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Den skamlöse Jesus 
 Tempelrensning, en kamp om heder. 

  



Abstract 

This paper aims to explore the possibility of reading the Temple cleansing stories of John and 

Mark through Bruce J Malina’s honor/shame model, as E. Randolph Richards do. The analysis 

searches in John’s and Mark’s Temple cleansings for the presence of the notions of honor and 

shame, as Malina uses those concepts in his model. Afterward is presented a brief discussion 

of continuing challenges to Richards's reading of the Temple cleansing stories. 
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Inledning 

 

I Joh 2:13-23 får vi berättat för oss om hur Jesus i samband med påskhögtiden gick upp 

till Jerusalem och där, sedan han stött på djurförsäljare och pengaväxlare, flätar en piska 

och driver bort allesammans från tempelplatsen. Detta är en berättelse som även de 

synoptiska evangelierna återger.1 Johannes berättelse är dock längre och innehåller flera 

detaljer som inte motsvaras hos Synoptikerna. Vidare har Johannes placerat den mycket 

tidigare i Jesu verksamhet. Jesus har bara just påbörjat sin mission och kommer enligt 

Johannes att vandra omkring i Judéen med omnejd i ytterligare två-tre år innan han 

slutligen fängslas och korsfästs. Synoptikerna berättar om tempelrensningen först i slutet 

av Jesu karriär. Hos dem blir fängslandet och korsfästelsen ett direkt resultat av 

tempelrensningen. Johannes Jesus tycks gå ostraffad från tempelplatsen trots sitt tilltag.  

Dessa olikheter och fler därtill har i alla tider fått forskare och uttolkare av Bibeln 

att fundera; vilken version är den rätta? Parallellt med dessa funderingar har det dock 

hela tiden förts en diskussion om huruvida det egentligen rör sig om två olika händelser. 

Att Jesus utförde en tempelrensning i början av sitt verk och om igen mot slutet av sitt 

liv, en handling som de facto bidrog till att avsluta hans liv. R. T. France skräder dock inte 

orden när han i en fotnot bitskt tillägger: ”that it happened twice is about as probable as 

that the Normandy landings took place both at the beginning and the end of the Second 

World War.”2 Paula Fredriksen är åtminstone beredd att hävda de båda berättelsernas 

självständighet från varandra: ”They place the incident at radically different points in their 

respective stories, and each gives Jesus different lines to speak. Fore these reasons, I 

assume their independence.”3 

2008 skrev E Randolph Richards sin artikel ”An Honor/Shame Argument for Two 

Temple Clearings” i vilken han ger sitt inlägg I diskussionen om huruvida Jesus utförde två 

tempelrensningar eller ej. I korthet går hans artikel ut på att en läsning av 

tempelrensningsberättelserna genom Bruce J. Malinas heder och skam-modell ger nya 

tolkningsverktyg vilka i sin tur hjälper honom att argumentera för två, separata, historiska 

                                                           
1 Matt 21:12-17; Mark 11:15-19; Luk 19:45-48. 
2 France 2002, s. 438 not 34. 
3 Fredriksen 2014-06-14. 



2 
 

händelser där Jesus rensar templet, först i början av sin verksamhet och sedan i slutet. 

Både Richards artikel och Malinas modell kommer vara föremål för ytterligare 

undersökning nedan men först vill jag presentera min frågeställning. 

 

Frågeställning 

 

Det kan vara frestande att ta sig an Richards artikel med föresatsen att antigen leda hela 

hans argumentation i bevis eller försöka slå hål på densamma. Dock inser jag att en seriös 

undersökning om de historiska förhållandena bakom tempelrensningsberättelserna i 

evangelierna är en mäktig uppgift. Alltför stor för att göra rättvisa i en masteruppsats. Jag 

tänker därför inte försöka dra några slutsatser om tempelrensningarnas faktiska antal. 

Istället tänker jag undersöka huruvida det ens är rimligt att, likt Richards, läsa dessa texter 

genom Malinas modell. Kan man på goda grunder påvisa en närvaro av vad Malina kallar 

”a social game … to gain the honor of another.”4 i Johannes och Markus 

tempelrensningsberättelser? Efter en gjord analys vill jag helt kort diskutera vad en 

läsning av denna typ kan ge oss som forskare. Av ovan nämnda skäl kan ju inte 

berättelsernas historicitet vara av huvudintresse för uppsatsen. Dock vill jag ändå 

presentera några nya frågor som dyker upp efter att ha granskat Richards argument. 

 

Val av material 
 

Anledningarna till att jag väljer att ställa just Markus tempelrensningsberättelse vid sidan 

av Johannes är flera. För det första anses Markus version vara den tidigast nedtecknade 

av de tre synoptiska berättelserna från vilken Matteus och Lukas tagit sina berättelser.5 

För det andra håller jag med Paula Fredriksen när hon vänder sig mot förställningen om 

att det råder ett tre-mot-en-förhållande mellan Synoptikerna och Johannes. Eftersom 

Matteus och Lukas förlitar sig på Markus är förhållandet snarare en mot en, Markus mot 

                                                           
4 Malina 1993, s. 34. 
5 Stein 1992, s. 787. 
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Johannes.6 En diskussion råder om huruvida Lukas återger en tidigare berättelse om 

förbannelsen av fikonträdet som Markus omarbetat till en faktisk händelse utförd av 

Jesus. Men även om Markus använder den till att tolka tempelrensningen är den inte en 

direkt del av rensningsperikopen. Vidare är det för uppsatsens syften framför allt 

intressant att se på Jesu handling på tempelplatsen och tempelledarnas reaktion på 

dessa. Matteus och Lukas återgivning av detta är nästan ord för ord i överensstämmande 

med Markus berättelse. Jag nämner detta eftersom jag, trots att analysen enbart kommer 

rikta in sig på Johannes och Markus tempelrensningsberättelser, ibland talar om 

Synoptikerna som en grupp som står i ett motsatsförhållande till Johannes.  

 

Tidigare forskning 

 

Ett alltför långt utvik om den tidigare forskningen i frågan om antalet tempelrensningar 

kan måhända kännas överflödigt eftersom det inte i första hand är vad uppsatsen 

kommer att ta ställning till. Men jag finner det ändå viktigt att ge den bakgrund varifrån 

Richards utgår med sin artikel. Vidare finns en relation mellan denna forskning och min 

analys eftersom min önskan är att resultaten av denna uppsats kommer bidra med en 

liten pusselbit till den övergripande diskussionen om hur de båda 

tempelrensningsberättelserna relaterar till varandra. 

Idag råder en bred konsensus om att tempelrensningen är en enda. Som 

Witherington skriver: ”…few scholars would dispute that Jesus performed some such 

action in the Temple at some point during his ministry, and equally few would suggest he 

did it twice”.7 

Värt att nämna är att det finns en tredje möjlighet, att hela händelsen är fabricerad 

och att ingen tempelrensning någonsin ägt rum. David Seeley skriver: ”virtually every 

aspect of the temple act is easier to understand as a Marcan composition than as a 

reflection of a historical event.”8 En sådan hållning gör hela frågan meningslös eftersom 

                                                           
6 Fredriksen 2014-06-14. 
7 Witherington 1995, s. 85. 
8 Seeley 1993, s. 282. 
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det då kan ha skrivits en, två eller femton tempelrensningar. Ingen av dem bottnar i någon 

historisk händelse. 9 

Witherington har gjort oss den tjänsten att han samlat de argument som vanligtvis 

anförs till försvar för att åtminstone en rensning ägt rum och mot att det skulle ägt rum 

fler än en. Han tar upp dessa sex punkter:10 

1. Den tidiga kyrkan var, åtminstone fram till 70 v.t., fortfarande involverade i 

kulten i Jerusalems tempel. En handling av Jesus riktad mot templet är därför 

för extraordinär för att vara uppdiktad av den tidiga kyrkan och på samma sätt 

för extraordinär för att kunna ske två gånger. Vidare skyddades tempel av alla 

typer av det romerska riket. Kristna som önskade appellera till en icke-judisk 

publik eller klargöra att den kristna rörelsen på intet sätt utgjorde ett hot mot 

Rom skulle knappast komma upp med denna historia om den inte höll någon 

historicitet. 

2. Inget av evangelierna nämner på egen hand mer än en rensning. 

3. Berättelsen står tillsammans med ett föregående narrativ som alluderar till 

judiska reningsritualer och som vänder sig mot en religion som enbart fokuserar 

på ceremonier. Den passar med andra ord mycket väl in rent tematiskt. Så väl 

att den förmodligen förlagts hit av just den anledningen.  

4. I Joh 2:19 återfinns det enda bevarade Jesusord som tycks ha lett till 

anklagelserna mot honom vid hans judiska rättegång (Mark 14:58 med par.) 

Anklagelser som framställdes i samband med tempelrensningen under Jesu 

sista påskhögtid i Jerusalem. 

5. Jesu handlingar och återberättandet av dem hos Johannes och Synoptikerna är 

alltför lika för att det skulle vara troligt att Johannes berättelse skulle åsyfta en 

tidigare, separat, händelse. 

6. En handling av denna typ skulle tveklöst leda till utredningar och repressalier, 

lika dem som nämns i Synoptikerna. Några sådana nämns dock inte i Johannes 

tidigare tempelrensning. 

 

                                                           
9 Som exempel på företrädare för denna hållning kan nämnas ”the Jesus Seminar”. 
10 Witherington 1995, s. 85-86. 
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Vanliga förklaringar till att hävda en tempelrensning 

 

Man bör klargöra att det inom en-rensnings-falangen finns två undergrupper. Dels de som 

menar att den synoptiska berättelsen är den ursprungliga och att Johannes av teologiska 

skäl omformulerat den och flyttat den i tiden och dels de som tvärt om menar att 

Johannes har den ursprungliga berättelsen och att Synoptikerna av olika skäl omarbetat 

den. 

 

Ett synoptiskt ursprung 

 

Det vanligaste argumentet, enligt Richards, för den synoptiska versionen av 

tempelrensningsperikopen är invändningen att en handling av den typ som berättelsen 

beskriver ofrånkomligen skulle leda till reaktioner från präster och tempelledare av den 

typ som Synoptikerna beskriver.11 Även Brown tar upp denna invändning och fortsätter 

med argumentet att Jesus inte skulle kunnat rensa tempelplatsen om han inte haft status 

som profet och en stor följarskara. En skara som han inte kunnat hinna samla omkring sig 

hos Johannes men som uppenbarligen samlar sig kring honom hos Synoptikerna när han 

rider in i Jerusalem i triumf.12  

 

Ett johanneiskt ursprung 

 

Många forskare ger Johannes berättelse företräde. Brown nämner bland andra J. Weiss, 

Lagrange, McNeile och Brooke.13 Även L. O. Eriksson menar att man inte helt bör avskriva 

möjligheten till två rensningar.14 De pekar på att den synoptiska traditionen endast 

omnämner en resa till Jerusalem, den som föregår Jesu avrättning, och därför inte kan 

placera händelsen vid något annat tillfälle, templet ligger ju där det ligger. Johannes å 

andra sidan omnämner flera resor till Jerusalem och har därför möjligheten att placera 

                                                           
11 Richards 2008, s. 21. 
12 Brown 1966, s. 118. 
13 Brown 1966, s. 117. 
14 Eriksson 2007, s. 55. 
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tempelrensningen då den rent kronologiskt ägde rum.15 Vidare har det påtalats att 

Synoptikerna själva avslöjar spår av en mycket tidigare placering av berättelsen. Som 

exempel kan nämnas Jesu svar på frågan om vilken rätt han har att handla som han gör, 

han tar upp Johannes döparen. Brown frågar sig om inte detta antyder att Johannes 

döparens verksamhet fortfarande är färsk i det kollektiva medvetandet. Detta skulle 

stämma bättre överens med Johannes datering.16 

 

Vanliga förklaringar till att hävda två tempelrensningar 

 

Genom historien antogs det länge att skillnaderna mellan berättelserna i Johannes och 

Synoptikerna kunna förklaras med att det var två olika händelser. Även om denna hållning 

inte längre är legio finns likväl kommentarer som åtminstone medger möjligheten för två 

rensningar.17 Leon Morris har i sin Johanneskommentar sammanställt dessa argument för 

två rensningar:18 

1. Johannes redogörelse för händelsen är en del av ett stort block med icke-

synoptiskt material. Inget av det som finns nedtecknat i Johannes 1-5 återfinns 

hos Synoptikerna. Detta hindrar naturligtvis inte Johannes från att stoppa in en 

synoptisk berättelse i sin text men det gör en unik Johanneisk berättelse mer 

trolig.  

2. Det finns förvisso en likhet i vokabulär mellan berättelserna, såsom ἱερόν, 

ἐκβάλλειν, πωλοῡν, κολλυβιστής och περιστερά, men detta är ord som mer eller 

mindre krävs för att alls kunna återge en tempelrensning i text. Skillnader i 

ordföljd och ”setting” tyder, för Morris, på olika händelser.  

3. Vid den tid som föreslås hos Johannes är Jesus alltför okänd för att kunnat ha 

någon egentlig inverkan på vare sig folket eller det judiska styret. Hans handlingar 

gav helt visst upphov till ilska men kunde knappast leda till ett stopp av bruket. Vi 

                                                           
15 Brown 1966, s. 117. 
16 Brown 1966, s. 117. 
17 bl.a. Johanneskommentarer av Leon Morris 1995, Craig Blomberg 2002 och Andreas Köstenberger 
2009. 
18 Morris 1995, s. 167-69. 
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bör därför inte förvånas, menar Morris, över att ingen förändring tycks ske eller 

att det inte blir några påföljder.  

4. När Jesu ord i templet upprepas vid hans rättegång hos synoptikerna föreligger en 

svårighet att helt minnas vad han hade sagt. Detta är ett förståeligt problem om 

händelsen som refereras ägt rum tre år bakåt i tiden men knappast om det bara 

hade gått tre eller fyra dagar. 

 

Detta är något av den forskning som arbetat med denna berättelse och de argument som 

lyfts för och mot både noll, en och två rensningar. Jag har valt att göra denna genomgång 

för att ge läsaren en snabb överblick över hur diskussionen har gått bakåt i tiden. 

Argumenten mot Johannes berättelse som en tidigare, första rensning av templet kan i 

korthet kokas ned till fyra huvudinvändningar: (1) Johannes berättelse uppvisar för stora 

likheter med de synoptiska tempelrensningsberättelserna. (2) Johannes berättelse 

stämmer så väl tematiskt in i sin kontext att den måste vara fabricerad i syfte att göra en 

teologisk poäng. (3) Om Jesus rensat templet redan i början av sin verksamhet borde de 

fått juridiska följder, han borde straffats på något sätt, såsom han straffas hos 

Synoptikerna. (4) Ett enskilt evangelium borde ha nämnt två rensningar, om de var två. 

 

Richards heder/skam-argument 

 

Richards menar att de båda första här ovan nämnda invändningarna åtminstone är värda 

att fortsätta diskutera.19 Vad gäller de båda senare har de varit svårare att förklara för en 

förespråkare av en tidigare tempelrensning varför det är dessa Richards vänder sin 

uppmärksamhet mot. En läsning av texterna genom Malinas modell erbjuder nya 

förklaringar på invändningarna. Förstår man Jesu handling på tempelområdet som en 

kamp om heder där Jesus utmanar tempelledningens heder i syfte att tillskansa sig den 

för egen del öppnar sig nya dimensioner av berättelsen. Richards ser i interaktionen 

mellan Jesus och tempelledningen, både hos Johannes och Synoptikerna, den 

hederskamp som Malina har formulerat i sin modell och som vi kommer titta närmre på 

                                                           
19 Richards 2008, s. 25. 
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nedan. Jesus begår en handling som skapar uppståndelse, en handling som kan tolkas 

som en utmaning och hävdande av heder. Hos Johannes, argumenterar Richards, förlorar 

Jesus. Det sista som sägs mellan Jesus och Judarna är ju deras oförståelse och hån inför 

hans erbjudna tecken, att återbygga templet på tre dagar. Tecknet dömdes som ogiltigt 

och ingen ytterligare ordväxling skedde, alltså förlorade Jesus den striden. Det är detta 

skamfyllda utfall, för Jesus och hans anhängare, som blir nyckeln för Richards till att möta 

de tidigare nämnda invändningarna. Att såsom Keener20 hävda att två tempelrensningar 

är orimliga eftersom Jesus kunde fortsätta sin verksamhet i ytterligare ett par år utan 

några repressalier är att göra det felaktiga antagandet att tempelledningens enda möjliga 

motdrag skulle vara att få Jesus arresterad.21 Om Jesus i allmänhetens ögon blev 

skammad fanns det inte längre någon anledning för tempelföreträdarna att försöka få 

honom dömd och straffad i en rättssal. Det kunde blivit svårt att få honom dömd eftersom 

hans handlingar kunde tolkas som profetiska och att han faktiskt erbjöd ett tecken. Då 

var en utgång där alla närvarande var överens om att Jesus förlorade hedern att föredra. 

En arrestering kunde skapa ökad sympati för Jesus medan en situation där även 

allmänheten ansåg att Jesus skammats garanterade att denna allmänhet tog parti för 

ledarna. En skammad person förväntades också veta sin plats i fortsättningen och därför 

skulle inte Jesus göra om det han just gjort och därigenom sälla sig till de skamlösas skara. 

I tempelföreträdarnas ögon var saken därför utagerad. 

Richards menar vidare att synoptikerna inte nämner en första tempelrensning 

eftersom de inte förstår innebörden av den.22 För dem föreföll den första rensningen som 

ett misslyckande av Jesus som enbart tjänade till att stärka meningsmotståndarnas 

hållning. Han tar upp berättelsen om när Jesus tvättar lärjungarnas fötter som ett 

exempel på en berättelse med samma konnotationer som tempelrensningsberättelsen i 

Johannes. Båda berättelserna skildrar något som kan förstås som skamligt och ingen av 

Synoptikerna nämner heller berättelsen om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Dock 

förefaller Synoptikerna vara medvetna om händelsen (Luk 22:27, Matt 20:28, Mark 

10:45).23 Denna uppfattning vänder jag mig dock emot. De angivna bibelställena talar 

                                                           
20 Keener 2004, s. 518-19. 
21 Richards 2008, s. 41. 
22 Richards 2008, s. 38. 
23 Richards 2008, s. 38. 
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förvisso om Jesus som tjänare och slav men detta bevisar ingen kännedom om Jesu 

tvättande av lärjungarnas fötter. Detta förefaller snarare vara ett utfall för Richards 

tendenser att vilja se historisk sanning bakom varje bibelberättelse. 

 Jesu följeslagare, och i förlängningen författarna till de synoptiska evangelierna, 

kunde vid tillfället för den första tempelrensningen omöjligt ha tolkat Jesu ord om 

templet på något annat sätt än som åsyftande det fysiska templet. Först i efterhand har 

Johannes eller någon i hans närhet kommit att förstå Jesu ord som åsyftande hans kropp 

och därmed fört in det som en förklaring i sitt evangelium.24  

 Jesus säger hos Johannes ”Förstör detta tempel och jag ska låta resa det på tre 

dagar”. Detta uttalande återges inte hos Synoptikerna. Dock tycks åtminstone Markus 

och Matteus känna till det. De falska vittnena säger sig hört Jesus säga: ”Jag ska riva ner 

detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som 

inte är gjort av människohand” och ”Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen 

inom tre dagar” (Mark 14:58 resp. Matt 26:61). Även under korsfästelsen dyker detta 

citat upp som hånfulla utrop från de som går förbi honom där han hänger (Mark 15:29-

30, Matt 27:40).25 Det viktiga här är att detta uttalande används av Jesu motståndare för 

att håna och skamma honom.  

 Man bör dock vara försiktig med att dra alltför stora växlar på att ett uttalande av 

Jesus från Johannes dyker upp hos Synoptikerna. Det kan inte ensamt tas som bevis för 

att Johannes redogörelse är kronologiskt sann. En lika trolig förklaring är ju att Johannes 

tagit dessa ord från Markus. Richards tvingas också erkänna detta men menar att det 

intressanta är att de enda allusioner Synoptikerna gör till detta uttalande från Johannes 

Jesus läggs i munnen på motståndare och frågar sig vidare om detta inte kan tolkas som 

att Synoptikerna ansåg att den händelse som Johannes åsyftar enbart bidrog med stoff 

åt deras meningsmotståndare. Detta skulle vara mer förståeligt om uttalandet ägde rum 

i en separat händelse som bedömdes som ett misslyckande av Jesus.26 Problemet kvarstår 

dock. Richards tycks utgå från att Synoptikerna har fått dessa ord från Johannes, eller 

                                                           
24 Richards 2008, s. 39. 
25 Mark 15:29-30: ”De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river 
ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu och stig ner från korset.” Matt 27:40: 
”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, 
och stig ner från korset.” 
26 Richards 2008, s. 40. 
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snarare ett traditionsstoff som sedan endast bevarats hos Johannes, utan att kunna leda 

detta i bevisning.  

Sammanfattningsvis besvarar alltså Richards invändningarna på följande vis; för det 

första: Jesu uppträdande i Johannes får inga påföljder eftersom skammen var straff nog. 

För det andra: Synoptikerna förstod den tempelrensning som Johannes omnämner som 

en tävling om heder som Jesus förlorade och hans motståndare såg den första rensningen 

som en skamfylld handling.  

 

Metod 

 

I min uppsats kommer jag att genomföra en textanalys av två 

tempelrensningsberättelser. Som den berättas i Johannes och såsom den berättas i 

Markus. Analysen kommer basera sig på Malinas teori om det sociala spelet om heder 

och skam. Dock har det sedan Malina lade fram sin modell framkommit kritik mot den 

varför jag tar den vidare och presenterar den genom Zeba Crooks kritik och förslag till 

omformulering av densamma. Jag kommer leta efter uttryck och handlingar i texterna 

som ger uttryck för den kultur av heder och skam Malina menar sig se i det samhälle Jesus 

levde och verkade i för att därigenom söka svaret på om Richards alls har på fötterna när 

han argumenterar för sin ståndpunkt med hjälp av denna modell. I slutdiskussionen 

kommer jag ta upp några ytterligare utmaningar som Richards argument ställs inför, även 

om hans läsning av texterna genom Malina visar sig vara rimliga.  

 

Malinas modell 

 

Bruce J. Malina kom i början av 80-talet ut med boken The New Testament World: Insights 

from Cultural Anthropology. Tillsammans med bland annat John H. Elliots Home for the 

Homeless: A Sociological Exegesis of 1 Peter har denna bok kommit att utgöra stommen i 

vad som skulle bli The Context Group, en mer eller mindre löst sammanhållen grupp av 

exegeter och forskare med en fast utgångspunkt i socio-vetenskap. Man är övertygad om 

att bibelexegeter i alltför stor utsträckning har förutsatt ett västerländskt perspektiv i sin 
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forskning. Det västerländska samhället är ett individualistiskt och industriellt sådant 

medan den forntida Medelhavsvärlden var kollektivistisk och agrar. Detta, menar man, 

får följder för hur vi förstår bibeltexterna. En korrekt tolkning kan inte uppnås med annat 

än att vi förmår rätt tolka den tidens kulturella värderingar och antaganden. Detta 

inbegriper inte minst en förståelse av värden såsom heder och skam.27  

Med denna bok lanserade Malina sin modell för tolkning av bibeltext utifrån begreppen 

”heder” och ”skam”. Han menar att dessa begrepp är av centralt värde i den 

Medelhavskultur i vilken Bibelns texter är tillkomna. Han går rent av så långt att han 

hävdar att varje social interaktion utanför den egna familjen, eller kretsen av nära vänner, 

– familjen förstås som de människor med vilka man har blodsband – är en kamp om heder 

och skam.28 Den egna familjen förutsätts besitta heder medan alla utanför denna grupp 

betraktas med misstänksamhet. Att möta någon utanför familjen är att ge sig in i ett spel 

om heder där den egna familjen är insatsen.29 Redan nu, föreställer jag mig, önskar 

läsaren komma med invändningar men jag ämnar återkomma till kritiken av Malinas 

modell i ett senare skede.  

 

Kulturella mönster  

 

Att studera kulturella mönster är att studera gränser. De mest uppenbara gränserna dras 

i rummet, mellan länder och regioner. Gränsen mellan USA och Kanada är så påtaglig att 

den tydligt kan ses på satellitfoton tack vare det snörräta kalhygge som spänner tvärs 

över den nordamerikanska kontinenten. Andra gränser dras i tiden, mellan barndom, 

ungdom, medelålder och ålderdom. Mindre självklara gränser är de sociala 

gränsdragningar som skiljer den enskilda personen från andra, en roll, en status från 

andra. Andra gränser är de mellan grupper av människor, familjer. Malina tar också upp 

gränser som delar allt det som vi studerar med våra vetenskaper och slutligen det som vi 

tror på, Gud/gudar. Tre uppsättningar av dessa gränser synes komma samman i 

                                                           
27 För vidare läsning rekommenderas: John H, Elliott. What is Social-Scientific Criticism?  
28 Malina 1993, s. 37. 
29 Malina 1993, s. 38. 
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Medelhavsvärlden. Dessa tre är Makt, Genusstatus och Religion och där dessa möts finner 

vi begreppet ”heder”.30 

 Makt innebär förmågan att utöva kontroll över andras beteende. Man bör inte 

blanda samman makt med fysisk styrka. Föräldrar och lärare kan ofta utöva makt över dig 

utan att behöva backa upp denna makt med fysisk styrka. Genusstatus åsyftar de 

rättigheter och skyldigheter som tillfaller en person utifrån könstillhörighet. Med religion 

menar Malina den hållning och det beteende man intar gentemot den eller de som 

kontrollerar ens existens. Detta var vad religion innebar för människor i det första 

århundradets Medelhavsvärld. Gudomen var den som så att säga satt högst i den 

hierarkiska trappan och var någon man förhöll sig till precis som till föräldrar eller 

staten.31  

 

Att definiera ”heder” 

 

Hur definierar Malina heder? Såhär skriver han: 

 

Honor is the value of a person in his or her own eyes (that is, one’s claim to worth) 

plus that person’s value in the eyes of his or her social group. Honor is a claim to 

worth along with the social acknowledgment of worth. Members of a society share 

the sets of meanings and feelings bound up in the symbols of power, gender status, 

and religion. The range of persons that you can control is bound up with your male 

and female roles, which are also bound up with where you stand on the status ladder 

of your group. When you lay claim to a certain status as embodied by your power 

and in your gender role, you are claiming honor.32 

 

Ett exempel på hur han menar är fadern som begär något av sina barn. Om de åtlyder 

honom hedrar de honom eftersom de handlar i enlighet med hur Gud har inrättat det. 

Andra människor som ser detta kommer tillerkänna fadern heder. Men om barnen 

                                                           
30 Malina 1993, s. 30. 
31 Malina 1993, s. 31. 
32 Malina 1993, s. 31-32. 
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handlar i motsats till faderns befallning vanhedrar de honom och hans kamrater kommer 

förlöjliga honom och därmed frånta honom heder som fader. På så sätt är heder alltså 

såväl ett eget hävdande av ett värde som ett erkännande av det värdet av gruppen. I ett 

samhälle där heder är ett centralt värde befinner sig varje person i en ständig dialektik 

mellan samhällets normer och hur personen i fråga ska omsätta dessa normer i ett 

specifikt beteende. Med det ”rätta” beteendet kan man också förvänta sig att bli bemött 

på det sätt som den heder man besitter förtjänar. Precis som ett gott kreditvärde idag 

öppnar dörrar gav ett gott hedervärde då tillträde till annars stängda delar av samhället. 

Men det hela kokade ständigt ned till huruvida ditt hävdande av heder erkändes av de 

rätta personerna och på de rätta grunderna. Om inte gjordes du till offentligt åtlöje.  

 

Hedern kan vara tillskriven eller tillkämpad 

 

Malina gör en åtskillnad mellan ett passivt mottagande av heder – du föds exempelvis in 

i rätt familj – och aktiv, tillkämpad, heder. Denna heder tillskansar en person sig genom 

ett socialt spel som Malina kallar Utmaning och Respons och eftersom heder, precis som 

alla andra tillgångar, ansågs vara en begränsad vara i den antika Medelhavsvärlden 

utvecklades snart sagt varje social interaktion till en kamp utifrån detta spels regler. 

 Detta spel har tre huvudfaser (se bilaga 1)33. (1) Först sker en utmaning. Utmanaren 

säger eller gör något. (2) Detta mottas, både av den person som utmaningen riktas till och 

av allmänheten. (3) Mottagaren av utmaningen reagerar på utmaningen och allmänheten 

bedömer reaktionen.  

Utmaningen är ett hävdande av rätten att träda in i någon annans sociala utrymme, 

den kan vara positiv eller negativ. Både utmanare och mottagare är alltid män,34 dock kan 

ibland män tvingas uppta en utmaning ställd till en kvinna under hans beskydd. 

Mottagaren betraktar utmaningen utifrån huruvida den kan skada hans självkänsla. 

Viktigt att minnas är att detta spel endast kan äga rum mellan jämlikar varför en viktig del 

i mottagarens bedömning består i att bedöma huruvida utmanaren ärar honom genom 

                                                           
33 Malina 1993, s. 36. 
34 En fråga jag tar upp under kritiken mot Malinas modell, se nedan. 
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att tillskriva honom en högre rang än han egentligen besitter, eller förolämpar honom 

genom att tillskriva en jämställdhet i rang, trots att det inte finns någon.  

Det tredje steget är som sagt mottagarens reaktion på vilken allmänheten kan fälla 

ett utlåtande. Antingen erkänns utmanaren som vinnare och tillskrivs heder tagen från 

mottagaren av utmaningen, eller så bedöms mottagaren som segrande och utmanaren 

får stå med skammen. Svaret kan antingen vara ett positivt avvisande, alltså ett 

uppvisande av hån eller ringaktning, eller ett accepterande av utmaningen genom att 

komma med en motutmaning. Ett tredje utfall är att mottagaren inte ger något svar alls 

vilket skulle antyda att utmanaren segrat och mottagaren fråntas sin heder.  

 

Skammen 

 

Det är inte heller helt självklart vad Malina menar med skam. Såhär beskriver han 

begreppet: 

 

In this common context, where honor is both male and female, the word ”shame” is 

a positive symbol. Positive shame means sensitivity about one’s own reputation, 

senistivity to the opinion of others. To have shame in this sense is an eminently 

positive value.35 

 

Att ha en känsla för skam möjliggör livsspelet eftersom det med skammen följer en vilja 

att respektera de regler som hör till interaktionen människor emellan. En skamlös 

människa å andra sidan vägrar lyda under sociala restriktioner. Hen står tveklöst utanför 

de accepterade ramarna för ett moraliskt leverne och måste därför förnekas en vanlig 

social artighet. Att visa artighet gentemot en skamlös är att bete sig olämpligt eftersom 

det är dumdristigt att hålla på gränser tillsammans med någon som är gränslös. 

 Enligt Malina kan man endast tala om både kvinnors och mäns heder och skam 

inom de områden av det sociala livet där de delar en gemensam heder, dvs familjen, byn 

och deras kollektiva rykte. Talar man om det konkreta, faktiska uppförandet, beror detta 

                                                           
35 Malina, 1993, s. 50. 
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alltid av ens genusstatus. På denna nivå är hedern alltid manlig och skammen alltid 

kvinnlig.36 Manlig heder handlar om manlighet, mod, auktoritet, vilja att utmana en 

annan man, att lägga vikt vid prestige. Detta är ett hedersamt beteende för en man. 

Kvinnlig skam har att göra med känslor av blygsel, ovilja att visa upp nakenhet, att vara 

timid och behärskad. Detta är vad Malina kallar positiv skam och denna skänker kvinnan 

hennes heder. Kort sagt beror kvinnans heder av hennes sexualitet, och hur väl hon skyler 

den.  

 Åter på den könsöverskridande nivån tillskansar sig människor heder genom att 

hävda en viss status och få detta bekräftat av gruppen. Samtidigt skammas de om deras 

hävdande inte accepteras av gruppen. De förödmjukas och tas ifrån heder. Alltså, menar 

Malina, är ”heder” en utåtgående rörelse från det egna hävdandet till den publika 

bekräftelsen medan ”skam” är en inåtgående rörelse från ett publikt förnekande till det 

egna accepterandet av detta förnekande.  

 

Kritik av modellen 

 

Sedan Malina lade fram sin modell har en rad kritiska röster höjts gentemot den. Det är 

dock inte alla som helt velat avskriva den. 2009 skrev Zeba Crook sin artikel ”Honor, 

Shame, and Social Status Revisited”. I denna anser hon tiden vara mogen att se över 

Malinas modell utifrån den kritik den utsatts för under åren. Där lyfter hon två forskare 

vars arbeten täcker in de flesta invändningar som gjorts mot Malinas modell. Dessa är 

Unni Wikan och F. Gerald Downing. Utöver en presentation av dessa forskares kritik 

levererar också Crook en vidareutveckling av Malinas modell som hon menar tystar 

kritikerna. 

Unni Wikan vänder sig bestämt mot Malinas påstående att hedern i grunden är 

manlig och att kvinnan bara kan tillskrivas heder baserat på att hon besitter skam. Såhär 

skriver hon själv: 

 

                                                           
36 Malina 1993, s. 51. 
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Would anyone seriously maintain that a woman cannot gain value in her own and 

others’ eyes, and that this is a male prerogative? Moreover, does it seem plausible 

that men should regard a woman’s value as wholly dependent upon her sexual 

conduct, so that if she misbehaves, she has no value at all, and that women’s ideas 

on this point should be identical with those of men? Such extraordinary assertions 

could only arise from the anthropologist’s failure to observe the range of contexts 

and processes within which persons are granted honour, in different circles and 

sectors of a society (including its 50 per cent, of female members!).37 

 

Unni anför som argument mot Malinas påståenden sina erfarenheter av kvinnor i Oman, 

ett samhälle som stämmer mycket väl överens med Malinas hävdande av skarpa 

genusgränser. Där reducerades inte en kvinnas heder till enbart hennes sexuella 

exklusivitet. En äktenskapsbryterska har förvisso förverkat sin heder som en god hustru, 

men det innebär inte att hon inte har heder inom andra områden i livet.38  

 Också Downing vänder sig mot Malinas hållning att kvinnans heder bottnar i hennes 

positiva skam i den antika Medelhavsvärlden. Som ett belysande exempel citerar han 

Plutarkos Moralia: 

 

Regarding the virtues [excellence] of women, Clea, I do not hold the same opinion as 

Thucydides. For he declares that the best of women is she about whom there is the 

least talk among people outside regarding either censure or commendation, feeling 

that the name of the good woman, like her person, ought to be shut up indoors and 

never go out. But to my mind Gorgias appears to display better taste in advising that 

not the form but the fame (doxa) of a woman should be known to many. Best of all 

seems the Roman custom which publicly renders to woman as to men a fitting 

commemoration at the end of their life.39 

 

                                                           
37 Wikan 1984, s. 639. 
38 Wikan 1984, s. 644. 
39Plut. Bravery of Women 242EF, trans. F. C. Babbit, LCL via Downing 1999, s. 58. 
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Enligt Plutarkos är Thucydides hållning densamma som Malina vill göra gällande. Men 

Gorgias och Plutarkos är av en annan åsikt. Att en annan åsikt alls existerade pekar på att 

Malinas bild behöver nyanseras.  

Downing går dock med på att långtgående hänsyn till heder och skam togs i den 

antika Medelhavsvärlden men vänder sig mot att de skulle vara fullt så centrala som 

Malina vill göra gällande. Han finner det inte troligt att dessa koncept skulle vara så 

centrala att de föregår alla andra hänsyn i den sociala interaktionen. Heder och skam är 

problem vi bör vara medvetna om, men vi bör bara använda dessa koncept som 

tolkningsverktyg i de fall där de tydligt syns.40 

Crook tar dock Malinas modell i försvar gentemot Downing. Hon menar att dennes 

invändningar mot Malina bygger på tre felaktiga antaganden. Det första är att Malina 

med ”centrala” (pivotal) värderingar skulle mena ”exklusiva”. Att det inte kan finnas 

några andra viktiga värden i samhället. Detta är en orimlig slutsats som inte automtiskt 

följer av Malinas modell.  

Det andra felaktiga antagandet är att om heder och skam vore centrala värden 

borde de vara fullt synliga i varje social interaktion och därmed i varje litterär återgivning 

av en social interaktion. Inte heller detta är rimligt. Samhällen och deras litterära 

skapelser kommer alltid vara mer nyanserade än så. Det tredje är att Downing antar att 

sociala värden alltid återspeglas rent och klart i text. Men det är ju självklart att en 

utomstående nästan alltid måste anstränga sig för att förstå gruppens diskurs, inte minst 

i skriven form (där missförstånd ju ofta uppstår även mellan personer som båda tillhör 

gruppen), eftersom gruppen sällan behöver uttrycka det som redan är underförstått för 

alla.  

Downing riktar också kritik mot att detta spel av utmaning-respons bara kan spelas 

mellan jämlikar. Om så vore fallet skull inte lärjungarna kunna anklaga Jesus för att 

ignorera folkets hunger och Jesus skulle inte kunna ta upp utmaningen genom att föreslå 

att de ska ge dem att äta (Matt 14:15-16). Detta skulle antyda att Jesus och lärjungarna 

befann sig på samma statusnivå, något som Malina själv förnekar.41 

 

                                                           
40 Downing 1999, s. 55. 
41 Malina 1993, s. 32. 
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Crooks omformulering av Malinas modell 

 

Malina hävdar som sagt att man stöter på heder och skam i brytpunkten mellan makt, 

genusstatus och religion. När Crook vill tala om dessa använder hon sig istället av 

termerna auktoritet, genusstatus och respekt. Det står dock klart utifrån hur hon 

definierar dessa termer att den mening hon lägger i dem är analog med Malinas.42  

Malinas modell bygger på den antropologiska traditionen att det offentliga rummet 

hörde till mannen medan kvinnan var begränsad till det privata.43 Men exemplen på det 

motsatta, särskilt i Mindre Asien omkring vår tideräknings början, är alltför många för att 

kunna hävda att detta skulle varit häpnadsväckande undantag.44 Kvinnor tävlade med 

män om heder. Bönder med herrar lika så. I Malinas modell finns denna diskrepans 

mellan en slags idealvärld med fastställda regler och den faktiska världen där exemplen 

på avsteg från reglerna är otaliga. Denna diskrepans menar sig Crook kunna avyttra 

genom att flytta fokus till vad hon kallar ”the public court of reputation” (i forts. PCR). 

Svaret på den kritik Malinas modell ställts inför ligger i ett fokusskifte från heder 

definierat som en individs tillskrivna ”ascribed” eller tillkämpade ”acquired” heder, såsom 

Malina uttrycker det, till heder som tilldelad ”attributed” eller utgiven ”distributed” av 

PCR. Allmänheten spelar för all del en stor roll även hos Malina som domare över vem 

som ska tilldelas heder och vem som ska skammas. Men Malina förutsätter att dessa 

domare alltid dömer utifrån de regler som följer med makt och genusstatus. Så är inte 

nödvändigtvis fallet, menar Crook. Dessa individuella karaktärsdrag är förvisso viktiga 

men ibland väger de lätt i jämförelse med åsikten hos PCR. Därmed inte sagt, som hon 

skriver i en not: "...that the PCR is completely unpredictable. Rather the claim is that, 

while there are broad patterns we might construe as “rules”, the PCR is in fact not 

governed by a rigid set of rules, but is autonomous and somewhat arbitrary.”45 

 Crooks fokus på PCR undviker också den kanske mest problematiska invändningen 

mot Malinas modell och därmed också mot hela kontext-gruppen. Malina med flera 

hävdar en pan-medelhavsk hederskultur som står i stark kontrast till den moderna 

                                                           
42 Crook 2009, s. 592. 
43 Crook 2009, s. 609. 
44 Crook 2009, s. 609. 
45 Crook 2009, s. 610 fotnot 55. 
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västvärldens individuella prestationskultur. PCR är ett koncept som kan appliceras i alla 

hederskulturer och subkulturer (idrottslag och försvarsmakt), moderna som antika och 

behöver inte begränsas till en given tid och plats. Överallt är det PCR som fördelar heder 

och skam.  

Efter denna exposé genom Malinas arbete är det tid att vända blickarna mot 

bibeltexterna. Först ut i analysen är Johannesevangeliet. Sett till Markusevangeliets och 

Johannesevangeliets kronologiska tillkomst borde det kanske kännas mer naturligt att 

börja med Markus text men de båda tempelrensningsberättelsernas kronologiska 

placering inom sina respektive evangelium föranleder mig ändå att börja med Johannes 

eftersom den sägs utspela sig ett antal år tidigare i Jesu verksamhet än den i Markus. 

Vidare är det i den ordningen Richards placerar och avhandlar berättelserna.  

 

Analys 

 

Joh 2:13-23 

 

Det fjärde evangeliet anses av de flesta forskare vara skrivet omkring slutet av det första 

århundradet.46 Witherington kategoriserar evangeliet som: ”a dramatic biography 

written for Christians to use for evanglistic purposes.”47 Nu vänder vi blicken mot 

Johannes berättelse om hur Jesus rensar templet i början av sin verksamhet. 

Jesu rensning av templet är en händelse som finns omvittnad i samtliga 

inombibliska evangelier.48 Johannes är dock helt unik i det att hans berättelse äger rum i 

början av Jesu verksamhet. Oavsett syftet med denna placering kan det konstateras att 

berättelsen är nogsamt utformad. Den har en tydlig introduktion, som förflyttar läsaren 

från Galileen till Jerusalem, (v 13) och ett slut som tjänar till att avsluta berättelsen och 

leda oss in i mötet med Nikodemus (v 23-25). Händelsen i sig börjar med skildringen av 

Jesu handlingar i verserna 14-17, dessa understryks av hans ord i vers 16. De följs av 

                                                           
46 Barrett 1978, s. 127, Moloney 1998, s. 5, Witherington 1995, s. 28. 
47 Witherington 1995, s. 4.  
48 se Matt 21:12-13; Mark 11:15-17; Luk 19:45-46; Joh 2:13-22 
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Judarnas reaktion, också dessa markerade med ett direkt tal (v 18-20). Sist följer en 

slutkommentar från författaren (v 21-22). 

 

Johannes meddelar oss flera gånger om en förestående fest med ordet ἐγγύς; se bland 

annat 6:4, 7:2 och 11:55. ἀνέβη åsyftar en vandring upp till Judéen men ἀναβαίνειν hade 

mer eller mindre blivit den tekniska termen för pilgrimsvandringen till huvudstaden.49  

 τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων. Johannes nämner minst tre olika påskfester (2:13, 6:4, 

11:55).50 Att han varje gång definierar den som judarnas fest kan ha flera orsaker. Barrett 

menar att det dels beror på Johannes vana att tala om judarna som en homogen 

motståndargrupp till Jesus, dels att Johannes möjligen kände till en kristen påskfest och 

därför kände ett behov av att förtydliga att det inte var denna som åsyftades. Kieffer ser 

här tecken på en utomjudisk mottagargrupp som behövde ett sådant förtydligande. Han 

vill inte gå så långt som att Johannes här hävdar ett motsatsförhållande mellan den 

judiska och kristna påsken; Johannes förtydligar ju lövhyddefesten med samma ord i 

7:2.51 

 Var syftet med denna vandring upp till Jerusalem något mer än att fira den judiska 

påsken? Visste Jesus redan här vad som försiggick i templet och var på väg för att 

protestera mot handeln på tempelområdet? Den karaktär av improvisation som hans 

handlingar i de kommande verserna har över sig talar ju mot det men borde inte denna 

handel varit allmänt känd? Inte om Eppstein, som jag nämner nedan, har rätt i att handeln 

var en relativt ny företeelse, införd så nyligen att Jesus ännu inte fått någon kännedom 

om den. 

 

                                                           
49 Barrett 1978, s. 197.  
50 Fyra om vi räknar med 5:1: Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 
Denna vers har inte πάσχα utan bara ἑορτή och åsikterna går isär om vilken fest som åsyftas.  
51 ”Judarnas lövhyddefest närmade sig”. 

13Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν 

Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς 

Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.  

13Och Judarnas påskfest 

närmade sig, och Jesus gick 

upp till Jerusalem. 
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14καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς 

πωλοῦντας βόας καὶ 

πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ 

τοὺς κερματιστὰς 

καθημένους,  

14Och på tempelområdet52 

upptäckte han de som sålde 

oxar och får och duvor och de 

som satt och växlade pengar, 

Detta ἱερόν som nämns åsyftar det omkringliggande området eller hedningarnas förgård 

och inte bara den centrala tempelbyggnaden, den omnämns senare i v 19-21 som ναός. 

Det är bara Johannes som nämner oxar och får men samtliga djur såldes för att 

offras. Det var ofta helt enkelt för omständligt att föra med sig egna djur hemifrån. Duvor 

var de fattigas offer vilket kanske kan förklara den mildare behandlingen av 

duvförsäljarna.53 

κερματιστάς är ett ord som i övrigt inte förekommer i NT utan hör till senare 

grekiska. Ordet är bildat av κέρμα – som betecknar ett litet mynt – och har innebörden 

av att växla pengar, vanligen från större till mindre. I templet var myntväxlarnas uppgift 

att tillhandahålla tyriska pengar eftersom det på vanliga grekiska och romerska mynt var 

präglat kejsare och andra gudomar vilket gjorde dem värdelösa som tempeloffer.  

 

15καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ 

σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ 

τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ 

τοὺς βόας, καὶ τῶν 

κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ 

κέρμα καὶ τὰς τραπέζας 

ἀνέτρεψεν,  

15och han gjorde en piska av 

repstumpar och drev ut 

allesammans, även fåren och 

oxarna, och han hällde ut 

växlarnas pengar och välte 

omkull borden, 

Från denna vers börjar Jesus handla. Enligt Malinas modell påbörjar Jesus här sin 

utmaning genom att rent fysiskt attackera försäljarna av offerdjur.  

                                                           
52 Bibel 2000 har ”templet” men ”tempelområdet” klargör att det inte bara rör sig om den centrala 
tempelbyggnaden. 
53 Brown 1966, s. 115. 
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 Denna attack är inte bara en attack på köpmännen och i förlängningen 

tempelledarna med vars goda minne handeln fortgick utan även en attack på templet 

som sådant. Jesus handlar på ett sådant sätt att han gör sig skyldig till just det som han 

anklagar köpmännen för att ha gjort, han profanerar templet. Såhär skriver Friedland och 

Hecht genom Glancy:  

 

Symbolic violence, profanation, is used by members of one community... to 

demonstrate the ultimate powerlessness of the other, and to redefine the other as... 

profane. By profaning the other's sacred place you make the other profane, an alien 

with no claim to possession of that space.54 

 

Resonemanget är bekant. Genom att utmana templet utmanar Jesus även Judarna. Om 

de inte förmår komma med ett adekvat motdrag bringar Jesus skam över dem med sin 

attack på templet. 

φραγέλλιον kommer av latinets flagellum och betecknar såväl en piska att straffa med 

som ett föremål att driva på djur med.55 Det var förbjudet att bära någon form av vapen 

på tempelområdet, inte ens stavar fick medföras, och detta har av vissa tagits som 

förklaring till varför Jesus fick improvisera ihop en piska av repstumpar. Barrett anser dock 

att djurskötarna rimligtvis måste varit undantagna detta förbud.56 

 πάντας ἐξέβαλεν ... τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας. Detta stycke erbjuder ett 

intressant problem som varit ämne för åtskilliga uppsatser, dock inte denna. Problemet 

handlar i korthet om vilka Jesus drev ut med hjälp av piskan, djuren, djurskötarna eller 

båda. Det maskulina πάντας antyder att han drev ut alla män som bedrev handel; Om τά 

τε ... βόας ska förstås som enbart förklarande borde vi haft πάντα inte πάντας.57 Forskare 

såsom Andy Alexis-Baker vill dock hävda att Jesus alls inte attackerade någon med en 

piska. Detta argumenterar han intressant nog med hjälp av samma invändning som 

                                                           
54 Glancy 2009, s. 117. 
55 Kieffer 1987, s. 66. 
56 Barrett 1978, s. 197. 
57 Glancy 2009, s. 109. 
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många anför mot en tidigare tempelrensning, att en sådan aggressiv attack skulle väckt 

maktens uppmärksamhet och resulterat i juridiska påföljder.58  

 Om det var så att Jesus använde piskan även på djurskötarna när han drev ut dem 

är dock detta intressant för denna uppsats. Att använda ett föremål gjort för att utdela 

straff eller fösa kreatur på människor är dels en aggressiv utmaningshandling, men det är 

också en förnedrande handling. Det element av förnedring och utmaning av heder som 

ligger i Jesu handling späds på av att han gör det med hjälp av vad som i praktiken är en 

kofösare.  

 

16καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς 

πωλοῦσιν εἶπεν, Ἄρατε ταῦτα 

ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν 

οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον 

ἐμπορίου.  

16och till de som sålde duvor 

sade han: ”Bär bort detta 

härifrån, sluta göra59 min 

faders hus till ett kommersens 

hus.” 

Den inledande aggressiva handlingen följer Jesus upp med en uppmaning om att genast 

upphöra med denna handel. Detta är det motiv han ger för sitt handlande men i och med 

att han utför denna handling hävdar han också att han besitter nog med heder för att ha 

rätten att göra det. Han tar sig rätten att kritisera sättet som tempelkulten bedrivs.  

μὴ ποιεῖτε är ett presens imperativ och refererar till en redan pågående handling 

och bör därför förstås som ”sluta att göra…, fortsätt inte att göra…”.  

 τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου. Användandet av οἶκος kan enligt Barrett ha inspirerats 

av Mark 11:17 men kan lika väl vara en egen konstruktion.60 Det är också intressant att 

konstatera att han här rätt ut säger sig vara Guds son utan att få någon märkbar reaktion 

på detta. Jämför exempelvis med Joh. 5:17-18 där samma hävdande resulterar i en stor 

iver hos judarna att döda honom. 61 Men för Johannes är inte Jesu person intressant just 

nu utan judarna söker snarare efter Jesu auktoritet att handla som han gör.  

                                                           
58 Alexis-Baker 2012, s. 88. 
59 Bibel 2000 har ”gör inte” men det kan på svenska uppfattas som ett förbud mot en framtida handling. 
60 Barrett 1978, s. 198.  
61 17Men han sade till dem: ”Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag.” 18Då blev 
judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod 
att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. 
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 ἐμπόριον betyder redan i sig själv en plats där man bedriver handel vilket gör οἶκος 

överflödigt men det bildar en snygg länk till οἶκον τοῦ πατρός μου. Vidare kan det mycket 

väl läsas som en syftning på Sakarja 14:21.62 I de synoptiska evangelierna anklagar Jesus 

köpmännen, med ord från Jeremia 7:11, för att göra templet till ett rövarnäste. Hos 

Johannes är det handeln i sig, även om den genomförs på ett hederligt sätt, som är 

problemet. Den har fråntagit Jerusalems tempel rätten att vara ett bönens hus. 63 

Victor Eppstein lade på 60-talet fram idén om att handeln med offerdjur på 

hedningarnas förgård var en relativt ny företeelse sprungen ur en konflikt mellan 

översteprästen Kaiafas och Sanhedrin. Efter att Kaiafas kastat ut Sanhedrin ur templet 

ska ägarna av den traditionella djurmarknaden på olivberget tillhandahållit Sanhedrin ett 

rum. Som hämnd har då Kaiafas öppnat upp en del av tempelområdet för 

marknadsägarnas konkurrenter.64 Detta har inte stått oemotsagt, Richards nämner bland 

andra E. Haenchens kommentar över Johannes.65 Men min poäng är att Kaiafas besatt 

nog med heder, och därmed auktoritet att kunna föra in marknadsstånden på 

tempelområdet, något dittills helt otänkbart. Frågan var nu om Jesus besatt nog med 

heder för att kunna kasta ut dem. Eller om han kunde ta ifrån tempelledningen nog med 

heder för att kunna göra det.  

 

17εμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, 

ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου 

καταφάγεταί με.  

17Hans lärjungar kom ihåg att 

det var skrivet: Lidelsen för 

ditt hus ska förtära mig. 

Texten som lärjungarna drar sig till minnes är psalm 69:10. Medan de viktigaste 

handskrifterna (p66, p75 Sinaiticus, B) har καταφάγεταί, alltså futurum, har vissa 

κατέφαγεν, alltså aorist.66 Även LXX uppvisar denna ambivalens som förmodligen bottnar 

i att det hebreiska verbet står i perfekt (אכלתני) och kan översättas på båda sätt. 

Forskarna är på det stora hela överens om att καταφάγεταί är den ursprungliga formen 

                                                           
62 …Den dagen skall det inte längre finnas några krämare i Herren Sebaots hus. 
63 Barrett 1978, s. 198. 
64 Richards 2008, s. 27. 
65 E. Haenchen (1984) John 1 (Hermeneia). Philadelphia: Fortress, s. 183. 
66 Barrett 1978, s. 198. 
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hos Johannes.67 Psalmisten spårar sitt lidande till sin lidelse för templet. Johannes tolkar 

orden som en profetia om Jesus som messias. De flesta kommentarer ser i förtärandet en 

allusion till Jesu död; att hans lidelse för Gud kommer bli hans död. Barrett ser dock ingen 

anledning till varför inte Johannes precis som psalmisten talar om en förtärande lidelse.68 

Värt att notera är också att den vers som lärjungarna använder för att tolka Jesu 

handlingar (ps 69:10) står i en kontext där psalmisten klagar över att vara skammad.69 Det 

talar för att lärjungarna, när de åser Jesu handlingar, gör det genom ett raster av 

föreställningar om heder och skam. Det är lätt att fråga sig, är Jesus, likt psalmisten, 

skammad i denna situation?  

 

18ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ 

Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί 

σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι 

ταῦτα ποιεῖς;  

18Judarna började då tala och 

sade till honom: ”Vilket 

tecken kan du visa oss, du 

som gör såhär?” 

I och med att judarna börjar tala till Jesus antar de utmaningen. De kunde ha besvarat 

honom föraktfullt eller hånat honom. De kunde också låtit Jesus hållas och ignorerat 

hans utmaning, men då skulle de själva förlorat och stått med skammen. Istället tar de 

upp utmaningen och kommer med ett motdrag, en begäran om ett tecken. Ett bevis på 

hans auktoritet. 

 I enlighet med Malinas modell skulle detta att de väljer att ta upp hans utmaning 

utgöra ett bevis på att de betraktade Jesus som en jämlike, någon som var värdig att 

spela spelet. Men som Downing påtalar i sin kritik är inte detta nödvändigt. Gränserna 

är långt mer flytande än så.  

Johannes använder inte σημεῖον på sitt typiska johanneiska vis här. Istället är det 

en användning som står mer i linje med Synoptikerna, och även ordets mer ursprungliga 

betydelse. Jesu motståndare söker på felaktiga grunder ett tecken som bevis på hans 

anspråk och deras begäran avvisas. Det är alltså ett tecken i betydelsen av ett intyg eller 

                                                           
67 Brown 1966, s. 115. 
68 Barrett 1978, s. 199. 
69 Läs exempelvis v. 20: ”Du vet hur jag blir smädad, hur jag lider hån och skam, du ser ju alla mina 
ovänner.” 
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bevis som judarna efterfrågar och inte någon form av mirakelhandling såsom Johannes 

annars gärna använder ordet. 

 

19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν 

τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 

ἐγερῶ αὐτόν. 

19Jesus svarade och sade till 

dem: ”Förstör detta tempel 

och jag ska låta resa70 det på 

tre dagar. 

Nu är spelet igång. De båda parterna, Jesus och judarna, har börjat erbjuda varandra 

motutmaningar i syfte att se vem som kan gå segrande ur striden. Jesus ger dem inget 

omedelbart tecken. Istället får de ett orimligt svar som inte ens lärjungarna förstod förrän 

efter Jesu uppståndelse. Men även om Jesus förvägrar dem ett tecken just nu så lovar 

han att de ska få ett tecken senare.  

 Att tala om τρισὶν ἡμέρας är inte i första hand en referens till en kristen tradition 

om uppståndelsen på tredje dagen utan kan kopplas till Exodus 19:16.71 Det är ett uttryck 

för en kortare tid. Vid tal om uppståndelsen har Markus vanligen μετὰ τρεῖς ἡμέρας, 

Lukas och Matteus har τῇ τρίτη ἡμέρα. ἐν τρισὶν ἡμέραις förekommer, utöver detta ställe, 

endast i Mark 15:29 och dess parallelltexter.72 Ett faktum som Barrett medger talar för 

att det finns mer grund för anklagelsen i Markusevangeliet än vad Markus själv kanske 

var medveten om. Ändå ställer han sig tveksam till att Johannes användning av formen 

länder redogörelsen i Johannesevangeliet någon större självständig äkthet. Han vill hellre 

tro att Johannes inspirerats av smädelsen hos Markus.73  

 λύσατε är ett imperativ och kan förstås som ett uttryck för ett villkor: ”Om ni 

förstör, ska jag resa det”. Men Brown menar tillsammans med Bultmann att vi här har att 

                                                           
70 Bibel 2000 har ”uppstå”, kanske ett bättre ordval med tanke på vad Jesus enligt Johannes förklaring 
egentligen menar. Men poängen med Jesu ord är dess dubbeltydighet, det ska kunna appliceras såväl på 
hans kropp som tempelbyggnaden. Jag menar att ”uppstå” inte besitter den dubbeltydigheten. 
71 När det blev morgon den tredje dagen började det åska och blixtra, ett tungt moln låg över berget och 
det hördes en stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. 
72 ”De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river ner templet och 
bygger upp det igen på tre dagar…” 
73 Barrett 1978, s. 199. 
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göra med ett ironiskt imperativ såsom man hittar det hos till exempel Amos 4:4.74 Det 

kan förstås ungefär: Visst, gör detta, så får vi se vad som händer.75 

 

20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, 

Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν 

οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ 

σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς 

αὐτόν;  

20Då svarade Judarna: ”I 

fyrtiosex år har man byggt på 

detta tempel, och du ska låta 

resa det på tre dagar? 

Det är lätt att tolka detta svar som hånfullt men det är inte nödvändigt. Det kan lika gärna 

vara ett svar av förvirring. Poängen är att de inte förstår Jesus svar, eller rättare, de tror 

att de förstår och drar därför felaktiga slutsatser. Såvitt de kan avgöra har de avgått med 

segern. Detta är det sista som sägs av någon av aktörerna i denna berättelse och den 

slutar med en till synes svarslös Jesus. Även om det tack vare nästa vers står klart för oss 

läsare att Jesus visst gick segrande ur meningsutbytet är det inte klart för de närvarande 

på tempelplatsen utan Jesus förefaller för alla inblandade ha förlorat kampen. 

Detta yttrande har ofta använts av historiker för att försöka klarlägga Jesu 

kronologi. Enligt Josefos påbörjade Herodes den store en ombyggnation av 

tempelområdet år 20 eller 19 f Kr.76 Detta skulle innebära att tempelrensningen hos 

Johannes äger rum omkring år 27 eller 28 e Kr. Denna hållpunkt ger i sin tur Jesu död på 

korset omkring år 30.  

 Versen bjuder dock på andra kronologiska problem. Templet stod ju inte färdigt 

förrän år 63 e Kr, även detta enligt Josefos.77 Enligt Barrett måste versen läsas ”Detta 

tempel byggdes på 46 år” eftersom dativen ἒτεσιν dels är lokativ – hela byggtiden tagen 

som en tidsperiod – dels instrumental – tiden genom vilken allting färdigställdes. Aoristen 

οἰκοδομήθη, vidare, är konstativ. Hela processen är att betrakta som en enda handling. 

Barrett finner det därför troligast att Johannes helt enkelt misstog sig och trodde att 

                                                           
74”Gå till Betel och synda, till Gilgal och synda än mer! Bär fram era offer om morgonen, ert tionde på 
festens tredje dag!” 
75 Brown 1966, s. 115. 
76 Barrett 1978, s. 200. 
77 Brown 1966, s. 116. 
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templet stått färdigt redan år 27.78 Kieffer är dock inte beredd att gå med på detta 

påstående utan menar att aoristen också kan tolkas som ett uttryck för hur länge bygget 

redan pågått utan att det för den skull är färdigställt.79 Detta är en hållning som även Bibel 

2000 tycks inta och jag har i min översättning valt att göra detsamma. Brown visar att en 

parallell finns i LXX återgivning av Esra 5:16: καὶ ἀπὸ τότε ἕως τοῦ νῦν ᾠκοδομήθη καὶ 

οὐκ ἐτελέσθη. 

 

21ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ 

ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.  

21Men han talade om sin 

kropps tempel. 

Denna typ av förklarande inlägg är mycket typiska för Johannes.80 Han vet ju naturligtvis 

i egenskap av författare precis vad Jesu ord betyder även om ingen tycktes förstå där och 

då.  

σώματος αὐτοῦ. Genitiven tolkar ναοῦ och uttrycker därmed en identitet mellan 

templet och hans kropp. Barrett nämner stoicismen som ett exempel på grekiskt 

tänkande kring kroppen som ett tempel eller ett käril för något gudomligt. Dock knappast 

ett särskilt högaktat sådant. Johannes menar hur som helst något helt annorlunda. Jesu 

mänskliga kropp var platsen för en unik manifestation av Gud och därmed också den enda 

platsen för sann tillbedjan.81  

 

22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, 

ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ 

ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ 

λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς. 

22När han sedan uppstod från 

de döda, mindes hans 

lärjungar att han sagt detta, 

och de trodde på skriften och 

ordet som Jesus hade sagt. 

Lärjungarna förstod inte mer än vad deras motståndare gjorde. Trots deras tro på Jesus, 

väckt av hans tecken i Kana (2:11), var det först i och med hans död som de förstod. De 

fick hela bilden klar för sig.  

                                                           
78 Barrett 1978, s. 200. 
79 Kieffer 1987, s. 67.  
80 se t.ex. 2:24b, 25; 6:6, 64, 71. 
81 Barrett 1978, s. 201.  
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 ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ. Vanligtvis när πιστεύειν åsyftar en sak hos Johannes 

använder han dativformen, ex. 4:50; 5:47; 10:38. ἡ γραφή (singular) visar i allmänhet på 

ett särskilt textavsnitt och vi har ju faktiskt citatet i vers 17. Att detta skulle åsyftas 

förutsätter dock att καταφάγεται ska förstås som Jesu kropps förstörelse i döden på 

korset, en tolkning som Barrett som sagt finner ansträngd och långsökt.82  

 

23Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς 

Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν 

τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν 

εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα 

ἃ ἐποίει: 

23Medan han var i Jerusalem 

under påskfesten, kom 

många till tro på hans namn 

när de såg de tecken han 

gjorde. 

Såsom varande en god jude stannade Jesus kvar i Jerusalem över hela påskfirandet. 

Ordagrant står det ”…under påsken under festen”. En klumpig formulering kan tyckas och 

Barrett vill hellre förstå τῆ ἑορτῆ som ”in the festival crowd”.83 

σημεῖα ἃ ἐποίει. Här används σεμεια annorlunda än i vers 18. Det är inte längre 

fråga om ett tecken för att bevisa med vems auktoritet han handlar utan åsyftar snarare 

kanaundret, det enda undret som ägt rum ännu så länge i evangeliet.  

 

Utläggning 

 

Analysen visar att Jesus gjorde ett hedersanspråk när han rensade templet. Ett mycket 

stort anspråk dessutom. Att ingen uppmärksammar att han kallar sig Guds son visar på 

att ärendet inte är att uppenbara sig som Guds son utan att som en profet uttala sig om 

templet och, på grund av handeln, ogiltigförklara dess position som platsen för kulten. I 

förlängningen innebär det också att insätta sig själv som platsen där Gud möter 

människorna på jorden. Men det är det ingen som förstår här och nu utan något som 

uppenbaras för lärjungarna först sedan Jesus dött och uppstått. Jesu handling handlar 

                                                           
82 Barrett 1978, s. 201. 
83 Barrett 1978, s. 202. 
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alltså om att kritisera tempelkulten men givet den kontext han gjorde detta i uppfattas 

handlingen också av alla inblandade som ett hedersanspråk.84 

 Jesu anspråk utmanas förståeligt nog. Hans handlingar förhindrar i princip 

offerhögtiden att fortgå. Utmaningen kommer i vers 18 med judarnas fråga: ”Vilket 

tecken kan du visa oss, du som gör såhär?” Vi behöver inte läsa in något hotfullt i denna 

fråga. Den kan förstås som en helt berättigad, men i övrigt neutral, fråga.85 Jesus möter 

deras begäran om ett tecken, deras utmaning, med ”Förstör detta tempel och jag ska låta 

resa det på tre dagar”. Reaktionen på detta påstående blir misstro och förvirring. I de 

närvarandes ögon misslyckas Jesus med att leverera ett övertygande tecken och Judarna 

döms som segrare. Men Johannes förklarar genast för läsaren varför Jesus förlust 

egentligen inte alls var en förlust: ”Men han talade om sin kropps tempel”. Detta tillägg 

av Johannes ska alltså inte förstås som att man ansåg Jesus svar som godtagbart. Tvärt 

om är hans poäng att lärjungarna först senare förstod och att Jesu svar inledningsvis var 

oförståeligt och ansett som ett misslyckande.86  

 Tekniskt sett var Jesu tecken ett riktigt tecken. Den som besatt förmågan att 

återuppbygga templet på tre dagar hade rimligtvis också auktoriteten, och därmed 

hedern, att göra det Jesus gjorde. För att ett tecken skulle gillas måste det vara 

verifierbart och det Jesus påstod sig kunna göra var fullt verifierbart. Men självklart skulle 

aldrig någon komma på tanken att riva ner templet för att se om Jesus var äkta vara. Hans 

tecken föll därmed platt. Det var inte ett hedervärt svar och åhörarna visste det. 

 Så ofta som Jesus går in i en tävling om heder i evangelierna meddelar evangelisten 

vilket allmänhetens domslut är, och naturligtvis är det alltid att Jesus vunnit.87 Men här 

undlåter Johannes att ge oss ett tydligt resultat. Judarna som tagit upp hans utmaning på 

tempelplatsen försvinner ur historien. Istället kommer Johannes till Jesu försvar inför oss 

läsare med två anledningar till att Jesus visst kom undan med hedern i behåll. För det 

första säger han att alla missförstod Jesu uttalande (2:22). För det andra säger han att 

många i Jerusalem kom till tro när de såg hans tecken (2:23). Tecken som han tidigare 

                                                           
84 Richards är ovillig att gå in på huruvida anspråket gjordes såsom profet eller gudom men jag vill hävda 
att det står klart att det åtminstone för Johannes inte handlar om Jesu gudomlighet. 
85 Richards 2008, s. 33. 
86 Richards 2008, s. 33. 
87 Se exempelvis i vår andra text nedan, Mark 11:18. 
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gjort. Att Johannes vill peka på andra bevis utanför denna berättelse tyder på vilket 

utfallet blev på tempelplatsen. Jesus förlorade och han skammades.88 Efter denna 

genomgång av Johannes tempelrensningsperikop är det dags att titta närmre på Markus 

berättelse. 

 

Mark 11:15-18 

 

Markus tempelrensningsperikop kan inte förstås utan sin kontext, inklämd som den är i 

en berömd Markiansk macka mellan ett förbannande av ett fikonträd och, efter 

tempelsekvensen, resultatet av denna förbannelse, ett vissnat fikonträd. 

Förbannelsen av fikonträdet är det enda miraklet i evangelierna som syftar till att 

förstöra.89 Dess betydelse har varit föremål för många spekulationer och redan de övriga 

evangelisterna tycks ha haft svårt med dess betydelse. Matteus kopplar isär 

tempelrensinngen (Matt 21:12-17) från förbannandet av fikonträdet (21:18-20). Lukas 

återger berättelsen som en liknelse (Luk 13:6-9) och Johannes nämner inte ens 

händelsen. Berättelsen blir på så vis ett exempel på hur evangelisterna, ställda inför något 

svårtolkat, skriver om eller utelämnar.  

 Ställda inför denna till synes överdrivet våldsamma och orättvisa handling av Jesus 

har många velat läsa händelsen som en symbol för en förbannelse över något annat. Men 

åsikterna har gått vitt isär om vad detta andra ska vara. Det judiska folket, dess religiösa 

ledare, templet, kulten, Israel som Guds folk, Judendom som ett religiöst system eller rent 

av Markus egen församling har föreslagits.90 Liten enighet har kunnat uppnås men jag är 

benägen att hävda att det är templet såväl som dess ledare som ligger i skottlinjen. Det 

ju handeln i templet och ledarnas ointresse över att komma till rätta med den som upprör 

Jesus så. 

 

15Καὶ ἔρχονται εἰς 

Ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθὼν εἰς 

15De kom till Jerusalem. Och 

han gick till templet och han 

                                                           
88 Richards 2008, s. 35. 
89 Edwards 2002, s. 338. 
90 Harrington 2002, s.331. 
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τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν 

τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς 

ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ 

τὰς τραπέζας τῶν 

κολλυβιστῶν καὶ τὰς 

καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς 

περιστερὰς κατέστρεψεν, 

började driva ut dem som 

sålde och köpte. Han välte 

omkull borden för dem som 

växlade pengar och stolarna 

för dem som sålde duvor, 

Det var inget konstigt med att de som sålde och köpte fanns till hands, som diskuterats 

ovan. Problemet var, enligt Barrett, sättet den bedrevs på. Johannes Jesus vänder sig mot 

handeln i sig. Vare sig den är hederlig eller ej så gör den templet ogiltig som en plats för 

Gudsdyrkan. För Markus Jesus är problemet att handeln är oärlig, detta baserar Barrett 

på Jesus ord i v. 17, att de gjort templet till ett rövarnäste.91 France menar dock att det är 

valet av plats för handeln och inte handeln i sig som är problemet. Inte heller är det en 

kritik av något slags exploaterande av köparna. För, som France säger, varför skulle han 

annars driva ut såväl säljare som köpare? Detta är helt enkelt inte vad tempelplatsen är 

till för.92 

Som jag redan tagit upp ovan ger inte Markus några detaljer om hur Jesus bar sig åt 

för att driva ut dem som sålde och köpte. Gjorde han det med något form av tillhygge 

som hos Johannes eller gjorde han det enbart i kraft av sin person? Om han gjorde det 

utan något tillhygge antyder det en skillnad i Jesu person, att han, till skillnad från hos 

Johannes, kunde driva igenom sin vilja utan en piska i handen. Detta bidrar till bilden av 

en Jesus som besitter nog med heder och auktoritet för att folket ska döma till hans favör 

när han ger sig på tempelkulten.  

 

16καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις 

διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ 

ἱεροῦ. 

16och han lät ingen bära något 

med sig över tempelplatsen. 

                                                           
91 Barrett 1978, s. 198. 
92 France 2002, s. 444. 
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Tempelplatsen skulle helst inte nyttjas som en genväg.93 Något som ändå ofta gjordes 

eftersom det var den genaste vägen från staden ut till Olivberget.94  

σκεῦος är en mycket allmän term för ett redskap eller kärl utan särskilt syfte och 

det finns ingen anledning att begränsa dess betydelse här till att enbart gälla saker 

förknippade med kulten.95 Detta sammantaget styrker ytterligare Frances påstående att 

det inte är handeln per se som attackeras utan sättet som tempelplatsen har kommit att 

nyttjas. 

 

17καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ 

οἶκός μου οἶκος προσευχῆς 

κληθήσεται πᾶσιν τοῖς 

ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε 

αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 

17Han undervisade och sade 

dem: ”Står det inte skrivet: 

Mitt hus skall kallas ett 

bönens hus för alla folk? Men 

ni har gjort det till ett 

rövarnäste.” 

GT-citaten som Jesus nyttjar här, och även hos de övriga Synoptikerna är inte de samma 

som hos Johannes. Det första är hämtat ur Jesaja 56:7, ett citat som Markus med orden 

πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ensam återger i sin helhet. Dessa ord är hos Jesaja kärnan i meningen 

på vilka en rad löften för icke-judar om att i en kommande tid få full tillgång till templet 

följer. Kanske inkluderar Markus hela citatet med sina icke-judiska läsare i åtanke. Man 

bör dock inte anse att frågan om icke-judisk tillbedjan var av huvudintresse för Markus 

eftersom han inte någonstans klargör att händelsen utspelar sig på hedningarnas 

förgård.96 Citatet understryker åter igen problemet för Jesus att all verksamhet som 

föregick på platsen hade trängt undan möjligheten till bön. 

 Det andra citatet, från Jeremia 7:11, slår an en betydligt skarpare ton. Detta citat 

ligger till grund för den populära hållning som bl.a. Barrett tycks företräda, att Jesus 

vänder sig mot den ohederliga handeln på tempelplatsen. Men citatet kan lika väl använts 

eftersom det hos Jeremia följs av en förutsägelse om templets undergång och att det 

snart därefter föll, ett faktum som förmodligen inte gick en skriftkunnig åhörarskara 

                                                           
93 Harrington, s. 328. 
94 Bratcher & Nida 1961, s. 352. 
95 Heikel & Fridrichsen, σκεῦος. 
96 France 2002, s. 445. 
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förbi.97 Jesus kommer ju snart göra samma förutsägelse i 13:2.98 En tredje tolkning är att 

Jesus med dessa ord vänder sig, inte till köpmännen, utan till översteprästerna och de 

skriftlärda som tillåter denna handel att fortgå.99 

 

18καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ 

ἐζήτουν πῶς αὐτὸν 

ἀπολέσωσιν: ἐφοβοῦντο γὰρ 

αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος 

ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ 

αὐτοῦ. 

18Detta hörde 

översteprästerna och de 

skriftlärda, och de sökte efter 

ett sätt att förgöra honom. De 

var rädda för honom, 

eftersom alla människor var 

överväldigade av hans 

undervisning. 

Att människorna var överväldigade syftar troligen tillbaka på folkets entusiasm under 

Jesu intåg i Jerusalem. Att det sägs att översteprästerna och de skriftlärda hörde och 

sökte efter ett sätt att förgöra honom stödjer tolkningen av Jeremiacitatet i vers 17, att 

det är mot ledarna Jesus vänder sig.100 

I Mark 11:32 och 12:12 sägs att översteprästerna och de skriftlärda är rädda för 

att förlora folkets respekt.101 I Passionsberättelsen lyckas ledarna däremot ta kontroll 

över folket och manipulera dem till att begära Jesus död.102 

 

Utläggning 

 

Att Jesus publikt hävdar att templet inte drivs så som Gud har tänkt det är en mycket 

tydlig utmaning av de skriftlärdas och översteprästernas auktoritet och heder. Det är 

                                                           
97 France 2002, s. 446. 
98 ”Jesus svarade: ”Du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt 
skall brytas ner.”” 
99 Collins 2007, s. 531. 
100 Collins 2007, s. 532. 
101 11:32: ””Men kan vi svara: Från människor?” Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att 
Johannes verkligen hade varit en profet.”. 12:12: ”De hade gärna velat gripa honom men var rädda för 
folket; de förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg.” 
102 Harrington 2002, s.328-329. 
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viktigt att lägga märke till åtskillnaden mellan dessa ledande grupper och folket i övrigt, 

för som France skirver: ”this is now essentially a Jerusalem crowd, and at this stage they, 

too, are on Jesus’ side.”103 Medan Johannes Jesus möttes med undran, hån och 

sedermera tystnad är här tempelledarna rädda för honom, eftersom han har folket på sin 

sida. Han måste oskadliggöras å det snaraste. Med Malinas termer skammas tills vidare 

ledarna eftersom de inte tar upp utmaningen. Istället bidar de sin tid. Men PCR (the public 

court of reputation) har för tillfället dömt till Jesu favör och han står som segrare. 

 Som vi kan se är alltså de mekanismer av heder och skam som Malina talar om 

verksamma även i Markus tempelrensning. Men skillnaden är att Jesus denna gång står 

som segrare och översteprästerna och de skriftlärda har tills vidare förlorat i anseende. 

Senare ska dock deras motattack komma. I deras ögon har Jesus tagit steget över till de 

skamlösas skara, han är oberäknelig eftersom han inte vet sin plats i samhället och måste 

därför ”for the greater good” oskadliggöras. Enligt Malina är detta det rätta sättet att 

handla eftersom en skamlös person har bevisat sig vara alltför oberäknelig för att kunna 

litas på att inte störa den allmänna ordningen.104 

 

Slutsatser och diskussion 

 

Denna uppsats har strävat efter att besvara frågan om man på goda grunder kan påvisa 

en närvaro av vad Malina kallar ”a social game … to gain the honor of another.” i Johannes 

och Markus tempelrensningsberättelser. Syftet med denna fråga var att närmare syna 

Richards heder/skam-argument för två, av Jesus utförda, tempelrensningar baserat på 

ett hävdande av en närvaro av en kamp om heder i tempelrensningsberättelserna. Med 

detta sitt argument har Richards velat förklara den till synes mycket stora diskrepans som 

råder mellan Johannes återgivning av tempelrensningen och den återgivning som vi ser 

hos Markus och föreslå att de var två till antalet. Denna hållning är han inte ensam om, 

men hans argument är tämligen nytt. 

 Även om frågan på senare år ansetts mer eller mindre avgjord till fördel för de som 

propagerar för en händelse, antingen Johannes eller Markus, är Richards övertygelse att 

                                                           
103 France 2002, s. 447. 
104 Malina 1993, s. 51. 
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forskning utförd av medlemmar inom kontext-gruppen, främst Bruce J. Malina, kan bidra 

till en ny infallsvinkel på tempelrensningsberättelsen hos Johannes som i sin tur kan 

rättfärdiga påståendet att tempelrensningarna är två till antalet.  

 Malina menar att den Medelhavsvärld som Jesus levde och verkade i var en 

kollektivistisk kultur med starka föreställningar om heder och skam. Din heder var en 

mycket viktig tillgång som du slogs våldsamt för att behålla, återställa eller rentav öka. 

Denna kamp kallar Malina för utmaning-respons-spelet vars tre faser består i (1) en 

utmaning, (2) ett mottagande av sagda utmaning och (3) en respons på utmaningen av 

mottagaren. Efter dessa tre faser följer ett allmänhetens utlåtande om vem som skall 

dömas till vinnare och därmed försvarat och/eller ökat sin heder.  

 Med denna modell för ögonen har jag genomfört en analys av 

tempelrensningsperikopen i Johannesevangeliet och Markusevangeliet och jag finner att 

en läsning av texterna som en kamp om heder lätt låter sig göras. I centrum av berättelsen 

hos Johannes står en kamp mellan Jesus och tempelledarna, omnämnda som Judarna. 

Jesus går in på tempelområdet för att kritisera handeln och sättet som kulten bedrivs men 

för alla inblandade blir frågan: får han göra detta? Besitter Jesus nog med hederskapital 

för att så våldsamt få kritisera kulten? För de inblandade i Johannes berättelse blir svaret 

nej. Jesus möts av oförståelse och eventuellt rentav hån och döms som förlorare och blir 

därmed skammad. Även om Johannes i ett tillägg förklarar för läsaren varför Jesus visst 

avgick med segern var det ingen i berättelsens kontext som förstod det.  

Samma föreställningar om heder och skam finns i Markus tempelrensning. Också 

här kommer det till en kamp mellan Jesus och tempelledningen. Men den här gången 

dömer allmänheten till Jesu fördel så hans motståndare vågar därför tills vidare inte vidta 

några åtgärder mot honom.  

Föreställningar om heder och skam är alltså starkt närvarande i texterna men varför 

är utfallen i de båda berättelserna så olika? Richards tar detta som bevis, dels för att 

Johannes berättelse är historiskt äkta – en berättelse som ställer Jesus i så ofördelaktig 

dager kan knappast vara fabricerad, dels för att berättelserna skildrar två olika historiska 

händelser. Men om vi håller oss till texten som den föreligger för oss kan man lätt se att 

ett utfall där Jesus står som segrare limmar väl med Markus narrativa syften. I och med 

Jesu publika utmaning av tempelledningens heder i Mark 11 blir han tillslut ett alltför 
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stort hot och den serie av händelser som leder till hans fängslande och korsfästelse sätts 

igång. Hos Johannes är ett scenario där Jesus förlorar mer till nytta för berättelsen. Jesu 

publika verksamhet har bara just startat och tiden är ännu inte inne för en öppen konflikt 

mellan honom och judarna. Ingen uppmärksammar ju heller att Jesus mer eller mindre 

öppet kallar sig för Guds son. Detta är frågor som Johannes vill återkomma till först 

senare. Fokuset så här tidigt i evangeliet är en uppgörelse med bruket av kulten.  

 Vad ska vi göra med denna insikt? Att läsa tempelrensningsperikopen i Johannes 

och Markus som en kamp om heder mellan Jesus och tempelledningen menar jag att 

analysen visat vara en rimlig infallsvinkel. Men det återstår mycket arbete för att därifrån 

kunna dra några slutsatser om bakomliggande historiska händelser och svar på de frågor 

som Richards menar sig kunna besvara med sitt argument. Jag önskar istället ställa ett 

par frågor till Richards som uppstår när han försöker dra sina långtgående slutsatser. 

 En av de större luckorna i Richards argument är att det bara förklarar varför 

Synoptikerna inte vill kännas vid en tidigare rensning. Om Johannes var så angelägen att 

visa för de kristna att Jesus alls inte skammats, varför nämner han inte också en senare 

rensning? Richards försöker peka på att Johannes utelämnar mycket annat som 

Synoptikerna berättar om, men det tycker jag är en svag ursäkt. Frågan måste rimligtvis 

gälla åt båda hållen och att då försöka undvika den med att peka på att Johannes 

utelämnar mycket annat är helt enkelt inte ett starkt nog argument i mina ögon. 

 En andra fråga som infinner sig är om Richards förutsätter en ömsesidig kännedom 

mellan Johannes och Markus om deras respektive berättelser eller Jesustraditioner på 

vilka de går tillbaka. Kände respektive evangelist inte ens till den tradition på vilken den 

andre baserat sin berättelse på är det ju inte heller så konstigt att denne inte nämner fler 

än en tempelrensning i sitt evangelium. Men eftersom Richards gått så långt i att bygga 

upp ett argument mot invändningen att inget enskilt evangelium nämner två rensningar 

tycks han ju utgå från att de känner till varandras traditioner och så behöver ju inte vara 

fallet. 
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Avslutande ord 
 

Denna uppsats närmar sig sitt slut och jag hoppas att jag lyckats genomföra det jag 

föresatte mig att göra. Jag menar att jag hittat tydliga exempel på Malinas modell i de 

analyserade texterna. Malinas insikter om heder i den antika Medelhavsvärlden har gett 

oss nya verktyg till att bättre förstå Nya testamentets texter. De båda texter som 

undersökts i denna uppsats är exempel på hur en läsning med begreppen heder och skam 

för ögonen ger en ny förståelse och tolkning av berättelser som från tid till annan har 

förbryllat bibelforskare. 

 Det sista jag vill säga innan jag sätter punkt är detta: Ja det är rimligt att läsa in en 

kamp om heder, såsom Malina beskriver den, i Jesu tempelrensning. Utförde Jesus fler 

än en tempelrensning? Nja, i vart fall är inte denna närvaro av en kamp om heder nog för 

att hävda det utan på sin höjd ett första trevande steg mot ett sådant hävdande.   
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