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Abstract 

This essay examines the theme of blindness in the Gospel of Mark. The two main questions 

asked are: 1) “What is Mark’s view on blindness?” and 2) “How does the Gospel of Mark’s 

view on blindness inform the current discourse of disability studies and how can we interpret 

Mark’s view on blindness today?” By the methods of metaphor analysis and character analysis, 

four passages of the Gospel are studied (Mark 4:10-12; 8:14-21; 22-26; 10:46-52). The analysis 

concludes that blindness is depicted by the author of the Gospel as a disability which also 

consist of a lack of cognitive ability and a hopeless state that is in need of healing.  The depiction 

of blindness in Mark originates out of the authors use of blindness as a metaphor for lack of 

cognitive ability (Mk 4:12; 8:18) and the lack of characterization of the blind man at Bethsaida 

(8:22-23). This view on blindness is, in comparison to a modern view, difficult, as it 

marginalizes persons with blindness as inconsiderate and not fully human. The view of 

blindness is somewhat nuanced, however, by the fuller characterization of Bartimaeus (10:46-

52). The essay then discusses, in dialogue with disability studies, the complexity of Mark’s uses 

of blindness as a metaphor and of the difficulties of our modern, often generalized, views of 

blindness in antiquity and how the view of blindness in Marks gospel both constructs and 

deconstructs blindness as a disability.   

 

Keywords: Blindness, Blindness as metaphor, Disability Studies, Gospel of Mark, Mark 4:10-

12, Mark 8:14-21, Mark 8:22-26, Mark 10:46-52.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problem 

När jag började fundera på uppsatsämnen till mitt examensarbete (Vt 2014) kom jag tidigt att 

tänka på några föreläsningar jag tagit del av om praktisk teologi och själavård. Föreläsningarna 

hölls av John Swinton, professor vid University of Aberdeen, och handlade om hur kristna 

församlingar borde jobba med en helhetsförståelse av funktionsnedsättningar för att kunna 

inkludera människor med funktionsnedsättningar i sina församlingar. För mig som exeget blev 

frågan ganska snart, kan man studera funktionsnedsättningar och Bibeln på en och samma 

gång? Vid närmare efterforskning av vad som hade gjorts såg jag att disability studies, som det 

kallas på engelska, är ett ganska stort forskningsområde och att det som gjorts i anslutning till 

detta inom bibelvetenskap har mycket gemensamt med feministisk kritik.1 Man undersöker 

vilka maktstrukturer och vilken människosyn som indikeras av bibeltexterna med huvudfokus 

på hur situationen ser ut för karaktärer med funktionsnedsättningar eller texter där 

funktionsnedsättningar nämns. 

Ett bibelställe som länge har förbryllat mig är Mark 4:10-12. Där citerar författaren Jes 

6:9-10; det verkar som att Jesus i Markus inte vill att dem han undervisar ska förstå vad han lär 

ut. Bibeltexten i Markusevangeliet har varit under granskning många gånger förut, exempelvis 

av William Wrede som presenterade gåtan kring Jesu identitet som ”den messianska 

hemligheten”.2 Jag fick återigen upp ögonen för bibeltexten när jag insåg att den även innehåller 

två intressanta metaforer, blindhet och dövhet som metaforer för okunskap och oförstånd. Att 

syn och hörsel sätts i förbindelse med den kognitiva förmågan hos en människa är inget nytt; 

flera exempel finns på andra ställen i både Nya testamentet och den Hebreiska Bibeln. Många 

av de moderna språken genomsyras också av ord som kopplar samman dessa. Några exempel 

ur det svenska och det engelska språket: insikt, åsikt, att ha en syn på något, insight, view, 

perspective. Dock är detta en för mig ganska ologisk sammankoppling. Har den fysiska 

                                                 
1 Ämnesområdet som på engelska benämns disability studies har på svenska flera olika benämningar (t.ex. 

handikappforskning, handikappvetenskap och rehabiliteringsvetenskap) och är ett tvärprofessionellt 

forskningsområde. Inom bibelvetenskap är det till detta större område, disability studies, som de flesta forskare 

hänvisar och inom Sverige han någon liknande forskning, där handikappvetenskap och bibelvetenskap 

sammanlänkas, ännu inte gjorts. Mer om disability studies under 1.2.4 Forskningsläget. För en förklaring av hur 

jag använder begreppet funktionsnedsättning, och synnedsättning se 1.2.2 Terminologi. 
2 William Wrede, The Messianic Secret, engelsk övers. Grieg, J.C.G, London: James Clarke & Co. Ltd., 1971 

(1901). 
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synförmågan hos en människa verkligen att göra med hur pass väl den kan tänka och förstå 

saker?  

En text i Markusevangeliet som bygger vidare på temat och använder sig av samma 

metaforer är Mark 8:14-21. Denna gång görs en alludering på Jer 5:21 och Hes 12:2. Men här 

inkluderas Jesu efterföljare i anklagelsen att de är blinda och inte förstår, i kontrast till Mark 

4:10-12 där det är ”de som är utanför” som är blinda. Denna text handlar också om lärjungaskap 

som även det är ett väl utforskat område i Markus. I ett längre avsnitt (Mark 8:22-10:52) som 

kommer direkt efter Mark 8:14-21 avhandlas just lärjungaskap på ett fokuserat sätt och hela 

avsnittet ramas in av två märkliga helandeberättelser (Mark 8:22-26; 10:46-52). Det är 

nämligen två personer som är blinda som blir helade och de två får står i kontrast till de tolv 

som inte lyckas särskilt väl med lärjungaskapet. De blinda är de som ”ser” vem Jesus är och de 

seende är ”blinda” för vem han är.  

Blindhet används i Markusevangeliet som ett tema, men vad har författaren för syn på 

blindhet och på personer med blindhet? Och har Markus syn på blindhet något att säga oss idag? 

Det är dessa fyra texter (Mark 4:10-12; 8:14-21, 22-26; 10:46-52) om blindhet i 

Markusevangeliet och synen på blindhet idag som blir min utgångspunkt för att arbeta med 

denna uppsats. 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka blindhet som ett tema i Markus 4:10-11, 8:14-21, 

22-26 och 10:46-52. Hur presenteras blindhet och vad får det för konsekvenser för hur vi idag 

förstår blindhet. Min förhoppning är att jag kan bidra både till bibelvetenskapens fortsatta 

studier av Markusevangeliet men även till ämnesområdet disability studies. De båda 

forskningsfälten tjänar på att mötas och influeras av varandra, till reflektion för att få syn på 

egna brister och styrkor. Min intention är att kunna vara en del av det mötet och bidra till 

ytterligare fördjupning och bredd. 

1.1.2 Frågeställningar 

I uppsatsen arbetar jag med två frågeställningar för att uppnå mitt syfte.  

1. Hur presenteras Markusevangeliets syn på blindhet i Markus 4:10-12; 8:14-21, 22-

26 och 10:46-52? 

2. Hur bidrar Markusevangeliets syn på blindhet till den nutida vetenskapliga diskursen 

disability studies och hur kan vi tolka Markusevangeliets syn på blindhet idag?  
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Den första frågan ställs till de valda bibeltexterna i Markusevangeliet och utgör merparten av 

analysdelen. Den andra frågan bygger vidare på fråga ett och ställer bibeltexterna i relation till 

ett nutida perspektiv på synnedsättning och disability studies. De två frågorna utgår ifrån olika 

perspektiv. Dels ett historiskt-kritiskt perspektiv i arbetet med den första frågan och dels ett 

normativt och hermeneutiskt perspektiv i arbetet med den andra frågan. Mitt intresse ligger 

alltså i att både undersöka blindhet som funktion i Markusevangeliet och Markusevangeliets 

normerande funktion av blindhet som en funktionsnedsättning idag.3 

1.2 Metod och material 

För att kunna besvara mina frågor använder jag mig av olika metoder, dels för att frågorna är 

så olika varandra och dels för att texternas olikheter kräver olika angreppssätt. Studiens metod 

skulle med en vid beskrivning kunna kallas för litterär kritik eller socio-historisk kritik. Den är 

litterär i det att jag undersöker Markusevangeliet som litteratur, det jag studerar är en skriven 

berättelse. Metoden är även socio-historisk i det att jag studerar hur en specifik grupp av 

människor, eller hur dessa människors förmågor och oförmågor, skildras i jämförelse med vår 

tids förståelse av densamma gruppen.  

För att kunna precisera vad den litterära kritiken innebär har två mer konkreta metoder 

valts, metaforanalys och narrativ karaktärsanalys. Metaforanalys till texterna i Mark 4:10-12; 

8:14-21 och karaktärsanalys till texterna 8:22-26; 10:46-52. En metaforanalys består i att 

identifiera och tolka metaforer i en text. Björn Vikströms definition av begreppet metafor är 

följande: ”En metafor uppstår då ord eller uttryck som egentligen inte hör ihop fogas samman 

på ett kreativt och innovativt sätt. En metafor blir en metafor först då den tolkas som en metafor; 

om vi försöker läsa den bokstavligt förblir den obegriplig.”4 Med andra ord kan man säga att 

det är i interaktionen mellan två eller flera system som metaforen blir till, varav det ena systemet 

utgörs av bildled (vehicle field) och det andra av sakled (topic domain).5  

I linje med Sallie McFague, Renita Weems och Jennifer Koosed och Darla Schumm 

menar jag att metaforer förutom sin retoriska funktion också kan ha en funktion i att forma och 

konstruera verkligheten.6 De metaforer vi använder oss av säger något om våra egna värderingar 

                                                 
3 Därav uppsatsens titel ”Markus syn på blindhet: analys av en metafor, dess funktion och dysfunktion” där 

dysfunktion är en anspelning på engelskans ”disability” och på svenska motsvaras av funktionsnedsättning. 
4 Björn Vikström, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens, Lund: Studentlitteratur, 2005, 60. 
5 För en ingående beskrivning av begreppen interaction, vehicle field, topic domain och system se Göran Eidevalls 

avsnitt om metaforteori i Göran Eidevall, Grapes in the Desert: Metaphors, Models and Themes in Hosea 4-14 

(CBOTS 43), Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1996, 19-49. 
6 Sallie McFague, Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language, Philadelphia: Fortress Press, 

1982, 16, Renita J. Weems, Battered Love: Marriage, Sex and Violence in the Hebrew Prophets, Minneapolis: 
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och kan bidra till att rättfärdiga och underbygga ett förtryck av marginaliserade medlemmar av 

samhället.7 Därför är det viktigt att förstå vad som händer när vi använder blindhet som en 

metafor för oförstånd. Metaforanalysen jag gör består i att först undersöka de båda systemen, 

bildled och sakled, och vad de innefattar och sedan undersöka vad som händer i interaktionen 

mellan dem och bildandet av metaforen.  

Vid den andra delen av den litterära analysen, den över 8:22-26 och 10:46-52, görs en 

narrativ karaktärsanalys i syfte att åskådliggöra författarens porträttering av de två männen med 

synnedsättning. Karaktärsanalysen har jag utarbetat med hjälp av David Rhoads, Joanna Dewey 

och Donald Michie.8 Detta kommer fokusera på perspektiv, tal och handling. Här bör 

uppmärksammas att perspektiv inte bara handlar om vad karaktärer i berättelser ser, då vore det 

helt obrukbart i en analys av blinda karaktärer. Syftet med att analysera en karaktärs perspektiv 

är att undersöka vilka upplevelser läsaren kan få dela med karaktären. Perspektiv innefattar då 

hur denne ser, hör, känner, smakar och känner lukten av en viss situation, plats eller händelse. 

Vems perspektiv en läsare får del av i en berättelse vittnar om berättarens intresse i denne 

karaktär. Tal och handling är också viktiga för att se vilka karaktärer berättaren är intresserad 

av och vilka som får utrymme att vara med och forma berättelsen i sin helhet.  

Karaktärsanalysen kommer även att beröra begreppen passiv och aktiv gällande 

porträtteringarna av de två blinda karaktärerna. Att vara en passiv karaktär innebär att 

karaktären inte är subjekt i berättelsen utan direkt eller indirekt objekt. Läsaren får således del 

av karaktären genom andra karaktärers handlingar. Här vill jag inte göra en generell värdering 

att en aktiv karaktär är bra och en passiv karaktär är dålig. Men att berättaren låter en karaktär 

agera, vara aktiv, visar att berättaren är intresserad av karaktärens funktionalitet, att och hur 

karaktären verkar. En karaktär som inte får föra sin egen talan inför åhöraren, inte får dela med 

sig av sitt perspektiv och inte själv får vara subjekt i en berättelse blir på sätt och vis en indirekt 

karaktär eftersom läsaren måste lära känna karaktären genom andra karaktärers handlingar och 

ord. Passiv karaktärsbeskrivning skapar därför lättare en större distans mellan läsaren och 

karaktären än vad aktiv karaktärsbeskrivning gör. 

För att kritiskt kunna bedöma resultaten av textanalyserna har jag inspirerats av John M. 

Hull, professor emeritus vid University of Birmingham, som talar om ett kurativt och ett 

                                                 
Fortress Press, 1995, 107 och Jennifer L. Koosed och Darla Schumm, “Out of the Darkness: Examining the 

Rethoric of Blindness in the Gospel of John” i Disability Studies Quarterly 25:1, 2005. 
7 Koosed och Schumm 2005, stycke 35 och 37. 
8 David Rhoads, Joanna Dewey och Donald Michie, Mark as Story: An Introduction to the Narrative of a Gospel 

(3rd ed.), Minneapolis: Fortress Press, 2012. 
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accepterande förhållningssätt gentemot blindhet.9 I ett kurativt förhållningssätt söker man en 

förändring av den synnedsattes situation genom helande.10 I ett accepterande förhållningssätt 

söker man inte förändra den synnedsattes situation utan hjälpa denne där den är.11 Hull ger 

exempel på båda hållningarna i Jesaja 42. Den kurativa: ”Du skall öppna de blindas ögon och 

befria de fångna ur fängelset” (Jes 42:7). Den accepterande: ”Jag ska leda de blinda på vägen, 

föra dem längs okända stigar” (Jes 42:16). Dessa två förhållningssätt är inte heltäckande, men 

i samband med karaktärsanalysen är det fruktbart att använda denna uppdelning eftersom 

författarens porträttering av de blinda personerna kan peka åt endera förhållningssätt.  

Något kan också sägas om materialet för undersökningen. Vid studie av Markus citat från 

Jesaja, Jeremia och Hesekiel är det både grundtexten på hebreiska jag studerar (som den går att 

läsa i den Masoretiska texten) samt den grekiska översättningen av densamma i Septuaginta 

(LXX) som Markus citerar.12 När det gäller Markustexterna använder jag mig av den grekiska 

grundtexten som den är framställd i Nestle-Aland 28:e upplagan.13 Vid ett fåtal tillfällen har jag 

även undersökt andra antika texter och när det gäller dem är jag tyvärr ofta beroende av 

översättningar.14 Då jag citerar ord eller satser på grekiska eller hebreiska i löpande text ger jag 

även en svensk översättning vilken oftast är min egen baserad på goda uppslagsverk. Vid vissa 

tillfällen lyfter jag dock in andra översättningar i diskussionen (t.ex. B2000), men om inget 

nämns är den svenska översättningen min egen. 

1.2.1 Avgränsning 

I arbetet med uppsatsen har jag behövt begränsa mig på framförallt två områden. Min första 

avgränsning är att jag inte kommer diskutera en fråga som jag initialt hade med bland mina 

frågeställningar angående Markusevangeliets samtida kontext: Är Markusevangeliets syn på 

blindhet avvikande eller i samklang med sin tid (i den hellenistiska och i den judiska världen)? 

Anledningen till att jag inte har med denna beror helt enkelt på utrymme och tid. En översikt 

av blindhet under antiken kommer dock ges i slutet på denna inledning för att läsaren ska kunna 

förstå något av Markusevangeliets omvärlds syn på blindhet. Därtill kommer jag vid vissa 

                                                 
9 John M. Hull, In the Beginning There was Darkness: A Blind Person’s Conversations with the Bible, London: 

SCM Press, 2001, 108-113. Hull är främst forskare inom religionspedagogik och praktisk teologi men har även 

skrivit en hel del om blindhet och om blindhet i bibeln (se under 1.2.4 Forskningsläget). 
10 Hull 2001, 113. 
11 Ibid, 110-111. 
12 Biblica Hebraica Stuttgartensia (5th ed.), red. R. Kittel, rev. Alt A., O. Eißfeldt och P. Kahle, Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesällschaft, 1997. Septuaginta: Revised Edition (LXX), red. Alfred Rahlfs, rev. Robert Hanhart, Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. 
13 Novum Testamentum Graece (28th ed.), red. E. Nestle, rev. K. Aland, Stuttgart: Deutsche Bibelgesällschaft, 

2012.  
14 Detta gäller t.ex. arameiska Targum och Dödahavsrullarna, se nedan punkt 4.1 primärkällor. 
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tillfällen relatera till andra antika texter under det att jag analyserar texterna som är i fokus för 

denna uppsats.  

Min andra avgränsning, som jag inte kommer att beröra i denna uppsats är 

hörselnedsättning/dövhet i Markusevangeliet. På ett flertal ställen, särskilt i anslutning till Jesu 

undervisning, uppmanas läsarna att höra. I Mark 7:31-37 helar Jesus en dövstum man på ett sätt 

som har mycket gemensamt med helandet av blindhet i 8:22-26. Dessutom används också 

dövhet som en metafor för oförstånd synonymt med den metafor som är i fokus för uppsatsen. 

Även om det vore mycket intressant att undersöka båda dessa teman – blindhet och dövhet – 

parallellt, så finns det inte utrymme för detta här.  

1.2.2 Disposition 

Uppsatsen är upplagd så att jag analyserar först blindhet som metafor, det förekommer i två av 

texterna (Mark 4:10-12; 8:14-21). Därefter analyserar jag blindhet i två helandeberättelser 

(8:22-26; 10:46-52). Analysdelen avslutas med en diskussion där jag dels för samman resultaten 

från textanalyserna för att kunna svara på den första frågeställningen och dels ställer detta i 

relation till diskursen disability studies och besvarar den andra frågeställningen. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning på engelska och en sammanställd lista över litteratur som 

använts under arbetets gång.  

1.2.3 Terminologi 

Några termer som jag använder mig av behöver en lite mer genomgående förklaring. Andra 

termer som för läsaren kan vara nya försöker jag förklara i den löpande texten eller i fotnoter. 

Blindhet, synskada, synsvaghet och synnedsättning: Punktskriftsnämnden som är en del 

av Myndighet för tillgängliga medier (MTM) i Sverige har i ett utlåtande om begrepp sagt att 

synskada är det begrepp som innefattar både synsvaghet och blindhet.15 Blindhet används när 

man har väldigt svår eller ingen synförmåga. Synsvaghet används när man har lindrig till 

svårare synförmåga. Synnedsättning som ett begrepp används synonymt för synskada. Om man 

talar om en person med synskada eller blindhet så talar man om en synskadad, om en blind eller 

om en person med synnedsättning, inte om en synnedsatt. I denna uppsats kommer jag att 

använda begreppet ”synnedsättning” när jag talar om nedsatt eller ingen synförmåga, och 

”person med synnedsättning” när jag talar om människor med nedsatt eller ingen synförmåga. 

                                                 
15 Punktskriftsnämnden, Vägledning om att använda olika ord och uttryck för synnedsättning, (slutversion antagen 

vid Punktskriftsnämndens sammanträde den 13 september 2013 – med mindre korrekturändring den 21 januari 

2014) dokumentet finns tillgängligt på http://www.punktskriftsnamnden.se/ 2014-04-02. 

http://www.punktskriftsnamnden.se/
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”Blindhet” kommer jag däremot att använda som ett begrepp för att tala om hur man under 

antiken beskrev och behandlade personer med synnedsättning och om hur man i antiken såg på 

synnedsättning som företeelse. För min uppsats blir blindhet således ett vidare begrepp än 

synnedsättning då det även inrymmer konnotationer och denotationer ifrån ett antikt språkbruk. 

Funktionshinder och funktionsnedsättning: I FN:s Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning skiljer man mellan funktionshinder och 

funktionsnedsättning.16 Ett funktionshinder är det som uppfattas som ett hinder för att fungera, 

sådant som är runtomkring, som yttre miljö men även attityder i dagens samhälle. 

Funktionsnedsättning används när man talar om att en eller flera av kroppens funktioner är 

nedsatta. I min uppsats används funktionsnedsättning synonymt med engelskans disability.  

Förstånd, kognition och perception: Kognition och perception är de neuropsykologiska 

processer som är aktiva då människan inhämtar och tolkar sinnesintryck. Kognition är att 

bearbeta informationen som kommer genom perception, sinnesuppfattning. Det innefattar bl.a. 

tänkande, minne, inlärning, medvetande, språk, beslutsfattande och problemlösning. Tidigare 

fanns en tredelning inom psykologin mellan kognition, emotion och volition men numera ses 

dessa tre som en enhet som kallas kognition, man kan inte lära sig eller förstå något utan att 

vara emotionellt färgad och motiverad. Perception är all form av varseblivning, alltså hur 

människan med sin kropp, med sina sinnen, hämtar information. Syn är ett av våra fem sinnen 

som används för att inhämta information. Personer med synnedsättning som inte fullt ut kan 

använda sig av synen kan ofta gå miste om en viss typ av information, den visuella. För att 

kunna fungera och hantera sin vardag lär man sig istället att inhämta relevant information 

genom andra sinnen. Kognitionen fokuseras då på information som kommer genom hörsel, 

känsel, lukt och smak. Kognitionen hos en person med synnedsättning är inte sämre än personer 

med synförmåga, bara annorlunda. I denna uppsats kommer jag främst att använda ordet 

förstånd när jag talar om det sätt man uppfattade människans kognitiva förmåga under antiken. 

Orden som används för kunskap och kännedom och förstånd inom grekiskan är många och 

under analysen presenterar jag innebörden hos de ord som används för att kunna jämföra det 

med hur man idag uppfattar begreppet kognition. När jag använder begreppen; perception och 

kognition, gör jag det i enlighet med beskriven ovan. 

                                                 
16 Utrikesdepartementet, Sveriges internationella överenskommelser: Konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen (SÖ2008:26). Dokumentet finns tillgängligt på 

http://www.regeringen.se/sb/d/11071/a/123615 2014-08-05. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11071/a/123615
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1.2.4 Forskningsläget 

Disability studies inom bibelvetenskapen är, som jag tidigare lyft fram, ett relativt nytt fält, 

sedan början på 1990-talet. Än så länge har bara ett fåtal forskningsarbeten publicerats men 

åtminstone ett åttiotal artiklar i ämnet har publicerats. Mycket har dock gjorts som tangerat 

ämnet, där man undersökt bibeltexter om helanden, om sjukdomar, om metaforer, om 

utanförskap etc. i bibeltexterna. Men strävan för många som arbetar inom fältet är att inte bara 

bidra till en bättre förståelse av bibeltexterna utan att också kunna bidra till en mer nyanserad 

bild av Bibeln och tolkning av antika texter inom disability studies. Det mesta som skrivits har 

fokuserat på den Hebreiska Bibeln men det har också börjat komma en del arbeten över Nya 

testamentet. Candida Moss och Jeremy Schipper är två ledande namn inom området och skriver 

om fältets utveckling och framtid i introduktionskapitlet till Disability Studies and Biblical 

Literature.17 

Två större arbeten har gjorts som innefattar blindhet i Bibeln, vilka båda berör texterna 

jag arbetar med. Det äldre är en opublicerad doktorsavhandling, From Tobit to Bartimaeus, 

From Qumran to Siloam: The Social Role of Blind People and Attitudes Toward the Blind in 

New Testament Times som skrevs 1997 av Felix N.W. Just.18 Som titeln antyder presenterar 

den blindhet i antiken, i judiska skrifter och i Nya Testamentet, ett särskilt avsnitt handlar också 

om Joh 9, där Jesus helar en man som varit blind sedan födseln. Det senare arbetet, Sight and 

Blindness in Luke-Acts: The Physical Features of Characterization, som också är en 

doktorsavhandling, av Chad Hartsock och handlar om physiognomi, en vetenskap som fanns 

under antiken som gick ut på att man utifrån människans utseende och beteende kunde avgöra 

hur denne människa var.19 Hartsock undersöker hur physiognomi, och särskilt blindhet, använts 

i litteratur för att bidra till hur karaktärer presenteras i berättelser och med huvudfokus på 

Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Ett annat viktigt arbete är Johanna H.W. Dormans 

avhandling om funktionsnedsättningar i Dödahavsrullarna.20 Dessa tre, tillsammans med annan 

relevant litteratur om sjukdom och blindhet under antiken, utgör grunden för min översikt av 

blindhet i antiken, min förståelse av Markusevangeliets omvärld.  

                                                 
17 Candida R. Moss och Jeremy Schipper, ”Introduction” i Disability Studies and Biblical Literature, Moss, 

Candida R. och Jeremy Schipper red., New York: Palgrave Macmillan, 2011, 1-11. 
18 Felix N.W. Just, From Tobit to Bartimaeus, From Qumran to Siloam: The Social Role of Blind People and 

Attitudes Toward the Blind in New Testament Times, PhD. Dissertation: Yale University, 1997.  
19 Chad Hartsock, Sight and Blindness in Luke-Acts: The Physical Features of Characterization, Leiden: 

Koninklijke Brill NV, 2008.  
20 Johanna H.W. Dorman, The Blemished Body: Deformity and Disability in the Qumran Scrolls, Groningen: 

Rijksuniversiteit, 2007. 
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För textanalysen har jag främst studerat primärkällor. De sekundärkällor jag använt mig 

av är ett antal välskrivna vetenskapliga kommentarer till texterna och diverse artiklar som 

arbetar med liknande frågor eller lyfter upp relevanta problem med texterna. För metod och 

perspektiv på metaforer har jag inspirerats av tidigare nämnda Renita J. Weems och Jennifer L. 

Koosed och Darla Schumm. Weems har arbetat mycket med metaforer inom den Hebreiska 

Bibelns profetlitteratur och lyfter fram problematiken med retoriken att använda 

marginaliserade grupper som negativa metaforer. Koosed och Schumm är den enda 

vetenskapliga studien inom bibelvetenskapen som fokuserar helt på problematiken att använda 

blindhet som metafor. De undersöker Joh 9 och hur metaforen fungerar i relation till den grupp 

som i texten beskrivs som Judar och fariséer.  

En annan bok som ger ett värdefullt perspektiv är John M. Hulls bok In the Beginning 

There Was Darkness: A Blind Person’s Conversations with the Bible.21 Hull är professor 

emeritus vid University of Birmingham i religionspedagogik, men hans funktionsnedsättning, 

han är blind, har lett honom till att även arbeta inom exegetik. In the Beginning There Was 

Darkness består av korta textstudier varierat med författarens reflektioner över dem. Han 

skriver dock om alla de texter jag arbetar med och många andra texter som berör blindhet i 

Bibeln.22  

Jag har under uppsatsens påbörjande även haft kontakt med en amerikan, Robert Rowland 

vid Claremont Graduate University, som i nuläget arbetar på sin doktorsavhandling om blindhet 

i Markus med huvudfokus på Bartimaios. Än så länge har han inget publicerat material och 

därför kommer hans perspektiv tyvärr inte med här, men han har presenterat en paper på SBL 

2013 i Baltimore och ytterligare en 2014 i San Diego.23 

                                                 
21 Hull 2001. 
22 Avalos, Melcher och Schipper använder en tredelad kategorisering för att beskriva hur forskning bedrivs på 

olika sätt inom disability studies: redemptionist, rejectionist och historicist. Se Hector Avalos, Sarah J. Melcher 

och Jeremy Schipper, ”Introduction” i This Abled Body: Rethinking Disabilities in Biblical Studies, red. Avalos, 

Hector, Sarah J. Melcher och Jeremy Schipper, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007, 1-9. De väljer att 

beskriva John Hulls förhållningssätt till texterna som rejectionist, d.v.s. att texternas beskrivning av blindhet är 

något vi ska ta avstånd från idag (Avalos, Melcher och Schipper 2007, 4-5). Motsatsen till rejectionist är 

”redemptionist” där man snarare söker erkänna eller upprätta texternas och författarnas förhållningssätt till 

funktionsnedsättningar. När det gäller Hull håller jag inte med Avalos, Melchers och Schippers bedömning; Hull 

är tämligen nyanserad och har med inslag av både avståndstagande och erkännande. Därför kan han beskrivas som 

både rejectionist och redemptionist. För egen del tar denna uppsats mer avstånd från än att söka erkänna Markus 

syn på blindhet. 
23 För abstract från SBL 2013 se http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=23 

(2014-06-26) och SBL 2014 http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=25 (2015-

01-20). 

http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=23
http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx?MeetingId=25


 

10 

 

1.3 Blindhet i antiken 

Här följer en kortfattad översikt av blindhet i antiken. Det är inte möjligt att tala om en syn på 

blindhet under antiken eftersom antiken är så pass vidsträckt över både tid, rum och framförallt 

kulturer. Här ger jag en överblick av vad som sägs om blinda eller blindhet inom judiska 

traditioner och inom den grekiska och senare den romerska omvärlden.24 

Judisk tradition: Blindhet som det presenteras i den Hebreiska Bibeln och dess apokryfa 

texter är något negativt; få undantag finns som nyanserar detta. Fysisk blindhet uppfattades som 

en stor olycka på flera olika sätt; 1) Blinda var inte tillåtna att tjänstgöra som präster (3 Mos 

21:18). 2) Blinda och blindhet porträtteras som svaga, hjälplösa och vacklande (3 Mos 19:14; 

2 Sam 5:6; Klag 4:14; Sef 1:17; Tob 11:10). 3) Gud slår Israels fiender med blindhet (1 Mos 

19:11; 5 Mos 28:28-29; 2 Kung 6:18). 4) Blinda djur var inte kvalificerade till offer (3 Mos 

22:22; Mal 1:8).25 

Blindhet användes ofta som metafor för oförstånd, ondska och andlig bortvändhet (4 Mos 

16:19; Jes 6:9-10; 56:10; 59:10; Jer 5:21; Hes 12:2). Helande av blindhet är något som sågs 

som omöjligt då; många gånger inkluderades därför detta i eskatologiska texter eller för att visa 

på Guds storhet, att det är en Gud som kan hela det som inte går att hela (Ps 146:8; Jes 29:18; 

35:5; 42:7; Jer 31:8). 

De förhållandevis få passager i Dödahavsrullarna som berör personer med 

funktionsnedsättningar och blindhet handlar ofta om exkludering av blinda ifrån särskilda 

händelser och platser men inte från gemenskapen i sig (1QM 7:3-6; 1QSa 2:3-10; 4Q266 8 i 6-

9; 11QT 45:12-14).26 Exkluderingen ges olika orsaker såsom lägre status (men här handlar det 

inte om orenhet), närvaro av heliga änglar eller praktiska orsaker. Resonemangen i dessa texter 

bygger till stor del vidare på helighetsreglerna för präster i 3 Mos 21. 

I Nya testamentets texter är blindhet liksom i den Hebreiska Bibeln något negativt som 

behöver åtgärdas. Alla evangelier har med berättelser där blinda blir helade som ett tecken på 

Jesu gudomliga auktoritet och en uppfyllelse av skriften (Matt 9:27-31; 12:22; 15:30-31; 20:29-

34; Mark 8:22-26; 10:46-52; Luk 18:35-43; Joh 9:1-34). Även blindhet som metafor för 

oförstånd och bortvändhet används (Matt 15:14; 23:16-26; Mark 4:12; 8:18; Luk 6:39; Joh 

                                                 
24 För en något mer utförlig, men ändå greppbar, beskrivning av blindhet i antiken, se Mary Ann Beavis, “From 

Margin to the Way: A Feminist Reading of the Story of Bartimaeus” i Journal of Feminist Studies in Religion, 

14:1 (1998), 19-39, här 24-28. För en ingående beskrivning av blindhet under antiken (särskilt inom judisk 

tradition) se Just 1997. Bernidaki-Aldous bok som fokuserar på blindhet inom den grekiska litteraturen ger också 

en mer ingående beskrivning av blindhet i antiken, se Eleftheria A. Bernidaki-Aldous, Blindness in a Culture of 

Light: Especially the Case of Oedipus at Colonus of Sophocles, New York: Peter Lang, 1990. 
25 Beavis 1998, 24-25. 
26 Dorman 2007, 254-256. 
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9:35-41; 12:40; Rom 2:19; 2 Kor 4:4; 2 Pet 1:9; 1 Joh 2:11; Upp 3:17). I Apostlagärningarna 

finns dessutom två berättelser där blindhet kan uppfattas som ett straff eller en tuktan (Apg 9:3-

9; 13:8-11). 

Grekisk-Romersk tradition: Blindhet berörs ofta inom grekisk-romersk litteratur, och det 

är omöjligt att greppa alltsammans här. Många av texterna vittnar om en förfäran över det 

lidande som blindhet medförde. Blindhet sågs som ett hårt straff och poeten Ovidius listar i Ibis 

några notabiliteter som drabbats av, eller straffats med, blindhet: Fenix, Homeros, Oedipus, 

Teiresias, Phineus och hans söner, Polymestor, Polyphemos, Demodocus, and Thamyris.27  

Samtidigt som man förfärades av blindhet fascinerades man av det då en del menade att det 

förde med sig bättre minne och att blinda var synska.28 Därför är det många poeter och 

profeter/synska som tillskrivs blindhet.29  

Av de porträtteringar som finns i antiken av blinda och blindhet utgörs i princip alla av 

män. Avsaknaden av blinda sierskor är särskilt märklig menar Beavis då det inom den grekiska 

kulturen finns många exempel på sierskor, pythias och profetissor, om det nu var vanligt att 

blinda påstods vara synska, hur kom det sig att dessa bara var män?30 Ett exempel på en blind 

sierska finns dock i den romerska litteraturen, det är en kvinna som kommer till Hadrianus för 

att hindra honom från att ta självmord.31 Men hennes blindhet och helandet av den förklaras 

senare som en bluff.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det fanns inom både judisk och grekisk-romersk tradition 

en negativ syn på blindhet som något fruktansvärt ont. De porträtteringar som gjorts av blinda 

är mestadels ömkande och marginaliserande, men positiva exempel finns också där blindas 

förhöjda egenskaper lyfts fram. Personer med synnedsättning under antiken var inte, och är inte 

heller idag, en homogen grupp av människor. Dessutom är texterna vi har tillgång till idag med 

stor majoritet författade av seende personer som inte delade samma förutsättningar som 

personer med blindhet under antiken. Det är alltså till stor del ett seendeperspektiv på att inte 

se vilket inte kan ge en rättvis eller trovärdig bild av hur livet för personer med blindhet under 

antiken. Därför är det svårt att få en bra helhets bild över blindhet i antiken.  

                                                 
27 Ovidius, Ibis 259-274. 
28 Aristoteles menar t.ex. att en blind person har bättre minne, se Ethica Eudemia 1248b.1-3. 
29 Ett exempel på ett orakel som är blind är Euenius som blir orättvist straffad med blindhet och därför får en 

spådomsgåva, se Herodotus, Historia 9.93-94. 
30 Beavis 1998, 27. 
31 Scriptores Historiae Augustae 1.26. 
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Det är i denna kontext Markusevangeliet författas och det ska visa sig i analysen hur 

Markusevangeliet till stor del tar över en syn på blindhet som finns främst inom judisk 

profetlitteratur, såsom Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Men samtidigt nyanserar författaren denna 

syn på blindhet genom en positiv porträttering av Bartimaios som en blind förebild.  

Då det nu har delgetts en bakgrund och inledning till denna uppsats har det äntligen blivit 

dags att ge sig in i analysdelen och det som är fokus för denna uppsats, blindhet i 

Markusevangeliet, mycket nöje!  
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2 Analys 

2.1 Blindhet i Markusevangeliet 

Markusevangeliet uppfattas av många, så även av mig, som det äldsta av evangelierna författat 

någon gång mellan 65-75 e.v.t.32 Därför är Markus inte beroende av något av de andra 

evangelierna på annat sätt än genom senare redaktioner och tillägg såsom det tillagda slutet i 

Mark 16:9-20. Markus kan uppfattas som kort i tonen, berättelsen går fort fram och det är sällan 

mer än nödvändigt som sägs och ibland inte heller det kan man tycka. Men fram mot slutet av 

boken så saktar tempot ner och mycket möda läggs på att beskriva händelserna omkring Jesu 

död. Detta visar hur central Jesu död och uppståndelse är i evangeliet och detta måste tas hänsyn 

till även när man vill tolka enskilda ställen i texten. Markusevangeliet kan delas upp i två delar, 

den första, 1-8:26, handlar om frågan: ”Vem är Jesus?” Den andra delen, 8:27-16, handlar om 

”en korsfäst Messias”.33 De texter jag undersöker närmare är utspridda över både del ett och 

två, men alla utspelar sig innan Jesus går in i Jerusalem för att dö. Som tidigare nämnts är 

Markusevangeliet en berättelse, men inte vilken slags berättelse som helst utan ett 

evangelium.34 Evangeliet bör förstås som en text som syftar till att visa Jesu person och 

gärningar, hur Jesus uppfyller de judiska skrifterna och hur det har konsekvenser för alla 

människor. För denna uppsats innebär det att de texter jag undersöker bör förstås som en del av 

denna berättelse som syftar till något mer än att enbart redogöra för händelserna kring Jesus. 

                                                 
32 Den stora vattendelaren i dateringsdebatten rör Mark 13:1-2, Jesu uttalande som troligtvis handlar om templets 

fall vilket skedde under Titus belägring av Jerusalem år 70 e.v.t. Adela Yarbro Collins, Mark (Hermeneia), 

Minneapolis: Fortress press, 2007, 14, och R.T. France, The Gospel of Mark (NIGTC), Grand Rapids: W.B. 

Eerdmans P.C., 2002, 40-41 menar att det skrevs strax innan år 70. Joel Marcus, Mark 1-8 (AB 27), New York: 

Doubleday, 1999a, 38-39, och Lars Hartman, Markusevangeliet 8:27-16:20 (KNT, 2b), Stockholm: EFS-

förlaget/Verbum förlag, 2005, 597, är mer vaga och lyfter fram att det finns goda argument både för nedskrivning 

av evangeliet före och efter templets fall, och menar att det med ganska stor säkerhet därför kan dateras mellan 

65-75 e.v.t. 
33 Utöver de två stora delarna 1-8:26 och 8:27-16:8 kan Markus också delas in i mindre delar, se t.ex France 2002, 

13-14 eller Marcus 1999a, 62-64. Hur strukturen i Markusevangeliet bör förstås är dock en omdiskuterad fråga. 

Detta gäller framför allt den helandeberättelse som jag undersöker i kommande avsnitt (8:22-26). Den brukar 

antingen placeras in som slutet på perioden i Galiléen (1:16-8:26) eller som en del av resan från Galiléen till 

Jerusalem (8:22-10:52) (för en ingående diskussion av olika perspektiv, se Collins 2007, 85-93). Collins själv 

menar att de båda berättelserna om helade av blinda (8:22-26; 10:46-52) bäst förstås som övergångar mellan dels 

del två och tre och dels del tre och fyra av evangeliet (Collins 2007, 91). 
34 Om evangelium verkligen kan ses som en egen genre är omdebatterat, se Collins 2007, 15-43, för en ingående 

diskussion. Collins föreslår att man ska förstå Markus genre som en ”escatological historical monograph”, här 42-

43. 
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2.1.1 Blindhet som metafor för oförstånd i Markus 4:10-12 och 

8:14-21 

I två passager i Markusevangeliet citeras eller alluderas verser ifrån den Hebreiska Bibeln, 

närmare bestämt profetböckerna: Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Båda gångerna sker det i en 

dialog med lärjungarna eller en något större grupp av efterföljare till Jesus. I båda citaten 

används blindhet som en metafor för oförstånd. 

2.1.1.1 Markus 4:10-12 

Denna text är uppseendeväckande dels på grund av citatet från Jesaja och dels eftersom Jesus 

här talar om ”Guds rikes hemlighet” på ett sätt som kan tolkas exkluderande.35 Texten är 

innefattad i den del som brukar kallas liknelsen om sådden (4:3-9, 13-20), en s.k. ”Mark-

burger”, där en berättelse fogas in mitt i en annan och de båda berättelserna får belysa 

varandra.36 Liknelsen om sådden och dess uttydning är en del av ett längre avsnitt av 

undervisning med ytterligare några liknelser (4:1-35). Detta avsnitt kan i sin tur sägas vara en 

del av den del i evangeliet då Jesu verksamhet är centrerad kring Galiléen (1:16-8:26), innan de 

beger sig mot Jerusalem. 

En översikt av perikopen visar dess enkla struktur: 

v10  Förutsättningarna för ett samtal ges och en fråga ställs till Jesus om liknelserna  

vv11-12  Jesus svarar åhörarna om liknelserna 

v11a  ”Detta har givits åt er…” 

vv11b-12  ”…men för de utanför…” 
  v11b  Allt blir i liknelser för de utanför 

v12  ”För att de inte ska vända om” 

Perikopen inleds med att ge förutsättningarna för den kommande dialogen, Jesus var ensam 

med de tolv och några andra som var med honom (4:10).37 Situationen med två grupper, en med 

Jesus och en utanför, liknar den då Jesu mor och syskon kommer till Jesus men måste stanna 

                                                 
35 Forskningshistorien fick i anslutning till just denna text ta ett stort kliv framåt i och med ”the Messianic secret” 

(das Messiasgeheimnis) som också var titeln på William Wredes verk som kom 1901 (Wrede 1971). Han lade där 

fram en teori som skulle förklara Jesu befallningar till demoner och helade om att inte sprida budskapet om honom, 

och förklara om lärjungarnas svårigheter att förstå Jesus och om den kryptiska perikopen som är i fokus här. 

Förståelsen av Jesus som Messias kunde enligt Wrede bara begripas efter uppståndelsen (Mark 9:9), därför var 

den tvungen att hemlighållas fram till dess. För en sammanfattning av ”the Messianic secret” se Collins 2007, 170-

172. För en översikt av annan forskning som gjorts över denna text se Robert H. Gundry, Mark: A Commentary 

on His Apology for the Cross, Volume 1 (1-8), Grand Rapids: W.B. Eerdmans P.C, 1993, 198-204. 
36 ”Mark-burger”, ett begrepp som myntats av Anders Sjöberg, är en term som oftare brukar kallas för sandwiching 

eller inramningsteknik, se France 2002, 193 eller Lars Hartman, Markusevangeliet 1:1-8:26 (KNT, 2a), 

Stockholm: EFS-förlaget/Verbum förlag, 2004, 122, 147. 
37 Vilka de tolv är enligt Markus finns det en lista på i 3:13-19, vilka de andra var är oklart och omdiskuterat. Det 

finns grupper i evangeliet som man med stor sannolikhet kan utesluta ur denna grupp, t.ex. de skriftlärda (3:22), 

men texten i sig är öppen och det är nog ett medvetet drag hos författaren. Collins föreslår att det rör sig om ett 

mönster som är typiskt för Markus där Jesus först gör något offentligt och sedan utfrågas om det av lärjungarna 

och några andra i en mer privat miljö (Collins 2007, 247). 
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utanför (3:31-35, särskilt 3:32). Vilka som är med i samtalet med Jesus i 4:10 är svårare att 

avgöra. Det tycks hos författaren finnas en öppenhet i både vilka som är med Jesus och vilka 

som är utanför. Efter att ramarna har angetts tillfrågas Jesus av dem angående liknelserna (v10). 

I v11-12 ger Jesus dem ett något förbryllande svar. Först svarar han dem vad som ges till ὕμιν, 

”er”. Sedan svarar han vad som gäller för τοῖς ἐκείνοις ἔξω, ”de där [som är] utanför”. ”Ni” får 

del av Guds rikes hemlighet och för ”de utanför blir allting i gåtor”. Anledningen till att allt blir 

liknelser för de utanför ges genom att citera delar av Jes 6:9-10: ”för att de seende ska se men 

inte förstå och de hörande ska höra men inte fatta, så att de inte vänder om och blir förlåtna.”  

Med detta citat tar Markus över blindhet och dövhet som metaforer för oförmåga att förstå 

och tänka. Nu följer en undersökning av citatet från Jesaja 6, därefter en ingång i diskussionen 

av hur begreppen ἵνα, ”för att” och μήποτε, ”så att inte”, bör tolkas. Efter det kommer analysen 

av blindhet som metafor i Mark 4:12. 

2.1.1.1.1 Citatet från Jesaja 6:9-10 

Citatet från Jesaja är en del av vad som traditionellt har beskrivits som Jesajas kallelse till att 

vara profet men kan också förstås som att det är där Jesaja får ett uppdrag, och att han vid detta 

tillfälle redan var profet (6:1-13). Platsen är templet och profeten ser Herren sitta på en tron och 

serafer omger Herren. Efter att ha fallit på knä, ropat ”Ve mig! ...” (v4) och profetens läppar 

blivit renade med glödande kol och skulden borttagen frågar Herren: ”Vem ska jag sända, vem 

vill gå åt oss?” Jesaja svarar: ”Jag, sänd mig!” och får uppdraget att gå och tala med folket. Det 

han ska säga är: עּו ָֽ ד  אֹו ְוַאל־תֵּ ִבינּו ּוְראּו ר  מַֹוע ְוַאל־ת   ,ni ska ideligen höra men inte förstå” ,ִשְמעּו ש 

och ni ska ideligen se men inte fatta”.38 Uppdraget fortsätter med en uppmaning att han skall 

göra deras hjärtan feta, göra deras öron tunga och deras ögon blinda så att de inte ska vända om 

och bli botade. 

Kap 6 i Jesaja pekar dels framåt, till Ahaz ovilja att lita på Herren i kap 7-8 som ett 

exempel på den dövhet och blindhet som nämns i 6:9-10. Dels pekar kap 6 också bakåt, på kap 

5 där en gudomlig dom har utfärdats att vingården ska röjas undan och detta bekräftas här i kap 

6.39 Guds folk, Israel och Juda, har svikit och därför beordrar Gud blindhet, dövhet och 

förhärdade hjärtan över folket.40 Gary V. Smith menar i en artikel att sveket från folkets sida 

                                                 
אֹו 38 מַֹוע och ּוְראּו ר   är båda konstruktioner av imperativ och infinitiv absolutus vilket ger en upprepning ִשְמעּו ש 

av handlingen eller ett förstärkande. Därav ordvalet ”ideligen” i översättningen. Se H. S. Nyberg, Hebreisk 

Grammatik, Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1952, 298. 
39 Brevard S. Childs, Isaiah (OTL), Louisville: Westminster John Knox Press, 2001, 59. 
40 I jämförelse med texterna ur Jeremia och Hesekiel som alluderas i Mark 8:18 lägger denna större vikt vid Gud 

som orsak till blindhet och dövhet. De andra betonar folkets skuld i det hela (Gary V. Smith, “Spiritual Blindness, 

Deafness, and Fatness in Isaiah” i Bibliotheca Sacra 170:2, 2013, 166-178, här 178). 
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till stor del beror på avgudadyrkan och visar på Ps 115:4-8 som hånar avgudadyrkarna och deras 

bilder: ”Mun har de men kan inte tala, ögon men kan inte se. Öron har de men kan inte höra… 

De som gjort dem skall bli som de, ja, alla som sätter sin lit till dem.”41 Temat om folkets 

blindhet dyker upp i hela Jesaja (Jes 29:9-10; 42:7, 18-20; 43:8; 44:18; 63:17) och gudsfolkets 

motsträvighet är också ett vanligt tema i mycket av den Hebreiska Bibeln (t.ex. 2 Mos 32:9; 

33:3-5; 1 Sam 15:23; 2 Kung 17:14; Neh 9:16-29; Ps 78; Jer 5:21-23; Hes 12:2-3; Sak 7:11-

12). Blindhet är dessutom en metafor som ofta återkommer i samband med beskrivningar av 

avgudabilder (t.ex. 4 Mos 4:28; Ps 115:5-6).42  

När det gäller blindhet som metafor i Jes 6 kan man generellt sett påstå att blindhet 

genomgående i Jesaja och den Hebreiska Bibeln används på ett negativt sätt, om grupper, 

personer eller avgudabilder som kritiseras.43 Blindhet är även här något negativt, metaforen i 

6:9-10 uttrycker ungefär detta: på samma sätt som en person med synnedsättning inte har 

förmåga att resonera så har inte ni [Guds folk] förmåga att resonera om er relation till Gud. Här 

uppmanas Jesaja att tala till folket och konstatera deras undergång och att det inte finns något 

att göra. Man kan ju tycka att Jesaja borde uppmana till omvändelse, men så är inte fallet. De 

är blinda, döva och förhärdade och kommer så att förbli. 

När Markus använder sig av denna text har flera textförändringar skett som påverkar 

innebörden i citatet och hur Markus bör läsas.44 1) Den text Markus citerar liknar Septuaginta 

(LXX), en grekisk översättning av den hebreiska texten (MT). 2) Ordningen hos Markus är 

omvänd, blindhet kommer före dövhet. 3) I evangeliet står verben βλέπω, ”att se”, och ἀκοῦω, 

”att höra”, i tredje person istället för andra person som i MT och LXX. 4) Texten Markus citerar 

är dels v9 och dels slutet på v10. Men istället för א פ   ”bota/hela”(MT), och ἰάομαι, ”bota/hela” ,ר 

(LXX), har Markus ἀφίημι, ”förlåta”.45 Alla dessa ändringar pekar på att författaren är påverkad 

av en muntlig arameisk översättnings- och tolknings tradition som kallas för Targum Jonathan 

                                                 
41 Smith 2013, 169. 
42 Saul Olyan, ”The Ascription of Physical Disability as a Stigmatization Strategy in Biblical Iconic Polemics” i 

Disability Studies and Biblical Literature, Candida R. Moss och Jeremy Schipper red., New York: Palgrave 

Macmillan, 2011, 91-102, här 94. 
43 Se punkt 1.3 Blindhet i antiken. 
44 För en ingående beskrivning av de ändringar i betydelse som skett från den hebreiska texten i Jesaja till den 

grekiska i Markusevangeliet se Craig A. Evans, To See and Not Percieve: Isaiah 6:9-10 in Early Jewish and 

Christian Interpretation (JSOTSup 64), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989, 91-106 och Rikk E. Watts, 

”Mark” i Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, Beale, G.K. och D.A. Carson red., Grand 

Rapids: Baker Academic, 2007, 111-249, här 152-155. 
45 De andra gångerna i NT som denna text citeras görs inte denna ändring (Matt 13:14-15; Joh 12:40; Apg 28:26-

27), i Matteus och Lukas citeras dessutom Jesaja i anslutning till liknelsen om sådden. 
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”Jonathans översättning”.46 Denna tradition fanns under en lång tid bara muntligt och skrevs 

ner på 200-talet e.v.t.47 I en engelsk översättning av Targum över Jes 6:9-10 lyder texten: 

”…that they hear well but without understanding, that they see well, but without knowledge. 

Befoul the heart of this people, and make heavy their ears, and close their eyes, lest the see with 

their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and be converted and be 

forgiven.”48 I denna översättning finns åtminstone två likheter med hur Markus citerar. 1) 

Tredje person används i verben för ”se” och ”höra” istället för andra person som i MT och 

LXX. 2) Istället för att översätta ”bota” i MT har det vuxit fram en tolkning av vad boten kan 

innebära nämligen att ”bli förlåten”. Det är framförallt det sista som pekar på att de båda står i 

samma tolkningstradition. Även om Markus inte citerar direkt eller översätter texten i Targum 

Jonathan är det tydligt att författaren var influerad av denna tradition då de båda ligger nära 

varandra i ord- och formval.  

Författarens omarbetning av den hebreiska texten innebär på sätt och vis ett uppmjukande 

av den ursprungliga texten, den är inte längre ett direkt tilltal, ”ni ska se…”, men detta 

motverkas, vilket strax ska visas, av ἵνα och μήποτε. När författaren citerar denna text tar denne 

samtidigt över metaforen och använder den på ett liknande sätt. I Jesaja var det Guds folk som 

liknades vid blinda för att de inte förmådde leva enligt samme Guds vägar, de valde egna eller 

andra gudars vägar. Hos Markus är det ”de utanför” som liknas vid blinda och för att de inte 

förstår Jesu liknelser. 

2.1.1.1.2 Ἵνα och μήποτε, hur ska de tolkas? 

Diskussionen om hur man bäst ska förstå och översätta ἵνα och μήποτε är omfattande men 

sammanfattas i Craig A. Evans monografi om Jes 6:9-10 i judisk och kristen tradition.49 

Problemet många läsare av Mark 4:10-12 upplever är att Jesu svar till lärjungarna är för hårt 

eller strängt, ”inte skulle väl Gud hindra människor från att omvända sig?” frågar man sig.  

                                                 
46 Många av kommentarerna är också inne på detta: France 2001, 200, Hartman 2004, 136, Morna D. Hooker, The 

Gospel According to St Mark (Black’s NTC), London: A&C Black, 1991, 127, Marcus 1999a, 300 och Watts 

2007, 154. 
47 När det Persiska riket hade Juda som en provins var arameiska det språk som användes av de styrande och detta 

blev så småningom talspråk bland det judiska folket. För att kunna förstå de heliga hebreiska texterna som lästes i 

synagogan översattes och tolkades de till arameiska muntligt, och denna muntliga tradition mynnade sedan ut i 

olika översättningar, Targumim. Den som används här är som sagt Targum Jonathan, se Philip S. Alexander, 

”Targum, Targumim” i The Anchor Bible Dictionary vol 6 Si-Z (ABD), red. David N. Freedman mfl. New York: 

Doubleday, 1992, 320-331. Se även Pierre Grelot, What are the Targums? Selected Texts, Collegeville: The 

Liturgical Press, 1992, 10. 
48 Grelot 1992, 74, kursiv text är där arameiskan stämmer överens med hebreiskan. 
49 Evans 1989, 92-99. Se även France 2001, 199-201. 
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För att förstå vad Jesus menar listar Evans sex olika sätt som ἵνα och μήποτε har tolkats 

på. Jag återger dem här bara i korthet. 1) En del menar att Markus, när han översatte texten 

Targum, missförstod partikeln ד och översatte den med ἵνα. Arameiskans ד har oftast har en 

final betydelse (d.v.s. uttrycker avsikten av det tidigare sagda) men kan också betyda ”vilka” 

vilket det gör i den arameiska Targum av Jes 6. Med detta synsätt menar man att ἵνα och μήποτε 

ska förstås som ”vilka” och ”kanske”. 2) Det har också föreslagits att ἵνα ska förstås som en 

förkortning av ἵνα πληρωθῇ, ”för att det må uppfyllas”, som innebär en inledning till citat. 3) 

Ett tredje alternativ är att ἵνα ska förstås här som att det har en kausal betydelse (d.v.s. uttrycker 

orsaken till det tidigare sagda) med betydelsen ”eftersom” och att μήποτε då ska tolkas som ett 

”kanske”. 4) Därtill föreslås att ἵνα ska förstås med konsekutiv betydelse (d.v.s. uttrycker 

konsekvensen av det tidigare sagda) med betydelsen ”så att” eller “med resultatet att” och att 

μήποτε bör förstås som ”om inte”. 5) Ett femte alternativ som föreslagits är att ἵνα ska förstås 

med imperativt, alltså som en befallning med betydelsen ”låt dem se”. 6) det sjätte alternativet, 

vilket Evans själv förespråkar, är att förstå både ἵνα och μήποτε som att de har final betydelse 

vilket skulle i en svensk översättning innebär ”för att” och ”så att inte”.50 Även jag anser att 

detta alternativ är den bästa tolkningen eftersom ἵνα och μήποτε syntaktiskt hänger samman är 

det viktigt att de tolkas tillsammans vilket Evans sjätte alternativ gör. Ἳνα ger avsikten med 

påståendet om liknelserna för ”de utanför” och μήποτε är inleder ytterligare en final bisats som 

är underordnad ἵνα-satsen. Denna tolkning går dessutom i linje med texten som faktiskt 

citeras.51 

Anledningen till att ”allt blir i liknelser” för ”de som är utanför” är för att hindra dem från 

att förstå, och så att inte de omvänder sig och får förlåtelse. I den större kontexten i Markus 

innebär detta påstående att hemligheten med Guds rike, måste vara fortsatt hemlig för att de 

utanför ska få hårda hjärtan och drivas till att döda Jesus. Först när Jesus dött och uppstått kan 

hemligheten bli uppenbarad.  

2.1.1.1.3 Blindhet som metafor 

Det är inte helt enkelt att förstå hur metaforen fungerar eftersom den inte ser ut eller används 

riktigt som en enkel metafor.52 Det är uppenbart att det är någon typ av bildspråk, och metafor 

är det bästa sättet att förstå detta bildspråk på, även om den inte är fullt utvecklad med bildled 

och sakled. Det som är svårt är framförallt att avgöra vad som utgör sakledet. Den centrala 

                                                 
50 Evans 1989, 95-99. 
51 I Jes 6:10 används konjunktionen ֶפן, ”på det att icke”, som likt ἵνα inleder final bisats, se Nyberg 1952, 322. 
52 En enkel metafor kan skrivas ”A är likt B”, t.ex. ”Livet är likt en chokladask” där livet utgör sakled och 

chokladask bildled. 
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satsen för metaforen lyder: ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, ”för att seende må se och 

inte skall de inse”. Hela satsen Βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν utgör på ett sätt bildledet 

men samtidigt är även sakledet avhängigt denna sats. Vid en närmare granskning av vartdera 

systemet för sig visar det sig hur metaforen är uppbyggd.  

Bildled: Som sagt är bildledet bestående av hela satsen. Denna målar upp för läsaren en 

bild av några som inte ser vad de borde se. Orden i satsen ligger väldigt nära varandra, βλέπω 

och ὁρὰω/εἴδον är de vanligaste orden för ”att se” i grekiskan. Den första delen av satsen består 

av ett particip av βλέπω, ”att se”, och av samma verb i presens konjunktiv. Denna del säger kort 

och gott att ”de som ser ska se”. I den andra delen av satsen kommer en aorist konjunktiv av 

ὁρὰω/εἴδον som föregås av negationen μὴ, vilket ger ”och de ska inte se”. Ett annat sätt att 

förstå den sista delen på är, de är blinda. Även om inte något av grekiskans ord för blindhet 

(t.ex. τυφλός, ”blind”, τυφλόω, ”att förblinda”) används här var det också vanligt att tala om 

blinda och blindhet med hjälp av negerade verb vilket är fallet här. Detta innebär att den andra 

delen av satsen uttrycker det faktiska bildledet, ”de ska inte se” eller ”de kommer vara blinda”. 

Vad den första delen av satsen gör är att säga vem som inte kommer se, att säga vem metaforen 

gäller. Dessa är samma som ”de som är utanför” i v11b. Nu har de fått ännu ett kännetecken, 

de är seende, d.v.s. de tar emot information, de får ett visuellt sinnesintryck. Detta motsägs 

direkt i och med metaforens bildled, de är blinda, d.v.s. de tar inte emot någon information, de 

får inget visuellt sinnesintryck. Många översättningar väljer dock att förstå ἴδωσιν som att det 

inte handlar om syn utan något annat, och detta är vad som utgör metaforens sakled. 

Sakled: Även sakledet utgörs alltså av ἴδωσιν, som har en flerfaldig betydelse. Om så är 

fallet, har vi att göra med en cementerad metafor eller en död metafor, d.v.s. ett bildligt ord eller 

uttryck vars metaforiska betydelse har blivit vedertagen i ett språk.53 Ἴδωσιν är som sagt ett 

aorist konjunktiv av ὁρὰω/εἴδον som enligt Shannon-Elizabeth Farrell kan ha sju olika 

betydelser i sin andra aorist stam, εἴδον: 1) ”att granska/begrunda”. 2) ”att erfara/uppleva”. 3) 

”att inse/förstå”. 4) ”att möta/besöka/ses”. 5) ”att upptäcka”. 6) ”att observera”. 7) ”att skåda”.54 

Farrell menar att texterna om förhärdelse i NT, däribland Mark 4:12, ska översättas med 

alternativ 3, ”att inse/förstå”.55 Den parallella metaforen i v12, dövhet är oförstånd, använder 

                                                 
53 Ex. på döda metaforer är: bordsben, bokmal och grälsjuk. Döda metaforer tas ofta upp i ordböcker som en av 

flera betydelser av ordet i fråga, se Vikström 2005, 60. 
54 Shannon-Elisabeth Farrell, “Seeing the Father (Jn 6:46, 14:9), Part II” i Science et Espirit, 44:2 (1992), 159-

183, här 178-182. 1) ”to examine”, ”to consider”. 2) ”to experience”. 3) ”to realize”, ”to understand”, ”to percieve”. 

4) ”to meet with”, ”to visit”, ”to encounter”. 5) ”to discover”. 6) ”to observe”. 7) ”to behold”. Se även BDAG, 

719-720: ”catch sight of, notice”, ”visit”, ”experience, witness”, ”percieve”, ”gaze, look”, ”pay attention”, ”see to, 

take care”. BDAG översätter εἴδον med 1) ”see, percieve”, 2) ”feel”, 3) ”see, notice, note”, 4) ”experience” och 5) 

”look after, visit”, se BDAG 279-280. 
55 Farrell 1992, 179. 
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μὴ συνιῶσιν, ”de må inte förstå” vilket än mer pekar på att även ἴδωσιν ska översättas med 

”förstå”. Detta innebär att καὶ μὴ ἴδωσιν kan översättas med ”men inte ska de se” likaväl som 

med ”men inte ska de förstå”. I ett och samma ord ligger två betydelser, blindhet och oförstånd, 

och var och en av dessa betydelser utgör bild- respektive sakled i en död metafor. 

Interaktion: De två systemen, blindhet och oförstånd, har en del gemensamt men inte 

allting. Blindhet handlar om att inte kunna inhämta visuell information, alltså om perception. 

Oförstånd handlar om att inte kunna processa inhämtad information, här rör det sig om 

kognition. Perception och kognition är båda aktiva vid inhämtande och tolkande av 

sinnesintryck. Att se och att förstå är alltså båda del i denna neurofysiologiska och psykologiska 

process. Dess motsatser blindhet och oförstånd är inte del av denna process då båda är 

negationer av den. Det är i detta som det gemensamma ligger, båda knyter an till processen. 

Vad som skiljer systemen åt är att blindhet handlar om en funktionsnedsättning medan 

oförstånd handlar om en nedsatt tolknings- och slutledningsförmåga. Kopplingen mellan 

blindhet och oförstånd är inte helt ologisk men synen utgör bara ett av fem sinnen. Att då 

uttrycka att blindhet är ett exempel av oförstånd, som den döda metaforen gör, överdriver den 

visuella informationen och ställer den över annan information. Här bör dock påpekas att denna 

metafor inte är ensam, satsen som följer i v12 uttrycker ju att dövhet är detsamma som 

oförstånd. Tillsammans uttrycker dessa att en person som inte ser eller hör inte heller kan förstå. 

Men inte heller hörsel utgör hela perceptionen hos en människa. 

Om jag återgår till texten med denna uppfattning av hur metaforen fungerar innebär det 

att ”de som är utanför” beskrivs motsägelsefullt som ”seende men blinda/oförstående”. De får 

allt i ἐν παραβολαῖς, ”i gåtor”, för att de ska se men vara blinda för vad de ser/vara oförstående 

för vad de ser. Markus använder blindhet som en metafor för att markera vilka som är med och 

vilka som är utanför. Citatet från Jesaja väcker tankar hos läsaren att liksom Israels upproriskhet 

ledde till förhärdelse så leder gåtorna för de utanför till oförstånd.  

 

För de som är utanför blir allting av vad Jesus gör och undervisar till gåtor för att de inte ska 

förstå utan vara blinda och döva så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. I och med denna 

metafor börjar Markus göra gränsen mellan ”de utanför” och ”de med” skarpare. Var och en 

som är ”med” får del av Guds rikes hemlighet och de får förklaringar på liknelser och annat 

Jesus gjorde (4:14-20; 7:18-23). Men för var och en som är ”utanför” blir allting obegripligt. 

Vem som tillhör vilken grupp är författaren medvetet otydlig med och det ska senare visa sig 

att flexibiliteten i grupptillhörighet fortsätter i takt med att berättelsen fortskrider. 
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2.1.1.2 Markus 8:14-21 

Den andra texten om blindhet som metafor jag granskar är också en text som väcker många 

frågor. Den är svår att få grepp om dels då den tar upp flera trådar som varit uppe tidigare i 

evangeliet och dels då den grekiska texten är förhållandevist svårläst.56 

Efter Jesu undervisning i kapitel 4 har hans verksamhet varit centrerad kring Genesarets 

sjö med ett antal båtresor fram och tillbaka. Många har fått möta Jesus, höra hans undervisning 

och se de mirakler han gör. Två viktiga händelser att komma ihåg för denna text är framförallt 

de två brödundren i kapitel 6 och 8 som texten knyter an till. En del diskussioner med 

motståndare har också hunnits med, främst i kapitel 7, vilket också är relevant här i 8:14-21. 

Den närmare kontexten för perikopen utgörs av 7:31-8:26 som avslutar Jesu verksamhet i 

Galiléen (1:16-8:26).57 I 7:31-37 befinner sig Jesus i Dekapolisområdet och helar en dövstum 

man med spott och handpåläggning och Jesus förbjuder dem omkring honom att berätta för 

någon om vad som hänt. Mark 8:1-10 är berättelsen om det andra brödundret där fyratusen 

människor delar på sju bröd och några fiskar. Senare, i 8:11-13, kommer fariséer till Jesus för 

att sätta honom på prov och be om ett tecken från himlen, men Jesus avfärdar dem och ger sig 

ut på sin sista båtfärd i evangeliet. Efter texten som är i fokus här (8:14-21) kommer berättelsen 

om hur Jesus helar en blind man med sin saliv (8:22-26, se punkt 2.1.2.1).  

En översikt av strukturen i 8:14-21 ser ut som följer: 

v14  Situationsbeskrivning: inget bröd i båten, bara ett bröd. 

v15  Bildligt uttalande av Jesus, relaterat till deras situation 

v16  Diskussion mellan lärjungarna om situationen att det inte hade bröd, inte om det Jesus sagt. 

vv17-18b  Uttalande av Jesus om lärjungarnas diskussion 

v17a-b Varför diskuterar ni? 

v17c-18b  Fyra förebrående frågor: förstår inte? hårt hjärta? ser inte? hör inte? 

vv18c-20  Återkoppling till brödundren som förklaring av situationen, av uttalandet och av de förebrående 

frågorna i 17-18b 

v18c  Övergripande fråga: minns ni inte? 

v19  Fråga och svar om de femtusen 

v20  Fråga och svar om de fyratusen 

v21  Övergripande förebrående fråga 

Strukturen visar hur texten rör sig fram och tillbaka i en dialog mellan Jesus och de som är med 

honom i båten. Först ges förutsättningarna för samtalet sedan kopplar Jesus an till detta i sin 

                                                 
56 De alternativa läsarter som NA28 presenterar till denna text beror till stor del av att man försökt göra grekiskan 

mer lättläst (t.ex. i 8:14 genom att ändra καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον, ”men förutom ett bröd hade de inte”, till 

ενα μονον αρτον εχοντες, ”enbart ett bröd hade de”, vilket P45vid, W, Θ, f1.13, 28, 565, 700, (2542), k och sa gör) 

eller så har man påverkats av parallelltexterna i Matteus och Lukas (framförallt Matteus) och gjort ändringar här i 

Markus för att förtydliga eller likrikta berättelserna (t.ex. i 8:17 genom att tillägga εν εαυτοις ολιγοπιστοι, ”ibland 

er själva [ni] trossvaga”, efter διαλογίζεσθε,”de diskuterade”, vilket Matt 16:8 har). För mer om texten och de 

alternativa läsarterna se Collins 2007, 381-383. 
57 Som jag tidigare nämnt bör 8:22-26 förstås som en viktig länk mellan de båda huvuddelarna av evangeliet, se 

not 33. 
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varning för fariséernas och Herodes surdeg.58 Då lärjungarna inte förstår vad han menar börjar 

de diskutera om att de ju inte hade något bröd med sig. Jesus inser att de missförstår honom och 

klandrar dem. Därefter förklarar han för dem genom att påminna om brödundren. Men de tycks 

ändå inte förstå och Jesus utbrister, något irriterad: ”fattar ni ännu inte?” 

När Jesus påpekar deras missförstånd gör han det med fyra frågor; två av dessa alluderar 

på Jer 5:21 och Hes 12:2. I och med denna alludering plockar Markus återigen upp blindhet och 

dövhet som metaforer för oförstånd. Jag undersöker först brödtematiken som genomsyrar 

texten, sedan gör jag ett nedslag i de texter som det alluderas till i den Hebreiska bibeln innan 

jag undersöker hur metaforen fungerar i denna text. 

2.1.1.2.1 Ἄρτος, πλοίον och συνίημι: Vad har bröd, båtar och förstånd att göra med 

varandra? 

Ett tema som genomsyrar hela avsnittet från 8:1-21 är bröd. Först med ett brödunder 8:1-9, 

sedan riktas blicken mot fariséerna (och Herodes) och deras surdeg 8:10-15, och till slut 

återkopplar texten till de två brödundren som skett under tiden i Galliléen (8:18c-21). Vilken 

betydelse har bröden och surdegen? Vilken är dess relation till lärjungarnas metaforiska 

blindhet och deras oförstånd? Varför händer allt detta under en båtresa?  

Kommentarlitteraturen diskuterar gärna vad fariséernas och Herodes surdeg handlar om, 

här följer några förslag: 1) France och Collins menar att det inte handlar om Herodes och 

fariséerna som ideologiska motståndare utan snarare att dessa två utgör ett faktiskt hot för Jesu 

liv och varningen till lärjungarna är att också deras liv står i fara på grund av de motståndare 

Jesus fått.59 2) Marcus hänvisar till surdeg som då också var en vanlig judisk metafor för att ha 

en ”ond benägenhet” eller att ha ett förhärdat hjärta, detta har fariséerna och Herodes, och Jesus 

varnar lärjungarna för att inte smittas av samma onda benägenhet.60 3) Donahue och Harrington 

menar att fariséernas surdeg syftar på deras begäran efter tecken i texten innan (8:11-13) och 

att Herodes surdeg är hans missuppfattning av vem Jesus är i 6:14-16.61 Dessa tre tolkningar 

har alla viktiga poänger och överlappar varandra. Min uppfattning är att Jesu varning handlar 

om både deras inställning till Jesus, fientlig och synande, och deras förståelse av vem Jesus är: 

                                                 
58 Några manuskript (P45, W, Θ, f1.13, 28, 565, 2542, i, k och samss) har ersatt Ἡρῴδου, ”Herodes”, med των 

Ηρωδιανων, ”herodesanhängare”. Detta stämmer bättre med Mark 3:6 och 12:13 där både fariséer och 

herodesanhängare finns med. Ἡρῴδου utgör således lectio deficilor, den svårare läsningen, och är att föredra, för 

mer om detta se France 2002, 313. I jämförelse med de övriga synoptikerna har Matteus ”saddukéer” istället för 

”Herodes” (Matt 16:12) och Lukas har bara med ”fariséer” (Luk 12:1). 
59 France 2002, 315-516 och Collins 2007, 386. 
60 Marcus 1999a, 510.  
61 John R. Donahue och Daniel J. Harrington, The Gospel of Mark (Sacra Pagina 2), Collegeville: Liturgical Press, 

2002, 252. 
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som den uppståndne Johannes döparen (6:15) eller en lärare som missuppfattar Lagen (2:24; 

7:5).  

Lärjungarnas bokstavliga reaktion på Jesu varning är egentligen inte helt orimlig: det 

fanns nämligen en levande diskussion om den praktiska hanteringen av surdeg, särskilt i 

anslutning till pesach, under andra templets judendom.62 De diskuterar sinsemellan om de inte 

hade något bröd, kanske hade de råkat få med något som var syrat.63 Då tröttnar Jesus på dem 

och hans ord till dem är minst sagt starka. Han ifrågasätter deras reaktion på hans varning, deras 

förstånd, deras hjärtan, deras sinnen och deras minne. Det verkar som att texten egentligen 

handlar om något mer än om bara bröd, varför de inte har något och att de bör se upp med 

surdeg. I och med återkopplingen till brödundren börjar läsaren tänka på undren och vad de 

handlade om. Det spektakulära med de båda brödundren var inte måltiden i sig utan hur det 

gick till och vem som låg bakom det. Frågorna i båten handlar inte enbart om bröd utan 

framförallt om de har fattat vem Jesus är. Eftersom lärjungarna inte förstått vad som hände då 

och inte förstår tycks Jesu undervisning kan läsaren börja fråga sig om inte lärjungarna också 

hör till gruppen som är ”utanför”.  

Tidigare i evangeliet har två andra berättelser utspelat sig på ”havet”, Genesarets sjö 

(4:35-41; 6:45-52). Den första resan sker strax efter att Jesus avslutat undervisningen som 

inleddes med liknelsen om sådden (4:1-34). Följet är på väg över sjön och det blåser upp till 

storm. De väcker Jesus som låg och sov och Jesus stillar stormen. Lärjungarnas blir rädda och 

Jesus ifrågasätter om de inte ännu (οὔπω) har någon tro. Då ställer sig lärjungarna frågan ”vem 

är nu denne, vinden och havet lyder honom?” (4:41). De som hade fått veta Guds rikes 

hemlighet (4:11) och som hade fått liknelserna förklarade för sig (4:10, 13-20, 34) förstår inte 

vem denne Jesus är som har makt att stilla stormar.  

Den andra båtresan (6:45-52) kommer, liksom den sista resan, strax efter ett brödunder 

(det första brödundret, i 6:32-44). Jesus skickar iväg lärjungarna ut på sjön och kommer sedan 

gående till dem på vattnet. Även nu var det kämpigt för dem i båten, eftersom de hade motvind. 

När lärjungarna ser honom komma blir de rädda men Jesus lugnar dem, han stiger i båten, och 

vinden blir stilla. De är däremot inte stilla utan λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, ”de var 

                                                 
62 Marcus visar på detta i sin kommentar med hänvisning till Mishna Pesaḥim 3:1 och Jerusalem Talmud Šebiʿit 

8:8 (non vidi), se Marcus 1999a, 507n15. 
63 Ordet för att “att diskutera”, διαλογίζομαι, används totalt sju gånger i Markus (2:6, 8 (2ggr); 8:16, 17; 9:33; 

11:31) och bara om hur en grupp människor på ett negativt sätt funderar över vad Jesus säger, se James R. Edwards, 

The Gospel according to Mark (PNTC), Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans P.C., 2002, 239. 
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utom sig av förundran”.64 I den följande versen ges anledningen till att de förundrades: ”ty de 

hade inte förstått (συνίημι) angående bröden, utan deras hjärtan var förhärdade”. Joseph B. 

Tyson påpekar att detta är en av flertalet gånger som lärjungarna har svårt att förstå vad det är 

som händer och vem Jesus är.65 Sedan förra båtresan har de fått se demoner drivas ut, en kvinna 

med blödningar bli frisk och till och med en död flicka som fick liv igen, de har själva fått makt 

att driva ut demoner och sett hur Jesus försett femtusen med mat. Nu ser de honom gå på vattnet 

men förstår ändå inte vem han är.  

Den sista båtresan, som är huvudfokus för denna analys, föregås av en diskussion med 

fariséer som begär tecken för att sätta honom på prov. Jesus ger dem inget tecken och inte heller 

lärjungarna får något i båten – vilket lärjungarna fått under de andra två resorna. Det lärjungarna 

får är istället en varning och en påminnelse om vad de varit med om. Liksom de andra två 

resorna handlar också denna båtresa om att lärjungarna trots allt de får vara med om inte förstår 

vem Jesus är.66 Brödundren är en stark markering från författaren att Jesus är generös och har 

makt att förse de som följer honom på samma sätt som Gud försåg sitt folk med manna när de 

vandrade i öknen.67 Han är Messias och Guds son, men detta har lärjungarna inte förstått ännu. 

Som läsare vet jag detta ända sedan början (1:1) men lärjungarna förstår det inte förrän i 8:29, 

då Petrus bekänner Jesus som Messias, och då har de fortfarande inte förstått vad det innebär 

att Jesus är Messias (8:31-33).  

Men det är inte helt hopplöst för lärjungarna. Även om Jesu utfrågning är hänsynslös 

finns det ett ord som ger en föraning om att det inte är över ännu. Det är οὔπω, ”ännu inte” som 

används när han frågar οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε, ”har ni ännu inte fattat och förstått något?” 

(8:17) och οὔπω συνίετε, ”förstår ni ännu inte?” (8:21). Även om lärjungarna i nuläget inte har 

något förstånd kommer de kanske få de med tiden. Hur det ska gå till handlar mycket av det 

kommande avsnittet i Markus om (8:22-10:52) och det sparar jag till kommande analys. Nu går 

jag djupare ner i denna text för att undersöka metaforen själv och dess bakgrund hos profeterna 

i den Hebreiska Bibeln. 

                                                 
64 Grekiskan är svåröversatt vilket också syns i att många alternativa läsarter finns till just denna sats för att göra 

den mer lättläst (se NA28, 129n51). En mer ordagrann översättning skulle vara: ”mycket mer än vanligt förundrades 

de inom sig själva”.  
65 Joseph B. Tyson, ”The Blindness of the Disciples in Mark” i Journal of Biblical Literature (JBL) 80:3 (1961), 

261-268, här 262. 
66 Collins 2007, 388. 
67 Att Exodusmotivet lyser igenom i brödundren är det många av kommentarerna som påvisar, se t.ex. Collins 

2007, 322-323, Hartman 2004, 270-273 och Marcus 1999a, 482-486. Se även Rikk E. Watts monografi som 

argumenterar för att Jesus porträtteras i Markusevangeliet som den som person som uppfyller profeten Jesajas 

hopp om ett nytt uttåg (Rikk E. Watts, Isaiah’s New Exodus and Mark (WUNT 88), Tübingen: Mohr Siebeck, 

1997). 
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2.1.1.2.2 Alluderingen på Jer 5:21 och Hes 12:2 

Det är svårt att avgöra exakt varifrån Markus här hämtar sitt material ifrån, eller vilken 

profettext författaren hänvisar till. Texten i Markus har mycket gemensamt med den grekiska 

översättningen, Septuaginta (LXX), av både Hes 12:2 och Jer 5:21. Men tanken på att det 

upproriska folket kallas för blinda för att de inte förstår Guds vilja är troligtvis ännu äldre och 

tydligast i den text som diskuterades i förra avsnittet (Jes 6:9-10). För att få större klarhet i detta 

studerar jag var text för sig och sedan hur Markus text språkligt och innehållsmässigt förhåller 

sig till de texterna som alluderas. 

Den delen av hebreiska texten i Jer 5:21 som möjligen alluderas lyder:  ֶהם ְולֹא ִיְראּו יַנִים ל  עֵּ

עּו ֶהם וְ לֹא ִיְשמ  ְזַנִים ל   ögon [har] ni men ni ser inte, öron [har] ni men ni hör inte”.68 Detta är” ,א 

tidigt i Jeremias profetbok som till stor del utspelar sig i Jerusalem under det att staden faller 

för Babylon och folket deporteras. Kapitel 5 i boken handlar om Guds klagan över sitt folk, det 

folk som gjort sina ansikten hårdare än sten (Jer 5:3) och har förnekat honom (5:12). På grund 

av detta väljer Gud att sända ett annat folk, Babylonierna, mot dem för att de må sluka 

israeliterna (5:15-17). Jer 5:20-31 handlar på olika sätt om israeliternas frånvändhet, v20-25 om 

hur folket inte fruktar Herren, v26-29 om folkets girighet och frossa och v30-31 om folkets 

lögnaktiga ledarskap. I Mark 8:17 frågar Jesus lärjungarna: ”har ni fått era hjärtan förhärdade?” 

och folkets hjärta är ett viktigt tema i Jeremia.69 I Jer 4:4 fick de uppmaningen att omskära 

”förhuden” på sina hjärtan och nu i 5:21 beskrivs folket som om de inte ens har något hjärta: 

ב ין לֵּ  ett dåraktigt folk utan hjärta”.70 Hjärtat ansågs under antiken vara kroppens” ,ַעם ׇסׇכל ְואֵּ

centrum för förståndet och viljan, inte som vi i västerländsk kultur och vår moderna tid gärna 

uppfattar det som centrum för känslor. Jeremia talar alltså om hur folket saknar förstånd i 5:21. 

Detta är just de element som även finns med i Jes 6:9, ett folk med hårda hjärtan, ögon utan syn 

och öron utan hörsel. Att ha ögon utan att se är ett annat sätt att säga att någon är blind. Blindhet, 

dövhet och att vara utan hjärta/förstånd står parallellt i v21 för att tillsammans beskriva folket 

som inte fruktar Herren. Parallellismen är uppenbar: författaren säger samma sak tre gånger för 

att beskriva folkets fruktan.71 Det är alltså tre olika perspektiv för att beskriva fruktan på men 

                                                 
68 Prepositionen ֶהם  .uttrycker här ägarförhållande, ”öron har ni fått”, se Nyberg 1952, 325 ל 
69 Hebreiskans לֵּב, ”hjärta”, förekommer mer än 50 gånger i hela Jeremia (3 gånger i kapitel 5). Några exempel på 

detta är att Guds folk ska bli omskurna i hjärtat (4:4), hjärtat beskrivs som bedrägligt och oförbätterligt och Herren 

rannsakar det (17:9-10), och det är på folkets hjärtan som Gud ska skriva in sin lag (31:33), se William  L. 

Holladay, Jeremia 1 (Hermeneia), Philadelphia: Fortress Press, 1986, 130 och 195. 
70 Negationen ין  som i grunden betyder ”finns inte, existerar inte” kan framför obestämt substantiv, som i detta אֵּ

fall är ב  .hjärta”, översättas med ”utan”. Se Nyberg 1952, 313-314” ,לֵּ
71 Parallellism är vanligt inom hebreisk poesi och kan se lite olika ut. En vanlig form av parallellism utgörs av två 

rader som uttrycker samma sak men använder olika uttryck för att beskriva det (se t.ex. Ps 26:2-10 där varje vers 
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som har mycket gemensamt i det att de ställs upp som en parallellism. Blindhet används i den 

Hebreiska Bibeln ofta som metafor för oförstånd, vilket jag gav exempel på under punkt 1.3, 

Blindhet i antiken. Även om det inte framställs som en metafor här gör parallellismen att läsaren 

lätt kan förstå blindhet, dövhet och oförstånd synonymt och som en metafor för att folket inte 

fruktar Herren. 

Den hebreiska texten i Hesekiels profetbok är mycket lik den i Jeremia; skillnaden ligger 

i två extra infinitiver som beskriver ögonens respektive öronens syfte. Det står: ֶהם ִלְרֹאות יַנִים ל  עֵּ

עּו מֵּ ֶהם ִלְשֹמַע ְולֹא ש  ְזַנִים ל  אּו א   ögon [har] ni för att se men ni har inte sett, öron har ni för att” ,ְולֹא ר 

höra men ni har inte hört” (kursiven anger skillnaden gentemot Jer 5:21). Detta inleder ett 

längre avsnitt i Hesekiel om folkets synder (Hes 12:1-24:27). Hela avsnittet är adresserat till 

folket i exil och en del av första delen av boken kap 1-24 som handlar om domen som nu drabbat 

Guds folk. Här står Hesekiel i kontrast till Jeremia som beskriver den dom som ännu inte 

inträffat. Guds dom uttrycks genom syner för profeten, genom tecken profeten gör inför folket 

och genom domsord och verop. I 12:1-20 annonseras deportationen av folket genom två tecken 

och dess uttydningar (12:3-16, 17-20). I v1-2 ges åt profeten anledningen till annonseringen 

och deportationen, folket är upproriska emot Gud. Att folket är upproriska är ingen ny 

benämning av folket, redan då Hesekiel kallades till profet fick han uppdraget att gå till ית־ בֵּ

 upprorets hus” (2:5).72 Synonymt till att vara ett upproriskt hus framställs i kap 12 att ha” ,ַהֶמִרי

ögon att se med men inget se, alltså att vara blind, men även att ha öron och inget höra, att vara 

döv. Det första tecknet Hesekiel utför ska han göra ינֵּיֶהם  inför deras ögon”, (v3, 4, 5, 6) så” ,ְלעֵּ

att folket nu ska kunna se vad de varit med om och allt detta gör profeten ְוי ְדעּו ִכי־ֲאִני ְיהו ה, ”så 

att de ska förstå att jag [Gud] är Herren” (v15, 16). Även här i Hesekiel är blindhet en metafor 

för oförstånd, problemet är att folket inte känner Gud, det vet inte vem Gud är, och detta likställs 

med att vara blind och döv. Förhoppningsvis kan profetens åskådliggörande av deportationen 

visa för de deporterade vad de varit med om så att de kan börja förstå vem Gud är och vad de 

gjort. 

De två texterna har mycket gemensamt med texten i Jes 6:9-10 och det har föreslagits att 

de är influerade av just denna text.73 Syn, hörsel, oförstånd och förhärdade hjärtan som 

beskrivning av Guds folk är genomgående i alla texterna. Rikk E. Watts påpekar däremot att 

                                                 
består av denna typ av parallellism). I Jer 5:21 är det tre parallella uttryck istället för två, men funktionen är 

densamma, att uttrycka samma sak men med olika perspektiv, inte helt olikt en metafor. 
72 Walter Zimmerli, Ezekiel 1 (Hermeneia), Ronald E. Clements eng. övers., Philadelphia: Fortress Press, 1979, 

269. 
73 Evans 1989, 48-49, Holladay 1986, 195-196 och Zimmerli 1979, 270. 
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oförstånd och förhärdade hjärtan som finns i Jes 6:9-10 saknas i Jer 5 och Hes 12.74 Men i båda 

fallen har han fel: i Jer 5 är hjärtat centralt, vilket jag visade ovan, och även dess funktion som 

centrum för tankar och förstånd. I Hes 12 är oförstånd och det förhärdade hjärtat mindre 

framstående men inte helt saknat. Hes 12:15-16, ”så att de förstår…”, visar att folkets problem 

har med oförstånd att göra och folkets stenhjärta finns även det omnämnt i den nära kontexten 

(Hes 11:19-20) där de får löfte om ett nytt hjärta. Texterna har alltså även dessa teman 

gemensamt men Evans pekar på en nyansskillnad som finns mellan Jesaja å ena sida och de 

andra två å andra sidan; i Jesaja texten är det Gud som genom profetens förkunnelse förhärdar 

sitt folk, i Jeremia och Hesekiel är det folket som själva ställs ansvariga för sina förhärdade 

hjärtan.75 Alla tre uttrycker de att Gud är allsmäktig och Herre över Israel och alla andra folk 

och underliggande i texterna finns även en ton av hopp om att förhärdelsen ska mjukna och 

folket ska upprättas.76 

Hur ser det då ut i Mark 8:18? Den grekiska texten lyder: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε 

καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; ”ser ni inget trots att ni har ögon och hör ni inget trots att ni har 

öron?”77 Den skillnad man direkt ser är att Markus gör en fråga av det till sina lärjungar medan 

profeterna snarare använder det som en beskrivning av folket. Andra språkliga skillnader 

mellan Markus och de andra är dessa: 1) I LXX av Jeremia och Hesekiel står verben, βλέπουσιν 

och ἀκούουσιν, i tredje person medan de i den Hebreiska Bibeln (MT) och i Markus står i andra 

person. 2) Prepositionen med personsuffix; ֶהם  åt dem”, i MT (både Jer och Hes) har tolkats” ,ל 

idiomatiskt i Markus med participet ἔχοντες, ”havandes, trots att ni har”, därav likheten med 

LXX i Hesekiel som har ἔχω, ”att ha”, i indikativform; ἔχουσιν, ”de har”. 3) Markus har inga 

infinitiver som Hesekiel har både i MT och LXX. 4) LXX i Jeremia har ὀφθαλμοὶ (nominativ) 

medan Markus och Hesekiel har ὀφθαλμοὺς (ackusativ). Watts menar att texten i Markus ligger 

närmast LXX i Jer 5:21 som lyder: ὀφθαλμοὶ αὐτοῖς καὶ οὐ βλέπουσιν, ὦτα αὐτοῖς καὶ οὐκ 

ἀκούουσιν, ”ögon har de men ser inte, öron har de men hör inte”.78 Men likheterna med 

Hesekiel är svåra att undvika och därför behöver man även ta den texten i beaktan. Enligt Watts 

gör Markus en så kallad multipel allusion där flera texter anspelas på.79 Alla tre texter från den 

hebreiska bibeln som diskuterats, Jes 6:9-10; Jer 5:21 och Hes 12:2, bör därför tas i beaktan när 

Mark 8:18 ska tolkas. 

                                                 
74 Watts 2007, 172. 
75 Evans 1989, 48-49 och 52. 
76 Evans 1989, 52. 
77 För diskussion av ἔχοντες se nedan punkt 2.1.1.2.3 Blindhet som metafor. 
78 Watts 2007, 172. 
79 Watts 2007, 172. 
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Då blindheten i Jesaja tycks orsakad av Gud, och av folket i Jeremia och Hesekiel, vad 

orsakar lärjungarnas blindhet i Markus? Lärjungarna har ju fått se en hel del och de har hört 

Jesu undervisning, nu borde de förstå vem Jesus är. När det gällde gruppen i 4:12, ”de utanför”, 

är de inte själva ansvariga för sitt oförstånd, det är Jesu liknelser som åstadkommer detta. Men 

i fråga om lärjungarna så är det annorlunda, för de är en del av den grupp som får del av Guds 

rikes hemlighet. Därför kan inte Jesus hållas ansvarig för deras oförstånd, bara de själva. Kan 

det vara så att författaren inte är så förtjust i hur lärjungarna uppfattade Jesus som Messias och 

därför väljer att ifrågasätta deras förstånd? Detta menar Tyson i sin artikel om lärjungarnas 

blindhet, deras uppfattning var att Jesus var en kunglig Messias, medan författaren förstod Jesus 

som en lidande Messias.80 Han menar att evangeliets författare går emot lärjungarna som efter 

uppståndelsen började predika att Jesu uppståndelse var huvudsaken i Jesu Messiaskap. För 

Markus så är det tvärtemot lärjungarna Jesu lidande som är själva huvuduppdraget för honom 

som Messias.81 Framställningen av lärjungarna som oförstående och den mängd av andra goda 

förebilder i evangeliet stöder att det finns något som skaver mellan författaren och lärjungarna.  

Markus använder sig alltså än en gång av material där han tar över blindhet som metafor 

för oförstånd. Denna gång är materialet till stor del från Jer 5:21 men med tydliga anspelningar 

även till Hes 12:2 och Jes 6:9-10. Hos de tre profeterna är det Guds folks som i sitt oförstånd 

och sin förhärdelse inför vem Gud är liknas vid blinda och döva men i Markus är det Jesu 

lärjungar som blir ifrågasatta ifall även de liksom Israels folk är blinda och döva då de inte 

förstår vem Jesus är. 

2.1.1.2.3 Blindhet som metafor 

Inte heller i denna text är det enkelt att förstå hur metaforen, blindhet som oförstånd, fungerar; 

det är möjligen ännu svårare än texten i 4:12. Man kan ställa sig frågan om det överhuvudtaget 

rör sig om en metafor eller inte. Jag utgår ifrån att man kan förstå det som en metafor men vill 

även lyfta fram varför detta kan vara svårt. Den centrala satsen för metaforen är denna: 

ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε, ”ser ni inget trots att ni har ögon?” Detta utgör bildledet. 

Sakledet är däremot svårare att greppa, men jag börjar med bildledet. 

Bildled: Den första delen av satsen, ὀφθαλμοὺς ἔχοντες, ”havandes ögon”, beskriver de 

som frågan riktar sig till, lärjungarna. Ἔχοντες är ett aktivt particip av ἔχω, ”att ha” och att ”ha 

ögon” är synonymt med att säga ”att kunna se”. I 4:12 var beskrivningen av ”de utanför” att de 

var ”seende som ska se”, här beskrivs lärjungarna med en liknande beskrivning, de ”har ögon”. 

                                                 
80 Tyson 1961, 261-266. 
81 Tyson 1961, 266-268. 
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Den andra delen av satsen, οὐ βλέπετε, ”inte ni ser”, är ett negerat presens indikativ av βλέπω, 

”att se”. Eftersom satsen fortsätter med καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε, ”och öron havandes inte 

ni hör?” är även den första delen av meningen en fråga, ”har ni ögon men ser inte?”82 Bildledet 

är alltså en fråga till lärjungarna, ”är ni blinda trots att ni har ögon att se med?” 

Sakled: I 4:12 visade det sig vara en död metafor, att ὄραω/εἴδον hade en flerfaldig 

betydelse. Här i 8:18 används istället βλέπω som inte har samma bredd i betydelse som 

ὄραω/εἴδον. Βλέπω kan ha flera olika betydelser, men ingen av dem har med kognition att göra, 

de är snarare olika sätt att uttrycka perception.83 Därför är det svårt att på samma sätt som i 4:12 

finna ett sakled för en metafor. Vidare kan man inte utifrån satsen i v18a uppfatta blindhet som 

en metafor för oförstånd. För att kunna göra det behöver man höja blicken från satsen och 

jämföra denna fråga med de andra frågorna som Jesus ställer lärjungarna och med författarens 

tidigare bruk av blindhet.  

Sammanlagt ställer Jesus sju frågor: 1) Varför diskuterar ni att ni inte har bröd? 2) Fattar 

ni ännu inte och förstår ni inte heller? 3) Har ni fått era hjärtan förhärdade? 4) Har ni ögon men 

ser inte och öron men hör inte? 5) Kommer ni inte ihåg hur jag bröt till de femtusen... hur 

många? 6) och till de fyratusen… hur många? 7) Förstår ni ännu inte? Den första, femte och 

sjätte frågan kopplar an till brödtematiken. De andra frågorna knyter an till lärjungarnas 

oförstånd som varit uppe flera gånger i evangeliet.84 En tolkningsfråga är om man ska se fråga 

tre, fyra, fem och sju som synonyma frågor. Om man gör detta då kan man se både dövhet och 

blindhet som metaforer här för oförstånd, så även att ha ett förhärdat hjärta. Det är rimligt att 

se frågorna som synonyma, särskilt eftersom blindhet och dövhet redan har använts som en 

sådan metafor (4:12) och detta ställe påminner mycket om 4:12. Även att ha ett förhärdat hjärta 

kan liknas med att vara oförståndig då det använts på så sätt i 6:52. De texter från Hebreiska 

Bibeln (Jes 6:9-10; Jer 5:21; Hes 12:2) som Mark 8:18 alluderar på har en tydligare koppling 

mellan blindhet/dövhet och oförstånd. Detta ger ytterligare underlag för att förstå det hela som 

en metafor.  

Men det är faktiskt möjligt att förstå frågorna, inte som synonyma, utan som kontrastiva. 

Då förstår man dem som att de fångar in olika delar av människans perception och kognition, 

                                                 
82 Semikolon motsvaras i grekiskan av frågetecken i svenskan. 
83 BDAG ger åtta olika betydelser till βλέπω: 1) att se (see), 2) att kunna se (be able to see), 3) att se på/observera 

(look at, observe), 4) att notera/upptäcka (notice, mark), 5) att bevaka/ ha uppsikt över (watch, look to, beware of), 

6) att uppmärksamma (consider, note), 7) att uppfatta/förnimma (percieve, feel), 8) att se på något, vända sig mot 

(looking to, facing), (BDAG, βλέπω, 178-179).  
84 De relevanta ställena för de olika orden genom hela Markus är listade här: Συνίημι: Mark 4:12; 6:52; 7:14 (18); 

12:33. Νοέω: 7:18; (12:30). Καρδὶα πεπωρωένη: (2:68); 3:5; 6:52; (7:21). Βλέπω (15 ggr i Markus) och ὄραω (51 

ggr i Markus), att lägga märke till är: 2:12; 4:3, 12, 24; 6:38; 8:15; 8:22-26; 9:1, 8; 10:46-52; 13:5, 9, 23, 33; 14:62, 

71; 15:39; 16:6-7. Ἀκούω (48 ggr i Markus), att lägga märke till är: 4:3, 9, 12, 13-20, 23, 24, 34; 7:14, 31-37. 
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nämligen intelligens/förnuft (νοέω och συνίημι), emotion (καρδία πεπωρωμένη), syn (βλέπω), 

hörsel (ἄκούω) och minne (μνημονεύω). Enligt denna läsning blir 8:18 helt enkelt en fråga om 

de har svårt att se, inte om de har dåligt förstånd.  

Min slutsats är trots detta, att man bör förstå blindhet som en metafor för oförstånd även 

här i 8:18, med anledning av både hur blindhet använts tidigare, både inom Markus men också 

i det material författaren citerar och alluderar på. Men att förstå det som en metafor är inte 

självklart vilket jag också visat. Utifrån detta menar jag att sakledet utgörs av de andra frågorna, 

framför allt fråga två, ”fattar ni ännu inte och förstår ni inte heller?” och sju, ”förstår ni ännu 

inte?”.  

Interaktion: De båda systemen, bildled och sakled, som utgörs av att inte kunna se och av 

att inte kunna förstå, är i princip desamma som i 4:12. Skillnaden är att de här utgörs av två 

olika ord medan de i 4:12 var två betydelser av samma ord. Interaktionen mellan systemen är 

däremot likadan, det gemensamma för systemen är att de båda är delar i den process som består 

av inhämtning och tolkning av information. Skillnaden systemen emellan är att det ena, 

blindhet, handlar om perception, medan det andra, oförstånd, handlar om kognition. Även här 

finns dövhet med som en metafor för oförstånd. Men till skillnad från 4:12 är det möjligt att 

inbegripa ytterligare ett sinne, känseln, när Jesus frågar om lärjungarna inte kommer ihåg när 

hur många korgar de bar. Med sina sinnen inhämtar (perception) människan information som 

densamme sedan behandlar (kognition) för att kunna tolka och interagera med sin omvärld. 

Utan perception kan det inte finnas någon kognition, men, som jag påpekat tidigare, varken syn, 

hörsel eller känsel utgör hela perceptionen. När Markus använder blindhet som metafor för 

oförstånd sker återigen en förväxling mellan perception och kognition, mellan blindhet som 

funktionsnedsättning och nedsatt tolknings- och slutledningsförmåga.  

Denna gång metaforen används är det lärjungarnas förmåga att förstå och se som 

ifrågasätts, tillhör de också gruppen som är ”utanför”? Är de blinda för vem Jesus är, liksom 

Guds folk var blinda för vem Gud var? Den markering mellan grupperna som målades upp i 

4:12 verkar snävas åt så att även lärjungarna riskerar att bli uträknade. 

 

Lärjungarna har fått vandra med Jesus och se allt vad han gjort, de har fått allt förklarat för sig, 

de har själva fått makt att utföra undergärningar, de har sett och själva fått del av Jesu 

generositet och makt, men trots allt detta har de ännu inte förstått vem Jesus är. På grund av 

deras oförstånd inför Jesu identitet liknas de vid ”de utanför”, de liknas vid blinda och döva. 

Grupperingarna av vilka som är ”med” och ”utanför” är alltjämt otydliga, men det ska snart 



 

31 

 

visa sig att deras lärjungaskap inte varit helt förgäves då Petrus i 8:29 bekänner Jesus som 

Messias. De förstår en del men enligt författaren långt ifrån allt om vem Jesus är. 

2.1.1.3 Sammanfattning 

De båda texterna jag analyserat i denna del av analysen, Mark 4:10-12 och 8:14-21, är båda 

delar av den första halvan av Markusevangeliet som centrerar sig kring Jesu identitet. ”Vem är 

denne mannen?” frågar sig lärjungarna under en båtresa (4:41) och det är just kring denna fråga 

som också analysen har rört sig. Blindhet används i texten som ett sätt att beskriva de som inte 

kan besvara denna fråga på det sätt författaren föredrar. Läsaren har redan fått reda på vem 

Jesus är, detta sägs i bokens första mening (1:1), men många av karaktärerna i boken tycks gång 

efter annan misslyckas med att besvara frågan. 

I den första texten (4:10-12) fann jag att blindhet används som metafor för oförstånd, men 

inte riktigt som en vanlig metafor utan som en död metafor. Detta visade sig genom att 

grekiskans εἴδον, som används i v12, har flera olika betydelser, både ”att se” och ”att förstå”. I 

4:12 är εἴδον negerat och ger då ”att inte se” och ”att inte förstå”. Ordet en flerfaldig betydelse 

och utgör på detta sätt både bildled och sakled i metaforen. I analysen fann jag också att det är 

”de utanför” som beskrivs som blinda/oförstående och ”de som var med” som de som får del 

av Guds rikes hemlighet. Författaren är medvetet otydlig med vilka karaktärer i berättelsen som 

tillhör vilken grupp, men den stora skillnaden mellan grupperna har att göra med inställningen 

till Jesus. 

Vid analysen av den andra texten (8:14-21) var det något svårare att avgöra om blindhet 

har en metaforisk betydelse eller om det faktiskt är en fråga om huruvida lärjungarna har dålig 

syn eller inte. Men utifrån hur blindhet används som metafor för oförstånd och olydnad i de 

texter som alluderas till i 8:18 (Jes 6:9-10; Jer 5:21; Hes 12:2), utifrån de andra frågorna i texten 

(8:17-21) och utifrån hur blindhet används som metafor i 4:12 är en metaforisk förståelse av 

blindhet i 8:18 att föredra framför en bokstavlig. Denna gång är det lärjungarnas 

synförmåga/förstånd som ifrågasätts, därmed riskerar de att själva gruppera sig med ”de 

utanför” som missförstår vem Jesus är. 

När blindhet används på dessa sätt, som metafor för oförstånd, säger man indirekt också 

att personer med synnedsättning förutom en sämre synförmåga även har en sämre kognitiv 

förmåga, de saknar förstånd. Markus porträtterar gruppen av ”de utanför” som blinda (4:12), de 

kan inte tillhöra gruppen som är ”med”, detta vittnar om ett utanförskap där personer med 

funktionsnedsättning inte platsar i den gemenskapen om de först inte blir helade. De fullt 

fungerande, inte de blinda, utgör de ideala efterföljarna och de ideala mottagarna av Jesu 
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person. Genom att Markus använder sig av blindhet som metafor för oförstånd bygger han 

vidare på profeternas synsätt av blindhet och personer med synnedsättning. Om detta synsätt är 

genomgående i Markus återstår att se då två helandeberättelser ska analyseras, denna diskussion 

plockas upp igen i uppsatsens avslutande diskussion.  

2.1.2 Blindhet i helandeberättelser, Markus 8:22-26 och 10:46-52 

Efter den sista båtresan i 8:14-21 kommer en berättelse om hur en blind man blir helad (8:22-

26). Denna kan ses som ett gångjärn, både avslutande och inledande, mellan den första delen 

av Markusevangeliet (1:1-8:26) och den andra delen (8:22-10:52). Denna andra del i boken 

(8:22-10:52) fokuserar på Messias uppdrag, att korsfästas, och hans efterföljares uppdrag. Den 

utspelar sig till en början i och utanför Galiléen (8:22-9:50), sedan i Judéen, på vägen till 

Jerusalem (10:1-52). Delen avslutas med berättelsen om Bartimaios (10:46-52), ytterligare en 

blind man som blir helad. Det är dessa två helande som jag nu kommer analysera, med särskilt 

fokus på hur de blinda porträtteras av författaren. 

2.1.2.1 Markus 8:22-26 

Markus 8:22-26 är en berättelse med en del underliga inslag som gett många bibelforskare 

huvudbryderier. Det jag syftar på är att den blinde blir helad i två omgångar och att denne efter 

den första handpåläggningen ser människor som ser ut som träd. Inget av detta har 

motsvarigheter i andra helandeberättelser i Nya testamentet. 

Sammanhanget texten står i är mitt emellan två stora avsnitt i Markusevangeliet (1:1-8:21 

och 8:27-10:52) och brukar räknas in i endera avsnitt eller ses som ett gångjärn mellan dem. 

Den har mycket gemensamt med den förra delen (1:1-8:21) eftersom den har många likheter 

med helandet av en döv-stum i 7:31-37. Dessutom skulle dessa två helanden på ett snyggt sätt 

rama in brödtemat i 8:1-21 med två exempel där Jesus ger hörsel och syn till dem som ingen 

har. Från 8:18 påminns läsaren om Jesu fråga till sina lärjungar, huruvida de kunde se och höra, 

kanske behövde de också Jesu hjälp till detta likt den döv-stumme och den blinde? Men 

helandet av den blinde kan också läsas som en del av avsnittet som följer (8:27-10:52). Denna 

del avslutas ju med ett helande av den blinde Bartimaios och skulle i så fall ramas in av två 

helanden av blinda. Två exempel på lärjungar som trots sin synnedsättning ”ser” vem Jesus är 

i kontrast till de tolv som under detta avsnitt gång efter annan missförstår Jesus. Collins menar 
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att texten bör läsas både med föregående och med efterkommande avsnitt i åtanke, det är även 

min utgångspunkt.85  

Texten i 8:22-26 är strukturerad som följer: 

v22a Ankomst till Betsaida 

v22b Några leder fram en blind man för att Jesus skulle röra vid denne 

vv23a-25 Jesus rör vid den blinde och helar denne 

v23a Jesus leder ut den blinde ur byn 

v23b Jesus spottar på hans ögon och lägger händerna på honom 

v23c Jesus frågar vad den blinde ser 

v24 Den blinde berättar vad denne ser 

v25a Jesus rör vid den blinde på nytt 

v25b Den blinde får synen tillbaka med råge 

v26 Jesus skickar hem den blinde utan att passera byn 

När båtresan i 8:14-21 är över anländer sällskapet med Jesus och lärjungarna till Betsaida. Där 

kommer man fram till honom med en blind för att Jesus skulle röra vid honom. Jesus tar mannen 

avsides och helar honom. Helandet sker i två omgångar, först med spott86 på den blindes ögon 

och med handpåläggning sedan med ytterligare en handpåläggning.87 Efter att den blinde fått 

synförmåga blir han förmanad att gå hem utan att passera byn och så slutar denna berättelse.88 

I analysen som följer kommer jag först att diskutera den mångfald av begrepp som används som 

har med syn att göra. Efter detta gör jag karaktärsanalysen av den blinde i berättelsen. 

2.1.2.1.1 Finns det olika sätt att se på saken? 

I Mark 8:22-26 används tio olika ord som har med syn att göra. Ett för att beskriva en person 

som inte ser, τυφλός (8:22, 23). Två ord för att beskriva synorganen, ögonen; ὄμμα (v23) och 

ὄφθαλμός (v25). Ett ord används för att beskriva bra syn, τηλαυγῶς (v25). Till sist används 

också fem olika verb för att se; βλέπω (vv23, 24), ἀναβλέπω (24), ὁράω (24), διαβλέπω (25) 

                                                 
85 Collins 2007, 391. 
86 Här påpekar många kommentarer kopplingen till en annan helandeberättelse med spott, nämligen då 

Vespasianus helar en blind man i Alexandria med spott strax innan han blivit kejsare (Suetonius, Kejsarbiografier, 

Vespasianus 7), se t.ex. Collins 2007, 392, Hartman 2004, 265 och Joel Marcus, Mark 8-16 (AYB 27A), New 

Haven: Yale University Press, 2009, 598-599. Eric Eve argumenterar för att Mark 8:22-26 uppkommit på grund 

av denna berättelse och pekar på dess likheter i tillvägagångssätt, med spott, och syfte, att ge bevis på 

kejsarvärdighet resp. visa att Jesus är Messias, se Eric Eve, “Spit in your eye: the blind man of Bethsaida and the 

blind man of Alexandria” i New Testament Studies, 54:1 (2008), 1-17. 
87 Eve föreslår att helandet i två omgångar är ett resultat av senare redaktörer och inte ursprungligt från Markus, 

se Eve 2008, 14. Jag menar att det dubbla helandet mycket väl kan vara ursprungligt, textens centrala placering, 

mitt emellan två stora textavsnitt, och berättelsens tema, blindhet, pekar på att den till sin helhet är konstruerad av 

författaren med eftertänksamhet. 
88 Den grekiska texten har i slutet på 8:26 många alternativa läsarter. Den som NA28 föreslår är: μηδὲ εἰς τὴν κώμην 

εἰσέλθῃς, ”du må inte ens gå in i byn!”. Denna variant (som hittas i 2א, B, L, f1, sys, sa och bopt. א* och W har en 

snarlik variant men μη istället för μηδε) anser Metzger vara äldst (Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on 

the Greek New Testament (2nd ed. 5th printing), Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2002, 84). Ross menar 

däremot att μηδενί εἴπης εἰς τήν κὼμην, ”du ska inte prata med någon i byn!” (denna variant hittas i D och q) är 

en troligare läsning (J.M. Ross, “Another Look at Mark 8:26” i Novum Testamentum, 29:2 (1987), 97-99, här 99). 

NA28 har större underlag för sin variant, både utifrån manuskript och utifrån lectio dificilor, än vad Ross har. För 

en sammanfattning av den pågående diskussionen se Collins 2007, 389-390. 
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och ἐμβλέπω (25). Vilka betydelser ligger i de olika orden och hur förstår man bäst texten 

utifrån dessa?  

Τυφλός, -ή, -όν: Detta är ett adjektiv som kort och gott betyder ”blind”. BDAG listar två 

olika betydelser, dels bokstavligt som att inte ha förmåga att se, att med synorganen inhämta 

information om omgivningen, och dels metaforiskt att inte ha förmåga att kunna förstå.89 När 

τυφλός används här (8:22, 23) är det i den första betydelsen, den bokstavliga, för att beskriva 

en person med blindhet. Många anser dock att mannens blindhet symboliserar lärjungarnas 

metaforiska blindhet, alltså deras oförstånd som nämndes i den föregående texten (Mark 8:14-

21) eller att det symboliserar Petrus som i den efterföljande berättelsen bekänner Jesus som 

Messias (8:27-30).90 

Ὄμμα och ὀφθαλμός: Dessa två är synonymer som båda betyder ”öga”. Det första, ὄμμα, 

är ovanligare och förekommer oftare i poetiska texter än i berättande. Det kan både beteckna 

synorganen men även användas metaforiskt som ett medium till transcendent perception, t.ex. 

τό ὄμμα τῆς ψυχῆς, ”själens öga”.91 Det andra begreppet, ὀφθαλμός, är mycket vanligare, 

särskilt i berättande texter och används främst för att beskriva synorganen men också i olika 

typer av bildspråk, t.ex. ἐν ῥιπῄ ὀφθαλμοῦ, ”i ögats hastighet/på ett ögonblick”, κατ’ 

ὀφθαλμούς, ”enligt ögonen/inför”.92 När ὄμμα och ὀφθαλμός används i v23 och v25 är 

betydelsen i båda fallen en beteckning av den blindes synorgan, ”ögonen”. Båda begreppen 

syftar till att beskriva hela ögat, både ögonglob och ögonlock vilket man i en del språk skiljer 

på.93 Detta innebär att när Jesus lägger händerna på den blindes ögon i v23 och v25 är det 

förmodligen på ögonlocken och inte ögongloberna.  

Τηλαυγῶς: Detta är ett adverb av τηλαυγής som är sammansatt av τῆλε, 

”fjärran/avlägsen” och αὐγή, ”ljus” och betyder ordagrant ”avlägset ljus” och som adverb 

”fjärran lysande”.94 Ordet används dock vanligtvis för att uttrycka när något är 

”synligt/tydligt/skarpt”. Joel Marcus argumenterar för att Markus i 8:22-26 förstår fenomenet 

”att se” som en ljusstråle som går ut ifrån ögat, ut i omvärlden, och när ljusstrålen träffar ett 

objekt så ”ser” man det.95 Detta kallas för ”the extramission theory of vision” och var ett vanligt 

                                                 
89 BDAG: 1) ”blind”, 2) ”incapable of comprehending, blind”, se BDAG, 1021. Se även Louw och Nida 1989, 

281, 385-386. 
90 Se t.ex. Collins 2007, 390-391, 393, France 2002, 323 och Hooker 1991, 197-198. 
91 BDAG: 1) ”eye”, 2) ”eye of the soul”, se BDAG, 705. 
92 Louw och Nida 1989, 97, 644, 717-718. 
93 Louw och Nida 1989, 97. 
94 Joel Marcus, “A Note on Markan Optics” i New Testament Studies, 45:2 (1999b), 250-256, här 252n11. BDAG: 

“plainly, clearly”, se BDAG, 1001. 
95 Marcus 1999b, 250-256. 
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sätt att förstå seendet på under antiken.96 Motsatsen, ”intramission”, liknar hur vi idag förstår 

seende som reflekterade ljusstrålar som tar sig från objekt och in i ögat. Det Marcus menar är 

att författaren inte upprepar sig i onödan, är tautologisk, vilket är en vanlig förklaring av textens 

mångfald av verb för ”att se”.97 Utifrån Marcus tolkning av τηλαθγῶς skulle betydelsen i v25 

vara ordagrann, ”fjärrlysande strålar” som går ut från ögat och landar på objekten som blir 

sedda. Jag återkommer till Marcus tolkning nedan. 

Ὁράω: Detta ord betyder i huvudsak ”att se” men kan ha många alternativa betydelser.98 

I denna text är det i denna betydelse det används när den blinde i v24 svarar Jesus vad han ser: 

”Jag ser (βλέπω) människor, ty som träd ser jag (ὁρῶ) dem vandrandes omkring.” 

Βλέπω, ἀναβλέπω, διαβλέπω och ἐμβλέπω: Gemensamt för dessa ord är stammen, βλέπ-

. Βλέπω används oftast i den enkla betydelsen ”att se”, d.v.s. att använda sin fysiska 

synförmåga. Det kan även användas varnande, ”se upp” (Mark 8:15), eller om att upptäcka 

något, ”lägga märke till/notera” (Mark 12:14).99 I de två fallen βλέπω används i dialogen mellan 

Jesus och den blinde i Mark 8:23-24 är det i dess grundbetydelse, ”vad ser du?” (v23) och ”Jag 

ser…” (v24). 

Ἀναβλέπω består av stammen βλέπ- och prepositionen ἀνά, som vid sammansättning har 

betydelserna ”upp/vid/till/mot/tillbaka/på nytt/igen”, som tillagts före stammen. Detta ger två 

olika betydelser av ἀναβλέπω, ”att se uppåt” eller ”att få/återfå sin syn”. När det används i Mark 

8:24 är det i den andra betydelsen, den blinde får sin syn tillbaka, han blir helad.100 Detta ord 

används också om Bartimaeus när han blir helad i Mark 10:51-52.  

I διαβλέπω är det istället prepositionen διά, ”via/genom/på grund av”,101  som lagts till 

före stammen. Διάβλέπω har två olika betydelser, ”att stirra/titta intensivt/öppna sina ögon” 

eller ”att se tydligt/skarpt”. Marcus föreslår dock en tredje betydelse, ”att se igenom”, vilket 

skulle fungera väl med prepositionens grundbetydelse.102 Detta gör också att det inte blir en 

tautologisk läsning utan bara en mer ingående beskrivning av helandet, en översättning enligt 

Marcus linje skulle vara: ”och hans syn bröt igenom (διέβλεψεν) och han var återställd 

                                                 
96 Marcus 1999b, 251. 
97 Marcus 1999b, 250, se även E. J. Johnson, ”Mark VIII. 22-26: The Blind Man from Bethsaida” i New Testament 

Studies, 25:3 (1979), 370-383, här 379. Ett exempel på en kommentar som förklarar texten som tautologisk är 

Vincent Taylor, The Gospel According to St. Mark (2nd ed.), New York: St Martin’s Press, 1966, 372.  
98 Se analysen ovan av ὁράω, punkt 2.1.1.1.3 Blindhet som metafor. 
99 BDAG: 1) ”see”, 2) ”be able to see”, 3) ”look at, observe”, 4) ”notice, mark”, 5) ”watch, look to, beware of”, 6) 

”consider, note”, 7) ”percieve, feel”, 8) ”looking to, facing”, se BDAG, 178-179. 
100 Johnson 1979, 376-377. 
101 Διά har ytterligare betydelser och funktioner, men dessa är de grundläggande. BDAG: ”via”, ”through”, 

”because of”, se BDAG, 223-226. 
102 Marcus 1999b, 255. 
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(ἀπεκατέστη), och de fjärrlysande strålarna (τηλαυγῶς) [av hans seende] föll på (ἐνέβλεπεν) 

allting”.103 

Ἐμβλέπω är på samma sätt bestående av en preposition, ἐν, i tillägg till stammen. Oftast 

har ἐν betydelsen ”i”, men ”på” eller ”vid” är också möjlig.104 Ἐμβλέπω har två olika betydelser, 

dels ”att se på/att stirra” och dels ”att granska”. Marcus förslag är att ἐμβλέπω har att göra med 

när ljusstrålarna som går ut från ögat träffar ”på” objektet som beskådas.105 

Dessa nio ord som har med syn att göra kan, som jag ser det, tolkas på tre olika sätt:  

1) ”Och han fick synen 

tillbaka och sade: ’Jag ser…’ 

sedan lade han återigen 

händerna på hans ögon och 

han fick synen tillbaka, var 

återställd och såg klart på 

allting.” 

2) ”Och han fick synen 

tillbaka och sade: ’Jag ser...’ 

sedan lade han återigen 

händerna på hans ögon och 

hans syn bröt igenom, och 

han var återställd, och de 

fjärrlysande strålarna av hans 

seende föll på allting 

3) ”Och han fick synen 

tillbaka och sade: ’Jag ser…’ 

sedan lade han återigen 

händerna på hans ögon och 

han öppnade sina ögon, och 

han var återställd, och nu såg 

han klart på allting.” 

 

1) tautologiskt, Markus gör en onödig upprepning. En sådan förståelse av texten är en onödig 

förenkling, det skulle faktiskt kunna vara så att författaren har något mer att säga om helande 

processen än att upprepa sig. 2) Det andra sättet att förstå texten är såsom Joel Marcus gör, att 

utgå ifrån att Markus skriver med en ”extramission theory of vision” och att författaren inte är 

tautologisk. Denna tolkning ligger närmare ordens grundbetydelse, men det är osäkert om man 

kan utifrån texten verkligen kan avgöra vilket synsätt Markus hade på seende som fenomen. 3) 

Ett tredje sätt att uppfatta texten är att förstå ἀναβλέπω som en beskrivning av själva helandet 

”han fick synen åter” och att förstå διαβλέπω och ἐμβλέπω som beskrivningar av hur den blinde, 

nu seende, agerar efter den andra handpåläggningen. Genom att förstå διαβλέπω som ”att öppna 

sina ögon” undviker man att förstå texten tautologiskt och att bestämma vilken typ av synteori 

som ligger bakom Markus ordval.  

En möjlig orsak till Markus mångfacetterade beskrivning av hur den blinde får synen 

tillbaka kan vara för att verkligen uppmärksamma läsaren på vad enligt författarens beskrivning 

händer. Än så länge har inget helande av blindhet skett i evangeliet. Men blindhet har 

                                                 
103 Detta är en översättning av Joel Marcus parafrasering av Mark 8:25: ”And his vision broke through, and it was 

restored, and the far-shining beams of his eyesight fell on all things”, Marcus 1999b, 256. 
104 BDAG: 1), ”look at, gaze”, 2) ”look at, consider”, se BDAG, 321-322. 
105 Marcus 1999b, 256. 
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förekommit som en gränsmarkering mellan de ”utanför” och de ”med”. Nu när ett helande sker 

verkar Markus övertydlig med vad det är som sker. Den blinde är en symbol för de blinda 

lärjungarna som inte förstår vem Jesus är, men Jesus kan ge dem synen åter, och detta säger 

Markus sina läsare med eftertryck. 

2.1.2.1.2 Vem är den blinde mannen i Betsaida? 

Berättandet sker i ett utifrånperspektiv; den som berättar är själv inte del av berättelsen. De 

personer som är med är Jesus och den blinde och även en obestämd grupp människor som leder 

den blinde till Jesus. Den som är mest aktiv är Jesus men även den blinde har stor del i 

berättelsen. Utifrån perspektiv, handling och tal, undersöker jag nu vem den blinde är. 

Perspektiv: Som sagt är hela berättelsen i ett utifrånperspektiv men det finns trots detta 

några ledtrådar till hurdant den blindes perspektiv är. Till att börja med beskrivs han som 

τυφλός, ”blind”, han ser inget. Vidare i berättelsen får läsaren först efter handpåläggningen 

egentligen del av den blindes, numera seende, eget perspektiv. Markus beskriver faktiskt vad 

mannen ser: ”Jag ser (βλέπω) människorna, ty såsom träd ser jag dem (ὁρῶ) vandrandes 

omkring.” Efter den andra handpåläggningen får läsaren ytterligare beskrivning av den blindes 

perspektiv ”han öppnade sina ögon (διέβλεψεν), han var återställd och nu såg han (ἐνέβλεπεν) 

klart (τηλαθγῶς) på allting.”106 Den blinde kan nu öppna sina ögon själv och se sig omkring 

och ser mycket bra. Författaren är till en början snål med beskrivning av den blindes perspektiv, 

men när handpåläggningen skett är beskrivningen generös. 

I inledningen nämnde jag lite problematiken kring att analysera blinda karaktärers 

perspektiv i berättelser eftersom perspektiv i berättelser oftast har med seende att göra. Men att 

delge sig av en specifik karaktärs perspektiv är ett sätt för en författare att hjälpa läsaren förstå 

hur en viss karaktär upplever en situation, och vi upplever oftast situationer med mer än bara 

vad vi ser. Under tiden mannen är blind får läsaren inte del av dennes perspektiv. Hur mannens 

perspektiv på allt som händer runt omkring honom är innan helandet förblir outforskat. Detta 

beror på att författaren inte ger detta utrymme i berättelsen och läsarens identifikation med 

mannens perspektiv på situationen blir bara möjlig om man går utanför texten och själv läser in 

perspektiv. 

Handling: Liksom med perspektiv får den blinde inte agera själv förrän efter den första 

handpåläggningen. Fram till dess är han passiv. Det börjar med att han blir förd (φέρουσιν) till 

Jesus av en okänd grupp, troligtvis några av de som var bosatta i Betsaida. Sedan vädjar de 

(παρακαλοῦσιν) till Jesus i mannens ställe om att han ska bli vidrörd (ἅψηται) av Jesus. Därefter 

                                                 
106 Min översättning enligt diskussion ovan i 2.1.2.1.1 Finns det olika sätt att se på saken? 
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händer något intressant; istället för att röra vid den blinde inför alla andra leder Jesus undan 

honom till avskildhet. Detta skedde också med den dövstumme i 7:33, men här är det ändå viss 

skillnad, ty denne man är ser inte vart de går. John Hull, som själv är blind, berättar att när man 

blir ledd av en annan människa är det enklast om denne går steget före och att man får hålla en 

hand om armbågen eller ett finger vid armbågen.107 Men Jesus tar den blinde i handen när han 

leder honom, detta visar enligt Hull både på att Jesus hjälper den blinde till självständighet, då 

denne får gå bredvid och inte bakom, men också på intimitet snarare än stöd.108 Hulls påstående 

är aningen spekulativt eftersom vi omöjligt kan svara på hur den blinde mannen upplevde det, 

eller hur man vanligtvis ledde personer med blindhet under antiken. Men framförallt får vi från 

författaren ingen hjälp att leva oss in i hur den blinde mannen upplever sättet Jesus leder honom 

på. 

Även om Markus inte ger den blinde utrymme för handling innan handpåläggningen kan 

Jesu beteende gentemot den blinde tolkas som accepterande och stödjande. Men texten är öppen 

även för andra tolkningar. 

Efter handpåläggningen svänger berättelsen, nu får mannen mer utrymme vad gäller att 

agera, han både ser och talar. På samma sätt som med perspektivet är det stor skillnad i handling 

före och efter helandet. Mannen går från att vara passiv till aktiv. 

Tal: Även när det gäller tal är berättelsen för den blinde uppdelad i före och efter 

handpåläggningen. Före är det andra som för hans talan; de vädjar till Jesus i hans ställe. Efter 

handpåläggningen kan mannen däremot tala själv, då han beskriver vad han ser. I slutet av 

berättelsen får den blinde dock sitt tal aningen begränsat. Han blir hemskickad och beordrad att 

inte ens gå in i byn. Det som har hänt får inte spridas. En alternativ läsart till slutet på v26 är: 

μηδενί εἴπης εἰς τήν κὼμην, ”du ska inte tala med någon i byn!”109 Andemeningen i att inte ens 

gå in i byn blir densamma; de andra får inte veta vad Jesus gjort. Skulle den blinde gå in i byn 

hade nog byborna direkt kunnat avgöra om han var seende eller inte, då det är lätt att skilja 

mellan hur en seende person går och rör på sig och hur en blind person ser och rör på sig.110 

Den blinde fick hjälp att tala först, sedan kunde han tala själv, men inte om vad han varit med 

om. 

                                                 
107 Hull 2001, 40. 
108 Hull 2001, 40. 
109 Ross 1987, 99. Se även not 88. 
110 Hull 2001, 38-39. 
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Det är tydligt att den blinde mannen får lite utrymme som en aktiv karaktär i berättelsen 

innan han blir helad från sin synskada.111 Först får läsaren inte alls del av mannens eget tal, 

egna handlingar eller hans egna perspektiv. Efter handpåläggningen får läsaren del av detta. 

Från att vara en blind och, ur berättarens perspektiv, passiv man, blir karaktären en seende aktiv 

man. En karaktär som läsaren får se med, höra tala och agera.  

John M. Hulls två olika förhållningssätt, accepterande och kurerande, till blindhet och 

funktionsnedsättningar är användbart här. Mark 8:22-26 har mer av ett kurerande 

förhållningssätt där situationen för den blinde måste förändras inte genom stöd utan genom 

helande. Det är först när helandet skett som den blinde får bli en agerande och fungerande 

person i berättelsen. Vad som kan nyansera detta förhållningsätt något, är Jesu bemötande och 

bemyndigande av den blinde då han tar honom i handen och ger honom eget utrymme i 

enskildhet. Som symbol för lärjungarnas blindhet är mannen viktig och intressant, men som 

person är det svårt att få ett grepp om mannen. Markus tycks inte vara intresserad av ge mannen 

utrymme för detta. 

 

I Markus 8:22-26 får man som läsare del av en märklig helandeberättelse. Den blinde mannen 

får utgöra en symbol för Jesu lärjungar som inte lyckas förstå vem Jesus är, de är blinda. Men 

Jesus helar den blinde och på samma sätt kommer även lärjungarna att kunna se Jesus. Petrus 

gör det redan i 8:29. Den blinde porträtteras av författaren som passiv fram till dess att han fått 

synen åter och själv kan se klart och tala och handla. Först efter helandet är han kapabel att vara 

en egen person, att vara en fungerande karaktär. Detta visar att Markus har ett kurerande 

förhållningssätt till blindhet utifrån Mark 8:22-26. 

2.1.2.2 Markus 10:46-52 

Den sista av texterna jag analyserar som berör temat blindhet i Markusevangeliet är Markus 

10:46-52. Berättelsen utspelar sig på vägen till Jerusalem utanför den gamla staden Jeriko och 

ses ofta som en berättelse om en exemplarisk lärjunge som kontrasterar de tolv som följde Jesus.  

Sedan den förra helandeberättelsen i 8:22-26 har mycket hänt och materialet är starkt 

förknippat med lärjungaskap.112 De tolv som följer Jesus misslyckas alltjämt att förstå vad Jesus 

                                                 
111 Lite utrymme kan tyckas vara relativt men man kan jämföra med andra helandeberättelser i Markus där den 

som blir helad får mer utrymme; se t.ex. en spetälsk (1:40-45), kvinnan med blödningar (5:25-34) eller Bartimaeus 

(10:46-52). I likhet med helandet här i 8:22-26 finns också andra helandeberättelser som har större fokus på Jesus 

eller andra karaktärer i berättelsen än den som blir helad; se t.ex. Mannen med förtvinad hand (3:1-6), en döv-stum 

man (7:31-37) eller pojken med fallandesjuka (9:15-29). 
112 Författaren har berättat om hur Petrus som den förste av de tolv insåg vem Jesus var, att han var Messias (8:27-

30). Men även om hur Jesus undervisar de tolv om det lidande som väntar i Jerusalem (8:31-33; 9:30-32; 10:32-
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kallar dem till och berättelserna runt i kring undervisningen ger exempel på andra som antingen 

lyckas eller misslyckas med detsamma. Även berättelsen om Bartimaios knyter an till detta 

tema genom att ge läsarna en förebild i gott lärjungaskap.  

Om 8:22-26 var ett gångjärn mellan händelserna i Galiléen (1:16-8:21) och detta avsnitt 

(8:27-10:45) så är berättelsen om Bartimaios på samma sätt en övergångsberättelse mellan det 

föregående avsnittet om lärjungaskap och det kommande, om den sista veckan i Jerusalem 

(11:1-16:8). Berättelsen som följer direkt efter 10:46-52 är berättelsen om hur Jesus rider in på 

en åsna i Jerusalem (11:1-11). Jesus går ut ur Jeriko för att sedan gå in i Jerusalem. 

Strukturen på perikopen 10:46-52 är följande: 

v46 Situationsbeskrivning: plats, karaktärer, problem 

v47-52 Bartimaios och Jesus 

 v47-48 Bartimaios ropar på hjälp och möter motstånd 

 v49-50  Jesus kallar på Bartimaios och han kommer 

 v51 Dialog om problemet mellan Jesus och Bartimaios 

  v51a Jesus: Vad vill du…? 

  v51b Bartimaios: Jag vill… 

 v52a Jesus sänder bort honom helad från sin blindhet 

 v52b Bartimaios ser och följer Jesus 

Jesus och hans lärjungar kommer till och går ut ur Jeriko.113 På vägen ut ur staden får 

Bartimaios, 114 en blind tiggare, höra att Jesus är i närheten och han sätter igång och ropar på 

honom: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”115 Folkhopen som följer Jesus försöker 

tysta honom men Bartimaios ropar ännu högre. Då hör Jesus honom och kallar till sig honom.116 

                                                 
34). Däremellan har undervisning om lärjungaskap getts i flera omgångar (8:34-9:1; 9:33-50; 10:13-16, 23-31, 35-

45) och även undervisning av annat slag (10:1-12). Markus har också delgett läsarna om tre märkliga berättelser. 

I den första får tre lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes, följa med Jesus upp på ett berg och han förvandlas i 

härlighet inför deras ögon (9:2-13). När de kommer ner från berget och möts de av lärjungar som försöker att 

hjälpa en pojke att bli frisk från sin fallandesjuka (9:14-29). I den tredje möter följet en man som ville vinna evigt 

liv men inte kunde leva upp till de krav som lärjungaskapet krävde av honom, att sälja allt han ägde (10:17-22).  
113 Den något klumpiga inledningen i perikopen, Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ. Καὶ ἐκπορευομένου, ”och de kom till 

Jeriko och han gick ut…” (10:46), pekar på att materialet inte är helt genomarbetat av Markus och just kring 

redaktionen av denna text debatteras det en hel del. Earl S. Johnson menar t.ex. att en del av ordvalen är ovanliga 

för Markus, såsom ὄχλου ἱκανοῦ, ”en större folkhop”, eller ὀ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος, ”Timaios son, Bartimaios”, 

se Earl S. Johnson, ”Mark 10:46-52: Blind Bartimaeus” i Catholic Biblical Quarterly (CBQ), 40:2 (1978), 191-

204, här 193. Se även Wendy J. Cotter som ingående behandlar redaktionen i texten, Cotter, Wendy J., The Christ 

of the Miracle Stories: Portrait Through Encounter, Grand Rapids: Baker Academic, 2010, 43-53. 
114 Ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος, ”Timaios son, Bartimaios” är formuleringen i texten som kan tyckas aningen 

bakvänd. Oftast när Markus använder arameiska brukar han ge en grekisk översättning efteråt (t.ex. Mark 5:41; 

7:34) och inte före som i detta fall. Bartimaios kommer från arameiskan och kan betyda ”son av den orene”, men 

grekiskans son av Timaios betyder raka motsatsen, ”son av den värdige”. Collins föredrar tolkningen att Markus 

här gör en ordlek genom att anspela på en dubbelhet i hans namn, men något egentligt svar på dilemmat kommer 

man inte åt, se Collins 2007, 509. Märkbart är också att Bartimaios är den ende namngivne som blir helad i 

Markusevangeliet. 
115 Med sitt rop: ”Davids son!” blir Bartimaios något av en profet. Som blind är han den förste som ser och kallar 

Jesus för vad folkskarorna i Jerusalem senare kallar Jesus då han rider in i staden (11:10), se Collins 2007, 510. 
116 Paul J. Achtemaier föreslår att berättelsen, 10:46-52, kan formbestämmas som en kallelseberättelse snarare än 

en helandeberättelse, se Paul J. Achtemeier, ”’And He Followed Him’: Miracles and Discipleship in Mark 10:46-

52” i Semeia, 11 (1978), 115-145. Cotter menar motsatsen att det är en typisk helandeberättelse, även om Jesus 

kallar fram Bartimaios (v49) så skickar han sedan iväg honom (v52), se Cotter 2010, 55. 
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Bartimaios tar sig då fram till Jesus och får frågan: ”vad vill du att jag skall göra för dig?” Han 

svarar att han vill ha synen åter. Med synen tillbaka blir han ivägskickad med orden: ”gå, din 

tro har räddat dig”. Bartimaios går inte iväg utan följer Jesus på vägen.  

Genom denna berättelse demonstreras Guds rikes närvaro i Jesu person som den smorde, 

Davids son. I helandet av en blind och samtidigt fattig uppfyller Jesus några av de löften om 

Israels befrielse som finns i Jesaja där befrielse från blindhet och förtryck går hand i hand (Jes 

29:18-19; 35:4-7; 42:6-7). Jag ska nu undersöka den närmast föregående kontexten innan jag 

går vidare till karaktärsanalysen av Bartimaios. 

2.1.2.2.1 Den minste och den störste, den siste och den förste 

Inom den närmare kontexten som föregår berättelsen om Bartimaios finns ett antal trådar som 

berättelsen plockar upp och gensvarar mot. Det är dels en karaktär som kontrasteras av 

Bartimaios och dels undervisning om tjänarskap och ledarskap som Bartimaios blir ett exempel 

på. 

Det första jag vill lyfta fram är berättelsen om den rike mannen i Mark 10:17-22. En man 

springer fram till Jesus, faller på knä och säger: ”Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna 

evigt liv?” Jesus svarar då med att citera några av de tio budorden och mannen svarar att han 

redan uppfyller dem. Då blir Jesu uppmaning till honom att han ska sälja allt han äger och ge 

åt de fattiga, och att sedan följa Jesus. Mannen går därifrån bedrövad, för han ägde mycket. Den 

rike mannen och Bartimaios kontrasterar varandra på flera sätt: 

 Handlingsmönster Attribut Vem ska verka? 

Den rike mannen 

(10:17-22) 

Faller på knä inför 

Jesus (v17). 

Uppmanad att följa 

men går därifrån 

(vv21-22). 

Äger mycket (v22). Frågar Jesus vad han 

ska göra (v17). 

Bartimaios  

(10:46-52) 

Springer upp inför 

Jesus (v50). 

Uppmanad att gå 

men följer. 

Är tiggare och äger 

litet, troligtvis inte 

mer än manteln han 

lämnar (v46). 

Jesus frågar 

Bartimaios vad Jesus 

kan göra för honom 

(v51).117 

Kontrasterna mellan Bartimaios och den rike mannen är ofrånkomliga och ger en positiv och 

en negativ förebild i lärjungaskap. Den sistnämnda skillnaden berättelserna emellan för oss 

vidare till nästa text (23-31), om vem det är som verkar räddningen. 

I efterdyningarna av mötet med den rike mannen säger Jesus till sina lärjungar: ”Hur svårt 

blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” (v23). De blir bestörta och när 

                                                 
117 Vad Jesus kan göra frågar han också Jakob och Johannes när de kommer fram till honom för att få ställa en 

fråga och ber om att få sitta bredvid Jesus i hans härlighet (vv35-37). 
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Jesus upprepar den retoriska frågan och lägger till liknelsen om kamelen och nålsögat svarar 

lärjungarna: ”Vem kan då bli räddad (σῴζω)?” (v26). Då blir Jesu svar till dem: ”För människor 

är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” (v27). Samtalet med 

lärjungarna fortsätter då Petrus vill påminna om att de ju faktiskt hade lämnat allt för att följa 

(v28). Jesu svar till Petrus är att bejaka alla som lämnar allt och avlutar med att säga ”många 

som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist.” (v31).118 Den rike mannen 

förmådde inte själv bli räddad, inte heller Bartimaios, men Jesus kunde göra något för honom. 

Så blir Bartimaios, en tiggare som till synes är sist den förste som kallas räddad (σῴζω) efter 

detta uttalande.119  

När samtalet är över kommer en ny berättelse. Markus skriver då om den tredje 

förutsägelsen om människosonens lidande och markerar även att de nu började gå upp mot 

Jerusalem (v32-34). Jesu uppdrag som Messias är att lida, dö och uppstå, men lärjungarna har 

fortfarande svårt att förstå det. När Jakob och Johannes frågar om platserna närmast Jesus får 

de en motfråga: ”Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag 

döps med?” (v38). De svarar ja och Jesus bekräftar att de ska få dricka och döpas med honom, 

alltså lida och dö, men att de inte får sitta bredvid honom (vv39-40). Då de tio andra hörde talas 

om detta blir de förargade och Jesus samlar dem då för att än en gång försöka ge dem en bild 

av hur lärjungarna är kallade att följa: ”ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina 

folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor 

bland er skall vara de andras tjänare och den som vill vara den förste bland er skall vara allas 

slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen 

för många.” (vv42-45).  

Även om lärjungarna har svårt att förstå varför Jesus måste dö så är de fortfarande med 

honom. De har lämnat allt för att följa (v28). Och två av dem är beredda att dela det lidande 

och den död som väntar Jesus i Jerusalem (v39). På samma sätt som de tolv lämnar Bartimaios 

det han har och på samma sätt vill han följa Jesus på vägen, i kontrast till den rike som varken 

lämnar eller följer. Men i berättelsen om Bartimaios finner vi ingen förargelse, rädsla och bävan 

inför det som stundar, vilket de tolv bär på. För honom är situationen redan svår, han var ju 

                                                 
118 Intressant är, vilket James A. Kelhoffer påpekar, att Markus inte ger Petrus och de andra lärjungarna större 

legitimitet i deras självuppoffrande. Istället för att säga, ”ni som har lämnat…” svarar Jesus ” var och en som 

lämnat…”, och bräddar därmed legitimeringen av lärjungarnas lidande till att bli mer allmän. Se James A. 

Kelhoffer, Persecution, Persuasion and Power: Readiness to Withstand Hardship as a Corroboration of 

Legitimacy in the New Testament (WUNT 270), Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, 199. 
119 Σῴζω har förutom betydelsen ”rädda” (save/rescue) även  en medicinsk betydelse; ”bota/hela” eller ”rädda från 

sjukdom” (save/free from disease), se BDAG 982. I 10:52 har det en dubbel betydelse, Bartimaios blir medicinskt 

sett botad från sin blindhet men samtidigt anspelar texten på lärjungarnas tidigare utrop (10:26). Där det handlar 

om att bli räddad i en vidare bemärkelse, till evigt liv, d.v.s. den räddning som den rike går miste om. 
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tiggare, och han motarbetas i sin strävan efter att bli hörd av Jesus. Detta tycks Bartimaios 

strunta i och fortsätter att ropa om förbarmande. Därför är Bartimaios här en starkare förebild 

än de tolv.  

Bartimaios är ett bra exempel på hur författaren hellre använder mindre karaktärer som 

förebilder än de tolv som var med Jesus. Som jag nämnde ovan (2.1.1.2.2 Alluderingen på Jer 

5:21 och Hes 12:2) kan detta vara på grund av en underliggande konflikt mellan Markus och de 

tolv som består i skilda uppfattningar om vad för slags Messias Jesus är, en kunglig eller en 

lidande.120 Men att författaren använder sig av blindhet som ett tema och blinda karaktärer som 

förebilder och objekt för Jesu helande pekar på att det inte är kört för lärjungarna, blinda kan få 

synen tillbaka. Lärjungarna kan bli seende om de är villiga att acceptera och följa en lidande 

Messias istället för en kung. 

2.1.2.2.2 Vem är Bartimaios? 

Berättelsen sker i tredje person, i ett utifrånperspektiv. Platsen är vid vägen ut från staden Jeriko. 

De personer som är med i berättelsen är Jesus och Bartimaios som huvudpersoner och 

lärjungarna och en stor folkhop som biroller. Det ska visa sig att Bartimaios är, i kontrast till 

många andra som blir helade i evangelierna, en mycket aktiv karaktär, både före och efter 

helandet sker, ja kanske mer före än efter. 

Perspektiv: Bartimaios är blind, vilket betyder att vi inte kan få del av vad han ser, men 

vi kan få del andra sinnen, såsom hörsel, och det får vi i 10:47. Ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ 

Ναζαρηνός ἐστιν, ”hörandes att det var Jesus Nasarén…” Bartimaios hör att det är Jesus som 

kommer. Markus svarar inte på om det faktiskt är Jesus själv Bartimaios hör, såsom i den 

parallella berättelsen hos Matteus (Matt 20:30), eller om han hör folkhopen som kommer med 

Jesus, så förklarar Lukas det i sin version av berättelsen (Luk 18:36-37). Det troligaste är att 

han hör både folkhopen omkring Jesus och Jesus själv, men tydligt är att det är Jesus som är 

fokus för hörandet i Bartimaios perspektiv. Att Bartimaios beskrivs som en karaktär som hör 

Jesus är intressant eftersom Jesus ofta har uppmanat sina efterföljare till detta (Mark 4:3, 9, 23-

24, 33; 7:14; 12:29).121 Men det är också av intresse att vi faktiskt får del av den blindes 

perspektiv. I den förra berättelsen (Mark 8:22-26) fick läsaren bara del av den blinde mannens 

perspektiv först efter han fått synen åter. Hörsel är det perspektiv man som läsare oftast får del 

av när det gäller berättelser om personer med synnedsättning (t.ex. Profeten Achia i 1 Kung 

                                                 
120 Tyson 1961, 268. En sådan konflikt kan inte bestyrkas med andra källor, därför vill jag påminna om att Tyson 

endast ger en möjlig lösning på den dissonans som i Markusevangeliet är uppenbar mellan författaren och de tolv. 
121 Mark 4:3, 9 ”Hör!... Hör, du som har öron att höra med.” 23-24 ”Hör du som har öron att höra med. Och han 

sade till dem: ’Ge akt på det ni hör.’” 7:14 ”Hör på mig allesammans och försök att förstå.” 12:29 ”Hör Israel…” 
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14:6 eller Paulus tillfälliga blindhet i Apg 9:4), men även känseln är viktig (t.ex. Isak i 1 Mos 

27:21-22). Bartimaios hör Jesus innan han har bett att få synen tillbaka. I slutet av berättelsen 

får vi veta att han får synen tillbaka och kan se, men läsaren får aldrig reda på vad han ser. 

Handling: Bartimaios är en aktiv karaktär i texten. Han sitter vid vägkanten och tigger. 

När han hör Jesus komma börjar han att ropa högt på honom, två gånger ropar han. Då han blir 

tillkallad kastar han av sig sin klädnad, springer upp och kommer till Jesus. De första 

handlingarna berättar vad Bartimaios gör för att överleva dagen, han är en tiggare, det är också 

det han håller på med när Jesus och folkhopen kommer förbi. För blinda var tiggeri en vanlig 

sysselsättning under antiken, särskilt om man inte hade någon familj eller vänner som kunde 

stötta en, likt mannen i Betsaida, han hade folk i kring sig som hjälpte honom (Mark 8:22).122 

Huruvida Bartimaios tvingas tigga på grund av att han är utstött eller något annat svarar inte 

texten på, men han måste företräda sig själv.  

De efterföljande handlingarna som Bartimaios ligger bakom är att först få Jesu 

uppmärksamhet och sedan ta sig till honom. Han ropar med hög röst efter Jesus, eftersom han 

inte kan följa efter honom måste han höja rösten för att överrösta folkhopen. Som tiggare hade 

han lägre status, och borde inte tilltala Jesus på så sätt och blir därför tillsagd att vara tyst. Men 

Bartimaios trotsar de sociala konventionerna och ropar ännu högre.123 När han sedan blir 

tillkallad tar han sig fram till Jesus på egen hand med väldig fart, ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν 

Ἰησοῦν, ”uppspringandes kom han till Jesus” (10:50). I mötet med Jesus talar Bartimaios, han 

ser och han följer. Det sistnämnda är lite intressant eftersom det motsäger vad Jesus befallde 

honom att göra. Jesus befaller honom att gå bort, ὕπαγε, men Bartimaios följer efter istället.  

Tal: I berättelsen har Bartimaios tre repliker. De två första är då han ropar på Jesus från 

vägkanten. Det var säkert inte ovanligt att tiggare var påträngande och ibland också högljudda, 

så folkhopen söker få tyst på honom. Vad läsaren vet är dock att det epitet Bartimaios väljer att 

kalla Jesus vid, ”Davids son”, ironiskt nog är en titel som stämmer med vem Jesus enligt 

författaren är. Detta är något som inte folkhopen uppfattar. Men Bartimaios trotsar dem och 

ropar än en gång och då börjar läsaren, om inte förr, förstå att det ligger något i vad Bartimaios 

kallar Jesus.124  

Jesus stannar till för att kalla på honom och han frågar Bartimaios ”Vad vill du att jag ska 

göra för dig?” Bartimaios får själv svara honom, och han säger: ”Min herre, gör så att jag ser.” 

Inte bara får vi del av denne karaktärs perspektiv och handlingar, vi får också höra hans röst 

                                                 
122 Cotter 2010, 59. 
123 Cotter 2010, 65. 
124 Se ovan, not 115. 
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och får del av hans vilja och förståelse av vem Jesus är. Allt vad han säger handlar om vem han 

uppfattar att Jesus är; Davids son och sin herre, och vad han själv önskar, ett förbarmande, 

synen åter. Men Bartimaios får inte bara synen åter, han blir också kallad för räddad (σῴζω).125 

Bartimaios är en högst intressant karaktär för Markus. Här har vi en blind karaktär som 

får vara en av de starkaste förebilderna för läsaren i hela evangeliet. Han är en av de minsta som 

får bli först i kontrast till den rike mannen och han får del av Guds omöjliga räddning. Men 

framförallt han ”ser” vad lärjungarna inte ”ser”, vem Jesus är. Bartimaios blindhet blir ett 

litterärt verktyg, ironi, som Markus använder sig av för att visa för läsarna hur viktigt det är att 

rätt förstå Jesus. De tolv som följer med Jesus under vägen till korset missförstår gång efter 

annan vem Jesus är och varför han måste dö, de förstår inte att Jesus är en lidande Messias. 

Men om man som Bartimaios förstår vem Jesus är och är beredd att följa honom till lidandet 

och döden (8:35), då kan man som Bartimaios få kallas för räddad.126 

Det sätt som Markus här använder blindhet på påminner läsaren om de gånger blindhet 

används som metafor för oförstånd eftersom det handlar just om detta även här, att förstå och 

följa Jesus. Om man ska ta in de två förhållningssätten gentemot blindhet, kurerande och 

accepterande, så är denna berättelse mycket svårare att bestämma än den förra. Ser man till hur 

Markus behandlar Bartimaios som karaktär, som är aktiv och en god förebild, är det ett 

accepterande förhållningssätt som framträder. Men det sker trots allt ett helande som kan peka 

på ett kurerande förhållningssätt. Jesu bemötande och bemyndigande av Bartimaios väger dock 

över för ett accepterande förhållningssätt. Markus låter Bartimaios själv besvara vad som är 

hans önskan, Jesus lämnar över bollen och Bartimaios väljer själv. 

För att komplicera det hela ytterligare kan man låta sig bli påmind om att det är författaren 

som lägger orden i Bartimaios mun då han svarar Jesus. Det vore intressant att veta vad en 

person med blindhet skulle svarat på en liknande fråga idag. Hull kommenterar: ”Nowadays, 

the blind person would have said, ’Get me some computer training and a job with a firm which 

has a decent equal opportunities policy’, but this story is not set in the modern world.”127 

Symboliken som Bartimaios blindhet får utgöra, är en symbolik för och av personer med 

synförmåga. Att återfå synen torde vara något av det största man kan få om man är blind, enligt 

seende personers förståelse av blindhet. Men vad skulle då personer med blindhet svara om 

Jesus frågade dem? Som seende antar man lätt att syn är bättre än inte syn och att alla med 

synnedsättning självklart vill ha tillbaka sin syn, man ser sig själv som normen. Men det är den 

                                                 
125 Se ovan, not 119. 
126 Collins 2007, 511. 
127 Hull 2001, 44. 
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seendes perspektiv och inte den synnedsattes. Vilket dennes perspektiv är har inte jag 

befogenhet att svara på då jag själv tillhör gruppen av seende. Men då inte synnedsatta 

åsiktsmässigt är en homogen grupp och säkerligen inte delar en gemensam inställning till sin 

funktionsnedsättning blir svaren olika. Kanske några skulle svara ”ge mig synen åter”, men inte 

alla. 

 

I Markus 10:46-52 berättas om den blinde Bartimaios som får synen åter. Han presenteras som 

en aktiv karaktär och en stark förebild för läsaren i det att han förstår vem Jesus är och följer 

honom. Markus använder blindhet som ett ironiskt grepp för att visa på det sanna lärjungaskapet 

som finns hos Bartimaios vilket bygger vidare på författarens bruk av blindhet som metafor för 

oförstånd. Berättelsen blir också en stark avslutning på Jesu verksamhet i Galiléen och Judéen 

där den minste, som är fattig och blind, får blir räddad och först vilket blir en bild för Guds 

rikes närvaro i Jesus som svarar emot förhoppningarna ifrån Jesaja 29:18-19; 35:4-7; 42:6-7. 

Författarens förhållningssätt gentemot blindhet är utifrån porträtteringen av Bartimaios ett 

accepterande förhållningssätt. 

2.1.2.3 Sammanfattning 

De två helandeberättelser som nu har analyserats (Mark 8:22-26; 10:46-52) är båda delar av 

den andra delen av Markusevangeliet som centrerar sig kring ”en korsfäst Messias”, om Jesu 

uppdrag och lärjungarnas efterföljelse. Två karaktärer porträtteras i dessa texter som blinda och 

båda blir helade från sin blindhet. De står båda i kontrast till de tolv som nu vet vem Jesus är 

men inte förstår hans uppdrag. De uppfattar Jesus som en kunglig Messias, medan författaren 

uppfattar honom som en lidande Messias. Blindhet används som ett ironiskt grepp för att 

kontrastera mot de seende men samtidigt ”blinda” lärjungarna.  

I analysen av den första texten (8:22-26) var resultatet att blinde porträtteras som en 

passiv karaktär före helandet och som aktiv karaktär efter att synen är tillbaka. Den blindes 

perspektiv, handlingar och tal är frånvarande i berättelsen fram till dess att helandet skett. Detta 

visar på ett kurerande förhållningssätt gentemot blindhet, där blindhet uppfattas som något 

negativt som man behöver befrias ifrån. 

Analysen av den andra texten (10:46-52) gav ett annat resultat, här porträtteras den blinde 

som en mer mångsidig person som även utgör en förebild för läsaren. Bartimaios är aktiv i 

texten och läsaren får del av hans perspektiv, handlingar och tal, både före och efter helandet 

har skett. Denna positiva skildring visar på ett accepterande förhållningssätt gentemot blindhet 

där den blinde karaktärens vilja går före att en förändring ska ske. 
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De skilda resultaten vittnar om att författaren inte är fullt medveten om hur olika synen 

på blindhet är i de traditioner som ligger bakom de två olika helandeberättelserna. Den ene ger 

en negativ syn på blindhet och den andra mer eller mindre positiv syn på blindhet. Oavsett om 

det är ett medvetet drag eller inte fortsätter Markus att använda sig av blindhet som ett tema för 

att med helandeberättelserna ironisera över de tolv lärjungarnas och andra karaktärers 

metaforiska blindhet i berättelsen. Markus tar över det sätt att se på blindhet som profeterna 

Jesaja, Jeremia och Hesekiel har, att blindhet går utmärkt att använda som metafor för 

oförstånd, och då indirekt att personer med synnedsättning även skulle ha en nedsatt kognitiv 

förmåga, sakna förstånd. 

2.2 Diskussion 

De fyra texterna har nu analyserat var för sig och det är dags att ta tag i resultatet från analysen 

och se hur det bidrar till ett svar på mina frågeställningar; 1) Hur presenteras Markusevangeliets 

syn på blindhet i Markus 4:10-12; 8:14-21, 22-26 och 10:46-52? 2) Hur bidrar 

Markusevangeliets syn på blindhet till den nutida vetenskapliga diskursen disability studies och 

hur kan vi tolka Markusevangeliets syn på blindhet idag? Jag tar frågorna var för sig och 

sammanställer sedan svaren under punkt 2.2.3 Slutsatser.  

2.2.1 Markus syn på blindhet 

Analyserna jag gjort av de fyra texter i Markusevangeliet som berör blindhet ger ett tämligen 

spretigt resultat. I den första texten (Mark 4:10-12) används blindhet som en metafor för 

oförstånd. Här är synen på blindhet i stort sett övertagen från Jesaja (se Jes 6:9-10), då det 

används på liknande sätt för att med bildspråk beskriva något negativt hos en grupp, att de inte 

förstår. I Jesajas fall var det Israels folk och i Markus fall ”de utanför”. Blindhet blir en bild för 

gruppens oförmåga att förstå vem som är Gud/vem Jesus är. Denna bild är något skev i min 

mening då en människas förmåga att förstå, kognition, inte enbart har med hur pass bra 

synförmåga en människa har. Synförmågan hos är människa utgör bara en del av människans 

perception och påverkar då bara delvis människans kognition. 

Den andra texten (Mark 8:14-21) använder på samma sätt blindhet som en metafor för 

oförstånd, likaså i linje med Jesaja och de andra profettexterna den alluderar till (Jer 5:21; Hes 

12:2). Men möjligheten finns att tolka Jesu fråga till lärjungarna, ”har ni ögon men ser inte?” 

(Mark 8:18), bokstavligt, att han faktiskt frågar dem om deras synförmåga. De övriga frågorna 

av Jesus (Mark 8:17-21), och de ord han använder (συνίημι, καρδὶα πεπωρωμένη) påminner 
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dock läsaren om andra tillfällen då blindhet eller oförstånd använts (Mark 4:12, 13; 6:52; 7:14, 

18) och detta pekar på att författaren använder blindhet som en metafor på nytt. Därför använder 

författaren än en gång en något skev bild då Jesus ifrågasätter lärjungarnas förmåga att förstå 

vem Jesus är. 

I den tredje texten (Mark 8:22-26) möts läsaren av en berättelse där Jesus helar en blind 

man i Betsaida. Mannen är en symbol för lärjungarnas påstådda blindhet och helandet visar att 

det finns hopp också för de som ännu inte förstått vem Jesus är. Den blinde porträtteras som 

passiv under tiden han är blind, han blir ledd till Jesus (Mark 8:22), andra för hans talan (v22) 

och Jesus leder honom till enskildhet (v23). Efter att mannen har fått synen tillbaka (v24) blir 

karaktären aktiv, han talar (v24) och han ser (vv24-25). Författaren har en kurerande syn på 

blindhet snarare än en accepterande. Helandet av den blinde används av författaren för att visa 

på hur Guds rike är närvarande i Jesus. Blindhet förstås här bäst som en orättvisa den blinde 

behöver befrias ifrån. 

Den sista texten (Mark 10:46-52) är även den en berättelse som handlar om hur Jesus 

helar en blind man, Bartimaios. Bartimaios porträtteras något annorlunda än mannen i Betsaida. 

Han är en aktiv karaktär även när han är blind, läsaren får del av hans perspektiv (10:47), hans 

handlingar (vv46, 50) och hans tal (vv47-48, 51). I och med helandet ser Bartimaios, är räddad 

och följer Jesus på vägen (v52). Här är författarens syn på blindhet accepterande snarare än 

kurerande, eftersom Bartimaios redan som blind är en förebild i lärjungaskap för läsaren i 

kontrast till de tolv. Författaren utnyttjar blindhet som ett ironiskt grepp, de tolv är seende men 

otillräckliga, Bartimaios är blind men hans tro är tillräcklig.  

Markus syn på blindhet är således svår att beskriva som en syn på blindhet. Tydligt är att 

författaren medvetet använder blindhet som ett ironiskt grepp för att beskriva oförstånd och 

utanförskap. Men det är inte blindhet i sig som verkar vara problemet hos de ”utanför” utan 

deras oförmåga att förstå vem Jesus är. När två karaktärer senare blir helade från sin blindhet 

blir de en bild för lärjungarnas oförmåga att förstå vem Jesus är och en kontrast till deras 

oförmåga att följa Jesus på hans väg till korset. Men att de blir helade ger också läsaren hopp 

om att det ännu inte är för sent för lärjungarna att själva kunna se. 

Jesaja har till stor del påverkat hur Markus ser på blindhet och hur han använder sig av 

det som ett litterärt grepp. Hos Jesaja är blindhet en bild för Israels folks oförmåga att förstå 

vem deras Gud. Det finns dock hopp för folket som är under förtryck; befrielse från blindhet, 

fattigdom och förtryck under andra folk, finns det flera löften om hos profeten (Jes 29:18-19; 

35:4-7; 42:6-7). Blindhet är därför något negativt som folket lider under och behöver befrielse 
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från. Blindhet uppfattas som något otäckt och förringande vilket bidrar till marginaliserande 

och fjärmande av personer med synnedsättning. 

Markus tar över Jesajas sätt att använda blindhet och tar omedvetet även över densammes 

syn på blindhet. Blindhet är något man behöver befrias ifrån för att kunna höra hemma i Guds 

rike. Hos Markus finns dock sådant som nyanserar denna syn på blindhet. Det första som 

nyanserar denna bild är Jesu närvaro, omsorg och intimitet med de blinda karaktärerna. Den 

blinde i Betsaida tar han i handen när han leder ut honom ur byn. När Jesus möter Bartimaios 

frågar han vad Bartimaios vill att han gör för honom. Det andra som nyanserar denna syn på 

blindhet är hur Bartimaios porträtteras som en stark och agerande karaktär, som i sin iver över 

att få förbarmande blir en blind förebild för läsaren.  

Synen på blindhet, med en blandning av fascination och förfäran, som Markus delar med 

Jesaja delar de även med många andra under antiken.128 Det är en syn som gör att personer med 

blindhet blir något främmande, något mer eller annorlunda än det normala, vilket i sin tur kan 

leda till utanförskap och marginalisering i samhället. Men i jämförelse med annan litteratur 

inom den Hebreiska Bibeln och Nya Testamentet är Markus samtidigt ganska ensam om att ge 

en positiv bild av blindhet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den syn på blindhet som presenteras i Markus kan bidra 

till att marginalisera och fjärma vad blindhet är och blinda personer. Detta nyanseras dock något 

av porträtteringen av Bartimaios där en mer inkluderande syn av blindhet och personer med 

blindhet presenteras. 

2.2.2 Disability studies i möte med Markus syn på blindhet och 

hermeneutiska reflektioner 

Markus syn på blindhet kan bidra till disability studies på framförallt två sätt. Dels i samband 

med hur vi konstruerar vår moderna syn på blindhet i antiken och i Nya testamentet och dels i 

problematiken kring att använda blindhet som en metafor. 

När det gäller det första menar jag att Markus syn på blindhet kan hjälpa när man söker 

förstå och beskriva hur blindhet och funktionsnedsättningar historiskt sätt beskrivits och 

bemötts i vidare perspektiv under antiken. Markus gör ett medvetet drag när han plockar in 

blindhet som ett tema i sin berättelse, men han är inte medveten om den disparata synen på 

blindhet som framförallt de två helandeberättelserna visar. Markus både förstärker en negativ 

                                                 
128 Se under punkt 1.3 Blindhet under antiken.  
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syn på blindhet och motarbetar denna med en positiv syn på blindhet. Markus spretighet hjälper 

oss att förstå, att denna bredd i synen på blindhet finns mycket troligt representerad inom den 

övriga litteraturen under antiken. Ibland tvingas vi till att generalisera, men vi måste alltid vara 

medvetna om att när vi gör det så renodlar vi samtidigt vår egen förståelse av det vi söker greppa 

och utesluter sådant som inte platsar i generaliseringen. 

Det andra jag vill problematisera och som Markusevangeliets syn på blindhet ger exempel 

på är hur blindhet används som metafor. Inom disability studies finns en pågående diskussion 

om bruket av blindhet och andra funktionsnedsättningar som metaforer.129 Ett exempel på 

denna diskussion finns angående ett modernt verk som använder blindhet som metafor, 

Blindheten, av den portugisiske nobelpristagaren José Saragamo.130 Liat Ben-Moshe Menar att 

det sätt som Saramago använder sig av blindhet på konstruerar blindhet som något rakt igenom 

dåligt, det förknippas med kaos, brist, död, dumhet, omoraliskhet m.m.131 Ben-Moshe menar 

inte att vi måste sluta använda blindhet som en metafor, men vi kan inte använda det hur som 

helst, för blindhet har en reell referens, personer med synnedsättningar.132  

Deborah Gallagher håller med Ben-Moshe om problematiken i att använda blindhet som 

metafor men ger en alternativ tolkning av Saramagos bok. Hon menar att man inte 

nödvändigtvis behöver tolka det som att blindheten är orsaken till karaktärernas dekadens utan 

att orsaken ligger i de seendes maktstrukturer och rädslor inför blindhet.133 

Jag uttalar mig inte om vilken tolkning som är bäst av Saramagos Blindheten men 

diskussionen visar att oavsett hur vi använder metaforer så händer det något när vi gör det, vi 

formar och konstruerar verkligheten med dem. De metaforer vi använder oss av säger något om 

våra egna värderingar och kan bidra till att rättfärdiga och underbygga ett förtryck av redan 

marginaliserade medlemmar av samhället.134 Därför måste vi vara medvetna om vilka 

konsekvenser olika bruk av metaforer kan ha. 

Ett exempel jag stött på i kommentarlitteraturen angående blindhet som metafor för andlig 

omedvetenhet är i R.T. Frances kommentar till Markusevangeliet, han skriver: ”The idea of 

sense organs which do not function is a natural way of describing people’s lack of spiritual 

                                                 
129 May och Ferris artikel ger en bra ingång i diskussionen, Vivian M. May och Beth A. Ferri, “Fixated on Ability: 

Questioning Ableist Metaphors in Feminist Theories of Resistance” i Prose Studies: History, Theory, Criticism, 

27:1-2, (2005), 120-140. 
130 José Saramago, Blindheten, svensk övers. Hans Berggren, Stockholm: Wahlström och Widstrand, 1997. 
131 Liat Ben Moshe, “Infusing Disability in the Curriculum: Saramago’s Blindness” i Disability Studies Quarterly, 

26:2 (2006), http://dsq-sds.org/article/view/688/865 (2014-04-08), här stycke 14. 
132 Ben-Moshe 2006, stycke 42. 
133 Deborah J. Gallagher, “On Using Blindness as Metaphor and Difficult Questions: A Response to Ben-Moshe” 

i Disability Studies Quarterly, 26:2 (2006), http://dsq-sds.org/article/view/690/867 (2014-04-08), här stycke 20. 
134 Koosed och Schumm 2005, stycke 39. 

http://dsq-sds.org/article/view/688/865
http://dsq-sds.org/article/view/690/867
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awareness. (min kursiv)”.135 Här bidrar France till att normalisera Markus negativa och 

marginaliserande syn på blindhet. Synorgan som inte fungerar är inte ett naturligt sätt att 

beskriva personers brist på andlig medvetenhet, det är ett vanligt sätt, men inte naturligt. Det 

spelar ingen roll ifall France hade ändrat ”is a natural way” till ”was”. För även om det under 

antiken var ett vanligt sätt att se på blindhet så var och är blindhet inte ett naturligt sätt att 

beskriva brist på andlig medvetenhet. 

Markus ger oss ett exempel där blindhet är en metafor för oförstånd vilket ger en felaktig 

förståelse av blindhet, perception och kognition. I längden ger det också marginaliserande och 

fjärmande syn på blindhet och personer med blindhet. För oss som en är del av en struktur där 

seende utgör normen är denna metafor så inkörd i vår kultur och våra språk. Därför måste vi 

sträva efter en större medvetenhet och eftertänksamhet inför hur vi väljer att se på blindhet och 

använda oss av det i vårt dagliga liv och språk. 

2.2.3 Slutsatser 

Den syn på blindhet som presenteras i Markus 4:10-12; 8:14-21, 22-26 och 10:46-52 är en 

marginaliserande syn på blindhet. Detta grundas i bruket av blindhet som metafor för oförstånd 

som konstruerande av värderingar och en verklighet men också i porträtteringen av de två blinda 

karaktärerna som blir helande. Denna negativa syn på blindhet nyanseras dock något av Markus 

porträttering av Bartimaios i Markus 10:46-52 som en förebild. 

Markus syn på blindhet informerar den samtidsvetenskapliga diskursen disability studies 

om hur disparat synen på blindhet är hos Markus men också i ett större fokus på hur blindhet i 

antiken likaså är svår att generalisera. Men Markus syn på blindhet informerar disability studies 

främst genom att ge ett exempel på hur bruket av blindhet som metafor för oförstånd leder till 

en marginaliserande syn på blindhet. Markusevangeliets syn på blindhet är därför ett synsätt vi 

idag behöver ta avstånd ifrån för att inte riskera att ytterligare marginalisera personer med 

synnedsättning. Men med hjälp av Markus syn på blindhet kan vi sträva efter ökad medvetenhet 

och eftertänksamhet inför hur vi ser på blindhet och använder oss av det som retoriskt verktyg.  

                                                 
135 France 2002, 317. 
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3 Avslutning 

3.1 Summary in English 

The purpose of this essay is to examine the theme of blindness in the Gospel of Mark and the 

consequences of the authors view on blindness in our modern times. The two main questions 

asked is: 1) How is the view on blindness presented in the Gospel of Mark 4:10-12; 8:14-21, 

22-26 and 10:46-52? 2) How does the Gospel of Mark’s view on blindness inform the current 

scientific discourse of disability studies and how can we interpret Mark’s view on blindness 

today? By methods of a metaphor analysis for the first two pericopes (4:10-12; 8:14-21) and a 

narrative character analysis for the remaining two texts (8:22-26; 10:46-52) the essay seeks to 

answer the questions. 

The metaphor analysis, of the texts where blindness is utilized as a metaphor for 

incomprehension, resulted in a view on blindness that is fairly negative and marginalizing. This 

can be determined by the way blindness is attributed to the groups which doesn’t understand 

who Jesus is, “those outside” in 4:10-12, the disciples in 8:14-21. Mark accedes the way Isaiah 

utilizes blindness as a rhetorical tool and also inherits a similar marginalizing view on blindness. 

By using blindness as a metaphor for incomprehension, Mark adds to the construction of 

blindness as a disability, the false depiction that people with visual impairment also lack ability 

of comprehension. 

The narrative character analysis, of the two stories of blind people being healed by Jesus 

(8:22-26; 10:46-52), resulted in a more nuanced but still negative view on blindness. The first 

story, about the blind man in Bethsaida, portraits him as a passive character throughout the story 

until the change of healing. By receiving his ability to see he also gets more space in the story. 

The result is then a restoring policy towards blindness that rather seeks a change, seeks to 

normalize, the blindness into ableness. The second story, about Bartimaeus, portraits 

Bartimaeus as an active, strong role model to the reader before and after the change of healing. 

Contrasting the first healing narrative this one indicates an accepting policy towards blindness, 

where the accepting and supporting of the person is primary to a change even though there is 

in fact a change (i.e. he is healed).  

It stands clear that Mark uses blindness as a rhetorical tool of irony to depict the 

incomprehension of the disciples and of other characters throughout the narrative. He 

unintendedly adds to constructing blindness as a disability that comes with a lack of 

understanding and that abled-bodiedness is considered far better than blindness. The portrait of 
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Bartimaeus somewhat nuances this view on blindness by giving a positive depiction of a 

disabled blind person. 

The view on blindness in the Gospel of Mark gives us an example of a disparate imagery 

of blindness in just one text. That gives us the notion that generalizing and simplifying a history 

of blindness in antiquity is not possible without being unfair to the disparate view on blindness 

in antiquity. 

The view on blindness in the Gospel of Mark also informs us of the difficulties that arises 

from the usage of blindness and other disabilities as metaphors. The culture we live in and our 

language have a way of misusing such metaphors and by doing that, constructing disabilities 

that doesn’t cohere with the way we understand disability and ability today.  
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