
Uppsala Universitet

Teologiska institutionen

Uppsats i Bibelvetenskap C2NTs

Handledare: James Kelhoffer

Betygssättande lärare: Hanna Stenström

Den oförlåtliga synden

– en studie om relationen mellan synd och förlåtelse

och Jesus auktoritet att förlåta.

Linnea Carlbark

19931203-4581                                                                                                                         

Framläggningsdatum: 1 juni 2016 



Innehållsförteckning

1. Inledning 2

1.1. Inledning 2

1.2. Avgränsningar 3

1.3. Frågeställningar 4

1.4. Material 4

1.5. Teori 5

1.6. Metod 6

2. Forskningsläge 7

2.1. Kommentarer 7

2.2. Övrig forskning 10

2.2.1. Forskning direkt kopplad till perikopen 10

2.2.2. Forskning gällande bakgrund för analys av perikopen 14

3. Analys 

3.1. Textanalys 16

3.1.1. Läsarter     16

3.1.2. Språkliga problem       19

3.1.3. Textyp, Struktur och litterärt sammanhang       21

3.1.4. Synoptisk jämförelse       22

3.1.5. Sammanfattning av textanalys       24

3.2. Analys av bakgrundsinformation 24

3.2.1. Synd och förlåtelse i Markusevangeliet och Judisk litteratur      24

3.2.2. Mark 2:1-12; och Jesus auktoritet att förlåta synder           25

3.2.3. Helig ande i Markusevangeliet och Judisk tradition       27

3.2.4. Sammanfattning av bakgrundsinformation       28

3.3. Implikationer av bakgrundsinformation och textanalys 28

3.3.1. Litterär tolkning av nuvarande form       29

3.3.2. Är den nuvarande formen Original formen?        29

3.3.3. Att tolka perikopen      30

4. Sammanfattning 32

5. Bibliografi 34

1. Inledning

2



1.1. Inledning

”Synden” är ett känsloladdat ord som genom den kristna traditionen har uppfattats och används på 

olika sätt. Nationalencyklopedin inleder sin artikel om begreppet på följande sätt: ”synd, i den 

kristna traditionen benämning på det som skiljer människan från Gud och som tar sig uttryck i 

förvända relationer även till medmänniskorna och skapelsen i övrigt.” 1 Det vanliga grekiska ordet 

för synd, ἁμαρτἱα, betyder att ”missa målet”, och skiljer sig då från nationalencyklopedins 

beskrivning av begreppet, vilket tyder på ett tvetydigt begrepp som är svårt att definiera. När man 

jobbar med bibliska texter är det svårt att inte göra det med dagens innebörd av de olika begreppen 

man möter. Synden är ett sådant begrepp, som genom historien har utvecklats till något mer än vad 

det var från början. Samtidigt är och har det varit ett grundbegrepp för den kristna teologin genom 

historien, där syndernas förlåtelse utgör en central del i Jesus verksamhet enligt evangelierna. Något

som de båda benämningarna av synden, som jag presenterat ovan, däremot har gemensamt är att de 

syftar på något som går fel i människans handlande, antingen medvetet eller omedvetet. Det 

svenska ord bruket av ordet som adjektiv, ”Det var ju synd”, tycker jag kan vara en bra 

utgångspunkt för att förstå begreppet. Att något är synd i den bemärkelsen är synonymt med tråkigt,

sorgligt och beklagligt2, alltså precis som det Grekiska begreppet är det inte nödvändigtvis kopplat 

till någon teologisk innebörd, men definitivt till något negativt. 

Att något är synd i det Svenska ord bruket är inte nödvändigtvis synonymt med att ”missa 

målet”, utan används som en bekräftelse på att något inte hade ett lyckat resultat eller att något 

otrevligt sket. Det jag vill säga med detta är alltså att det svenska ord bruket av ordet som adjektiv 

liknar den grekiska betydelsen i den bemärkelsen att båda syftar till något negativt. Den svenska 

betydelsen fungerar som en bekräftelse medan den grekiska syftar på själva akten i sig. Vad betyder 

det då när begreppet används i evangelierna som är religiösa skrifter med ett teologiskt budskap? 

Enligt mig går det inte att se förbi innebörden av att begreppet används i ett religiöst sammanhang 

och att ”missa målet” på det världsliga planet påverkar då, med största sannolikhet, även det 

andliga. Således blir nationalencyklopedins beskrivning av begreppet trotts allt en bra utgångspunkt

för att förstå det i sitt sammanhang, i nya testamentet, eftersom det tydligt definierar vad begreppet 

betyder i dess religiösa sammanhang.

Det är bland annat det här begreppet, synden, som jag har intresserat mig för att undersöka i 

den här uppsatsen, men då inte självständigt. Som jag tidigare nämnde är begreppet centralt i den 

1 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/synd 2016-04-06 kl: 13:22
2 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/ordb%C3%B6cker/#/sok/norstedts-synonym-sv-sv?q=synd&_k=it157z hämtat 

2016-04-06.
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kristna traditionen eftersom Jesus verksamhet på olika sätt kretsade kring att ge syndernas 

förlåtelse. Peter G. Bolt hävdar att man inte kan se helande och exorcism i Jesus verksamhet som 

självständiga berättelser utan att man istället bör se det som konkreta manifestationer av ankomsten 

av den som ger förlåtelse till Israel, till det judiska folket, och i förlängningen till den hedniska 

världen.3 När jag utgår ifrån detta så finns det många ställen i evangelierna som tydligt förankra 

Jesus till förlåtelsen av synder, till exempel när han talar direkt om förlåtelsen (ex. Matt 21:18-22, 

18:21-22 Mark 11:20-25). Det finns naturligtvis fler exempel på när Jesus agerar utifrån syndernas 

förlåtelse i evangelierna, och detta var alltså bara ett av många möjliga exempel.

Att syndernas förlåtelse tar många olika uttrycksformer är inte huvudämnet för den här 

uppsatsen, utan det är vilken auktoritet Jesus faktiskt hade att ge förlåtelse för synder. Att det 

Svenska ord bruket hör ihop med den grekiska betydelsen av synd, genom Jesus verksamhet har vi 

sätt ovan, men huruvida Jesus hade makt att göra detta eller var den makten kom ifrån är en annan 

fråga. Ännu en fråga är huruvida förlåtelsen är allmängiltig för alla, alltid, eller finns det 

begränsningar på förlåtelsen? Det är det som jag kommer undersöka i den här uppsatsen, vem är 

förlåtelsen tillgänglig för och vilken auktoritet hade Jesus att ge den. Syndens beroende av 

förlåtelsen, när man utgår från nationalencyklopedins definition, är avgörande för att människan ska

kunna återförenas med Gud. Hur den förlåtelsen då utformas är vital för att förstå Jesus verksamhet 

och teologi, eftersom syndernas förlåtelse är så pass central och vanligt förekommande i 

evangeliernas framställningar.   

1.2. Avgränsningar

För att kunna undersöka ämnet inom ramen för den här uppsatsen så har jag valt att fokusera på hur 

syndernas förlåtelse speglas i Markusevangeliet. Mer specifikt kommer jag granska perikopen Mark

3:28–30 och hur Jesus där uttrycker sig om synden och förlåtelsen. Jag valde att avgränsa 

perikopen, som vanligen delas in i 3:22–30, till 3:28–30 eftersom det är enbart dem verserna som 

direkt relaterar till den oförlåtliga synden, som ligger som grund för uppsatsen. Däremot kommer de

tidigare verserna delvis plockas in i analysen genom bland annat Tobias Hägerlands avhandling 

Jesus and the Forgiveness of Sins där jag kommer undersöker huruvida de skriftlärdas anklagelse 

mot Jesus är rättfärdig och om Jesus faktiskt hade auktoritet att förlåta synder.4 

Jag vill se hur perikopen påverkar uppfattningen av syndernas förlåtelse eftersom den vid 

första anblick begränsar förlåtelsen och utesluter en synd eller en grupp människor som utfört 

synden ur förlåtelsen. Således kommer perikopen fungera som en inblick i Markusevangeliets 

3Bolt, 1998, s. 53-69  
4Hägerland, 2009, s.1

4



teologi angående relationen mellan synd och förlåtelse. Jag kommer att utgå ifrån perikopens 

förhållande mellan synd och förlåtelse och dra en slutsats utifrån den, med stöd från andra ställen i 

Markusevangeliet och sekundärlitteraturen. Dessutom har perikopen paralleller i Matt 12:31-32 och 

Luk 12:10, alltså kommer en synoptisk jämförelse vara intressant och ta upp en mindre del av 

uppsatsen. 

1.3. Frågeställning

Jag kommer i min uppsats försöka besvara följande frågor utifrån mina avgränsningar; Var 

härstammar perikopen ifrån? Finns det en oförlåtlig synd, mer specifikt är hädelse mot helig ande 

den oförlåtliga synden? Har Jesus auktoritet att förlåta synder?

1.4. Material

I processen att välja material visste jag att jag ville undersöka relationen mellan synden och 

förlåtelsen, gärna utifrån ett Jesusord ur ett av evangelierna. Utifrån det valde jag att fokusera på 

Markusevangeliet med utgångspunkt i tvåkällshypotesen för de synoptiska evangelierna. Denna 

hypotes hävdar att Matteus- och Lukasevangeliet har använt Markus och ytterligare en källa (Q-

källan) för att skriva sina evangelier.5 Jag ville således gå direkt till en av ”primärkällorna” och 

eftersom Markus är den enda av de två som faktiskt är bevarade var det det självklara valet. 

Därefter hittade jag en lämplig perikop i Mark 3:28–30 som utforskade ämnet, vilket då blev mitt 

huvudsakliga forskningsmaterial. 

I perikopen möter vi Jesus när han i ett samtal med skriftlärda, som påstått att Jesus kraft att 

driva ut demoner kommer från satan. I vers 28-29 svarar Jesus de skriftlärda genom att ge en 

förklaring till hur förlåtelsen fungerar. Han hävdar där att all synd och hädelse kommer förlåtas 

förutom hädelse mot anden, det leder till evig synd. Perikopen avslutas med att författaren lägger 

till ”De hade ju sagt att han hade en oren ande.” i vers 30, vilken förklara de två tidigare verserna 

och varför Jesus svara som han svara (Mark 3:28–30). Perikopen är alltså en intressant 

utgångspunkt i mötet med synden och förlåtelsen. Dessutom bemöts tydligt frågan huruvida Jesus 

verkligen hade auktoritet att förlåta eller inte.  

Jag kommer använda mig av både originaltexten i The Greek New Testament av Aland, K. 

m.fl., min egen översättning, som finns under 3.1, textanalys, och moderna översättningar, så som 

Bibel 2000 och The new English Bible. Detta för att lyfta fram olika översättningsmöjligheter, och i 

5Mitternacht & Runesson, (red) 2006 s. 203-204
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förlängningen olika tolkningar. Jag kommer däremot främst utgå ifrån originaltexten, och min egen 

översättning för att, om möjligt, nå kärnan i perikopen.

Tillgången till källor gällande min perikop var begränsad så förutom ett antal kommentarer 

så kommer jag i huvudsak fokusera på tre artiklar som bemöter min perikop, JC O'Neills ”The 

Unforgiveble Sin”, Austin Buschs ”Questioning and Conviction: Double-voiced Discourse in Mark 

3:22–30” och Eugene Borings ”The Unforgivable Sin Logion Mark III 28-29/ Matt XII 31-32/Luke 

XII10: Formal Analysis and History of the Tradition”.

Dessutom kommer jag använda en doktorsavhandling av Tobias Hägerland, Jesus and 

forgiveness of sins; An aspect of his prophetic mission, eftersom avhandlingen så tydligt tar upp 

mina frågeställningar. Dock gör Hägerland detta i ett vidare perspektiv än vad jag kommer göra 

utifrån min perikop, som Hägerland dessutom huvudsakligen inte utgår ifrån. Hägerlands 

avhandling kommer således fungera som en bakgrund till perikopen och hur Jesus auktoritet att 

förlåta synder beskrivs på andra ställen i Markusevangeliet.6

1.5. Teori

Perikopen problematiserar vad syndernas förlåtelse faktiskt är och säger något om 

Markusevangeliet framställning av förlåtelsen. Vers 28 och 29 framstår vid första anblick som att de

säger emot varandra, att alla synder skall förlåtas, men inte den mot helig ande, inte någonsin (Mark

3:28–29). Om en synd aldrig kan förlåtas bryter inte det upp hela konceptet med syndernas 

förlåtelse, att just synder skall förlåtas? Jag anser att det inte kan vara så enkelt som det framställs 

vara vid första anblick, och att verserna då måste säga något mer om förlåtelsen, än att begränsa 

den. Jag är också intresserad av var verserna härstammar ifrån. Om nu verserna inte har någon 

annan funktion än att begränsa förlåtelsen, var kommer då verserna ifrån, kommer samtliga eller 

några av verserna från ett senare sammanhang? Jag vill alltså undersöka vad den tidigaste formen 

som vi kan urskilja av perikopen kan ha varit, eftersom jag menar att detta påverkar tolkningen av 

perikopen. Således utgår jag ifrån att min andra fråga i mina frågeställning (se sida 5), kan få två 

svar, utifrån perikopens nuvarande form i sitt litterära sammanhang i Markus och utifrån en 

eventuell tidigare from av perikopen. 

Guelich beskriver ”all things shall be forgiven” i vers 28 som en deklaration till en 

fullkomlig förlåtelse som inkluderar just allt. Detta menar han inte nödvändigtvis måste gå emot det

som sedan kommer i vers 29, utan att det snarare är ett bibliskt idiom, där det generella följs av en 

begränsning, eller ett undantag. Undantaget i detta fall är att allt skall förlåtas men inte hädelse mot 

6Hägerland, 2009, s.1
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anden. Guelich presenterar dock även en annan tolkning av hur de två verserna fungerar ihop, att 

dem helt enkelt inte gör det. I denna mer klassiska tolkning hävdas det att vers 29 inte är en direkt 

utsaga av Jesus, utan har lagts till senare av den tidiga kyrkan.7 Jag presenterar Guelich här för att 

hans kommentarer ger ett djup till verserna när han säger att dem inte nödvändigtvis måste gå emot 

varandra och samtidigt presenterar idén om att det skulle kunna vara ett senare tillägg. Detta är 

precis vad jag vill undersöka i min uppsats och jag tror liksom Guelich att perikopen måste ha ett 

djup som inte presenteras genom den bokstavliga betydelsen av perikopen. För mig låter det otroligt

att Jesus skulle utesluta någon ur förlåtelsen, således menar jag att vers 29 antingen har en annan 

innebörd, än att enbart fungera som en begränsning till förlåtelsen, och/eller inte kan krediteras som

ett Jesusord och kommer troligen från ett senare sammanhang än de övriga verserna. Min teori 

grundar sig alltså i att vers 29 måste vara något annat än enbart en paradox. I min uppsats kommer 

jag undersöka just detta, hur och om vers 29 möjligen kan fungera som något mer än enbart en 

begränsning av föregående vers, vers 28.

1.6. Metod

Jag kommer göra en exegetisk analys av perikopen där forskningsläget kommer ligga som grund för

analysen och kommer således utgöra en stor del av uppsatsen. Där kommer jag noggrant presentera 

de kommentarer som jag valt att använda och de tre artiklar som har ett tydligt fokus på perikopen. 

Det jag presenterar i forskningsläget kommer sedan användas i olika delar av analysen. Analysen 

kommer jag strukturera genom att dela upp den i tre delar. Kronologiskt kommer första delen av 

analysen vara en textanalys för att undersöka och beskriva perikopen i dess skriftliga sammanhang, 

där kommer jag alltså förhålla mig filologiskt nära perikopen. Detta för att får en djupare förståelse 

för vad de olika ordval i perikopen kan ha för funktion och vilka implikation det kan ha för 

perikopen innebörd. I den delen av analysen så kommer fokus ligga på att se om det finns något i 

texten som avslöjar om vers 28 och 29 kan ha någon annan betydelse (än en begränsning) och 

förklara det märkliga Jesusordet. Detta görs genom att jag först undersöker om det finns olika 

läsarter till perikopen eller några språkliga problem, och i så fall undersöker jag dem. Därefter 

kommer jag titta på texten i sitt litterära sammanhang i Markusevangeliet, och vilken texttyp och 

struktur perikopen har. Först när detta är gjort kommer jag göra en synoptisk jämförelse för att ge en

bild av hur olika evangelister har valt att presentera perikopen. Men också för att undersöka vilken 

form av perikopen är den äldsta av evangelierna och vilken härkomst denne kan ha. Den första 

delen av analysen kommer alltså främst vara en litterär analys av perikopen.  

7Guelich, 1989, s. 178-179

7



I den andra delen av analysen kommer jag genom sekundärlitteraturen att undersöka 

bakgrundsinformation till perikopen. Jag kommer där bemöta hur synden och förlåtelsen fungerar 

ihop i andra källor än perikopen. Dessutom kommer jag också granska Jesus auktoritet att förlåta. 

Detta kommer delvis göras utifrån Mark 2:1–12. Dessutom kommer jag kort undersöka vem helig 

ande är, som i perikopen är den som man inte får häda emot, eftersom det leder till evig synd. Detta 

för att se om de argument som läggs fram i perikopen håller och även för att se hur detta kan 

påverka perikopen i sin nuvarande form. Detta kommer jag göra eftersom heliga anden är en viktig 

aktör i perikopen.

När vi sedan kommer till tredje delen av analysen så kommer jag titta på implikationerna av 

det jag kommit från till i den första och andra delen av analysen, jag kommer dessutom diskutera 

olika tolkningsmöjligheter och jämföra dem med varandra. Alltså kommer det jag presenterat i 

forskningsläget nu blir högst relevant att lyfta in för att ge en helhets bild av perikopen. Här 

kommer jag tydligare försöka besvara mina frågeställningar, där det nu eventuellt kan bli relevant 

att lyfta fram två svar på den andra frågan i frågeställningen. Jag kommer alltså undersöka var 

verserna i perikopen härstammar ifrån, för att se hur den tidigaste formen av perikopen påverkar hur

perikopen bör uppfattas. Min metod kommer alltså kortfattat vara att noggrant studera perikopen 

och tolkningar av perikopen.  

2. Forskningsläge

2.1. Kommentarer

Jag kommer använda mig av sju kommentars böcker i den här uppsatsen. Samtliga författare håller 

med om att verserna kommer som ett resultat av hur de skriftlärda i vers 22 bemöter Jesus ande 

utdrivning bland annat i vers 11. Perikopen handlar alltså om att besvara de skriftlärdas skepticism 

och påstående om att Jesus kraft att driva ut andar kommer från satan. Det här svaret går över från 

att ifrågasätta deras logik som han gör i vers 23-27, till att i perikopen gå till angrepp mot de 

skriftlärda (Mark 3:20–30). Jag tänker nu gå igenom vad de olika kommentarerna hävdar om 

perikopen.

Adela Collins påpekar i Hermeneia serien översättnings problematiken angående vissa ord i 

texten. Bland annat översätter hon blasphemies som remarks (yttringar), eftersom hon menar att i 

sammanhanget används det grekiska ordet βλασφημίαι som en ordlek som syftar just på de yttringar

som de skriftlärda precis yttrat. Dessutom gör hon en poäng av att inkludera att förlåtelse inte ges 

för evigt i v.29, något som den engelska översättningen valt att inte inkludera. Collins framför 

argument för att verserna ska vara en lagyttring, som även andra kommentatorer gör. Det unika med
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hennes argument är dock att hon bland annat lyfter fram en hednisk inskription på Attica templet för

Poseidon från ca 100-talet e.v.t. Inskriptionen säger något i still med att vemsomhelst som lägger sig

i gudomlighetens egendom/funktion gör en synd mot Tyrannos, som inte kan sonas. Det hon säger 

med detta är alltså att idén med den oförlåtliga synden fanns i det samhället och tid som evangeliet 

skrevs i, och stöttar då idén att perikopen ska vara en laghandling. 8

Joel Marcus har en liknande uppfattning av texten, men han beskriver det inte uttryckligen 

som en laghandling. Han menar att det är ett kategoriskt löfte, där förlåtelsen först beskrivs i breda 

termer för att sedan, på en gång, kvalificeras med att förlåtelsen inte inräknar dem som syndar mot 

helig ande. Detta jämför han med andra judiska traditioner, till exempel med att i Tannaitic (tidig 

rabbinsk litteratur), framförs det att all överträdelse ska sonas utom den som avvisar Gud och hans 

löfte. Alltså passar 3:28–30 ihop med denna judiska text, både i from och innehåll. Eftersom även 

denna text behandlar avvisande av Gud och vilket resultat det medför. Marcus hävdar därmed att 

perikopen syftar på att hädelse mot helig ande är när man totalt oundvikligt vrider allt bevis för 

Jesus gudomliga kraft till bevis för det motsatta, att han ska vara besatt av en demon. Om man gör 

detta menar Marcus att man går över en gräns som man inte kan komma tillbaka ifrån och få 

förlåtelse för. Marcus menar alltså att undantaget till förlåtelsen syftar på extrema fall.9

R.T. France presenterar en liknande uppfattning av perikopen, att det den vill göra är att ge 

en begränsning på förlåtelsen. Utöver det tar författaren inte någon särskild ställning till vad 

perikopen har för funktion utan analyserar istället begreppen som används för att förstå vad texten 

rent litterärt vill säga.10 Bland annat väljer France att starta sin analys med att analysera 

användningen av ἁμαρτὴματος, vilken också är en av många möjliga läsarter för perikopen (Mark 

3:29). Han menar att de varierande substantiven för ἁμαρτὴματος indikerar både en obekantskap 

över den ovanliga användningen av ordet ἁμαρτἱα, och underligheten i meningsstrukturen där ett 

ord för dom hade kunnat vara bättre.11

Lars Hartman tar inte heller något tydligt ställningstagande till vilken funktion texten har, 

däremot lyfter han fram ett intressant perspektiv att se på de skriftlärda som ifrågasätter Jesus, något

som de tidigare nämnda författarna inte gör. Hartman menar det finns en betydelse i att de 

skriftlärda kommer ifrån Jerusalem eftersom detta markerar deras juridiska auktoritet. Detta gör att 

deras anklagelser mot Jesus får mycket mer kraft än vad de annars kanske skulle få, detta markerar 

då också vikten av att Jesus måste besvara dessa anklagelser. Däremot lyfter Hartman också fram att

det inte framgår varför de skriftlärda tolkar Jesus verksamhet som de gör. Han menar dock att det 

kan ha funnits konflikter som uppstått i tidigare kapitel, så som sabbatsbrott, vilka kan ha varit 

8Yarbro Collins, 2007, s.234-235
9Marcus, 2000, s.284-285
10France, 2002, s. 174-177
11France, 2002, s.175
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bidragande faktorer eller legat som motiv för de skriftlärdas tolkning. Detta eftersom om man ser 

till exempel just på sabbatsbrottet, så kan en som bryter mot Guds lag inte stå på hens sida.12 Detta 

perspektiv kommer däremot inte vara relevant för senare analys i uppsatsen.

Likt Hartman och France så uttrycker Aage Pilgaard inte heller direkt vilken funktion 

perikopen har. Det Pilgaard medför som de tidigare författarna inte lika tydligt har gjort är i vilket 

sammanhang perikopen utspelar sig, och ger likt Hartman en unik inblick i perikopen. Den perikop 

som Pilgaard undersöker, vilken min perikop utspelas i, är 3:20–35. Han menar att man kan se att 

texten har tre delar, vers 20, 22-30 och 31-35. Diskussionen mellan Jesus och de skriftlärda är 

inskjuten mellan vers 20 och vers 31-35 som handlar om hans familj och hör troligen samman. Det 

är möjligt att Markus eller senare skrivare har skjutit in vers 22-30 mitt i en redan nerlagd historia, 

vilka också innefattar min perikop, vers 28-30.13 Detta är ett perspektiv som kommer vara relevant 

för att undersöka versernas härkomst.

Robert A. Guelich kommentarerna till avsnittet går mycket in på enskilda fraser i verserna. 

Bland annat beskriver Guelich att ”all things shall be forgiven” i vers 28 är en deklaration om 

fullkomlig förlåtelse som inkluderar just allt. Detta menar han inte nödvändigtvis måste gå emot det

som kommer i vers 29, utan att det snarare fungerar som ett bibliskt idiom, vilket liknar Joel Marcus

teori om ett kategoriska löfte14, där det generella följs av en begränsning, eller ett undantag. 

Undantaget i detta fall är att allt skall förlåtas men inte hädelse mot anden. Eftersom detta är ett 

upprepande tolkningsförslag från kommentarböckerna är det också något som kommer undersökas 

senare i uppsatsen, men då främst utifrån ett litterärt perspektiv. Dock presenterar Guelich även en 

annan tolkning av hur de två verserna fungerar ihop, att dem helt enkelt inte gör det, något som 

Pilgaard antydde på i sin kommentar.15 Guelich tycks själv föredrar förklaring om ett idiom, men 

ger ändå utrymme åt att förklara den här mer klassiska tolkningen, nämligen att vers 29 inte ska ha 

sin härkomst från Jesus, utan istället ifrån den tidiga kyrkan.16

Robert H. Gundry lyfter också fram det dualistiska språket som Guelich påpekar med sin 

teori om ett idiom. Det dualistiska språket som Gundry menar syns i verserna, specifikt när det 

kommer till förlåtelse som först är till för alla men sedan begränsas, hävdar han är typiskt för 

Markusevangeliet. Gundry presenterar utifrån tolkningen av en chiastisk struktur för perikopen, 

som han menar har sitt ursprung i det dualistiska språket.17

Som bland annat syntes när vi gick igenom Guelichs kommentar, så finns det vissa tankar 

som återkommer i kommentarerna (utöver det som jag presenterade i starten av kapitlet). Några 

12Hartman, 2004 s. 129-130
13Pilgaard, 1988, s.70
14Marcus, 2000, s.284
15Pilgaard, 1988, s. 69
16Guelich, 1989, s. 178- 179
17Gundry, 1993, s. 175-177
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sådana är bland annat att det inledande ordet för vers 28, αμεν, sannerligen, är vanligt 

förekommande innan Jesus inleder ett tal eller som en bekräftelse på det föregående som sades i 

texten, vilket bland annat Marcus och Hartman lyfter fram. En annan tolkning som förekommer i 

flertalet kommentarer är att stycket ska vara en laghandling, eller ett bibliskt idiom, tolkningarna 

liknar varandra, trots att de inte är exakt samma, men dem lyfter båda fram att vers 29 är en 

begränsning till den föregående versen. Skillnaden i tolkningarna är att en laghandling handlar om 

vad budskapet förmedlar, att verserna är lagligayttringar, medan tanken om ett bibliskt idiom 

handlar om ett bibliskt språk och om hur man lägger fram saker. Dessa tolkningar presenteras bland 

annat av Collins och Guelich.

2.2. Övrig forskning

När det kommer till övrig forskning på min perikop är det ett begränsat antal källor som behandlar 

perikopen. Många forskare som har undersökt synd begreppet i Markusevangeliet har valt att istället

undersöka Mark 2:5 ”När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är 

förlåtna.””. Dessa artiklar bemöter naturligtvis begreppet med en annan infallsvinkel än vad jag 

kommer göra utifrån min perikop, men är ändå relevanta för mitt arbete eftersom skriftlärda 

ifrågasätter Jesus även i detta fall och han behöver då försvar sig. Situationen liknar då min perikop 

i den bemärkelsen att båda perikoperna behandlar synd och en diskussion om Jesus auktoritet att 

förlåta synder. Med det sagt så finns det även ett fåtal artiklar som behandlar min perikop, och det är

tre stycken som jag finner vara relevanta för uppsatsen.

2.2.1. Forskning direkt kopplad till Perikopen

Först och främst har vi J.C. O'Neills artikel ”The unforgivable sin”. O'Neill utgår ifrån att titta på 

hur den oförlåtliga synden förekommer i två former. Den första av dessa former är att alla synder 

blir förlåtna människans söner förutom hädelse mot den helige anden (Matt 12.31; Mark 3.28f), 

medan den andra formen beskriver hur alla som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, 

men den som hädar mot den helige Anden skall inte få förlåtelse (Matt 12.32; Luk 12,10). Det 

O'Neill hävda är att den andra formen som lyfter fram Människosonen är en missuppfattning av den

första formen, som är närmare originalet. Dessutom försöker O'Neill vissa på hur tolkningen av att 

Jesus skulle ha talat om ”helig” ande i den första formen är en felaktig tolkning, och att den 

oförlåtliga synden varken handlar om den heliga anden eller om människosonen.18  

O'Neill bemöter hans första problem, angående de olika formerna, med att ingen judisk 

lärare skulle hävda att förtal mot en människa skulle kunna förlåtas men inte hädelse mot den helige

18O'Neill, 1983, s. 37-38
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anden. Eftersom det enda det faktiskt skulle förmedla var att hädelse var mycket allvarligare än 

förtal, vilket ingen skulle förneka. Dessutom menar han att en judisk lärare inte hade gjort en 

åtskillnad mellan förtal av människosonen och förtal av den helige ande. Detta eftersom den judiska

läraren i så fall skulle hävda att människosonen inte var Gud, vilket O'Neill menar skulle utesluta 

behovet att ens framföra punkten, då den inte skulle ha någon funktion. Att då göra skillnad mellan 

synd mot människosonen och synd mot anden skulle då vara meningslöst eftersom O'Neill menar 

att det i grunden är synd mot samma väsen, nämligen Gud, eftersom som de båda teologiskt har 

samma ursprung.19

I artikeln går O'Neill även in på hur den första formen han presenterar, som han också 

föredrar, är absurd i judiska termer, i den bemärkelsen att den gör skillnaden mellan "alla synder" 

och "synd mot den helige Ande". Eftersom det är en självklarhet att direkta synder mot Gud är 

allvarligare än synder mot Guds lag som angår människor, det absurda är alltså att en judisk lärare 

skulle behöva göra en sådan skillnad eftersom detta är en självklarhet båda för hen själv och för de 

som lyssnar. O'Neill menar att den världsliga domaren får döma människor för deras brott men har 

ingen auktoritet att förlåta såsom den gudomliga domaren, Gud har. Detta betyder att det inte finns 

ett enda brott mot lagen eller Gud som skulle vara oförlåtlig för honom. Detta styrker O'Neill 

genom psaltarpsalmen 86:6 och Nehamja 9, där Gud beskrivs som den goda förlåtande Guden, som 

kan förlåta allt. O'Neill menar att det klart kan finnas saker som Gud väljer att inte förlåta, om hen 

skulle sätta begränsningar på sig själv, men att detta inte kan appliceras på Mark 3:29, då det i så 

fall skulle vara en evig lag vilket går emot Guds natur.20

Alltså är det enligt O'Neill orimligt att anta att anta att en Judisk lärare skulle använda sig av

någon av de former som presenteras i början av artikeln. Däremot lyfter han fram möjligheten för 

att en Judisk lärare istället för att tala om helig ande, ska ha talat om denna ande, vilket han finner 

vara en rimlig möjlighet. Att ”helig” menar O'Neill vara ett tillägg från senare skriftlärda 

kopiatorer.21  O'Neill sammanfattar sina argument med att all hädelse är tillgängliga förlåtelse utom 

hädelse mot denna ande (som de skriftlärda anklagar Jesus) och att det därigenom inte finns någon 

synd som är oförlåtlig.22 O'Neills argument kommer jag återkomma till, då det ger en ledtråd till 

vilken härkomst perikopen kan ha, och möjligen vilken den tidigaste formen av perikopen kan ha 

varit.

Austin Bushs artikel,”Questioning and Conviction: Double-voiced Discourse in Mark 3:22-

30”, har en annan infallsvinkel på perikopen. Bush diskuterar bland annat litterär ironi som brukar 

definieras som en radikal disjunktion mellan vad som faktiskt står i en text och vad en text vill 

19O'Neill, 1983, s. 38-39
20O'Neill, 1983, s. 39
21O'Neill, 1983, s. 39-40
22O'Neill, 1983, s. 41
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förmedla. Bush menar alltså att 3: 22-30 är ett potentiellt fall med en ironisk kontrast.23 Bush 

presenterar bland annat att Markus diskurs gör ett antal retoriska gester som antyder att perikopens 

liknelser inte nödvändigtvis måste utskilja Jesus förståelse av hans exorcismer från de skriftlärdas 

förståelse. Jesus hade i vers 03:23 bjudit in de skriftlärda och därefter började han tala med dem. I 

den Grekiska texten används προσκαλέω för denna inbjudan, som betyder att bjuda in eller att 

tillkalla. Bush belyser det faktum att verbet regelbundet används i Markus för att beskriva när Jesus 

bjuder in sina lärjungar eller en vänlig publik för att höra honom undervisa. Denna ovanliga 

användning av verbet i Markus menar Bush öppna möjligheten att tolka det som en antydan om att 

3: 23-27 som till syntes kan uppfattas polemiskt inte behöver vara det, i alla fall inte helt och hållet. 

Denna användning av verbet presenterar Bush som att den antyder på att det Jesus säger har särskild

relevans likväl för hans vänliga efterföljare, som Jesus vanligtvis bjuder in att höra på honom 

(προσκαλεΐσθαι), liksom hans fientliga motståndare.24

Bush lyfter också fram att den helige anden, till vilken Jesus lägger ansvaret för sitt 

utövande av exorcism i 03:28, och Jesus menar att det är dennes kraft som han blev uppfylld av 

under sitt dop. I 3:22 menar Bush att Jesus tolkar det som att de skriftlärda ifrågasätter heligheten i 

den ande som ger Jesus sin kraft, genom att antyda att den är oren. Bush noterar då att Markus 

använder ordet έκβάλλειν för att uttrycka idén om att anden tvingar Jesus ut i öknen, vilket är 

Markus standardord för ande utdrivning. Vilket också är samma ord de skriftlärda använder för att 

beskriva Jesu exorcistiska verksamhet i 03:22.25 Det Bush menar att Markus gör här är att lyfta fram

frågan, vad var det för ande som faktiskt drev ut Jesus i Öknen i fyrtio dagar? Vilket gör de 

skriftlärdas anklagelse högst relevant, vilket Bush menar att Markus vill att hans läsare skall ta på 

allvar.26  The dubble vocied discoruse som Bush försöker beskriva är då att Markus som författare 

talar både via sina karaktärer (som Jesus) och som själv. Dessutom kan den dubbel-tonande diskurs 

i Markus 3:23b-27 mycket väl skrivas in vad evangelisten uppfattas som ett äkta utbyte mellan sig 

själv eller sitt samhälle och den uppståndne Kristus. Utan att Bush kan bevisa det i sin artikel menar

han att den här kontroversen i perikopen visar en impuls som präglar hela Markus evangelium, 

nämligen att författarens röst ställer Jesus utmanande frågor som han inte helt framgångsrikt kan 

avveckla.27 Detta ger en ledtråd till hur texten litterärt fungerar.

Bush påstå alltså med sin text att de ord Markus använder i 3: 23b-27 bevarar möjligheten 

att Jesu ande-inspirerade verksamhet kanske inte är entydigt helig, utan kan i stället vara färgat av 

något satanisk ont. Markus försöker alltså lyfta uppriktiga och svåra frågor om Jesus, inklusive 

23Busch, 2006, s. 477-478
24Busch, 2006, s. 479-480
25Busch, 2006, s. 493-494
26Busch, 2006, s. 495
27Busch, 2006, s. 498
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frågor om hans identitet som en representant för Gud och om vilken andlig legitimitet hans 

verksamhet verkligen hade. Bush kommer fram till att Markus i slutändan inte är intresserade av att 

besvara dessa frågor för att fastställa att Gud och hans företrädare är otvetydigt bra och heligt. Han 

erkänner snarare att de problem som dolts i den apokalyptiska eskatologiska världsbilden finns. Det 

Markus vill framföra med perikopen enligt Bush är att föreslå att äkta tro består av en dialog mellan

övertygelse och skepticism. Den verkliga dialogen Mark 3: 22-30 är inte slutgiltigt mellan Jesus och

de skriftlärda utan den är snarare mellan övertygelse och förhör.28 Utifrån detta är det rimligt för de 

skriftlärda att ifrågasätta Jesus och det är också rimligt rent litterärt för författaren att besvara detta 

tydligt, som det görs i vers 28- 30.

Därefter har vi den tredje artikeln nämligen Eugene Borings artikel ”The Unforgiveble Sin 

Logion Mark III 28-29/Matt XII 31-32/Luck XII10”, där han tittar på de synoptiska parallellerna till 

perikopen för att analysera texten och traditionens historia. Boring startar med att presenterar 

möjligheten för en förmarkiansk källa. Detta för att han vill försöka återskapa stycket, som finns i 

parallellerna, så nära sin ursprungliga form som möjligt.29 Detta gör Boring genom att besvarar sju 

frågor.

Ett) Kommer Markus formen från Matteus? Boring använder sig främst av Griesbach 

hypotes för att besvara denna fråga. I Griesbach teorin kommer Matteus först, sedan Lukas och 

därefter Markusevangeliet. Boring menar att hypotesen inte är dåligt när det gäller Matteus men att 

många svårigheter dyker upp när det gäller frågor om Markus och Lukas. Svårigheterna dyker upp 

eftersom Markus enligt denna hypotes rimligen borde kombinera Matteus och Lukas där de 

överensstämmer, men i den valda perikopen framställs det snarast som att Markus konsekvent 

acceptera det material som Lukas har tagit avstånd från, och förkasta det material som Lukas har 

valt att använda. Således faller denna hypotes och Boring menar att Markus inte kan ha haft 

Matteus som källa.30

Två) Var kommer Q formen från? Denna fråga besvarar Boring genom att analysera 

skillnaderna i Matteus och Lukas. De differerar på två punkter där Boring i första fallet föredrar 

Matteustexten ( δς αν) och i andra fallet Lukastexten ( εις plus ackusativ). Därefter ger Boring sin 

tolkning av vad Q formen troligen skulle ha varit.

Tre) Kom Markusformen från Q formen? Boring menar att Q formen av perikopen är äldre 

än Markusevangeliet. Dock hävdar Boring att detta inte betyder att Markusformen kommer ifrån Q 

formen utan att den snarare har sitt ursprung i "sentences of holy law" än i Q formen. Detta 

28Busch, 2006, s.503-505
29Boring, 1976, s. 258-259
30Boring, 1976, s.259-264
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eftersom han menar att det inte finns någon anledning att tro att en chiastisk form, som han 

presenterar i sin artikel, skulle ha sitt ursprung i Markus.31

Fyra) Är Markusformen äldre än Q formen? Boring svarade redan på denna fråga när han 

bemötte föregående fråga men ger här argument för sitt svar. Detta gör han bland annat genom 

Carsten Colpe's och Klaus Bergers studier där dem menar att ur perikopen kan de urskilja Markus 

element i dess slutliga form, vilket ledder till slutsatsen att perikopen kommer i huvudsak från ett 

förmarkianskt sammanhang. Bådas slutsats, liksom Borings, blir att Markus ärvde sin form från en 

grundläggande primitiv form, dock menar Boring att Q formen är en avvikelse från den primitiva 

formen. Alltså är Markusformen och Q formen från två olika strömmar och/eller traditioner.32

Fem) Vad är den förmarkianska formen? Boring hävdar att förmarkianska formen kommer 

från en Arameisk tradition. Han lyfter fram tidigare texter och presenterar den troligaste tidigaste 

Grekiska källan för perikopen, och hävdar alltså inte att den tidigaste arameiska källan hade 

perikopens formulering utan enbart att det har funnits ett arameiskt original. Vilket hade sitt 

ursprung i chiastisk profetisk oral tradition.33

Sex) Har den tidigaste formen av perikopens ursprung hos Jesus? Boring menar att 

perikopen rekonstruerade form troligen kommer från den tidiga palestinska kyrkan och inte från den

historiske Jesus. Om någon del av perikopen skulle komma från den historiske Jesus så hävdar 

Boring att det i så fall förmodligen skulle vara den första halvan, deklarationen att alla synder är 

förlåtna människorna, hur mycket de än häda.34

Sju) Hur kan vi då kartlägga historien om stycket från Jesus till sina evangeliet former? 

Denna fråga svarar Boring på genom att sammanfatta sin artikel. Det han skriver där är alltså en 

sammanfattning av det som jag redan har sammanfattat ovan, alltså inkluderar jag inte det här. 

Däremot kommer idén om att den andra halvan skulle komma från den palestinska kyrkan vara 

central för mina slutsatser i min analys.  

2.2.2. Forskning gällande bakgrund för analys av perikopen

Som jag nämnde tidigare i avsnittet finns det en del forskning på synd i Markus utifrån Markus 2:5, 

band annat har Tobias Hägerland gjort en doktorsavhandling på ämnet, vilken heter Jesus and 

forgiveness of sins; An aspect of his prophetic mission. I denna avhandling behandlar han dels 

Markus 2:5 men även andra delar av evangelietexterna och undersöker synd- och förlåtelse-

begreppen i ett större perspektiv än enbart begränsat till en perikop, och hur detta kan ha påverkat 

31Boring, 1976, s. 267-269
32Boring, 1976, s. 271-274
33Boring, 1976, s. 275-276
34Boring, 1976, s. 276-277
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Jesus mission.35 I denna artikel kommer han bland annat fram till att det är möjligt att Jesus använde

uttrycket ”dina synder är förlåtna”, som det står i Mark 2:5, eftersom det i den tidiga Judendomen 

kunde användas som en referens till en ”tal-handling” och att det då var Gud som förlät. Varför han 

då förlät en synd när det handlar om en sjukdom menar Hägerland bero på att förlåta var samtidigt 

också att hela.36 Vilket jag kommer hädanefter också kommer utgå ifrån, att hela och förlåta i 

evangeliets kontext är synonymt.

Hägerland har även skrivit en artikel i ämnet men jämför då Markus med den samtida 

historieskrivaren Josefus för att påvisa att det inte nödvändigtvis var en ny företeelse att någon, som

Jesus, förlät synder. Då Hägerland menar att det finns tecken i Josefus Ant. 6.92 att förmågan att 

förlåta synder kunde ges till en profet i tidig Judendom.37 Hägerland menar att detta tar bort 

möjligheten för att de skriftlärdas anklagelse av Jesus för hädelse, gällande hans förlåtande av 

synder, skulle vara historiskt fakta. Eftersom det i den bemärkelsen skulle vara orimligt för dem att 

ifrågasätta Jesus.38 Om vi utgår ifrån att så skulle vara fallet blir det intressant att se huruvida det är 

rimligt att anta vår perikop har stöd i en förmarkiansk form eftersom det i så fall inte skulle finnas 

någon anledning varken för de skriftlärda eller för Jesus att ifrågasätta eller försvara.  

Som jag tidigare nämnt finns det andra artiklar, som precis som Hägerland skriver om 

förlåtelsen och synden men utifrån en annan perikop, bland annat har Joel Marcus skrivit artikeln 

”Authority to forgive sins upon the earth: the shema in the gospel of Mark”, där han använder sig av

gammaltestamentliga texter för att lägga fram vilka motiv eller argument som fanns för författaren 

till Markus, när det kommer till vilken auktoritet Jesus hade att förlåta synder. Bland annat använder

Marcus sig av Daniels bok 7 för att beskriva vart begreppet ”the son of man”, eller människosonen, 

kommer ifrån.39 Martina E. Martin har gjort en liknade studie i sin artikel ”It's My Prerogative: 

Jesus Authority to Grant Forgiveness and Healing on Earth”, där hon delar upp perikopen Mark 

2:1–12 i olika stycken för att komma fram till att den teologiska nyckeln finns i vers 11-12, där det 

intygas att "Människosonen", då Jesus själv, har befogenhet att förlåta synder och hela. Dessutom 

menar hon att syndernas förlåtelse kan ske på jorden.40 Martin har alltså ett annat tillväga gång sätt 

än Marcus men undersöker samma ämne och i stort sätt samma perikop.

Utöver de artiklar jag nämnt här finns det flera studier på synd i Mark, främst utifrån 

perikopen i kapitel 2, och en del om helig ande som också kommer vara ett intressant perspektiv för

undersökningen, där jag har valt att främst utgå ifrån en artikel. Men som jag redan nämnt är det ett 

begränsat antal forskare som har tittat på just min perikop.

35Hägerland, 2009, s.1
36Hägerland, 2009, s. 235
37Hägerland, 2014, s.125
38 Hägerland, 2014, s. 138
39Marcus, 1994 s.201-202
40Martin, 2006-2007, s.72.
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3. Analys

3.1. Textanalys

Innan jag börjar analyser perikopen så infogar jag här den grekiska originaltexten från Alands The 

Greek New Testament och min översättning av originaltexten. Denna översättning kommer förklaras

tydligare i avsnittet om språkliga problem.

Aland, K. m.fl. The Greek New Testament Min svenska översättning
28 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς 

υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ 

βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν:

28 Sannerligen jag säger er att alla syndiga 

handlingar och hädelser skall människornas söner

få förlåtelse för, hur de än hädar.
29 ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν

αἰωνίου ἁμαρτήματος.

29 Den som hädar mot helig anden har inte 

förlåtelse i denna tid, utan är skyldig evig syndig 

handling.
30 ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 30 Eftersom de sagt att han hade en oren ande.

3.1.1. Läsarter

Perikopen som vi undersöker utgör enbart 3 verser, för att se den grekiska originaltexten och min 

svenska översättning så finns den under föregående avsnitt, 3.1 textanalys. Trots att det är en väldigt

kort perikop så presenteras olika läsarter och detta görs för vers 29, vilken också är den mest 

intressanta versen för min analys. De olika läsarterna kretsar kring ordet ἁμαρτὴματος som betyder 

synd men används inte så ofta i den grekiska originaltexten, förutom i just vår perikop, i vers 29 och

28, så användas ordet enbart på två andra ställen. Båda gångerna det används, förutom här i 

Markusevangeliet, så kommer de från Paulusbreven, Rom 3:25, som talar om rättfärdighet genom 

tron och att Gud låtit synderna gå ostraffade, och 1 kor 6:18, som talar om kroppen som tempel för 

helig ande och att otukt är den ända synd som inte lämnar kroppen. 

De olika läsarter som förekommer i perikopen grundar sig troligen i att det just är ett så 

ovanligt ord att använda i de religiösa skrifterna, och således är det inte orimligt att anta att 

kopiatorerna av texten har lagt till hjälp ord eller ändrat ordet för att få en bättre meningsstruktur i 

textens sammanhang41. Det är betydligt vanligare med att ordet ἁμαρτἱα används, som också 

betyder synd, än ἁμαρτὴμα. Dessutom förekommer ἁμαρτἱα närmre 200 gånger i det grekiska Nya 

testamentet. Vilken skillnad det finns orden emellan kommer jag beskriva tydligare i avsnittet om 

41Metzger, 1971, s. 82
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språkliga problem, men kort kan det sägas att ἁμαρτὴμα(τος) syftar till akten/handlingen att synda 

medan ἁμαρτἱα syftar till synden som objekt.42

Redaktörerna av det grekiska nya testamentet som jag använder mig av har satt en B-nivå av

säkerhet på läsarten, alltså är det nästan helt säkert den valda läsarten som är originalet (enbart 

ἁμαρτὴματος). Men utöver den läsarten så presenteras fyra andra möjliga läsarter till och jag 

kommer nu gå igenom samtliga läsarter och vilka källor som finns som stöd för de olika läsarterna.

Om vi börjar med läsart 1 som jag hädanefter kommer kalla den valda läsarten, med enbart 

ἁμαρτὴματος i läsarten. Läsart 1 har tillförlitliga källor eftersom den bland annat stöds av Codex 

Sinaiticus från 300-talet och Codex Vaticanus, även denna från 300-talet. Alltså två relativt gamla 

och tillförlitliga källor. Utöver dessa har läsart 1 ytterligare tre majuskelskrifter som stöd, L från 

700-talet och två från 900-talet. Sedan även fem stycken minuskelskrifter, där majoriteten är från 

800-talet men även en från 1000-talet och en från ca 1300-talet. 

I läsart 2 har det vanligare ordet för synd vals att användas, ἁμαρτἱα. Denna läsart stöds av 

tre majuskelskrifter, C, D och W som samtliga är från ca 400-talet (W kan eventuellt vara från 300-

talet och D från 500-talet). Dessutom förekommer läsarten i manusskrift samlingen f13, 826, från 

1100 talet och i två koptiska skrifter från 200-talet. 

I den tredje läsarten, läsart 3., så har formuleringen förändrats rätt radikalt från läsart 1. 

Läsart 3 är κρίσεως καὶ ἁμαρτίας, ordagrant översatt till dom och synd. Denna har enbart två källor 

som stöd, två minuskelskrifter båda från 1100-talet. 

Läsart 4 har desto fler källor, och dessutom är två av dem rätt så tillförlitliga. Läsarten är 

enbart κρίσεως, dom. De två relativt tillförlitliga källorna är Alexandrinus Codexen från ca 400-talet

och en majuskelskrift, också den från 400-talet. Läsarten har även 14, eventuellt 15 (den femtonde 

har en annan form av ordet), olika minuskelskrifter som stöder källan, vilka är från 800-talet till 

1400-talet, med majoriteten från ca 1100-talet. Dessutom finns källor från ett antal bysantinska 

skrifter, lektorer, en koptiska skrift, en Syrisk och stöd från Vulgata. Läsart 4 har alltså övervägande

mest källor. 

Den femte läsarten, läsart 5., är enligt mig den minst troliga källan eftersom den enbart har 

en källa presenterad i mitt grekiska nya testamente. Läsarten presenterar ordet κρίματος, vilket 

översätts till beslut eller dom, och den förekommer enbart i en minuskelskrift från 1000-talet.43

Om vi då tittar på de källor som finns för de olika läsarterna så tänker jag på en gång 

utesluta läsart 5 och läsart 3 eftersom båda har väldigt få källor som stöd för sina respektive läsarter.

Dessutom är källorna inte speciellt tillförlitliga enligt tidskriteriet eftersom källorna är från efter 

1000-talet och samtliga andra läsarter har källor från 300–400-talet. Vilket gör det troligt att 

4242 Bauer och Danker m.fl. , 1979 s. 51-52
43
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ursprunget till dessa källor kommer från någon av de andra läsarterna och en harmonisering har 

senare sket av dessa läsarter.44 Således kommer jag inte inkludera dessa läsarter i min fortsatta 

analys. Däremot har de övriga läsarterna, läsart 1, 2 och 4, alla starka källor som stöd för sina 

respektive läsarter och är alltså alla relevanta att fortsätta undersöka.

Läsart 2 har bland annat källor från 400-talet och har då alltså enligt tidsaspekten goda 

källor, och stöds även av många andra källor som vi såg i föregående stycke, men varför har då inte 

denna läsart valts till den mest troliga av redaktörer att vara den rätta? Ἁμαρτἱα är det vanligare 

ordet för synd i det nya testamentet, och i parallellerna till perikopen används just ἁμαρτἱα och inte 

ἁμαρτὴματος i Matteus- och Lukasevangeliet har inte ens med delen om evig synd och använder 

alltså varken ἁμαρτἱα eller ἁμαρτὴματος.45 Läsart 2 är alltså den som passar bättre in i skriftspråket 

för evangelierna, men det betyder alltså inte att det är den rätta läsarten, utan snarare det motsatta. 

Jag skulle alltså vilja påstå att det är mycket troligt att det är som med läsart 3 och 5, att det har 

skett en harmonisering. Att senare skrivare har omedvetet eller medvetet valt att använda ἁμαρτἱα 

eftersom det är nästintill synonymt med ἁμαρτὴματος och är helt enkelt det vanligare ordvalet när 

man talar om synd.46 Jag hävdar således att läsart 2 är, såsom också redaktörerna valt att tolka det, 

inte den rätta läsarten eftersom det är just ett vanligare ordval och det skulle vara orimligt för en 

skrivare att istället för att använda sig av det vanliga ordet ἁμαρτἱα välja eller råka använda sig av 

det ovanligare ordet ἁμαρτὴματος.

Då återstår alltså två läsarter, läsart 1 och läsart 4. Dessa är svårare att avgöra vilken som är 

den ursprungliga läsarten eftersom båda har goda källor. Läsart 1 har Codex Sinaiticus och Codex 

Vaticanus som källor, vilka båda är från 300-talet och de äldsta källorna gällande de här läsarterna. 

Samtidigt så behöver inte äldre källor nödvändigtvis vara mer sanningsenliga, och läsart 4 har också

källor som enligt tidskriteriet är relativt bra, med bland annat de två majuskelskrifter som båda är 

från 400-talet. Dessutom är läsart 4 den läsarten med i särklass flest källor. Eftersom frågor om 

författare och andra tendenser i läsarterna är nästintill omöjliga att besvara så tänker jag nu gå över 

till att granska hur de olika läsarterna faktiskt påverkar sitt sammanhang för att därefter kunna ta 

ställning till vilken läsart som jag föredrar. 

Ἁμαρτὴματος som presenteras i läsart 1 och är en blandning av orden ἀδίκημα, vilket 

betyder att göra fel eller avsiktligt fel, och ἀτύχημα, som betyder olycka, missfall, fel p.g.a. 

okunnighet eller misstag. Ordet som läsart 1 presenterar beskriver alltså en syndig handling, ett 

misslyckande eller fel. Kρίσεως som presenteras i läsart 4 har en rätt radikalt annan betydelse, 

vilken är, beslut, dom, besluta, upplösning eller beslutsamhet.47 I sitt sammanhang i perikopen 

44Mitternacht & Runesson (red) 2006. s. 182-183
45Aland, 1994, s.168-169
46Metzger, 1971, s. 82
47Liddell och Scott, 1968, s.77, 997
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skulle jag vilja argumentera för att läsart 4 med denna betydelse av ordet faktiskt passar bättre in. 

Att vara ”skyldig evig dom” låter mycket bättre än ”skyldig evig synd” eller ”skyldig evigt 

fel/syndigt handlande/misslyckande”. Κρίσεως är alltså ett mycket bättre alternativ rent skriftligt, 

men varför skulle då skrivarna för läsart 1 skriva ἁμαρτὴματος istället när det inte fungerar bättre 

för sammanhanget? Det kan vara så att det ἁμαρτὴματος som finns i v. 28 råkat duplicerats och då 

råkade κρίσεως bytas ut till ἁμαρτὴματος i v. 29. Men enligt mig krävs det för mycket spekulation 

kring hur det kan ha gått till för att jag ska kunna ställa mig bakom denna hypotes. Det jag motsäger

mig är alltså att läsart 4 ska vara den ursprungliga läsarten och läsart 1 har uppstått genom senare 

kopieringsfel. Således kommer jag fram till att den mest troliga läsarten är den läsart som också 

redaktörerna till det grekiska nya testamentet som jag har använt mig av kommit fram till, läsart 1. 

Det troligaste är alltså att κρίσεως introducerades av senare skrivare eftersom ἁμαρτὴματος just är 

en så pass ovanlig formulering, och senare skrivare valde, medvetet eller omedvetet, att formulera 

meningen så att den fungerade bättre i sitt sammanhang.48 Alltså är läsart 1 den rimligaste läsarten.

Nu har vi sett på vilka möjliga läsarter som finns för perikopen men vad betyder då orden i 

perikopen, och hur bör dem översättas? Det är det vi ska titta på nu, jag tänker gå igenom alla ord 

jag möter i texten som kan ha en tvetydig betydelse, vad orden kan betyda, hur dem har översatts i 

Bibel 2000 och The new English Bible, och sedan förklara min egen översättning som ni kan se i sin

helhet under 3.1 textanalys.

3.1.2. Språkliga problem

Vers 28 startar med det grekiska ordet Ἀμὴν som är ett vanligt ord i evangelielitteraturen att 

använda för att förtydliga sanningshalten i ett uttalande och i detta fall används det för att bekräfta49 

det som Jesus har sagt i vers 23-27. Ett par ord därefter stöter vi på ordet ἀφεθήσεται vilket är 

skrivet i Futurum indikativ passivum tredje singularis av grundordet ἀφιημι som jag då har valt att 

översätta som ”skall … få förlåtelse för”, detta liknar både Bibel 2000: ens översättning och The 

New English Bible, skillnaderna finns enbart i meningsstrukturen. Ordet i sin grundbetydelse 

betyder inte exakt att förlåta dock utan dess exakta betydelse är snarare att övergiva, lämna, tillåta, 

låta (något) gå eller förskjuta.50 Ordet i dess sammanhang syftar alltså låta synden och hädelsen gå, 

att överge den, att tillåta dess existens och acceptera att det har hänt men sedan lämna den kvar. Allt

48Metzger . 1971, s. 82
49Marcus, 2000, s. 283
50Heikel & Fridrichsen, 2010, s 34
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detta i en svensk översättning sammanfattas som bäst i att synden och hädelsen förlåts eftersom det 

i svenskan innebär återupprättelse av gemenskap efter en moralisk konflikt mellan två individer 

som inte innebär någon gottgörelse.51 

Därefter kommer orden τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. Formuleringen har ingen direkt 

översättningsproblematik men kommer vara relevant senare i analysen för den synoptiska 

jämförelsen, jag kommer således återkomma till detta stycke senare i uppsatsen.

Nu möter vi dock det ord som har varit problematiskt i föregående avsnitt gällande 

läsarterna nämligen ἁμαρτήματα, som dock används här i en annan form än i vers 29. Här står ordet

i nominativ neutrum pluralis, ordet betyder som jag också förklara i tidigare avsnitt, syndig 

handling.52 Jag tycker att den här skillnaden i ordets betydelse från det mycket vanligare ordet 

ἁμαρτἱα är viktigt att vissa, och inte göra såsom den svenska översättning, att översätta det direkt 

till synd. Även om betydelsen inte differerar så mycket i de olika ordvalen så är det för mig viktigt 

att förtydliga att det grekiska ordet faktiskt inte syftar till själva synden utan till handlingen, eller 

görandet av synden. Detta på grund av det faktum att, som det diskuterats i det tidigare avsnittet, är 

ett så pass ovanligt ordval inom evangelierna, även inom perikopens eget evangelium, Markus, så 

behövs det lyftas fram i översättningen. Det är inte fel att översätta enbart med synd men det är inte 

en rättvis översättning av vad ordet faktiskt vill säga enligt min mening. Jag har alltså valt att både i 

vers 28 och vers 29 översätta ordet till syndig handling, just för att belysa det sällsynta ordvalet. I 

övrigt finner jag inga direkta språkliga problem med texten i den här versen.

I vers 29 stöter vi här på ett språkligt problem i ordet ἅγιον. Ordet i sammanhang med 

πνεῦμα översätts som ”helig ande”, och eftersom ordet också i perikopen står tillsammans med 

πνεῦμα är det rimligt att anta att det är så det ska översättas även här. Varför jag då ens nämner ordet

i samband med språkliga problem är inte för att motsätta mig översättning av ordet som helig utan 

enbart för att lyfta fram ett annat perspektiv på ordet och vad det kan betydelse. Ordet kan dels 

betyda något gudomligt, alltså helig, men jag har också mött att det kan betyda avskyvärd eller 

föraktlig, och att det översätts så när man talar om något i negativa termer.53 Dock är inte denna 

översättnings möjligheten hämtad från en nytestamentlig ordbok, och när man då tittar i 

nytestamentliga ordböcker istället tycks översättningen alltid vara helig.54 Det finns alltså en 

möjlighet till att översätta orden som ”avskyvärd ande”, och om man då översätter εἰς till i istället 

för mot så skulle det i perikopens sammanhang istället syfta på de som hädar och inte vad de hädar 

emot. Hela perikopen skulle då få en helt annan betydelse. Då skulle Jesus mer direkt gå till 

51 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rl%C3%A5telse hämtat 2016-
05-04 

52Liddell och  Scott, 1968, s. 77
53Liddell och Scott, 1968, s.9
54Bauer och Danker m.fl., 1979, s.10- 11
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angrepp mot hur de skriftlärda faktiskt uttalade sig, och perikopen skulle inte längre handla om en 

specifik synd utan om hur man syndar.

Detta är ett intressant perspektiv på texten mycket på grund av hur denna tolkning av ordet 

ἅγιον fungerar bra ihop med ἁμαρτήμα som också syftar till handling och inte objekt. Däremot har 

jag inga övriga belägg för att hävda att man faktiskt borde översätta ordet som avskyvärd eller 

dylikt istället för helig. Det mesta talar dessutom emot en sådan översättning eftersom det inte på 

något av samtliga ställen i evangelierna som ordet används finns något som stöder någon annan 

översättning av ordet än som just helig, som också ordböckerna för nytestamentligt grekiska hävdar 

vara den enda möjliga översättning.

Det finns ett mindre språkligt problem i vers 30 som är värt att nämna, detta är relationen 

mellan orden ἔλεγον och ἔχει. Dessa är skrivna i två olika tempus ἔλεγον är skrivit i imperfekt och 

ἔχει i presens. Skillnaden i tempus formen förekommer troligen eftersom versen syftar på det de 

skriftlärda redan sagt om Jesus i vers 22 med ἔλεγον, men det dem sagt syftade till Jesus ande även i

den pågående tiden i perikopen, och därför skrivs ἔχει i presens. I svenska skulle jag kunna 

översätta dessa ord som att de skriftlärda sagt att Jesus har en oren ande, men eftersom 

tempusändringen inte tillför något speciellt till perikopen i den svenska översättningen så har jag 

valt att i min översättning låta tempuset även i ἔχει vara i förfluten tid.

3.1.3. Texttyp, struktur och litterärt sammanhang

Perikopen är placerad relativt tidigt i Markusevangeliet och Jesus verksamhet, trotts det har Jesus 

redan stött på en del motgångar, eller utför kontroversiella handlingar. Jesus helande kraft har blivit 

ifrågasatt för att ha förlåtit synder i Mark 2:1–12, han har ätit med ”syndare” när han äter 

tillsammans med Tullindrivaren Levi i Mark 2:14–17, och lärjungarna har begått sabbatsbrott i 

2:23–28. Jesus har dessutom börjat få ett allt större följe bland annat genom att han har kallat till sig

sina första lärjungar i 1:17, och berättelse om folkmassan på stranden 3:7–12.  Perikopen brukar 

räknas in i en större perikop, nämligen Mark 3:20–35 som i sin tur kan räknas in i mindre del 

avsnitt, vers 20, vers 22-30 och vers 31-35, där vers 22-30 är inskjuten mellan vers 20 och 31-35 

som troligen hör ihop.55 Min perikop hör hemma i ett stridssamtal mellan Jesus och skriftlärda från 

Jerusalem, och mina verser upptas dels av Jesus svar till de skriftlärda och en förklaring till 

berättelsen. Vers 28:as första del är en dom över motståndarna (de skriftlärda), vilket markeras 

55Pilgaard, 1988, s. 69
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genom det inledande ἀμὴν i versen. Vers 28 är i övrigt snarast en allmänsats om förlåtelse, där vers 

29 fungerar som undantaget från förlåtelsen och vers 30 utgörs av en förklaring till undantaget.56 

Texttypen i perikopen kan tydligast definieras som en laghandling.57

Vi har noggrant undersökt perikopen och det blir nu intressant att göra en synoptisk 

jämförelse och se på hur de olika evangelierna framställer perikopen.  

3.1.4. Synoptisk jämförelse

 

Det finns paralleller i Matteus och Lukas, och om vi utgår ifrån Eugene Borings artikel så finns det 

två utsagor av avsnittet. Dels Markusformen i Mark 3:28–29 och Matt 12:31, och Q-form i Matt 

12:32 och Luk 12:10.58 Om vi först tittar på Markusformen så uttrycker Matteus det så här: Διὰ 

τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ πνεύματος 

βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται (Matt 12:31), och hur det uttrycks i Markus finns återigen under 3.1 

textanalys. Det första vi kan lägga märke till i Matteus version av Markusformen är att Matteus inte 

inleder versen med ἀμὴν, och har inte heller med detta klassiska inledningsord tidigare eller senare i

avsnittet, vilket inte ger riktigt samma kraft till utsagan i Matteus såsom i Markus. Matteus inleder 

det svagare med ”genom detta...” eller ”därför säger jag er...”. Det andra som är anmärkningsvärt i 

Matteus är hur han istället för att använda Markus ἁμαρτὴμα, använder det vanligare ordet för synd,

ἁμαρτἱα, som jag nämnde i avsnittet om läsarter. Det troligaste är att författaren till Matteus med 

Markus som grund har valt att skriva det vanligare ordet för synd istället, och inte reflekterat över 

eventuella betydelseskillnader. Betydelseskillnader som jag anser vara högst relevanta, eftersom det

i den äldre formen snarare handlar om en handling och i Matteus ändring till ἁμαρτἱα, förskjuts 

betydelsen från akten att göra något, till det som görs. Detta begränsar enligt mig den egentliga 

betydelsen.

Det kan dock också vara såsom Eugene Boring föreslår att det funnits en förmarkiansk form 

som ligger som grund för den nuvarande Markusformen.59 Om det är så är det inte omöjligt att det 

var denna förmarkiansk form som Matteus använde enligt tvåkällshypotesen, det jag menar är att 

Matteus har kan ha använt en förmarkiansk form sedan också har varit grund för den nuvarande 

Markus formen. I så fall kan olika tolkningar ha gjorts av vad som först stod i förmarkianska 

formen, och det finns då möjlighet till att Matteus ordval skulle kunna vara det riktiga. Med det sagt

så har Matteus troligen haft en annan källa också, Q formen, och det är då rimligare att anta att 

56Hartman, 2004, s.129-130
57Collins, 2007, s. 234-235
58Boring, 1976, s. 260
59Boring, 1976, s. 279
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Markusformen är den som är närmare förmarkianska formen. Alltså är Markus betoning genom 

ἁμαρτὴμα, att det är en handling, fortfarande ett viktigt perspektiv.

Om vi då går över till att titta på Q-formen och hur den formuleras i Matteus respektive i 

Lukas så finns de grekiska original texterna i tabellen på nästkommande sida:

Matt 12:32 Luk 12:10
καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ: ὃς δ' ἂν εἴπῃ κατὰ 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ 
οὔτε ἐν τούτῳτῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.

καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,
ἀφεθήσεται αὐτῷ: τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα 
βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.

Matteus version är lite fylligare än vad Lukas version är, eftersom han har med att förlåtelsen 

varken gäller i denna värld eller nästa. Detta är troligen en harmonisering med Markusformen. Båda

två hänvisar dock till att synd mot människosonen är den synd som kan förlåtas men inte den mot 

helig ande. Här faller delvis Borings argument för mig, eftersom han framställer det som att Lukas 

inte ska ha används sig av Markusformen i den här perikopen60, eller att Markusformen och Q 

formen inte ska kommit ifrån samma tradition61, men de båda använder ändå begreppet 

”människosonen” som liknar den grekiska formen av Markustextens ”människornas söner” i vers 

28. 

På grekiska är den enda skillnaden att Markusformen skriver ”τοῖς υἱοῖς” i dativ, ”...τῶν 

ἀνθρώπων” i genitiv, och sedan hela satsen i pluralis maskulinum, medan den antagna Q formen 

borde ha skrivit satsen i singularis maskulinum, i Matteus är hela satsen skrivit i genitiv och Lukas 

formen ”τὸν υἱὸν” i ackusativ och ”τοῦ ἀνθρώπου” i genitiv. Enligt mig är likheterna här för stora 

för att förbise, eftersom formuleringens skillnader emellan de tre skulle kunna förklaras med olika 

tolkningar eller kopieringsfel av olika skrivare. Det blir alltså inte svårt att se en möjlighet för att 

Lukas och Matteus har båda gjort en harmonisering av Markusformen och Q formen, eller att Q 

formen och den förmarkianska formen kommer från samma källa.

Om vi då börjar vid huruvida Lukas kan ha använd en förmarkiansk form och harmoniserat 

den med Q formen. Boring ger inget direkt svar på hur eller om Lukas kan ha använd sig av 

Markusformen, men han bemöter delvis frågan när han tar ställning till huruvida Matteus skulle 

kunna stå som grund till Markus- och Lukasformerna. Detta menar han vara omöjligt eftersom 

Markus skulle då konsekvent välja att utesluta det som Lukas valt att ta med från Markus och vise 

versa.62 Alltså har Lukas valt att använda Q formen och att förbi se Markusformen i det här 

60Boring, 1976, s.264
61Boring, 1976, s. 274
62Boring, 1976, s. 263-264

24



sammanhanget. Detta låter rimligt eftersom Lukas bland annat inte har med formuleringen 

angående vilka implikationer hädelsen får, som Markus har, att de blir skyldiga evig synd, som det 

kan argumenteras för att Matteus har omformulerat i 12:32. Lukas har dessutom inte några liknelser

med Markus som inte också förekommer i Matteus, alltså kan vi utesluta möjligheten att Lukas ska 

ha harmoniserat den förmarkianska formen med Q formen. Däremot kan vi inte utesluta att Q- och 

Markusformen har samma ursprung. 

Joel Marcus hävdar att Q- och Markusformen kommer ifrån samma Arameiska Jesusord, där

Arameiskan har tolkats olika. Q formen tolkar det som människosonen och en referens till Jesus, 

medan Markusformen uppfattar det som en referens till mänskligheten och översätter det då som 

människornas söner.63 Detta anser jag vara en mycket rimligare framställning än Borings, eftersom 

de olika formerna så uppenbart liknar varandra, och att det är en väldigt vanlig formulering i sin 

singularis form. Jag hävdar alltså att liknelserna och olikheterna i de synoptiska parallellerna 

förklaras mest tillfredsställande genom att införa Marcus perspektiv på Borings formel. Nämligen 

att det finns två former av perikopen, Markusformen (Mark 3:28–29 och Matt 12:31) och Q formen 

(Matt 12:32 och Luk 12:10), men att Q- och Markusformen ursprungligen har haft samma källa, 

vilket möjligen kunde vara ett Arameiskt Jesusord, som de båda formerna har tolkat olika.

3.1.5. Sammanfattning av textanalysen

Det vi har kommit fram till i textanalysen av texten är att det finns inga direkta 

översättningsalternativ som tillåter en tolkning av perikopen där den inte syftar till en oförlåtligt 

synd. Dessutom finns det en möjlighet att Q formen och en förmarkiansk form, troligen fanns före 

den nuvarande Markus formen och hade samma ursprung. Därifrån kommer den liknande 

formuleringen angående Människosonen och Människornas söner.

3.2. Analys av bakgrundsinformation

3.2.1. Synd och förlåtelse i Markusevangeliet och Judisk litteratur

Vad betyder synd i den hebreiska bibeln, ur vilken Jesus i perikopen som Judisk profet lär ha skaffat

sina argument ifrån för hans bemötande av de skriftlärda, om man utgår ifrån att utsagan 

härstammar från Jesus själv. Det finns över femtio ord för synd i den hebreiska bibeln, och fokus 

ligger på mänskligt misslyckande utgör en central del av den gammaltestamentliga teologin. 

63Marcus, 2000, s. 275
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Som jag nämnde i min inledning handlar synden om att ”missa målet” eller som det står i 

ordspråksboken ”Okunnig iver är ett ont, den som rusar på trampar fel.”(ord 19:2), vilket The 

Anchor Bibel Dictionary menar syftar på att missa den rätta vägen.64 Redan från första Mosebok     

är synden närvarande och leder till ett antal olika konsekvenser, t.ex. synden rubbar det mänskliga 

samhället och den rådande naturen (1 mos 3), eller att människan får olika språk och är inte 

förmögna att kommunicera med varandra som ett resultat av deras försök att nå Gud med 

Babelstorn (1 mos 9:17–27). När sedan löftet dras mellan det Israelitiska folket och Gud blir Gud 

också den Gud som måste bestraffa folket om dem inte håller budet. Synden rubbar på så sätt 

relationen mellan skaparen och hens skapelse vilket medför en serie av konsekvenser vilket ytterst 

kan ledda till döden. Med det sagt så är inte synden enbart relaterad till hemska bestraffningar eller 

konsekvenser, utan förlåtelse av synder var en viktig del av den Israelitiska trons doktrin. Hoppet 

om en återupprättad relation till Gud hade en minst lika central del i den Hebreiska bibeln som 

synden och dess konsekvenser.65

Synden var alltså något som medförde ogynnsamma konsekvenser, men också något som 

syndaren kunde få förlåtelse för. Förlåtelse för sina synder var något som kom ifrån Gud och i tidig 

judendom var den närvarande på många nivåer inom det judiska livet. 

Några exempel är att, ett av motiven till offerkulten var att nå förlåtelsen, och i bönelivet, 

eftersom man utifrån Torah inte kunde nå Guds förlåtelse utan Guds hjälp, och även på en nationell 

nivå, då på det Judiska nyåret låg prästadömets fokus på behovet av utrensning och förlåtelse på den

yttersta dagen.66

3.2.2. Mark 2:1–12; och Jesus auktoritet att förlåta synder

Med utgångspunkt i överstående stycke tycks det inte finns några motiv för att någon annan varelse 

än Gud skulle kunna ge förlåtelse för synder, vilket också var de skriftlärdas poäng som föregår vår 

perikop och resulterar i Jesus respons. Är då de skriftlärdas ifrågasättande av Jesus auktoritet giltig, 

eller finns det motiv för att andra varelser än Gud ska ha haft kraft att förlåta synder? Om man utgår

ifrån Hägerland så kan frågan besvaras, dock har han utgångspunkt i mark 2:10. Hägerland lägger 

fram att bland annat att Daniel i gamla testamentet kan ha fungerat som en förebild när det kommer 

till att hantera förlåtelsen som människa eller profet. Då han bland annat ber en bön om förlåtelse i 

64 Sanders, 1992, s. 31-32
65 Sanders, 1992, s. 38-40
66Charlesworth, Kselman, Shogren, 1992, s. 831, 834-835
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Dan 9:4–19 och att han fungerar som en tolk av kung Nebukadnessars dröm om straff, och 

dessutom gett råd om hur Kungen bör hantera detta.67

Hägerland sammankopplar bilden av profeten som tolk med tidig judisk angiologi, där det 

finns exempel på att änglar ska ha varit budbärare för förlåtelse eller haft auktoriteten att förlåta 

synder själva.68  Mark 2:10 blir då ett starkt kristologiskt uttalande, och Hägerland menar att detta 

skildrar Jesus som en änglalik Messias, människosonen som Gud har överlåtit auktoriteten att 

förlåta synder till. 69 Detta påvisar att det finns motiv för att andra varelse ska ha haft auktoritet att 

förlåta, eller hjälpa att hantera synder, med egen auktoritet eller på uppdrag av Gud. Att Jesus då 

själv utifrån vår perikop ska ha uppfattat sig själv ha auktoritet att förlåta synder är inte orimligt 

utifrån en judisk samtida kontext.

Vi har redan nu börjat närma oss perikopen i mark 2:1–12 genom Hägerlands perspektiv på 

auktoriteten att förlåta synder, så låt oss närma texten ytterligare för att förstå likheterna med den 

valda perikopen, Mark 3:28–29, och dess sammanhang.

Mark 2:1–12 handlar om när Jesus helar en lam man i Karfarnaum och blir ifrågasatt för det 

av skriftlärda som han sedan behöver försvara sin auktoritet att förlåta/hela för. Utifrån Martina E. 

Martins närläsning av texten kan man sammanfatta det som att vers 1 beskriver Jesus hemkomst 

efter att ha skaffat lite uppmärksamhet kring sig själv och sin verksamhet och vers 2 ger en visuell 

bild av detta, genom att många människor som kommer till Jesus och att han talar till dem. I vers 3 

börjar berättelsen om helandet, där Martin lägger märke till att i vers 4, de ansträngningar som de 

fyra bärarna av den lame får genomgå om deras vän skall få bli helad.

 I vers 5 förekommer det första omnämnandet av "tro" i Markusevangeliet, vilket Martin 

presenterar som vara betydelsefullt enligt forskare eftersom Markus gör en länk mellan tro och en 

åtgärd i motsats till att veta eller en känsla. Hon menar att den ”tro” som åsyftas är de fyra bärarna. 

Genom att Jesus hänvisa till den lame som "son" förklarar Martin det som att han förstärker sin 

auktoritet att ge förlåtelsen eftersom han på så sätt blir överordnad mannen. I vers 6-7 presenteras 

den första antydan till opposition mot Jesus. Jesus visar då sin makt i vers 8-9, inte bara genom att 

förlåta den lame utan också genom att han vet vad de skriftlärda tänker om honom. Vers 11:as "Jag 

säger dig", understryker sonens rätt att förlåta synder på jorden. Att den lame beordras att "gå hem" 

visar på en fullständig läkning. Vers 12 blir då ett bevis på att Jesus kan göra det som de skriftlärda 

påstod bara Gud kunde göra.70 Vi ser här att perikopen på många sätt liknar vår perikop, specifikt 

beträffande att det är skriftlärda som ifrågasätter Jesus, om så tyst, och Jesus tvingas försvara sin 

auktoritet.

67Hägerland, 2000, s.140-141
68Hägerland, 2000, s. 159-160
69Hägerland, 2009, s. 168
70Martin, 2006-2007, s. 69-72
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Martin menar att de teologiska nycklarna för texten främst finns i vers 11-12 där det bland 

annat intygas att ”människosonen”, alltså Jesus som människa har auktoritet att förlåta, som vi 

tidigare nämnt kan vara och är i denna bemärkelse synonymt med att hela.71 Joel Marcus undersöker

just Jesus auktoritet att förlåta synden i hänvisning till honom som ”människosonen”, dock i 

relation till gammaltestamentliga texter. I Mark 2:10 kallar Jesus sig själv för människosonen för 

första gången och detta kopplar Marcus till Daniel kap 7, där han menar att i alla fall 

Markusevangeliets ”människoson” delvis har sitt ursprung i. Joel Marcus beskriver det på följande 

sätt: ”... it is hard to deny that at least part of its backgrund lies in Daniel's description of 'one like a 

son of man' who is presented to the Ancient of Days and given power, dominion and authority by 

him. (Dan 7:13–14)”72. Att denna människoliknande varelse beskriv på detta sätt menar Marcus 

antyder på att varelsen sitter vid Guds sida vid tronen, och delar då hens auktoritet.73

Detta menar dock Marcus går att ifrågasätta eftersom det finns ett fler tal 

gammaltestamentliga texter som tillskriver förlåtelsen till Gud och enbart Gud. Marcus gör en 

liknande sammankoppling mellan Daniel och änglars auktoritet att förlåta synder som Hägerland 

gör, genom 2 mos 23:20-22. Även om texten uttryckligen säger att ängel inte skall förlåta så menar 

Marcus att detta drar en länk mellan ängel och Guds gudomliga makt att förlåta synder. Detta 

besvarar inte alla frågor för Marcus, men enligt honom ger det i alla fall en möjlig exegetisk process

genom vilken författaren till Markus eller hans föregångare skulle ha kunnat komma fram till 

motiveringen för Mark 2:10.74

Hägerland utforskar även Jesus auktoritet att förlåta synder utifrån Josefus och Mark 2:7. 

Han tar utgångspunkt i en berättelse där Samuel sägs ska ha förlåtit en synd som begåtts mot Gud, 

detta gör han i sekundär mening, alltså på uppdrag av Gud. Dock avslås Samuel bön om förlåtelse, i

ant 6:142–54, eftersom om Gud som primärkälla inte ville ge förlåtelse, då kan inte heller hans 

profet förlåta. Samuels profetiska rätt att förlåta synder är dock inte den samma som Jesu auktoritet 

att förlåta synder, eftersom de har olika syften med sin förlåtelse. Hägerland lyfter dock fram att 

Jesus använder άφιέναι (liksom han gör i vår perikop) vilket kan både syfta till att förlåta genom att 

vara primärkällan till förlåtelse eller till en sekundär förlåtelse. Markus använder ordet i syfte att 

förlåtelsen skall komma från Jesus i form av att vara primärkällan med själva uttalandet isig, 

eftersom det lika gärna skulle kunna handla om förlåtelse där Jesus skulle vara sekundärkällan, är 

det inget som de skriftlärda borde lägga anmärkning vid, enligt Hägerland.75

71Martin, 2006-2007, s. 72
72Marcus, 1994, s. 202

73Marcus, 1994, s.201-203
74Marcus, 1994, s. 205-208
75 Hägerland, 2014, s. 135-137
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3.2.3. Helig ande i Markusevangeliet och Judisk tradition

Innan vi återigen rör oss närmre perikopen så ska vi kortfattat undersöka helig ande eftersom det är 

mot denna som Jesus i perikopen hävdar att hädelse emot innebär den oförlåtliga synden. Man kan 

kort beskriva Helig ande som;”The manifestation of divine presence and power perceptible in 

prophetic inspiration. The concept was only incidental in late biblical thought, but developed in 

early Judaism and Christianity to a fundamental dogma.”76 Rätt vedertaget är ändå tanken av helig 

ande som en god närvaro som verkställer goda ting, vilket i sin tur innebär goda konsekvenser för 

människor när helig ande är närvarande. 

Denna bild kan man ifrågasätta, David T. Beck gör detta genom att lyfta fram Mark 1:12 då 

anden (visserligen används inte ”helig” i detta exempel men vi kan ändå anta att det handlar om 

samma ande eftersom det är skrivet med bestämd artikel i den grekiska originaltexten) "driver" ut 

Jesus i öknen.  Ordet som har valts att beskriva utdrivningen markerar Beck är ἐκβάλλω. Detta är 

märkvärdigt i den bemärkelse att ordet annars används i Markusevangeliet när han talar om Jesus 

utdrivning av demoner (ex. Mark 1:34,39 och 3:15) och hans utstötning av pengaväxlarna ur 

templet (Mark 11:15).77 Detta ordval leder till antagande att anden kommer och tar kontroll över 

Jesus,78 och eftersom man kan anta att tiden i öknen var en påfrestande tid i Jesus liv, där han sattes 

på prov, och han var tvungen att hålla fast vid sin messianska identitet, så betyder det att anden kan 

vara, och var här, grunden till lidande.79

Tanken av en helig ande som enbart innebär goda konsekvenser för den som möter anden är 

orimligt och man måste inse att Anden också kan medföra lidande. Denna framställning av anden 

menar Beck kan fungera som en metafor för hur den heliga anden också kan sätta oss som 

människor på prov och få oss att gå igenom svårigheter i livet.80 Vi måste då förstå hädelsen mot 

helig ande som Jesus menar är den oförlåtliga synden är hädelse mot en aktiv varelse som både kan 

innebära gott men också ont för individen som möter den. Det som man hädar mot är alltså inte bara

en manifestation av gudomlig närvaro för Jesus, eftersom han själv har mött anden och satts på prov

av den, han har alltså en djup förståelse av vad anden faktiskt är kapabel till.

3.2.4. Sammanfattning av bakgrundsinformation

76 Horn, 1992, s. 260

77Beck, 2009, s. 202
78Guelich, 1989, s. 38
79Beck, 2009,  s. 204
80Beck, 2009, s. 206
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Förlåtelse av synder kommer ytterst från Gud men det finns gammaltestamentliga exempel ur bland 

Daniels bok och andra Mosebok på hur andra varelser kan ha fått auktoritet att förlåta synder. Det är

alltså inte orimligt att anta att Jesus ska ha uttalat sig om att ha auktoritet att kunna förlåta synder i 

den Judiska kontexten. Dessutom bringa inte helig ande enbart goda konsekvenser utan kan också 

medföra negativa konsekvenser, konsekvenser som Jesus själv har erfarit. Jesus har således en 

relation till anden som han sedan talar om i perikopen.

3.3. Implikationer av bakgrundsinformation och textanalys

Låt oss då återgå till perikopen i fråga, vad är det som den faktiskt försöker säga? Jag tycker att det 

viktiga att göra är att skilja på vad den säger i sin nuvarande form och var den ursprungligen 

kommer ifrån och vad som är rimligt att anta är den tidigaste formen av perikopen och hur man bör 

uppfatta den.

3.3.1. Litterär tolkning av nuvarande form

Den nuvarande formen av perikopen som är utgångspunkten för uppsatsen och som jag har 

analyserat i första delen av analysen skulle jag vilja hävda är en lagyttring. Collins hävdar att idén 

om en oförlåtlig synd kan spåras tillbaka till sent av det andra århundradet e.v.t. och en inskription 

från ett tempel i Attica.81 Att den nuvarande formen då skulle vara en laghandling är rimligt 

eftersom det finns som koncept bevarad från dess tillkomsttids. Dessutom är dess struktur typisk för

Markusevangeliet där han använder ett dualistiskt språk82, där vers 28 beskriver det universella, 

allmängiltiga och vers 29 bygger ut detta med undantaget som bekräftar regeln. 

Den här idén stöter vi på i ett flertal kommentarer, att det ska vara ett kategoriskt löfte83, 

eller ett bibliskt idiom84, vilket jag är benägen om att hålla med om. Med det sagt är jag inte 

benägen att påstå att detta betyder att man ska tolka perikopen så här på något annat sätt än att det är

det som den nuvarande versionen av texten vill säga. Tolkningen är alltså riktig i den form 

perikopen har idag, men jag menar att det inte är den tidigaste formen av perikopen som vi har 

tillgång till och det är då inte heller rimligt att påstå att tolkningen borde appliceras på något annat 

än hur den nuvarande formen litterärt fungerar. Att undersöka den nuvarande formen av texten är 

definitivt viktig och det är det min uppsats huvudsakligen har bestått av men för att kunna besvara 

81Collins, 2007, s. 234
82Gundry, 1993, s. 176
83Marcus, 2000, s. 284
84Guelich, 1989, s. 179
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min frågeställning så har jag blivit tvungen att se på andra möjligheter och var texten faktiskt 

härstammar ifrån.  

3.3.2. Är den nuvarande formen den tidigaste formen av perikopen?

Det jag hävdar är alltså att textens nuvarande form inte representerar den tidigaste formen av 

perikopen som vi har tillgång till. Guelich presenterar teorin att vers 29 ska vara ett senare tillägg av

den tidiga kyrkan eftersom ”hädelse mot helig ande” är ett ord bruk som är ovanligt för Arameiskan

men vanligt inom den tidiga kyrkan.85 

Vi har tidigare mött formulering ”helig anden”, dels i den litterära analysen men också i 

bakgrundsanalysen. Då kom vi fram till att det grekiska ordet för helig kan inom klassisk grekiska 

också kan betyda att något är avskyvärt eller föraktligt, men inom nytestamentlig grekiska används 

det uteslutande för när något är heligt, och när vi undersökte anden i bakgrundsanalysen upptäckte 

vi att anden inte uteslutande innebär goda konsekvenser. Det jag vill säga här är alltså att 

formuleringen i vers 29 kan vara rimligt för Jesus att uttrycka eftersom han har tidigare i evangeliet 

mött den ande som han här talar om. däremot tycker jag inte att det ger stöd för att versen hör ihop 

med vers 28, utan att det snarare kan tolkas som en rimlig formulering för ett senare tillägg. Detta 

har jag stöd av bland annat O'Neill som hävdar att ordet ”helig” i versen är ett senare ett tillägg av 

kopiatorer, och att det är rimligare för en Judisk lärare att tala om denna ande. Det är orimligt för en

Judisk lärare att göra skillnad på synd direkt mot Gud och mot människor, eftersom detta är en 

självklarhet att synden mot Gud är värre än den mot människor.86 Alltså kan det ha varit rimligt för 

senare kopiatorer att lägga till att hädelse mot helig ande är oförlåtlig eftersom det är en grövre grad

av synd, och eftersom det passa bra in i den förförståelse dem har av Jesus och hans relation till 

helig ande. Däremot är det inget som ger stöd åt att en Judisk lärare, vilket Jesus var, skulle påstå 

något sådant.  

När vi sedan ser på Borings synoptiska analys blir det tydligt att det har funnits en tidigare 

form av den nuvarande formen, nämligen en förmarkiansk form. Boring menar också att den 

nuvarande formen inte har ett ursprung hos den historiske Jesus utan kommer troligen från den 

tidiga palestinska kyrkan. Han läger dock till att om den historiska Jesus skulle ha sagt något i 

perikopen så skulle det ha varit vers 28 och inte vers 29.87 Detta ger mig intrycket av att verserna 

helt enkelt inte hör ihop, Jesus argument mot de skriftlärdas uttalande emot honom besvarar han 

redan innan vår perikop börjar i vers 23-27 och vers 28-29 är angrepp emot de skriftlärda där han 

svara med samma mynt, vilket går emot Jesus grundbudskap om förlåtelse och hans dubbla 

85Guelich, 1989, s. 179
86 O'Neill, 1983,s. 39-40
87Boring, 1976, s. 274, 276-277
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kärleksbud som presenteras senare i evangeliet (Mark 12:31), och är då inte nödvändigt för Jesus att

proklamera. Dessutom kan man märka att texten vilken perikopen är inräknar i, Mark 3:22–30, är 

inskjuten i en annan berättelse, Mark 3:20f., 3:31–35.88  Vilket ger ytterligare stöd för att texten kan 

ha redigerats av senare kopiatorer, eftersom de inte har ett eget sammanhang utan läggs till i ett 

redan befintligt.

3.3.3. Att tolka perikopen

Man kan alltså säga att det finns två sätt att tolka texten på, (1) vad den nuvarande formen säger och

(2) vad den tidigaste formen av perikopen säger. Vi har kommit fram till att den ursprungliga 

formen troligen är närmast den nuvarande Markusformen, men att den har blivit utvidgad av den 

tidiga palestinska kyrkan och jag vill påstå att vers 29 är den vers som har lagts till senare för att 

förtydliga budskapen, så att det fungerade med den kyrkliga doktrinen. Lagyttring som den 

nuvarande formen har, har alltså sitt ursprung i den tidiga kyrkan och beskriver hur den tidiga 

kyrkan valde att förstå texten vilket inte är synonymt med hur den bör eller var tänkt att förstås.

Tillägget kan man däremot argumentera för är rimligt, eftersom bland annat Hägerland och 

Marcus menar att man kan se i Mark 2:10 att det finns exempel på koppling till tidig judisk 

angiologi89, och Daniel kap 7 där människosonen delar Guds auktoritet.90 I denna bakgrund till 

perikopen så har det redan fastställts att Jesus har auktoritet att förlåta synder och i förlängningen 

också auktoriteten att inte förlåta synder. Uttalandet som Jesus då gör i vers 29 har han redan 

fastställt att han har auktoritet att göra för läsaren. Tillägget är således rimligt eftersom det följer 

evangeliets framställning av vilken kapacitet Jesus hade.

Perikopens sammanhang presenteras i ett stridssamtal där de skriftlärda ska ha anklagat 

Jesus för att hans kraft att utföra ande utdrivningar kommer ifrån satan och inte från Gud. Det 

författaren gör här är att utnyttja det skriftlärdas ifrågasättande för att själv besvara genom Jesus en 

giltig fråga angående hans kraft att driva ut demoner, detta eftersom de skriftlärda använder ordet 

έκβάλλω angående ande utdrivningen som också används när anden driver ut Jesus i öknen. Detta 

kan tyckas vara ett tecken på att Jesus ande inte alls är helig utan faktiskt har sataniskt ursprung, så 

det författaren här gör är att tala genom Jesus och förtydliga att så inte är fallet, där han talar både 

som sig själv som författare och som Jesus.91 Hur vet vi då att anden inte har sataniskt ursprung? 

Detta presenteras bland annat i vers 23-27, men det faktum att ordet att ordet ἐκβάλλω används 

bemöts naturligtvis inte, där måste vi ta oss hjälp av Beck förståelse av helig ande, nämligen att hen 

88Pilgaard, 1988, s. 69
89Hägerland, 2009, s. 159-160
90Marcus, 1994,  s.201-203
91Busch, 2006, s. 493-494, 498
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inte enbart innebär goda konsekvenser och kan bringa med sig lidande för människor.92 Att ἐκβάλλω

både används här när det kommer till ande utdrivningen och när anden driver ut Jesus i öknen 

tydliggör bara att båda utdrivningar handlar om ofrivillig utdrivning. Det är naturligt för författaren 

att bemöta frågan huruvida Jesus kraft faktiskt kommer med utgångspunkt i användningen av 

ἐκβάλλω, men när man gör en noggrannare studie av vad helig ande faktiskt innebär så är inte 

användningen anmärkningsvärd.  

Jag vill alltså hävda att om man ska ge rättvisa till perikopen kan man inte stanna vid den 

nuvarande-formen utan man måste se på perikopen utan det tillägg som den tidiga palestinska 

kyrkan tycks ha gjort. Jag menar att vers 29 är ett tillägg och att tillägget senare har skapat ett 

bibliskt idiom eller kategoriskt löfte som passar in i strukturen för evangeliet, men att det inte är 

nödvändigt för att Jesus ska besvara de skriftlärdas anklagare och möjligen förflyttar det egentliga 

budskapet med texten. Om vi plockar bort hela vers 29 blir min översättning ”28 Sannerligen jag 

säger er att alla syndiga handlingar och hädelser skall människornas söner få förlåtelse för, hur de 

än hädar. 30 Eftersom de sagt att han hade en oren ande.”, och handlar då inte perikopen längre 

nödvändigtvis om att Jesus går till angrepp mot de skriftlärda. Jesus ges en mjukare framtoning där 

hans slutliga argument inte utgör ett angrepp eller dom av de skriftlärda utan det handlar då snarare 

om ett påpekande av deras anklagelse var oberättigad och att de då i sin tur hade utfört en 

ἁμαρτήμα, syndig handling. Jag är benägen att hålla med Bush om att författaren här talar inte bara 

direkt till de skriftlärda utan även till sina följare.93 Vers 28 blir då en slutgiltig bekräftelse på att 

Jesus faktiskt har kraft från anden och visar det genom att återigen uttala sig med den auktoritet som

han har utgett sig för att ha och ger ett allmänt utlåtande om syndernas universella förlåtelse.

Varför ordet ἁμαρτήμα då används istället för det vanliga ἁμαρτἱα beror nog helt enkelt på 

att författaren inte helt vill släppa diskussionen mellan de skriftlärda och Jesus, ἁμαρτήμα blir då 

som en hänvisning till att det de skriftlärda gjorde genom att ifrågasätta Jesus kraft var en syndig 

handling som de genomförde, dvs. en synd. 

Vers 30 kan man då fråga sig om den ska vara med? Vad har den för funktion om inte för att 

hänvisa till att de skriftlärda har utfört en oförlåtligt synd genom att häda mot helig ande? Det finns 

inte utrymme i denna uppsats till att undersöka denna fråga djupare, det finns inga källor som 

föreslår att vers 30 skulle ha samma ursprung som vers 29 i den palestinska kyrkan, så jag kan inte 

heller hävda att den har det, men jag vill ändå påstå att versen inte har någon direkt funktion i 

perikopen längre. Möjligen kan det vara så att vers 30 är ännu ett sätt för författaren att återkoppla 

till de skriftlärdas anklagelser mot Jesus genom att beskriva vilken den syndiga handlingen var som 

de hade utfört. Detta skulle förklara vilken funktion versen skulle kunna ha i sammanhanget, och 

92Beck, 2009, s. 204
93Busch, 2006, s. 479-480
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eftersom jag inte hittat några motiv för att versen inte skulle vara med i originalformen är det också 

så jag valt att förstå den.

4. Sammanfattning

Jag anser alltså att perikopen i sin nuvarande form är en förvrängd form av den ursprungliga 

formen, vilket i sin tur leder till att vers 29 inte bör tolkas på något annat sätt än vilken litterär 

funktion den har och vad den tidiga palestinska kyrkan ville säga med den. Vers 29 är alltså en 

teologisk doktrin som inte kommer från den tidigaste formen, en förmarkiansk form som jag hävdar

inte hade med vers 29. I förlängningen blir implikationen av detta att den oförlåtliga synden inte har

stöd i en förmarkiansk form, vilket jag då menar leder till en tolkning av perikopen där den inte 

handlar om oförlåtlig synd utan om det motsatta om möjlighet för förlåtelse hur man än hädar, även 

förlåtelse för de skriftlärdas syndiga handling när de häda mot helig ande genom att ifrågasätta 

Jesus.

Denna tolkning får stora implikationer på perikopen eftersom den inte längre handlar om att 

Jesus går mot angrepp mot de skriftlärda eller dömer någon till evig synd utan perikopen har ett 

betydligt mer positivt budskap, nämligen att även de skriftlärda kan förlåtas för deras hädelse. Med 

det sagt ska inte perikopen enbart ses som en proklamering av den universella förlåtelsen av alla 

syndiga handlingar och hädelse utan också som ett strängt påpekande av Jesus emot de skriftlärda 

att de dem faktiskt gör med att uttrycka sig på det sättet som dem gör så hädar dem. Även om Jesus 

avslutar sitt tal med en bekräftelse av hans auktoritet att förlåta synder och att alla synder kan bli 

förlåtna så uttrycker han också att de skriftlärdas uttalande inte bara var felaktigt utan också en 

synd.

För att då ge en snabb sammanfattning av vad jag kommit fram till kan vi återgå till mina 

frågeställningar; Var härstammar perikopen ifrån? Perikopens tidigaste from inkluderade troligen 

inte vers 29, utan den är troligen ett senare tillägg av den tidiga Palestinska kyrkan. Finns det en 

oförlåtligt synd, mer specifikt är hädelse mot helig ande den oförlåtliga synden? Som jag nämnde i 

min teori fanns det en möjlighet att jag fick två svar på den här frågan, och så blev det också. 

Utifrån den nuvarande formen så måste jag nog säga att det finns en oförlåtlig synd, men utifrån den

tidigaste formen av perikopen så finns det inte någon oförlåtlig synd. Jag vill då hävda att det är det 

andra svaret på frågan, som förhåller sig till den tidigaste formen av perikopen som också är svaret 

att föredra. Det andra svaret blir då också det svaret på frågan som jag ställer över första svaret, 

vilket betyder att det korta svaret på frågan om oförlåtlig synd existerar blir nej. Har Jesus 

auktoritet att förlåta synder? Det finns motiv för att en annan varelse skulle kunna ta den av Guds 
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auktoritet att förlåta synder, således skulle jag vilja hävda att det inte är orimligt att Jesus i 

perikopen ansåg sig ha auktoritet att förlåta synder.
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