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Inledning 
Det är långfredag och jag går till kyrkan. Jag sitter där tillsammans med ett tjugotal andra be-

sökare. Det är en speciell dag på det kristna kyrkoåret. Det är dagen då man minns Jesu död. 

Allt är stilla, avklätt och naket. Vi sjunger en psalm utan orgelackompanjemang och en kyrk-

värd läser en text ur gamla testamentet. Det är mäktigt. Hela scenen känns som ett stilleben 

från 1600-talet. Prästen börjar läsa passionsberättelsen ur Johannesevangeliet, berättelsen om 

hur Jesus dömdes och dödades av ”judarna”. Det var ”judarna” som gjorde än det ena och än 

det andra. De var ”judarna” som anklagade Jesus för att vara en förbrytare, en upprorsmakare, 

en hädare, ja helt enkelt någon som förtjänade att dö. Kan det trots det verkligen vara sant? Är 

detta verkligen vad hela det judiska folket ville, eller handlar det om en viss grupp människor 

som av en eller annan anledning ville röja undan Jesus för att uppnå egna mål? Vilka var de 

här ”judarna” som omtalas och utpekas om och om igen i Johannesevangeliet? 

Det är inte få forskare som har intresserat sig för det ”fjärde evangeliet” eller som det vanli-

gast heter, Johannesevangeliet. Evangeliet i sig skiljer sig en hel del från de andra tre evange-

lierna, de s.k. synoptiska. Det har en egen uppläggning som inte så sällan avviker från de sy-

noptiska evangelierna, vidare har den en högre kristologi än de synoptiska evangelierna, och 

den polemiserar i mycket högre grad mot ”judarna” än de andra gör. Det sista, med den histo-

riska bakgrunden som vi har idag, är i sig allt annat än oproblematiskt. Samtidigt är Johanne-

sevangeliet en mycket inspirerande text.  Många har funnit väg till tro på Jesus genom det, 

många konstnärer har använt det som en inspirationskälla, många musiker har djupt inspire-

rats av evangeliets rika flora av bildspråk. Allt detta gör att evangeliet finns runtomkring oss 

och på ett eller annat sätt sänder sitt budskap vidare, från generation till generation.  

Att det judiska folket har under historien varit marginaliserat, förföljt, utestängd, och till sist 

blivit utsatt för utrotning i kristna länder, kan vi inte och ska inte förneka. Anledningen till 

detta är i stor utsträckning att det judiska folket har fått bära ansvaret/skulden att ha dödat Je-

sus Kristus. Ända sedan den tiden har de blivit sedda som de som dödade Messias. Johanne-

sevangeliets bidrag till en sådan förståelse av det judiska folkets ansvar, när det gäller Jesu 
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död, är stort. Det är främst i detta evangelium som man tydligast kan se detta skuldbeläggan-

de. Av den anledningen är det viktigt att vi som läser nämnda text är medvetna om vad vi lä-

ser. Att bilda oss en uppfattning, som inte endast bygger på de ord som finns nedskrivna i 

evangeliet, utan också tittar på hur världen såg ut på den tiden. Vad hade evangelisten själv för 

relation till ”judarna” i texten; samt varför han ställer sig så negativt till dem? 

Syfte/frågeställning 
Vad står ordet ”οἱ Ἰουδαῖοι” – ”judarna” för i Johannes evangelium? Syftet med detta arbete 

är att undersöka själva användandet av ordet ”judarna” i Johannesevangeliet så som författa-

ren använder det. Vad står själva begreppet för? Handlar det bara om ett visst folk, som kol-

lektivt ges skulden för Jesu död eller har evangeliets författare använt uttrycket i polemik mot 

det judiska folket, den judiska religionen och dess företrädare? Jag vill ge ett exempel på 

tolkning genom att titta på hur Johann Sebastian Bach har tolkat texten i sitt verk ”Johannes-

passionen”. Av den anledningen väljer att koncentrera mig endast på kapitlen 18 och 19 i Jo-

hannesevangeliet, eftersom min uppfattning är att det är just i dessa två kapitel som anklagel-

serna mot det judiska folket är som mest påtagliga, och därmed har de också tjänat som den 

främsta anledningen till den fientliga och polemiska inställningen till det judiska folket under 

historiens gång.  

Begreppsanvändning 
Vad står ordet ”οἱ Ἰουδαῖοι” – judarna för i Johannes evangelium? Jag kommer fortsättnings-

vis att skriva ”judar” och ”judarna” inom citationstecken och avser då det uttryck som an-

vänds i Johannesevangeliet och avser alltså inte det judiska folket i allmänhet. Det är själva 

begreppet som ligger i fokus. Vidare kommer jag att använda begreppen författaren, evange-

listen, redaktören, Johannes parallellt med syfte på den eller de personer som sammanställt 

den skrift som utgör Johannesevangeliet idag.  

Tidigare forskning 
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Den exegetiska forskningen kring Johannesevangeliet är mycket omfattande. Många forskare 

har vinnlagt sig om att försöka, med olika utgångspunkter, förklara vad ordet ”judarna” bety-

der för evangeliets författare. Att den polemiken som finns i Johannesevangeliet gentemot 

”judarna” har spelat en stor roll i historien, är knappast något som vi kan förneka.  Forskarna 

har med historiska fakta, utombibliska källor, och andra tillgängliga medel försökt att sätta in 

Johannesevangeliet i sitt rätta sammanhang. Svaren som eventuellt skulle kunna besvara frå-

gan om vem ”mottagaren” av evangeliet är, samt frågan om vem som är ”avsändaren” har fa-

scinerat forskare under lång tid. Just med tanke på den inte allt för avlägsna historien, som har 

inneburit marginaliseringen och förföljelser av det judiska folket, som kulminerade i de tyska 

gaskamrarna under andra världskriget, har forskarna velat förklara själva användandet av or-

det ”judar”. Det som en majoritet av forskarna är överens om är att det inte handlar om ett 

kollektivt skuldbeläggande av judarna för Jesu död. Det finns forskare (ex. de Jong) som me-

nar att ordet ”judar” står för de samtida kristna d.v.s. judekristna som inte tror enl. evangelis-

tens sätt att tro. Dessa forskare framhåller att ”judarna” som omtalas hos Johannes alltså är en 

kristen grupp/kristna grupper som ser på Jesus på ett annat sätt än evangelisten själv, vilken 

har en mycket hög kristologi. Det man kan invända mot detta är att om nu evangeliets förfat-

tare hade synpunkter och klagomål mot de Jesustroende, varför skulle han då kalla dem för 

”judar”? Hela denna tolkning känns minst sagt långsökt, men den kanske visar ändå på en vil-

ja att komma bort från den anklagande tonen gentemot det judiska folket. De flesta verkar 

dock vara överens om att ordet ”judar” betecknar olika saker hos evangelisten. Det kan handla 

om att särskilja en etnisk grupp från en annan och det kan handla om vissa judiska gruppe-

ringar osv.  Adele Reinhartz skriver i en artikel att även ovannämnda uppdelningar kan vara 

problematiska. Hon säger:  

“The mixed representation of Jews and Judaism in the Gospel of John creates a serious 

problem for readers for whom the Gospel has canonical an authoritative status”, och 

vidare:” Many theologians, preachers, and committed churchgoers wish to repudiate 

Christian anti-Semitism, and are sensitive to the varied and often subtle ways in which 

anti-Semitic stereotypes and sentiments may still persist. Such readers must ask them-
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selves how a text that is so sublime in parts can also say such venomous things about 

the Jews and still be the Word of God.”  1

Själva denna kommentar komplicerar ännu mer frågan om ”Judarna” i Johannesevangeliet. 

Den ifrågasätter det traditionella användandet av evangeliet i det kristna sammanhanget. Det 

beskriver också svårigheten att hantera en text som denna utan att hamna i tolkningens 

bakvatten. På frågan varför evangelisten skriver så polemiskt anser Reinhartz att det kan bero 

på att evangelisten ville själv distansera sig gentemot sina rötter, och vissa på hur just han för-

står talet om räddningen/frälsningen av mänskligheten och det som var utlovat i det Mosaiska 

lagen.  Men kan vi verkligen komma åt den riktiga sanningen som handlar om själva situatio2 -

nen i den församlingen, den belägenhet som den befann sig i och med dess medlemmar som 

kanske för första gången bestod av både judar, greker och romare? En församling som bok-

stavligen suddade ut gränserna mellan folken, där alla var ett, men samtidigt byggde upp höga 

murar mot dem som inte trodde som de. René Kieffer säger:  

 ”Egentligen är Johannesevangeliet i sen helhet en stor paradox. Det är ett kon

 kret men samtidigt ett mycket andligt evangelium [-] På en punkt har hans  

 (evangelistens) schematiska framställning även gett anledning till    

 betänkligheter: hans generalisering om judarna. Mycket av den okristna  

 antisemitiska hållningen har byggt på ett alltför ytligt sätt att läsa just  

 Johannesevangeliet. Men så behöver det inte vara, om man ha förståelsen för 

 författaren – troligen en omvänd judes – historiska förankring” 

Komplexiteten i ämnet belyses även av Ramo Hakola håller med Shaye Cohen som i sin tur 

menar att man inte helt enkelt kan särskilja den Johannitiska gruppens syn på den judiska re-

ligionen från deras tillhörighet till det judiska folket. Han menar att i antiken sågs förhållandet 

mellan etnicitet och religion mycket mer organiskt än vad vi är vana vid idag.  Därför anser 3

han att det inte helt uteslutet att uttrycket ”judarna” i Johannesevangeliet gäller även andra 
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som praktiserade den judiska religionen, oavsett om de bodde i Judeén, Galileén, Samarien 

eller i diasporan i allmänhet.  

!
!

 

Metod 

Jag kommer att göra en undersökning av den nedan angivna litteraturen (se källförtäckningen 

nedan) och utifrån den försöka ge en möjlig tolknings- och förklaringsmodell till det textav-

snitt i Johannesevangeliet som jag kommer att behandla. Anledning till valet av denna metod 

är att jag anser att det idag finns en hel del gott forskningsarbete i frågan, som belyser pro-

blematiken från olika håll. Naturligtvis är det omöjligt för mig att i detta arbete täcka hela den 

forskning som finns i ämnet, därför har jag begränsat mig till den litteratur som jag anser be-

lyser den problematik som jag arbetar med, och erbjuder ett rimligt sätt att tänka kring feno-

menet Johannesevangeliet.  

Även om vi idag inte har något entydigt svar på varför författaren av Johannesevangeliet an-

vänder begreppet ”judar” så som han gör, finns det en hel del forskning med forskningsresul-

tat som kan anses vara rimliga, om än inte helt uttömmande i frågan. Nackdelen med en me-

tod som den här är att man blir begränsad till en fåra av förklaringar. Forskningen i stort har 

flera ingångar till förståelsen av begreppet ”judarna” i Johannesevangeliet, och i olika tider 

har ”modet” skiftat om vad som har varit det mest rimliga antagandet. Jag har här noga valt ut 

de forskare som jag hänvisar till samt vinnlagt mig också om att även ta del av den senaste 

forskningen i ämnet.  
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Empiri/ Egen undersökning 
Johannesevangeliet 

Johannesevangeliet är ett av de mer polemiserande evangelierna mot det judiska folket som 

finns i den kristna bibelkanon.  Även kallat ”Det fjärde evangeliet” skiljer sig på flera punkter 

frånn de övriga tre, de s.k. synoptiska evangelierna. Evangeliets tillkomst brukar dateras till 

ca 90-100 e.v.t. Detta anser man därför att fragment av evangeliet förekommer i P52, som är 

en mycket tidig källa.  Stället för evangeliets tillkomst anses vara Efesos och/eller trakterna 4

där omkring. Dess upphovsman är omdiskuterad, men att det inte handlar om aposteln Johan-

nes som var den lärjungen som Jesus ”älskade mest” och som själva evangeliet i sig pekar på, 

torde en majoritet av forskarna vara överens om idag.   5

Kyrkofadern Irenaeus (ca.180 v.t) menade att det verkligen var Johannes Sebedaios son (Joh.

13:23) som var den verklige författaren, samt att själva evangeliet skulle vara skrivet på hans 

ålderdom. Irenaeus hänvisar till Polikarpos och Papias, som han ansåg vara lärjungar till apos-

teln Johannes. I dessas texter finns dock inget som egentligen pekar ut aposteln Johannes som 

författare. Däremot nämns en presbyter Johannes, vilket är en annan person än själva evange-

listen. Evangeliet kan därtill knappast anses vara skrivet av ett ögonvittne till Jesus, däremot 

är det inte helt omöjligt att författaren har fått uppgifter från en förstahandskälla.  

Det som är Johannesevangeliets centrum är inte detsamma som hos synoptikerna, det vill säga 

förkunnandet av Guds rike, utan bekännelsen av Jesus som Guds son. Ett tydligt exempel på 

detta är alla ställen som Jesus talar om vem han är: ”Jag är livets bröd” (Joh. 6:35), och ”Jag 

är vägen sanningen och livet” (Joh. 14:6). Citat som dessa ger en fingervisning om att när 

Johannesevangeliet skrevs fanns det redan en förhållandevis utvecklad ”Johannitisk”- 

�7

 Dateras till ca 125 e.Kr.4

 Fredriksen/Reinhartz. ”Jesus, Judaism & Christian Anti-Judaism”. Sid. 1005



C-uppsats Nytestamentlig exegetik 15hp
Daniel Andrén
Handledare: Dr. Cecilia Wassén
teologi.  Kieffer skriver också: ”Det som utmärker Johannesevangeliet är att det, i jämförelse 6

med de andra kanoniska evangelierna, gör ett starkt enhetligt intryck. Man har talat om detta 

evangelium som vävt i ett enda stycke”.  7

När man talar om evangeliets tillblivelse och dess innehåll, måste man även titta närmare på 

tiden då evangeliet skrevs. Hur såg man på kristendomen kring år 100 v.t? Hur såg kristen-

domen ut då? Och hur såg de kristna på sig själva? Det finns naturligtvis inte bara ett svar på 

dessa frågor. När vi talar om den tidiga kristna kyrkan bör vi vara medvetna om att vi studerar 

en uppsjö av olika grupper som i sig inte alltid är homogena. Tittar vi på kyrkan som fanns i 

Jerusalem, kyrkan som fanns i Rom eller kanske kyrkan i Egypten eller Etiopien, kommer vi 

att få olika bilder av en och samma rörelse. Det handlar om olika traditioner, olika tillgång till 

de då existerande olika skrifter, samt olika förutsättningar när det gäller de geografiska, poli-

tiska och andra sociala områden.  En grupp som levde i frihet och behandlades likvärdigt som 

andra grupper i samhället får andra erfarenheter än den grupp som förföljs och trakasseras. 

Det är stor skillnad mellan att vara en vanlig samhällsmedborgare och att vara martyr.  Att 

dessa frågor är viktiga kommer vi att se längre fram, dvs. i den polemiken som evangelisten 

använder mot ”judarna”.   

När det gäller Johannesevangeliets tillkomst är det troligt att en redaktör har sammanställt 

skriften från en rad olika källor. Dels har redaktören säkert haft en relativt lång muntlig tradi-

tion att tillgå (av aposteln Johannes?), dels fanns säkerligen nedskrivna delar av Jesu utsagor. 

Kanske något i stil med det vi kallar för Thomasevangeliet,  vilket består av en samling Jesu 8

ord. Raymond E. Brown anser att evangelisten och redaktören inte nödvändigtvis behöver 

vara samma person. Redaktören kan ha sammanställt och ev. kompletterat ett redan existeran-

de evangelium, som är skrivet av någon som har tillhört samma grupp som redaktören.  Om 9

Brown har rätt, skulle även frågan om kap. 21 få sin förklaring. Redaktören ville inte ändra 
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något i det redan existerande evangeliet, utan bara komplettera det med mer information och 

göra en egen avslutning, utan att ens avlägsna den redan befintliga avslutningen. Anledningen 

till att Johannesevangeliet skrevs ned är naturligtvis svårt att veta. Forskaren Pheme Perkins 

menar att det inte är troligt att evangeliet skrevs i ett missionerande avsikt i syfte att få andra 

judar att ansluta sig till Jesusrörelsen, d.v.s. att konvertera. Detta styrker hon med att det finns 

alldeles för mycket negativt som är skrivet om just judar, och det i sig skulle vara föga attrak-

tivt för en judisk population. Tvärtom, menar hon, att evangeliet i sig förutsätter en förkun-

skap om Jesus från Nasaret, hans liv och gärning. Därför skulle den snarare kunna ses som en 

”cirkulationsskrift” för de redan invigda medlemmarna i den Johannitiska skolan eller för  de 

grupper som bodde på andra platser än där rörelsen hade sitt huvudsäte, dvs. Efesos.  10

Gruppens situation 
Hur ser evangelisten då på sin egen grupp? Det man kan utläsa mellan raderna hos Johannes 

är att det handlar om en polemiserande grupp av Jesusanhängare. De är uppenbarligen ute-

stängda från de judiska synagogorna, bl.a. eftersom de menar att judarna inte har förstått att 

Jesus är den Messias som är utlovad i de heliga skrifterna, och att de inte har tagit emot ho-

nom som en sådan. Själva ordet ”judarna” används inte mindre än sjuttioen gånger i evangeli-

et, och flertalet av dessa sjuttioen gånger är det i mer eller mindre negativa sammanhang. Re-

dan här kan man ana att det finns en motsättning mellan att tillhöra och inte tillhöra den ur-

sprungliga judiska synagogan. Det är också intressant att jämföra med Johannesbreven och 

dess teologi. Brevens teologi kan man relativt enkelt känna igen även i Johannesevangeliet. 

Johannitisk teologi handlar i stor grad om det som vi idag skulle kalla för ytterligheter. Ljus/

mörker, tro/otro, gott/ont. Reinhartz säger: 

”Throughout the Gospel, the evangelist expounds upon the superiority of his vision of 

salvation through Christ. He does so in large measure through the use of contrasting 

metaphors. One set of metaphors describes dichotomous states of being, such as light/

darkness, life/death, above/below, from God/not from God. The other set comprises 

dichotomous activities, such as believing/disbelieving, accepting/rejecting, doing 
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good/doing evil, loving/hating. The positive element of each pair is associated with 

Jesus, the negative element of each pair with those who oppose Jesus and reject the 

claim that Jesus is Christ, the Son of God”.   11

Enligt evangeliet är det tron på Jesus Kristus som är källan till evigt liv och utan denna tro 

finns det ingen förutsättning till räddning.  I det nionde kapitlet beskrivs hur Jesus botar en 12

man som var blind av födseln (Joh 9:1-41). Efter helandet utspelar sig en dispyt mellan farisé-

erna och den botade mannen. Här får vi också en bild av att situationen bland folket inte var 

så enkelt. Men här ges också en bild av att de som bekänner sig till Jesus också skall uteslutas 

ur synagogan. Reinhartz menar att i det här fallet är det problematiskt att evangelisten inte 

drar en klar skiljelinje mellan fariséerna och ”judarna”, samt att båda grupper beskrivs med 

samma negativism anser hon är högst beklagligt och att det ställer höga krav på läsaren.   13

Här kan man förstå att judar som inte ser Jesus som Messias hamnar i konflikt med dem som 

erkände Jesus. René Kieffer betonar det stilistiska draget som i berättelsen som går ut på mör-

ker och ljus, och menar att det är en vanlig metafor när det gäller de johannitiska skrifterna. 

Berättelsen om den blinde mannen ger ett exempel på detta, genom att förklara mörkret som 

han levde i innan han mötte Jesus ersattes, genom Jesus ingripande, av ett ljus som för honom 

blev ”världens ljus”.  Hakola menar att det är just fenomenet att författaren inte särskiljer 14

användandet av begreppet ”judar” från den ena gruppen till den andra, är det som gör detta till 

ett typiskt Johannitisk bruk, som inte återfinns i andra antika källor.  15

Vi kan föreställa oss att själva dispyten mellan dem som tror på Jesus som Messias, och dem 

som inte tror på honom som en sådan, i samma församling blir antagligen ohållbar i längden 

och därför är det troligt att det har kommit till en schism, där gruppen som förespråkade Jesus 
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som Messias uteslöts, eller kanske själva valde att lämna församlingen.  Huruvida gruppen 16

blev bitter eller inte är naturligtvis svårt att avgöra, men det är fullt möjligt, och kanske t o m 

rimligt, att anta att detta är anledningen till den hårda polemiken just gentemot ”judarna” som, 

mer eller mindre, genomsyrar hela Johannes evangelium. Graden av denna eventuella bitter-

het kan också diskuteras utifrån de två antaganden, d.v.s. om gruppen själv valde att gå, eller 

om den blev utslängd ur synagogan. Väljer man den andra förklaringen, att gruppen blev ut-

slängd, då skulle den förklaringen i så fall gå stick i stäv med Reinhartz, som menade att po-

lemiken uppkom därför att evangelisten själv ville distansera sig mot sitt ursprung och vissa 

på att det finns endast ett sätt att förstå skrifterna, och det var genom Jesus. Här är det då vik-

tigt att påpeka att ”judarnas” skuld i fråga om Jesus död, blir en efterhandskonstruktion, upp-

kommen i konflikt och i polemik, och därför har ett mycket lågt värde som historisk källa. 

Forskaren Henk Jan de Jonge skriver: ”The Jews in the Furth Gospel are to a large extent the 

fabrication of the author and his community…”  17

Vad som också framträder är att det har skett en öppning mot andra folkgrupper än judar. Vid 

den här tiden är det inte enbart judar som kan vara med i församlingen, utan även hedningar 

dvs. greker och romare. Detta ställer andra krav och skapar problem bland den judiska popu-

lationen likväl. Om det är så att det just är Israels folk, dvs. judarna som är det utvalda folket, 

hur ska man då kunna rättfärdiga ”adoptionen” av andra folk? Om det är så att Messias skall 

komma som en judisk kung och därmed också befria Israel och dess folk, stifta fred och sam-

tidigt vara också en politisk gestalt, vad har då denne kung att göra med hedningarna? Detta 

är också en mycket viktigt fråga som man måste ta i beaktande, eftersom den bidrar till att 

besvara frågan om varför anhängarna till Jesus till slut uteslöts, eller valde att utesluta sig 

själva, ur synagogan.  Känslan för det egna folket var stor bland judarna på den tiden, och 18

tillhörigheten till sin egen grupp var viktigt. Att bjuda in hedningar i kretsen av de utvalda an-

sågs kontroversiellt och kunde därmed vara konfliktskapande. Men det fanns strömningar 
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inom dåtidens judendom som också kunde se att om Israel ska blir stort igen, då måste även 

hedningarna vända sig till Israels Gud, d.v.s. ansluta sig till judendomen.  19

!
Brown, räknar upp i huvudsak fyra olika förklaringsmodeller eller nycklar till förklaringen till 

användningen av ordet ”judar” enligt evangeliets författare.  20

· Den första förklaringen skulle vara att etniskt särskilja det judiska folket från andra 

folk, t.ex. romarna, grekerna, osv.  

· Den andra skulle vara att ordet ”judarna” skulle kunna stå för en geografisk använd-

ning av ordet. Det vill säga att poängtera vilken del av israels folk som menas. Man 

vill exempelvis göra åtskillnad mellan judar och galiléer, eller mellan judar och sama-

rier.  

· Den tredje tolkningen/användningen av ordet skulle vara vilken roll/rollgivning ”ju-

darna” hade. I det här fallet menar man att det handlar om de auktoriteter som fanns 

företrädesvis i Jerusalem, som översteprästen, andra ”chefspräster, sanhedrin, tempel-

polisen, skriftlärda, de äldste osv. 

· Den fjärde tolkningen/användningen skulle vara av religiös art. ”Judarna” torde då be-

teckna de judar som avböjde tron på Jesus som Messias eller möjligen de judar som 

hade accepterat Jesus och hans undervisning men inte hade gjort det på det sätt som 

den Johanninitiska skolan förespråkade. 

Vi kan redan här dra slutsatsen att själva begreppet ”judarna” i sig kan syfta på olika saker. 

Det behöver inte automatiskt innebära att så fort begreppet förekommer, att det syftar på hela 

det judiska folket.  

Struktur 

�12

 Sanders E. P. ”The Historical Figure of Jesus” Sid. 19119

 Brown, ”An introduction to the gospel of John” Sid. 16120



C-uppsats Nytestamentlig exegetik 15hp
Daniel Andrén
Handledare: Dr. Cecilia Wassén
I denna avdelning kommer jag att presentera de bibelverser ur Johannesevangeliets artonde 

och nittonde kapitel, där begreppet ”judarna” förekommer, enligt den ovannämnda modellen 

som Brown anger (se sid. 11-12). Med detta vill jag försöka ge en möjlig förklaring till be-

greppet ”judar” i de aktuella kapitlen. För mig är här i första hand viktigt att utgå ifrån hur 

författaren framställer ”judarna” när han använder detta begrepp och hur begreppet kan tolkas 

enligt Browns modell. Ibland är det, enligt mig, ofrånkomligt att ”glida in” även på de histo-

riska bitarna. Även om de frågorna inte står i centrum i detta arbete, kan de, i vissa enskilda 

fall, vara ledande till förklaringen av författarens användning av begreppet ”judar/judarna”. 

Jag kommer här att använda mig av den senaste svenska bibelöversättningen, ”Bibel 2000”. 

I sin strukturuppsättning av Johannesevangeliet gör Perkins  ett grannlaga jobb. Hon delar 21

hela evangeliet i fyra huvuddelar:  

1: Prologe 

2: Book of Signs 

3 Book of Glory 

4 Epilogue 

Dessa fyra delar spjälkar hon upp i mindre beståndsdelar. Kap. 18-20 hamnar då under ”Book 

of Glory” och har följande disposition: 

1-19:42 Passionsberättelsen 

(a)Jesu fängslande (18:1-11) 

(b)Jesus inför översteprästerna (18:12-27) 

(I) Jesus förs till Hannas (18:12-14) 

(II) Petrus förnekar Jesus (18:15-18) 

(III) Hannas förhör Jesus (18:19-24) 

(IV) Petrus förnekar Jesus (18:25-27) 

�13

 Perkins P. ”The gospel according to John, New Jerome Biblical commentary”  Sid 94221



C-uppsats Nytestamentlig exegetik 15hp
Daniel Andrén
Handledare: Dr. Cecilia Wassén

(c)Rättegång inför Pilatus 

(I) Scen ett (18:28-19:6a) 

(II) Scen två (18:33-38a) 

(III)Scen tre (18:30b-40) 

(IV)Scen fyra (19:1-3) 

(V) Scen fem (19:4-7) 

(VI)Scen sex (19:8-11) 

(VII)Scen sju (19:12-16a) 

(d) Jesu korsfästelse (19:16b.30) 

(I) Domen till korsfästelsen (19:16b-22) 

(II) Vid korsets fot (19:23-27) 

(III)Jesus dör (19:28-30) 

(e)Jesu begravning (19:41-42) 

(I) De styrande förvissar sig om Jesu död (19:31-37) 

(II) Josef och Nikodemus begraver Jesus (19:48-42) 

Hur man i dessa ovannämnda kapitel ska förstå ordet ”judarna” finns det många uppfattningar 

om. Det finns de som menar att ordet betecknar flera olika saker, vilket är troligt.   22

I kapitlen 18 och 19 förekommer själva ordet ”judarna” 12 gånger, varav fem gånger i kap. 18 

och sju gånger i kap.19. Detta ord nämns alltifrån Jesu fängslande, förhöret med överstepräs-

ten/prästerna, och ända fram till och med Pilatus domarprocess mot Jesus. Vilka som är judar-

na i just dessa händelser ska vi nu titta lite närmare på. Jag kommer att använda mig av ovan-

nämnda modellen som Brown föreslår. 
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Joh. 18-19 
Kap 18:12 ”Kommendanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band ho-

nom...” 

I den här versen får hjälp av författaren att veta att det handlar om men romersk ”kommen-

dant”. Grekiskans ”ὁ χιλίαρχος” motsvaras av den latinska titeln för ”militärtribun”. Detta sä-

ger att dessa är romare och inte judar. Viktigt att veta här är att alla som var med inte var ”ju-

dar”. Vilka är då ”judarna” som var med? Det är troligen samma folk som nämns alldeles i 

början på kapitlet , dvs. de som följde med till ”trädgården på andra sidan Kidrondalen” för 23

att gripa Jesus, m.a.o ”folk från översteprästerna och fariséerna”. Antagligen handlar det ock-

så om ett slags tempelpolis/tempelvakt. I den här versen handlar själva benämningen ”judar-

nas” om att bestämma deras etnicitet för det har uppenbarligen varit viktigt för författaren av 

Johannesevangeliet att visa att det både var romerska soldater och judisk polis som var med 

om att föra Jesus inför rätta. Det är också intressant att författaren preciserar mer ”kommen-

danten med sin vaktstyrka” än vad han gör med ”judarnas män”. Vi får alltså mer information 

om den romerska styrkan som var med då, än om den judiska. Samtidigt ser vi också att för-

fattaren inte egentligen inte nyansera begreppet ”judar”. För honom verkar det räcka att näm-

na att det är just ”judar” och att framställa dem i en, för läsaren, dålig dager. 

18:14 ”Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för 

folket.” 

Denna vers anspelar på kap. 11, senare delen, som i den svenska bibeln bär överskriften ”Rå-

det planerar att döda Jesus” . ”Judarna” i den hänvisade versen är alltså inte någon allmän 24

folksamling, utan förefaller här vara sanhedrin, det råd som bestod av präster, fariséer och de 

skriftlärda. Just det här sammanhanget är viktigt för oss. Här ser vi tydligt hur svårt det kan 
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vara att tolka själva begreppet ”judar” om man t.ex. tar denna vers ur sitt sammanhang utan 

att veta vad som står innan och vilken grupp av människor det syftar på. Här handlar det alltså 

om en ”rollgivning” enligt Browns förklaring . Författaren bestämmer, genom att syfta på 25

kap. 11 mer eller mindre exakt vilka personer, vilken grupp eller vilken auktoritet som det 

handlar om. I det perspektivet blir det klart att det inte handlar om det judiska folket i största 

allmänhet, utan om just denna specifika grupp av människor, men om man inte vet om det 

elfte kapitlet, kan man dra helt andra slutsatser om begreppet ”judarna”. Här bör det också 

anges att detta är författarens egen tolkning av vad som har skett och därmed också på vilket 

sätt. Men eftersom författaren i just denna vers inte problematiserar eller tydligt anger vilka 

”judar” översteprästen talar till, kan man här lätt få för sig att det kunde ha varit vem som 

helst, en större samling av människor, och ett sådant ställe kan också leda till uppfattningen 

om att hela folket bär skulden för Jesu död. 

18:20b ”Jag har alltid undervisat i synagogorna och templet, där alla judar samlas.” 

När vi tittar på närmare på versen så framstår det underligt att Jesus behövde påpeka för 

översteprästen att det just är ”judar” som samlas i synagogorna och templet. Brown menar att 

om denna vers är autentisk så har den utökats just med den informationen, alltså om att ”alla 

judar samlas där”, endast därför att även ”hedningarna” (greker och romare) också skulle för-

stå vad synagogorna och templet var, och hur viktiga dessa platser är i den judiska kontexten. 

Då blir tillägget i ett rent informativt syfte.  Här måste man dock vara försiktig, eftersom det 26

i grundtexten uttryckligen står ”där alla judar samlas” (ὅπου πάντες οi Ἰουδαῖοι συνέρχονται). 

Denna formulering i sig är problematisk eftersom den går att tolka som att det skulle kunna 

handla om hela det judiska folket. Och nog är det så att de allra flesta av folket, på ett eller 

annat sätt, har haft ett förhållande till synagogorna och Jerusalems tempel, men de kan knap-

past ha varit där samtidigt just då och medverkat till att Jesus skulle dömas till döden. Den 

mest troliga tolkningen torde enligt Thomas D. Lea vara den att bland de ”alla judarna” fanns 

även de som inte tyckte om Jesus och hans förkunnelse och såg honom som ett hot.  Om man 27
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utgår ifrån Leas tolkning och sätter den i Browns modell, skulle det då handla om en religiös 

grupp (inte klart vilken) av ”judar” och i så fall resultera i en religiös bestämning.   Jag anser 28

att man då även kan se en viss rollgivning av denna grupp, eftersom det då handlar om en re-

ligiös grupp av ”judar”. Författaren nyanserar dock inte begreppet ”judar” utan man kan näs-

tan få en känsla av att han har en speciell agenda med sin skrift. 

18:31b. ”Men judarna svarade: Vi har inte rätt att döda någon.” 

Denna vers innehåller mer information än man tror vid första ögonkastet. För det första ska vi 

fråga oss här vilka är dessa ”judar”? Antagligen handlar det om samma grupp som förhörde 

Jesus hos Hannas och Kajafas, d.v.s. de styrande auktoriteterna, sanhedrin, präster, fariséer, 

tempelpolisen.  Här kan vi med stor säkerhet använda oss av ”rollgivningen”  i Browns 29 30

uppdelning när det gäller just vilka ”judar” som åsyftas. Sen kan man, med tanke på innehål-

let i svaret som Pilatus får, fråga sig om ”judarna” överhuvud taget hade mandat att döma Je-

sus. Denna fråga torde vara viktig om vi vill försöka besvara frågan om vem som egentligen 

dödade Jesus. Detta är dock inte denna uppsats intention, utan det som är av vikt i detta fall är 

hur författaren framställer själva händelseförloppet i allmänhet och ”judarna” i denna berättel-

se i synnerhet. Vi kan i vilket fall konstatera att författaren även här använder begreppet ”ju-

dar” mycket ovarsamt. Här uppenbarar sig en tydlig känsla av ”vi och de”.  

18:38b ”Sedan gick han (Pilatus)  igen till judarna och sade:…” 31

När Pilatus går ut till judarna för att säga att han inte finner Jesus skyldig till någonting, har 

det skett en liten men betydelsefull förändring i texten. I vers 35 säger nämligen Pilatus: ”Jag 

är väl ingen jude, dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig”. Här sker 

det för första gången en utvidgning av begreppet ”judarna” med ”dina landsmän”, grekiska 
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”τò ἔθνος”. Här får vi alltså veta att det även fanns annat folk i samlingen än endast de styran-

de sanhedrin och andra dignitärer. Enligt Browns modell faller den här vesen således under 

kategorin ”etnisk bestämning”.  32

Vi ska nu komma ihåg att enligt Johannes utspelar sig hela processen dagen före den stora 

påskhögtiden. Jerusalem var förmodligen överfyllt av människor vid den tiden som befann sig 

överallt i staden. Författaren bryr sig, som vanligt, inte om att precisera exakt vilka dessa 

människor är. Vi vet från de synoptiska evangelierna att det under Jesus rättegång även fram-

trädde ”falska vittnen” men att det endast är Markus och Matteus som ger information om att 

det fanns en större samling människor.  Här blir det alltså svårt att urskilja vilka dessa män33 -

niskor var, men enligt författarens framställning ligger det nära till hands att anta att det fanns 

en sensationslysten skara som nyfiket vill följa händelsen på nära håll. Här är också författa-

ren för första gången mer nyanserad i sin framställning om vem/vilka dessa ”judar” var, d.v.s. 

”dina landsmän”. Samtidigt kommer författarens ovarsamhet fram även den här gången, ef-

tersom en sådan framställning öppnar upp för möjligheten att skuldbelägga hela folket för 

någonting som kanske endast några få har iscensatt och egentligen var indragna i. Här är ock-

så tydligt att författaren vill få det hela att framstå som att hela nationen, ett helt folk, var 

emot en person, i detta fall Jesus.  

19:4 ”Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna”… 

Eftersom denna vers handlar om samma skede hänvisar jag till förklaringen ovan (Joh. 18:38) 

19:7 Judarna svarade: ”vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har 

gjort sig till Guds son”. 

Författaren anger inte preciserat vilka dessa ”judar” var som svarade. Det är dock knappast 

troligt att en stor hop (om det nu fanns en sådan) ropar samstämmigt en så sammansatt me-

ning. Författaren verkar inte heller tycka att det är viktigt att precisera vilka det handlar om 

eller så förutsätter han att läsaren själv ska veta det. Vi kan här bara spekulera om det kan 

handla om de skriftlärda, fariséerna, och rådet, eftersom de åberopar lagen, och det är, enligt 
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Kiefer, lagen om hädelse (3 Mos 24:16; 4 Mos 15:30).  I så fall skulle det handla om en roll34 -

bestämning enligt Browns modell.   35

19:12 Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: ”Om du släpper honom, 

är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren” 

Brown anger tydligt hur viktigt titeln ”kejsarens vän” var. Illojalitet kunde bestraffas hårt . 36

Detta var en stor anklagelse mot Pilatus och han skulle kunna förlora sin ställning som proku-

rator, ja kanske tom plikta med livet, om illojaliteten skulle kunna bevisas. Av allt att döma 

sades denna mening av dem som mer eller mindre var insatta i de rådande samhälleliga och 

politiska strukturer. De ”judarna” som ropade detta, måste ha noggrant vetat Pilatus ställning i 

det romerska riket. De visste även att Pilatus redan är ”kejsarens vän”, de kände till innebör-

den i denna äretitel, men också påföljderna vid ett eventuellt ”övertramp” av titelbäraren. Där-

för kan det knappast handla om majoriteten av dem som fanns på plats vid själva händelsen. 

Men även här, liksom i de tidigare verserna som handlar om själva domstolsförloppet, kan vi 

konstatera att författaren inte nyanserar själva begreppet ”judarna” utan håller fast vid det, 

vilket i sin tur förstärker känslan av att det handlar om hela folket. Om vi ser till resonemang-

et ovan, skulle vi enligt Browns modell sätta denna vers under benämningen ”rollgivning.”  37

19:14 Det var på förberedelsedagen före påsken vid sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: 

”Här har ni er kung.” 

Denna passage säger en del om författarens egen uppfattning om vilken syn Pilatus hade på 

Jesus. Tänkte Pilatus verkligen att Jesus var judarnas kung, eller är detta ett sätt för författaren 

att påpeka att även Pilatus insåg att Jesus var kung/Messias och ställer honom mot ”judarna”, 

i syfte för att visa hur förblindade ”judarna” var? Brown menar att redaktören av evangeliet 

befinner sig på en hög nivå, när det gäller att skapa berättelsen . Här kommer frågan om 38
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evangelisten/redaktören menar den ”andliga kungen”, alltså att Jesus skulle vara ”judarnas” 

kung på ett andligt plan. Men evangelisten/redaktören vill här även påskina Pilatus villrådig-

het om Jesus och ge skulden/ansvaret för Jesu död åt dem som står nere på gården. Vi har re-

dan (Joh 18:38b) bestämt att ”judarna” på gården faller under Browns kategori för ”etnisk” 

bestämning. Eftersom det handlar om samma händelseförlopp här, så är det rimligt att även 

denna vers faller under samma kategori. Denna, etniska bestämmelsen, i sig kan vara proble-

matiskt att tolka, eftersom man då har att förhålla sig till ett helt folk och inte endast en grupp 

människor. 

19:31 Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under 

sabbaten – det var en stor sabbat - bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle kros-

sas och kropparna tas bort. 

I vers 31 är det antagligen samma ”judar” som agerar som de som agerade när det gällde 

skriften som Pilatus hade skrivit, dvs. översteprästerna. Om så är fallet, vilket Brown menar,  39

så handlar det här om att ”rollgivningen” av gruppen. Det kan även styrkas av den ”religiösa 

informationen”, dvs. att kropparna inte fick hänga kvar under sabbaten, och vad mer, ”det var 

en stor sabbat!” Det kan även ses som intressant att det endast är i Johannesevangeliet som vi 

hittar denna information, ingen av synoptikerna nämner just denna händelse. Här finns det 

också anledning att tänka på evangeliets syfte och dess mottagare, vilket i sig har en betydelse 

för hur författaren framställer ”judarna”. Evangelisten förutsätter inte en grundläggande kun-

skap om de judiska helgerna, dess seder och bruk, vilket kan tyda på att han vänder sig till 

läsare som kanske har en mindre kunskap om de judiska religiösa sedvänjorna. Vi kan också 

konstatera att inte heller här problematiserar eller nyanserar författaren själva begreppet ”ju-

darna” utan går vidare i samma hjulspår som han hittills redan har gjort.  

!
!
!
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19:38 Josef från Arimatia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, 

bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. 

Josef nämns i alla fyra evangelierna,  endast vid detta tillfälle och aldrig mer. Brown menar 40

att han med all sannolikhet är en historisk person som verkligen har gjort det som han om-

skrivs för i evangelierna, dvs. begravt Jesus. De olika evangelisterna beskriver honom något 

olika, men vi kan dra slutsatsen att han var välbärgad, satt med i sanhedrin, var bördig från 

Arimataia men nu antagligen bodde i Jerusalem eftersom han ägde en grav där. Förrädarna 

straffades hårt, och efter en sådan bedrift som sanhedrin har åstadkommit i fråga om Jesus, 

skulle inte tåla några bakslag, särskilt inte från sina egna . Här är det mycket troligt att Josefs 41

rädsla för ”judarna” handlar om hans rädsla för just sanhedrin, eftersom han själv antagligen 

var medlem där, och visste hur tongångarna gick. Här handlar det således om rollgivningen av 

uttrycket ”judar”. Samtidigt beskriver författaren återigen dessa som ”judar” i allra största 

allmänhet. Dessutom att det handlar om några som är farliga, några som man skulle vara rädd 

för. Det finns något hetsigt över denna vers, en varning för ”judarna”. 

19:40 De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna som 

judarna brukar göra vid en gravläggning. 

Informationen här är en typisk informativt sätt att berätta hur något går till, och hur en viss 

grupp brukar göra, i detta fall ”judarna”. I det här fallet handlar informationen om att visa hur 

en etnisk grupp gör när det gäller en sedvänja som begravning. Här har vi en enligt Browns 

modell beskrivning av etnicitet.  Man skulle också kunna sätta denna vers under ”religiös”-42

tolkning enl. Brown  eftersom begravningsbruket säger någonting om de religiösa sedvän43 -

jorna. Versen till sin informativa utformning liknar mycket vers 31. I just detta specifika fall, 

så kan vi också nämna att författaren inte använder själva begreppet ”judar” i ett direkt nega-

tiv syftning. Av alla ovannämnda verser, förefaller denna vara mest nyanserad.  
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Johann Sebastian Bachs tolkning  
Som ett av huvudleden i detta arbete vill jag nu vissa hur författaren av librettot till Bach´s 

”Johannespassion” har tolkat just dessa två kapitlen. Johann Sebastian Bach (1685-1750) an-

vände sig av Martin Luthers översättning av Bibeln, eftersom vid hans tid var det den enda 

tillgängliga översättningen på tyska. Bach har tonsatt hela passionsberättelsen (kap. 18 och 

19) och ”kommenterat” den med, för den tiden rådande, synen på hur man förstod evangeliet. 

Att vi vet att det var den rådande synen, i alla fall i Bachs tillvaro, beror på att det finns efter-

lämnade dokument som visar att Bach var tvungen att få de texter som han använde godkända 

av prästerskapet och församlingsrådet, även kallad för ”konstitorium”.  Det är intressant att 

redan under första halvan av 1700-talet (1724) och tidigare, eftersom några av koralerna är 

Luthers egna, tänker Bach och de olika författarna av koralerna ”vi” när i själva verket i 

evangelietexten nämns ”judarna”. Jag kommer nu att presentera på de arior och koraler som 

kommer efter de ovan kommenterade ställena. Eftersom Bach inte ”bryter” textflödet i evan-

gelietexten på samma ställen som jag har gjort ovan, är själva koralerna och ariorna ”kom-

mentarer” till ett längre textavsnitt.  

!
Kap 18:12 ”Kommendanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band ho-
nom...”  !

Koral 
O kärleks makt, o kärlek ofattbara, 

så stark att du 
Ditt blod ej ville spara! 
Att jag förspillt mitt liv 

i lust och villa, 
fick du umgälla. 

!!
!
!
!
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18:14 ”Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för 

folket.” 

 Aria  
All den plåga som jag kände, 

allt mitt elände 
blev dig, Jesu, givet. 

Att från syndens väg mig leda 
och frid bereda 

får du offra livet. 

18:20b ”Jag har alltid undervisat i synagogorna och templet, där alla judar samlas.” 

Koral 
Vem har så grymt dig slagit, 

med skymford emottagit? 
Vad ont har du väl gjort? 
Du levde ej som andra, 

du kunnat sorgfri vandra 
din väg till paradisets port. !
Hur fåvitskt jag kan fråga! 
Vad här dig vållar plåga, 

min synd, mitt verk det är. 
I slagen som dig drabbat, 

i rösten som begabbat, 
där var jag med, o Herre kär. 

!
18:31b. ”Men judarna svarade: Vi har inte rätt att döda någon.” 

 Koral 
Ack Herre, hur skall jag väl rätt dig lova 

och tacka för en så konungslig gåva: 
vad ingen mänskas hjärta kunnat 

tänka, än mindre skänka! 
Om tanken famlar då den söker finna 
ett verk som kunde ditt, o Konung, 

hinna, hur skulle jag med skänker än så 
Sköna din kärlek löna? !!
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18:38b ”Sedan gick han (Pilatus ) igen till judarna och sade:…” 44

Aria  
O människa, hur kan du länge dröja 

vid denna grymma, 
av skräck uppfyllda syn? 

Och dock, förmår du blicken höja, 
du ser ett blodigt spö sig böja 
men skimra genom tårars slöja 

som löftestecknet uti skyn. 

19:4 ”Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna”… 

19:7 Judarna svarade: ”vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har 

gjort sig till Guds son”. 

 Koral 
När du av bojor tynges ner, 

bli våra bojor lösta. 
Ditt fängelse en fristad ger 

åt dem på dig förtrösta. 
Ty hade du ej vetat råd, 
vi levde alla utan nåd. !

19:12 Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: ”Om du släpper honom, 

är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren” 

Aria  
Hasten fram, I kvaltyngda själar, 

I syndens bundna trälar, 
fram - varthän? - till Golgata! 

Skynden hit, I ångerfulle, 
flyn - varthän? - till korsets kulle, 

ljuvlig hugnad bjudes här. !
!
!
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19:14 Det var på förberedelsedagaen före påsken vid sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: 

”Här har ni er kung.” 

 Koral 
Djupt inne i mitt hjärta 
bär jag en helig bild: 

ett huvud böjt i smärta, 
ditt huvud, Jesu mild! 

Låt klart den bilden lysa, 
då mörker täckt min stig, 
och än en gång bevisa, 
att du har dött för mig. !

19:31 Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under 

sabbaten –det var en stor sabbat - bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas 

och kropparna tas bort. 

!
 Koral 

Hjälp, o Kriste, att jag städs 
upp till dig må blicka, 

att jag ej för världen räds 
mig som kristen skicka; 

leva så, att andra se 
och förstå den lära 

och ge dig, min Frälsare, 
dig allena ära. 

19:38 Josef från Arimatia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, 

bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. 

19:40 De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna som 

judarna brukar göra vid en gravläggning. 

Kör 
I ro vi stilla överlåta 

ditt stoft och icke mera gråta. 
Så må ock vi en gång få ro. 

Din grav som strålar klar och ljus 
är porten till din faders hus 

för alla dem som tro. !!
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Det som är tydligt i textunderlaget till Johannespassionen är att i själva diktningen av de 

kommenterade delarna (koraler och arior) handlar om ett ”oss”. Här är det påtagligt att det är 

”vi/jag” som orsaken till Jesu lidande. Mina brister, min synd och mina underlåtelser. Det är 

Jesus som sonar allt detta genom döden på korset. Textförfattaren skyller inte Jesu död på 

”judarna” eller någon annan för den delen. Michael Marissen som har skrivit boken ”Luthera-

nism, Anti-Judaism and Bach’s St. John Passion”, menar att Bach till och med ”mjukar upp” 

beskyllningarna mot ”judarna”. Bachs syn på vem ”judarna” var är den allmänna uppfattning-

en som den kristna kyrkan  har om det utvalda folket, d.v.s. det frälsta Israel. Det handlar inte 45

om en etnisk grupp som nämns i gamla och nya testamentet, utan här är hela mänskligheten 

inbegripen. Bachs Johannespassion är enligt mig ett bra exempel också på Bachs egen förstå-

else av själva evangeliet. Det är ändå han själv som har valt ut dessa texter som är skrivna av 

olika författare. Många koraler har varit vida kända bland allmänheten redan i hans egen tid. I 

detta sammanhang skulle de Jongs sätt att tolka ordet ”judarna” som den tidens kristna kunna 

i sin tur tolkas även som våra dagars kristna.   Man måste ha i minnet att det mellan evange46 -

listens nedskrivning och Bachs komponering har gått ca 1500 år. Under den tiden har kristen-

domen formats på ett sätt som författaren av evangeliet inte ens har kunnat föreställa sig och 

blivit en av världsledande religioner. Det är dock intressant att se hur bilden av Jesus har un-

der den tiden utvecklats till att bli påfallande lik den som evangelisten målar upp i Johannese-

vangeliet. Den höga kristologin präglar den kristna kyrkan, inte minst under Bachs tid, då 

Lutherdomen var fortfarande relativt ny och kraftfull rörelse. Den kristologin är mycket lik 

den som evangelisten framhäver i Johannesevangeliet.  Hur mycket visste då Bach om ”pro-

blematiken” när det gällde ”judarna” i Johannesevangeliet? Antagligen var inte den kunska-

pen allt för ringa. Bach hade tillgång till Martin Luthers översättning av Bibeln. Luthers min-

ne hölls högt under Bachs tid, och Bach ansågs på sin tid vara en god lutheran, och som sådan 

aktade han Skriften högt. Dessa koralerverser och arior är också ett bevis att kristna under 

historien inte alltid har gett ”judarna” skulden för Jesu död. Det skulle ha varit mycket enkelt 

för författaren av prosan att skriva i ”vi och de” termer, att lägga ansvaret och skulden på det 

judiska folket, men författaren gör inte detta, eftersom det skulle få den konsekvensen att då 
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skulle han själv stå utanför ”Jesu frälsande verk”. Jesu död och uppståndelse, som är den 

kristna trons allra innersta kärna skulle då inte gälla den som inte tillhörde eller stod utanför 

det judiska folket. Det finns även historiska fakta och dekret där kyrkan förbjuder all förföl-

jelse av judar.  Det är intressant att fundera över om det är detta som evangelisten ville uppnå 

med sitt evangelium, nämligen svartmåla det judiska folket i största allmänhet. För vi får inte 

glömma att den Johannitiska gruppen själv, i allra högsta grad har varit tillhörigt just det ju-

diska folket.  

!
Avslutande diskussion 
Kan man någonsin komma till ett tillfredställande svar när det gäller huruvida Johannese-

vangeliet är antisemitiskt eller inte? Mitt svar är nej. Forskarna kommer alltid att vara oense 

just i denna fråga. Brown försöker ha en saklig och ”nykter” syn på själva frågan när han själv 

diskuterar ”judarnas” ansvar/skuld när det gäller dödandet av Jesus.  Han gör också en klar 47

distinktion mellan begreppen skuld och ansvar.  Han förnekar inte att en del, vissa gruppe-

ringar, av dåtidens judar var inblandade i Jesu död, och är till och med skyldiga för den. Men 

samtidigt är han noggrann med att poängtera att det inte handlar om alla dåtidens judar och 

absolut inte om de efterföljande generationerna, utan om dem medlemmar av sanhedrin som 

ville ha Jesus ur vägen, dvs. döda honom. De andra, vilka med största sannolikhet var i majo-

ritet, kan inte hållas för ansvariga.  Frågan om det är olyckligt att den som har sammanställt 

evangeliet överhuvudtaget använder sig av själva begreppet ”judarna” kan man ha många 

synpunkter om. Personligen anser jag att i detta fall är det viktigt att känna till de historiska 

förhållandena vid tiden då evangeliet skrevs. Om det nu handlar om att de som var anhängare 

till Jesus blev uteslutna ur de synagogala församlingarna, får man anta att de blev bittra och 

kände sig missförstådda och förorättade, och av den anledningen skrev en polemisk skrift.  

Frågan om vem som var mottagare av evangeliet är också viktig här. Var det hedningarna det 

handlade om (greker, romare, icke- judar överlag) var det nog så viktigt att beskriva vem som 

gjorde vad när det gällde historien om Jesu död. Det är inte säkert att redaktören av evangeliet 

menade något negativt i detta fall, utan det kanske bara var så att han ville vara informativ, 
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d.v.s. han ville bara rent sakligt berätta om vem som har gjort vad, när det gällde passionshi-

storien. I vår tid är det lätt att övertolka vissa saker, och med tanke på den historia som det 

judiska folket har gått igenom är det inte så konstigt. Hakola skriver:  

 ”I believe that we should not take what John says of Jewishness and the Jews as 

 a foundation for building Christian identities in relation to the Jews and Judaism 

 in today’s world. Instead of taking the lead from what John says of   Jewishness, 

 we could perhaps follow the example of the Johannine Christians in  that we 

 who are Christians are also ready to search for new ways to define our selves in 

 relation to our tradition.”  48

Vi kan inte och får inte glömma historien, förföljelserna, gaskamrarna. Men vi kan inte heller, 

och får inte leva i historien, för då har vi inte kommit längre, utan endast stannat och stagnerat 

på samma punkt. Vi måste hitta nya förhållningssätt och nya tolkningsnycklar till de ”proble-

matiska” texter som vi använder, men utan att förstöra evangelistens ursprungliga avisikt med 

evangeliet, d.v.s. att berätta om att Jesus verkligen var den väntade Messias, ja självaste Guds 

son. Ur denna synpunkt är citatet från Hakola mycket intressant. Att Johannesevangeliet skul-

le försvinna ur den kristna kanon är idag lika otroligt som att påstå att förföljelserna av judar 

aldrig har skett. Därför måste vi forska, söka ledtrådar och bevis på att evangeliets mening 

inte var tänkt att bli det som judarna utsattes för under historiens gång, detta för att förhindra 

att historien ska upprepas även i framtiden. Att evangelisten eller redaktören ville något helt 

annat än det som blev. Till syvende och sist är det vi som läser evangeliet som också tolkar 

det. Våra tolkningar beror i hög grad på de förkunskaper som vi har, när det gäller själva tex-

terna. Har vi goda förkunskaper, så har vi också goda förutsättningar att tolka texterna på ett 

mycket mer nyanserat, kvalitativt och adekvat sätt. Forskningen ger oss den möjligheten, och 

ur den synvinkeln kan vi aldrig nog betona des vikt. Jag väljer att avsluta med ett citat där Ki-

effer skriver: 

 ”Visserligen behöver det (evangeliet) kompletteras med den mer vardagliga bilden av 

Jesus som synoptikerna tecknar. Vi vill veta vad mästaren hade att säga om männi-

skornas sätt att förhålla sig, om församlingens många problem, om våra vardagliga 
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bekymmer, om Guds rikes verkan i världen. Johannesevangeliets författare svävar nå-

got ovanför detta mera påtagliga. Han talar vackert om kärlek, men säger ingenting 

om hur vi ska möta våra fiender. [-] Våra nytestamentliga skrifter har alla sina be-

gränsningar och behöver därför komplettera varandra.”  49

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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