fram dessa fakta i ett antal artiklar genom en delvis ganska mekaniskt 
gjord, detaljerad analys av de relevanta liknelserna, alla dessa. För enkel-
hetens skull hänvisar jag här en gång för alla till en bok där artiklarna åter-
finns.1 

Tjugofyra fakta 

Liknelsematerialet i de synoptiska evangelierna utgörs av 55 liknelser 
brutto (fem hos Markus, 21 hos Matteus, 29 hos Lukas). Tre av dem åter-
finns i alla tre evangelierna, ytterligare sju (eller åtta) hos Matteus och 
Lukas och därtill en hos Markus och Lukas. (Markus är ensam om en lik-
nelse.) Bildorden i Johannesevangeliet räknar jag inte som liknelser. Jag 
har fastställt följande fakta: 

1. Att alla liknelser i evangelierna framförs av Jesus; ingen annan än 
han undervisar med hjälp av liknelser.  

2. Att liknelserna inte ingår i den allmänna Jesustraditionen utan har 
(tillsammans med logierna) varit en textgrupp för sig och tydligen trade-
rats för sig. I inget av de tre evangelierna är berättelsetradition och ord-
tradition hopsmälta; de är bara sammanställda, ihopkomponerade. Ingen 
liknelse uttalas inne i en berättelsetradition. 

                          
1 Den svenskspråkiga versionen av dessa artiklar återfinns i min bok Jesu liknelser. En 
genomlysning (Lund: Novapress, 1999), särskilt s. 23–119. Se vidare nedan, not 2.  
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3. Att liknelserna och logierna inte är skilda från varann och inte heller 
indelade i kategorier. Man kan säga om alla Jesu uttalanden i de synoptis-
ka evangelierna, bortsett från några enkla vardagsrepliker, att de tillhör en 
enda vid judisk textsort (grek. parabolē, som återger hebr. māshāl), i fri 
mångfald. Vi finner det meningsfullt och naturligt att dela upp det syn-
optiska talstoffet i liknelser och logier, men den uppdelningen är det bara 
vi som gör, den är inte uttalad i texterna. För att göra rättvisa åt den heb-
reiska terminologin brukar jag ibland kalla alla Jesusord för mashaler och 
dela dem i berättande och aforistiska mashaler. Den nomenklaturen gör 
det lättare att se vissa saker. 

4. Att liknelserna – tillsammans med logierna – vad undervisnings-
formen beträffar framställer Jesus som en mōshēl, en mashalist, en kärn-
ords- och liknelseman.  

5. Att alla liknelserna är diktade, ingen av dem är citerad ur litteraturen 
eller berättad som ett historiskt exempel (som hellenistiska liknelser kun-
de vara). 

6. Att endast en av liknelserna (Den rike mannen och Lasarus) är helt 
och hållet berättande, naket narrativ. Alla de övriga har ett eller flera till-
behör som visar att liknelsen skall tydas och kommenteras, inte bara berät-
tas. 

7. Att bildspråket i dem nästan alltid är taget från människans värld, 
mest från gemenskapslivet. I de liknelser där någonting från naturen 
nämns, utgör detta aldrig ensamt centrum. 

8. Att avståndet mellan bild och sak därmed är kort, för det mesta. 
9. Att bildspråket i liknelserna är sammansatt och av flera olika typer. 

Det kan därför inte klargöras med en enda enkel, enhetlig metaforteori. 
10. Att bildspråket nästan utan undantag är traditionellt judiskt. 
11. Att liknelserna inte är elementärt proklamerande. De står aldrig på 

löpsedelsplats eller som intresseväckande inledning till ett tal (som fallet 
är med de flesta av liknelserna i Gamla testamentet). 

12. Att de inte är elementärt informerande.  
13. Att deras grundläggande funktion är indikativisk: att förklara när-

mare, att illuminera, för det mesta även att illustrera.  
14. Att ett antal av dem (med sina tillbehör) dessutom kan ha imperativ 

karaktär (uppfordra eller klandra) utöver sin indikativa funktion att illumi-
nera och illustrera.  

15. Att liknelserna vill framkalla synesis (insikt) snarare än metanoia 
(omvändelse) eller pistis (tro). De liknelser som utmanar till avgörelse 
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(tyska: Entscheidung), är få. Men alla vill få åhörarna att förstå och bli in-
förstådda. Märk dock inskränkningen i nästa not. 

16. Att liknelserna i det så kallade liknelsekapitlet (Mark 4, Matt 13, 
Luk 8) har en speciell karaktär jämförda med de andra liknelserna; det 
som sägs om dem kan bara delvis sägas om de andra.  

17. Att de synoptiska liknelserna inte direkt kommenterar någon gam-
maltestamentlig text som de rabbinska liknelserna oftast gör; Jesus använ-
der dem inte för direkt skriftutläggning. 

18. Att liknelserna är mycket återhållsamt formulerade och hårt stilise-
rade för sin poäng; i motsats till ett vanligt folkligt sätt att berätta får ingen 
utbrodering plats i dem. Bortsett från vissa ordpar och parallelluttryck 
finns inga överflödiga element i dem; ett onödigt ord förekommer knap-
past i någon av liknelserna.  

19. Att personerna i liknelserna alla är typgestalter (round characters); 
ingen är gripbar som individ, ingen karakteriseras närmare. Texterna ger 
inget underlag för en individualpsykologisk tolkning. 

20. Att innehållet i Jesu berättande mashaler är profetisk-messiansk 
vishet. 

21. Att de till innehållet är mer lagbetonade än evangeliska: de flesta 
handlar om Guds krav på sitt folk, bara ett fåtal om hans nåd och erbju-
danden – såsom de också är mer parenetiska än kerygmatiska. 

22. Att de till sin karaktär ändå är haggadiska, inte halakiska.  
23. Att de inte belyser Jesus själv eller hans jordiska verksamhet i Is-

rael. Möjligen skymtar han i några av dem. Flera logier rör Människo-
sonens framtida ankomst på skyarna till dom, parousin, men inte heller 
parousin tas upp för att själv bli belyst. I många aforistiska mashaler 
däremot talar Jesus direkt och klart om sig själv (egō-utsagor, ēlthon-
yttranden, Människosonsord).2 

24. Att liknelsernas innehåll gäller Guds rike/Himmelriket (hē basi-
leia). Riket tar jag då som en mycket vid och vag paraplyterm med både 
presentisk och futurisk syftning. 

                          
2 Det märkliga förhållandet att Jesus talar så klart och direkt om sig själv i många synopt-
iska logier men aldrig i liknelserna har jag diskuterat i “The Earthly Jesus in the Synoptic 
Parables”, i David G. Horrell och Christopher M. Tuckett (red.), Christology, Controversy 
and Community (FS David R. Catchpole; Leiden, Boston, Köln: Brill, 2000), 49–62.  
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En iakttagelse till sist  
I slutet av det så kallade liknelsekapitlet hos Matteus (13:51–52), försäk-
rar sig Jesus om att hans lärjungar har ”förstått allt detta” och säger sedan: 
”Därför är varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge som en 
välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt”. Det 
verkar som detta logion ger varje lärjunge som har förstått Jesu budskap 
om himmelriket tillstånd att undervisa och därvid också att prägla nya 
liknelser och logier i Jesu anda och Jesu stil.3 Ändå finner vi i evangelier-
na inte en liknelse och knappast något didaktiskt logion, som någon lär-
junge uttalar i sitt eget namn. Alla mashaler (liknelser och logier) framförs 
som ord av Jesus. Det är möjligt, ja troligt, att några av de synoptiska lik-
nelserna är sekundära, formulerade av någon lärjunge, men sådana liknel-
ser förefaller vara få och de är svåra att urskilja. Jesu liknelser har säkert 
varit föremål för mycken begrundan och diskussion på vägen från Jesus 
till de skrivna evangelierna, men de redigeringar som har förekommit – 
klarläggande ändringar och omformuleringar liksom nyskapelser – har 
tydligen varit små och diskreta. Ett tecken på detta är det faktum att ingen 
av liknelserna belyser den jordiske Jesus, inte ens så förbryllande punkter 
som hans botanden och demonutdrivningar, hans lidande, korsfästelse och 
uppståndelse, märkliga ting svåra att förstå. Det betyder att de liknelser 
som kan ha skapats av lärjungar håller sig inom de ursprungliga liknelser-
nas ramar. 

Vad de aforististiska mashalerna beträffar, logierna, finner vi att de inte 
alls har behandlats på samma sätt som de berättande mashalerna. Visserli-
gen tycks knappast något didaktiskt logion ha framförts av en lärjunge i 
dennes eget namn. Så till vida gäller samma sak för logierna som för lik-
nelserna. Men många logier säger något om den jordiske Jesus, om hans 
situation och position, hans krafter och uppgifter. I själva verket uttalar sig 
Jesus ofta om sig själv i logierna. Och här är viktiga punkter i hans jord-
iska gärning omtalade i enkelt klarspråk: botandena, utdrivningarna, lidan-
det, korsfästelsen och uppståndelsen. Urkristendomen har inte visat sam-
ma återhållsamhet med logierna som med liknelserna, tvärt om. Jesus kan 
mycket väl ha talat mer direkt och djärvt med logier än med sina liknelser 
men knappast så olika som han gör i evangeliernas texter.  
                          
3 Samuel Byrskog klargör i sin doktorsavhandling allsidigt och grundligt Jesu exklusiva 
roll som auktoritativ lärare i den unga kyrkan, Jesus the Only Teacher: Didactic Authority 
and Transmission in Ancient Israel, Ancient Judaism and the Matthean Community 
(ConBNT, 24; Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1994). 
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Jag skall inte gå närmare in på frågan hur urkristendomen traderade, 
tolkade, utlade och utökade orden i logiatraditionen. Min korta jämförelse 
med logierna gör jag här bara för att understryka det jag velat fästa 
uppmärksamheten på i denna artikel: hur konsekvent, exklusivt och åter-
hållsamt urkristendomen har behandlat Jesu liknelser på deras väg från 
Jesus till de skrivna evangelierna. Vad avslöjar detta? Och varför behand-
lade den unga kyrkan de aforistiska och de berättande mashalerna så 
olika? 
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