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Inledning
Vad är det som händer därinne på tempelområdet? Jesus välter borden och driver ut både människor

och djur med en hemmagjord piska. Allt ska bort! Johannesevangeliets berättelse om 

tempelrensningen börjar som en actionfilm. Efter en kort ordväxling mellan Jesus och judarna låter 

berättaren oss veta att Jesus just talat om sin död och uppståndelse, medan judarna trodde att han 

talade om templet. Lärjungarna har följt dramat på nära håll och dom lägger allt på minnet.

Tempelrensningen briserar som en bomb och berättelsen är över innan röken hunnit lägga sig. 

Vad hände egentligen? Och framförallt, varför hände det? Detta är temat för denna uppsats.      

Syfte

Syftet med uppsatsen är att utifrån en narrativ analys få en ökad förståelse för den huvudsakliga 

meningen med berättelsen om tempelrensningen i Johannesevangeliet. 

Detta är intressant bl.a. eftersom berättelsen sticker ut från evangeliets övriga delar. 

Tempelrensningen är den enda berättelse där Jesus förefaller använda våld för att driva igenom sin 

vilja. Betydelsen av detta har varit en tvistefråga ända sedan kyrkofädernas tid. Origenes (185-200 

v.t.) valde en allegorisk tolkning för att undvika de våldsamma inslagen i den faktiska handlingen 

medan Augustinus (354-430 v.t.) använde tempelrensningen som stöd för sin teori om det 

rättfärdiga kriget.1 Berättelsen har tolkats olika under receptionshistorien och debatten om dess 

innebörd är fortsatt livlig.2      

Frågeställning

Vad skulle, enligt en narrativ analys, kunna vara den huvudsakliga meningen med berättelsen om 

tempelrensningen i Johannesevangeliet? 

Avgränsningar och val av material

Jag väljer att avgränsa perikopen till verserna 2:13 – 2:22. Skälen till denna avgränsning är dels att 

berättelsen om bröllopet i Kana enligt min mening pågår t.o.m. Joh 2:12, dels att jag betraktar Joh 

2:23-25 som ett separat skeende. 

I denna uppsats använder jag mig av narrativa analyser. Det innebär att det historiskt-faktiska 

skeendet inte ingår i undersökningen. Det är berättelsen som är undersökningens föremål och alla 

resonemang om dess historiska autenticitet skulle innebära att analys och argument förlorade sin 

1 Alexis-Baker, 2012, s.74-76.
2 Huys, 2010, s. 137-138.
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skärpa. De faktiska förhållandena är endast intressanta i den mån de antas påverka den implicite 

läsarens förståelse av berättelsen. Frågor om textens tillkomsthistoria och redaktörsteorier ingår inte

heller i denna undersökning. Vid narrativa analyser är det den färdiga texten som analyseras.3   

En berättelse om tempelrensning återfinns i samtliga fyra evangelier. De synoptiska 

versionerna har betydande likheter sinsemellan, såväl när det gäller innehåll som placering i 

evangeliet.4 Innehållet i Johannesevangeliets berättelse avviker dock från de synoptiska versionerna 

på flera sätt och berättelsen är placerad i evangeliets början istället för dess slut. Kieffer konstaterar 

att tempelrensningen i synoptikerna fungerar som inledning på Jesu sista vecka medan berättelsen 

p.g.a. sin tidiga placering inte kan ha samma funktion i Johannesevangeliet5. Dessa skillnader tyder 

enligt min mening på att Johannesevangeliets version av tempelrensningen kan antas ha en annan 

mening än motsvarande berättelse i synoptikerna. Jag har därför valt att inte inkludera meningen 

med de synoptiska versionerna av tempelrensningen i denna undersökning.

En biblisk berättelse får sin fulla innebörd först när den betraktas som en delkomponent i den 

vidare litterära kontexten.6 Jag har trots detta valt att endast analysera tempelrensningens 

inneboende mening som en avgränsad berättelse. Skälet till det är Johannesevangeliets stora 

omfång. En analys av berättelsens bidrag till evangeliets samlade mening skulle bli omfattande och 

därmed ta fokus från analysen av berättelsen i sig. Jag använder evangeliets helhet endast i syfte att 

bättre förstå den specifika berättelsen, medan den specifika berättelsens betydelse för denna helhet 

avgränsas bort (analysen görs utifrån och in, men inte inifrån och ut).    

Metod

Jag använder narrativa metoder från boken Reading Biblical Narratives av Yairah Amit för att 

besvara uppsatsens frågeställning.7 De teoretiska referensramarna för narrativa analyser redovisar 

jag i kapitlet forskningsläge.

De metoder jag använder är anpassade till den bibliska berättelseformen vilket enligt min 

mening är en fördel framför att använda narrativa metoder som utformats för olika sekulära och 

mera nutida litterära genrer. Detta eftersom det är stora skillnader mellan nutida sekulära verk och 

bibliska berättelser. Ett exempel på en sådan skillnad är karaktärsskildringarna. Dessa är ofta 

omfattande och detaljerade i nutida verk medan de i bibliska berättelser är minimalistiska.8  

3 Culpepper, 1983, s. 3-6.
4 Kieffer, 1987, s. 69-70.
5 Kieffer, 1987, s. 68-69.
6 Amit, 2001, s. 148-149.
7 Amit, 2001, 1-169.
8 Amit, 2001, s. 69-73.
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En nackdel med Amits metoder är att de tar sin utgångspunkt i den Hebreiska bibeln. De är 

således inte anpassade specifikt till evangelierna som litterär genre. Denna nackdel är dock enligt 

min mening av mindre betydelse eftersom berättelserna i den Hebreiska bibeln resp. evangelierna 

har betydande litterära likheter. Det gäller t.ex. karaktärsskildringen som också i Johannesevangeliet

är minimalistisk.9 Vidare ingår både berättelserna i den Hebreiska bibeln och berättelserna i 

evangelierna som mindre delar i en större litterär kontext. 

Likheterna mellan berättelserna i den Hebreiska bibeln och i evangelierna bekräftas även av 

att metoderna i Amits bok i huvudsak överensstämmer med narrativa metoder som tillämpats 

specifikt på Johannesevangeliet. Här har jag jämfört med Alan R. Culpeppers bok Anatomy of the 

Fourth Gospel. Culpepper presenterar en teoretisk modell som innehåller analyser av berättaren och

intrigen inkl. dess karaktärer, tidsflöde, geografi m.m.10 Dessa analyser stämmer enligt min 

bedömning väl med de metoder som jag använder i denna uppsats. 

Jag väljer Amits metoder framför Culpeppers eftersom hon är mera utförlig i sina 

metodbeskrivningar.

Jag övergår nu till att redogöra för de olika komponenterna i min narrativa analysmodell.

Berättelsens början och slut

Det första analyssteget är att definiera berättelsens början och slut. Här handlar det om att finna 

litterära drag i texten som överensstämmer med de narrativa metodernas definition av litterära 

inledningar och avslut. 

Inledningen innehåller ofta sådan information som läsaren behöver för att kunna följa med i 

berättelsen, en s.k. exposition.11 Expositionen rymmer därutöver ofta något inslag som låter läsaren 

förstå vad berättelsen i sin helhet kommer att handla om. Inledningar har ofta karaktären av att vara 

statiska och deskriptiva. Då berättelsen utgör en del av en större litterär kontext fungerar 

inledningen som ett kitt gentemot den tidigare berättelsen. Informationen kan då begränsas till 

sådant som är specifikt för den berättelse som just påbörjats eller sådan information av särskild vikt 

som läsaren behöver påminnas om från tidigare berättelser. 

Bibliska berättelser är ofta av koncentrisk litterär karaktär.12 Det innebär att slutet ofta leder 

tillbaka till berättelsens början, dock i ett förändrat tillstånd som en konsekvens av berättelsens 

händelseförlopp. Slutet innebär således en återgång till det inledande statiska tillståndet.

9 Culpepper, 1983, s. 102-104.
10 Culpepper, 1983, s. 6-11.
11 Amit, 2001, s. 33-44.
12 Amit, 2001, s. 35-36.
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Intrigens struktur

Intrigens struktur kan analyseras på olika sätt. Alla intriger förutsätter dock att en förändring äger 

rum.13 Den vanligaste litterära strukturen i bibliska intriger kallar Amit för pediment structure. Jag 

väljer att i denna uppsats översätta begreppet med gavelstruktur. Denna består utöver berättelsens 

inledning och slut av tre faser. Dessa faser är stegring, förändring och upplösning. 

Det finns alternativ till denna struktur i form av bl.a. enhetsstruktur och mönsterstruktur. Jag 

anser dock att gavelstrukturen är mest användbar för att analysera berättelsen om tempelrensningen.

De övriga metoderna förutsätter berättelser med andra karaktärsdrag, såsom t.ex. indelning i flera 

avskilda enheter, specifika mönster eller repetitiva händelseförlopp.14

Karaktärsskildringen

Berättelsens karaktärer kan analyseras med hjälp av klassificeringar.15 En karaktär kan klassificeras 

som antingen platt eller rund. Den senare klassen har drag av komplexitet, självmedvetenhet och 

förmåga till förändring, något som den förra klassen saknar. Det finns även en något förfinad 

klassificering där karaktärerna delas in i agenter, typer och karaktärer. 

Som jag förstår Amit motsvarar agenterna och typerna i huvudsak de platta karaktärerna 

medan begreppet karaktär motsvarar en rund karaktär. Skillnaden mellan typer och agenter är som 

jag förstår Amit att de förra fungerar som bärare av ett fenomen medan de senare för handlingen 

framåt genom sitt agerande. Jag kommer att använda båda klassificeringarna i min narrativa analys.

Berättaren

Berättaren kan ha olika funktioner i olika berättelser.16 I bibliska berättelser är det ofta någon som 

figurerar utanför/ovanför själva berättelsen och denne förutsätts tala sanning. Amit beskriver 

försanthållandet av berättarens utsagor som ett kontrakt med läsaren och en grundläggande 

förutsättning för berättelsen. Även i Johannesevangeliet har berättaren funktionen av 

sanningssägare och läsaren förutsätts ta dennes utsagor för givna.17 Jag analyserar därför berättarens

funktion utifrån dessa förutsättningar.

Geografin

Geografiska platser har i regel fått relativt lite uppmärksamhet i narrativa analyser, såväl när det 

gäller sekulär som biblisk litteratur.18 I tempelrensningen förekommer dock en geografisk 

13 Amit, 2001, s. 46-47.
14 Amit, 2001, s. 49-68.
15 Amit, 2001, s. 69-73.
16 Amit, 2001, s. 93-102.
17 Culpepper, 1983, s. 19-20.
18 Amit, 2001, s. 115.
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platsangivelse som har betydelse för berättelsen och jag analyserar därför denna.

Tidsförloppet

Berättelsens tidsflöde är ett sätt att förmedla mening till läsaren.19 Amit skiljer mellan begreppen 

Time of narration och Narrated time. Med det förra avser hon tiden det tar att berätta om skeendet. 

Det senare begreppet avser det tidsflöde som berättelsen skildrar. Jag väljer att i denna uppsats 

översätta Time of narration med extern tid och Narrated time med intern tid. 

En tumregel är att en detaljerad skildring av händelseförloppet som ligger nära det faktiska 

tidsförloppet, såsom en dialog, indikerar att stor tonvikt ligger vid detta parti. Omvänt innebär en 

mera summarisk återgivning av ett skeende att detta är av mindre vikt. 

Två andra centrala begrepp vid narrativa analyser av tid är analeps och proleps.20 Med analeps

avses att berättelsen återvänder till ett tidigare tidsskede i det interna tidsförloppet. En proleps 

innebär istället att berättelsen hoppar framåt till ett kommande skede i det interna tidsflödet.

Syntes och slutsatser

Analysen avslutas med att kombinera samtliga moment till en syntes i syfte att försöka identifiera 

berättelsens huvudsakliga innebörd och vad den vill förmedla. Här handlar det om att hitta samband

och mönster mellan den narrativa analysens olika delar.21 En berättelse kan innehålla mer än en 

mening och berättelser kan tolkas på flera olika sätt.22 Det finns dock gränser för vilka tolkningar 

som kan anses vara inneboende i berättelsen. 

Min frågeställning handlar om vilken huvudsaklig mening som framträder när berättelsen 

analyseras med hjälp av en specifik uppsättning narrativa metoder. I uppsatsens analys kommer jag 

visa att tempelrensningen skulle kunna handla om befrielse. Människan har bundit sig vid medlen 

istället för målet, men Gud befriar från denna bundenhet och sätter målet i fokus. Detta svar på min 

frågeställning visar således på en av de möjliga tolkningar om huvudsaklig mening som finns 

inneboende i berättelsen. 

Forskningsläge inkl. teoretisk referensram

I denna uppsats tillämpar jag narrativa analyser på berättelsen om tempelrensningen. Det är därför 

relevant att redovisa forskningsläget både avseende tillämpningen av narrativa analyser på bibliska 

berättelser och avseende specifika tolkningar av tempelrensningens betydelse. 

19 Amit, 2001, s. 105-110
20 Amit, 2001, s. 110-114.
21 Amit, 2001, s. 126-128.
22 Amit, 2001, s. 136 137.
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Narrativa analyser av bibliska berättelser

Den teoretiska referensramen för narrativa analyser baseras till stor del på Booth-Chatmanmodellen 

som etablerades inom litteraturvetenskapen i slutet av 1970-talet.23 Modellen bygger på att en 

distinktion görs mellan berättelsens innehåll (story) och form (discourse). Teorin började tillämpas 

på nytestamentliga berättelser i början av 1980-talet och den första narrativa analysen av 

Johannesevangeliet genomfördes av R. Alan Culpepper i boken Anatomy of the fourth Gospel. 

Culpepper utgick i huvudsak från kommunikationskomponenten i Booth-Chatmanmodellen. Det 

innebär att hans analys till stora delar fokuserar på relationer såväl mellan berättare och implicit 

författare/läsare som relationer inom berättelsen, mellan dess karaktärer. 

En av de viktigaste slutsatserna i Culpeppers analys var att evangeliets berättelse till stor del 

är uppbyggd kring en spänning mellan motsatsparen tro och icke-tro.24 

Karaktärsdragen hos aktörerna i evangeliet är i huvudsak formulerade utifrån hur de väljer att 

förhålla sig till Jesus när de möter honom.25 Culpeppers analyser visade att handlingen och intrigen 

är relativt osammanhängande, den röda tråden återfinns i stället i den successiva utvecklingen av 

olika teman, i karaktärsteckningen och i berättelsens underförstådda budskap. 

Culpeppers narrativa analys behandlar Johannesevangeliet som en helhet. Det innebär att han 

identifierar narrativa karaktärsdrag och teman som framträder i detta helhetsperspektiv. Dessa har 

dock även bäring på de enskilda berättelserna, eftersom en enskild berättelse kan fungera som en 

större eller mindre beståndsdel i de övergripande analyserna. Jag väljer att här lyfta fram de två 

teman som enligt min bedömning har störst betydelse för den specifika analysen av 

tempelrensningen: missförstånd och ironi.

Förekomsten av missförstånd är ett utmärkande drag i Johannesevangeliet. Vad som utgör ett 

sådant missförstånd råder det delade meningar om men det finns enligt Culpepper vissa 

grundläggande karaktärsdrag.26 Missförståndet inleds med ett påstående av Jesus som hans 

dialogpartner sedan reagerar på, men genom att missförstå dess innebörd. Därefter förklarar Jesus 

eller berättaren den egentliga intentionen med påståendet. 

Ett annat karaktärsdrag i Johannesevangeliet är ironi.27 Denna företeelse är, som jag uppfattar 

den, närbesläktad med missförstånden. Ironi handlar om den komik som uppstår när det finns ett 

motsatsförhållande mellan det verkliga och det skenbara, samt då den som utsätts för ironin tar det 

23 Gerdmar med Syreeni, 2006, s. 77-79.
24 Culpepper, 1983, s. 97-98.
25 Culpepper, 1983, s. 232-237.
26 Culpepper, 1983, s. 152-153.
27 Culpepper, 1983, s. 165-169.
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skenbara för att vara verkligt. I ironin ingår även att den ska locka läsaren att överge det som i 

berättelsen framställs som skenbart till förmån för det som framställs som verkligt.

Culpeppers analys var renodlat narrativ och texten betraktades som ett slutet system, vilket 

var i linje med många andra tidiga narrativa analyser av bibliska berättelser.28 Utvecklingen har 

sedan dess gått mot att kombinera de narrativa analyserna med andra metoder, i syfte att i större 

utsträckning kunna beakta det faktum att texten befinner sig i en såväl litterär som faktisk kontext.   

Tolkningar av tempelrensningen 

Till skillnad från Culpepper, vars angreppssätt är att analysera evangeliet som helhet, finns det även 

mer specifika tolkningar av berättelsen om tempelrensningen. Dessa tolkningar utgår alltså i större 

utsträckning än Culpepper från innebörden i just denna berättelse, även om dess kontext också kan 

beaktas i varierande utsträckning. Dessa tolkningar vilar på olika exegetiska metoder, där 

betydelsen av den narrativa analysen har givits olika vikt. 

Jag har utifrån sekundärlitteraturen gjort en klassificering av de tolkningar som förekommer. 

Syftet med detta är att förmedla en schematisk bild över de olika tolkningsmöjligheterna. Detta sätt 

att sortera informationen kan dock ge sken av en stringens som är mera långtgående än vad 

materialet medger. Läsaren bör därför vara uppmärksam på att flera klasser är överlappande och i 

vissa fall nästintill synonyma. Varje klass visar dock på en särskild tonvikt när det gäller 

berättelsens mening. Klassificeringarna sammanfattas i denna lista och utvecklas nedan.

• Uppgörelse med Judendomen.

• Förutsägelse om Jesu död och uppståndelse.

• Kristologisk utläggning.

• Parallell till evangeliets prolog.

• Fullbordande av profetia.

• Tro och tillbedjan.

• Illustration över olika reaktioner inför Jesu handlingar.

• Avståndstagande till djuroffer.

Uppgörelse med Judendomen

Det faktum att tempelrensningen äger rum under judarnas påskhögtid kan tolkas som att Jesus 

därmed rensar ut Judendomen med dess högtider och institutioner samt placerar sig själv i dess 

ställe.29 Jesus blir i en sådan tolkning den som fullbordar allt det som den judiska traditionen 

28 Gerdmar med Syreeni, 2006, s. 78-79.
29 Köstenberger, 2009, s. 194-195.
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symboliserade och i denna berättelse blir det mera specifikt Jesu kropp som ersätter templet i 

Jerusalem. I samma bild passar tolkningen av tempelrensningen som ett illustrativt exempel på 

konflikten mellan Jesus och den judiska eliten.30 

I denna klass har jag även inkluderat en angränsande tolkning, där tempelrensningen förstås 

som en kritik mot avsaknaden av religiös renhet i ett korrumperat tempel.31 Denna tolkning handlar 

om en tillbakablick mot de äldre profeternas agerande i templet och dess betoning ligger som jag 

uppfattar det närmare reformation än ersättning av Judendomen. På motsvarande sätt finns det en 

tolkning som istället ser berättelsen som framåtblickande, där de judiska traditionerna ska ersättas 

genom den messianska tidens intåg.32          

Förutsägelse om Jesu död och uppståndelse

En annan tonvikt i berättelsen kan läggas vid Jesu förutsägelse om sin egen död och uppståndelse.33 

Här skulle det våldsamma inslaget i berättelsen kunna förstås som en parallell till den våldsamma 

död som väntade Jesus.34 Jag förstår denna tolkning på följande sätt. Jesus rensar templet från 

offerdjur för att han själv ska kunna bli det nya och fullbordade offret. Våldet i form av piskan mot 

djuren blir då en liten föraning om det lidande Jesus själv kommer att få utstå vid korsfästelsen. 

I förståelsen av berättelsen som en förutsägelse om det kommande lidandet finns även en 

parallell till synpotikerna.35 Den våldsamma tempelrensningen fyller enligt detta sätt att tolka 

handlingen samma funktion som de trefaldiga förutsägelserna om människosonens lidande och död.

Denna parallell till synoptikerna blir som jag ser det mera hållbar om lärjungarna i Joh 2:17  minns 

psaltarpsalmens profetia först vid uppståndelsen. Detta eftersom ett centralt tema i de synoptiska 

förutsägelserna är att lärjungarna vid tillfället för förutsägelsen inte förstår budskapets innebörd.   

Kristologisk utläggning

Berättelsen kan också uppfattas som ett sätt att framhäva en bild av Jesus såsom fullt medveten om 

vad som ska hända.36 I denna tolkning hamnar således kristologin i centrum och det är en hög 

kristologi vi möter. Jesus har full kontroll över sig själv och skeendet. Denna höga kristologi är 

också ett framträdande tema i hela Johannesevangeliet.37

En annan tolkning med kristologiska inslag är att betrakta berättelsen som ett medel för att 

30 Kieffer, 1987, s. 73.
31 Wahlde, 2010, s. 107.
32 Brown, 1966, s. 121.
33 Kieffer, 1987 s. 69.
34 Köstenberger, 2009, s. 196.
35 Köstenerger, 2009, s. 196.
36 Köstenberger, 2009, s. 196.
37 Fornberg, 2013, s. 132-133.
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framställa Jesus såsom handlande i protest mot att templet blivit korrumperat.38  Denna tolkning 

fungerar även som ett framåtblickande tecken mot den messianska tiden och ett avståndstagande 

mot Judendomen (se ovan). Skillnaden handlar om att denna tolkning lägger betoningen vid Jesus 

som person medan de övriga lägger tonvikten vid själva handlandet.   

Parallell till evangeliets prolog

Berättelsen om tempelrensningen kan även förstås som en spegling av Johannesprologen (Joh 1:1-

18). Jesu ankomst till templet och judarnas ifrågasättande av hans handlande blir då en parallell till 

verserna 9-11 i prologen, vilka talar om ljuset som kommer in i världen men inte togs emot av de 

sina.39 

På liknande sätt finns en parallell mellan berättelsen om tempelrensningen och prologens 14:e

vers. I denna vers berättas om att ordet bodde bland människorna när det blev människa. För att 

denna tolkning ska vara begriplig måste dock det grekiska ordet för bodde, σκηνόω vilket betyder 

tälta, översättas mera bokstavligt. Prologen ger då uttryck för Gud som tar tillfällig boning bland 

människorna och på samma sätt kan templet (i berättelsen om tempelrensningen) förstås som en 

tillfällig gudomlig boning.40 Tempelrensningen kan då tolkas som en bekräftelse på att templet, 

liksom ordet i Joh 1:14, är en tillfällig boning som kommer att förgås.  

Fullbordande av profetia

Lärjungarna minns i Joh 2:17 psaltarpsalmen 69:9 som handlar om att psalmisten ska (futurum i 

Johannesevangeliets återgivning av psalmen) förtäras p.g.a. sin lidelse för Guds hus. Om denna vers

sätts i centrum för berättelsens tolkning blir tempelrensningen i lärjungarnas ögon en form av 

profetiskt bevis eller fullbordan.41 Detta profetiska bevis pekar i denna förståelse av texten mot att 

Jesus kommer dö i enlighet med en gudomlig plan.

En variant av denna tolkning är att lägga mer av betoningen på ordet lidelse, κατεσζίω, i 

psaltarpsalmen. Då blir berättelsen både en fullbordan av en tidigare förutsägelse och samtidigt 

också en förutsägelse om den lidelse i form av Jesu hela gärning som kommer att leda fram till hans

korsfästelse.42

Tro och tillbedjan

Om vi lägger tonvikten vid de sista verserna kan hela berättelsen uppfattas som en modell för vad 

38 Brown, 1966, s. 121.
39 Köstenberger, 2009, s. 194.
40 Köstenberger, 2009, s. 195.
41 Neyrey, 2007, s. 70.
42 Wahlde, 2010, s. 107.
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sann tro är för något.43 Vid en sådan tolkning blir lärjungarna de centrala aktörerna. De utgör en 

förebild för den sanna tron eftersom de, enligt Wahlde, i berättelsen om tempelrensningen illustrerar

två av fyra inslag i denna tro. Det ena inslaget är att betrakta Jesus som skriftens fullbordan. Här 

förstår jag det som att Wahlde syftar på att lärjungarna i Joh 2:17 minns och sätter psaltarpsalm 69 i 

relation till Jesu rensning av templet. Det andra inslaget är att svara på Jesu ord och med det förstår 

jag det faktum att lärjungarna enligt Joh 2:22 tog till sig Jesu ord i Joh 2:19 om att han ska uppstå 

som det nya templet. 

En intressant aspekt av denna tolkning är att de övriga två inslagen av sann tro enligt Wahlde 

är att hörsamma Johannes döparens vittnesmål och att ta till sig Jesu mirakler – vilka i evangeliet 

hittills endast består av vinundret i Kana. Denna tolkning av meningen med tempelrensningen 

innebär således att hela förloppet från början av Johannes döparens vittnesbörd (Joh 1:19) till slutet 

av tempelrensningen betraktas som en sammanhängande berättelse. 

En annan tolkning på temat tro och tillbedjan är att betrakta tempelrensningen som en 

introduktion till evangeliets fortsatta diskussion om tillbedjan.44 En diskussion som kommer att 

handla om var, hur och när tillbedjan bör ske. Det faktum att tempelrensningen äger rum under Jesu 

första vistelse i Jerusalem framförs som argument för denna tolkning. Detta eftersom 

programförklaringar av framtida teman ofta introduceras i samband med att något sker för första 

gången.  

Illustration av olika reaktioner inför Jesu handlande

Ett genomgående tema i Johannesevangeliet är de motsatta reaktionerna hos de Jesus möter.45 En 

tolkning av tempelrensningen är därför att den fungerar som en av flera illustrationer över sådana 

motsatta reaktioner. Å ena sidan framställs det att lärjungarna reagerar på händelseutvecklingen 

med tro. Å andra sidan framställs det att judarna reagerar genom att ifrågasätta Jesus.

Avståndstagande till djuroffer

Tempelrensningen har även tolkats som ett avståndstagande till templets offerkult, antingen hela 

systemet, eller också specifikt djurofferkulten.46 

43 Wahlde, 2010, s. 108.
44 Neyrey, 2007, s. 70.
45 Kieffer, 1987, s. 71.
46 Brown, 1966, s. 122.
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Analys
I denna uppsats analyseras berättelsen om tempelrensningen utifrån flera narrativa metoder. Detta 

angreppssätt kan liknas vid att studera texten från olika infallsvinklar. Varje vinkel utgår dock från 

uppsatsens frågeställning: vad skulle kunna vara berättelsens huvudsakliga mening? 

Att betrakta berättelsen från olika vinklar ger såväl bredd som djup till analysen. Resultatet 

från varje del behöver dock föras samman i en syntes. Det är när jag drar mina slutsatser av de 

enskilda analyserna i syntesen som svaret på frågeställningen tar form. 

Början 

Expositionen har två gränsytor. Dessa är å ena sidan slutet på den föregående berättelsen och å 

andra sidan stegringen i den berättelse som expositionen tillhör.

Tempelrensningen föregås av berättelsen om bröllopet i Kana. Jag anser att denna berättelses 

slut består av Joh 2:11-12. Ett alternativ är att begränsa slutet på bröllopet i Kana till Joh 2:11. I 

sådana fall öppnar sig möjligheten att istället definiera Joh 2:12 som en del av tempelrensningens 

exposition. 

Jag har följande skäl till att definiera Joh 2:12 som en del av bröllopsberättelsens slut. I 

berättelsens början framgår att Jesus, hans mor och hans lärjungar var närvarande vid bröllopet (Joh

2:2). Dessa tre karaktärer finns även med i Joh 2:12. Därmed kan Joh 2:12 ses som en avslutning till

det som påbörjades i Joh 2:2. Av detta följer att tempelrensningens exposition börjar i Joh 2:13. 

Berättelsens stegring tar enligt min mening vid redan i andra delen av Joh 2:13 (se avsnittet 

gavelstruktur). 

Kontrakt med läsaren

Expositionen är kort och vi får en sakupplysning: att judarnas påskfest närmar sig. Det uttrycks på 

följande sätt i grundtexten: Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων. 

Satsens subjekt är  τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων. Substantivet  τὸ πάσχα betyder påskfesten, 

påskmåltiden och påskalammet47. τὸ πάσχα firades till minne av hur Gud befriade israeliterna från 

slaveriet i Egypten. Här bör framhållas att Johannes Döparen redan i evangeliets inledande avsnitt 

givit Jesus titeln Guds lamm, vilket tar bort världens synd (Joh 1:29). Därmed har den implicite 

läsaren gjorts bekant med parallellen mellan Jesus och det offerlamm som spelar en central roll för 

israeliternas befrielse och därmed också vid firandet av τὸ πάσχα. Då bibliska berättelser ingår i en 

större litterär kontext kan expositionen ofta anknyta till ett tidigare tema som därmed ges särskild 

47 Danker, 2000, s. 784-785.
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vikt i den berättelse som följer.48 Med τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων anser jag att författaren upprättar ett 

kontrakt med läsaren. Sådana kontrakt kan vara utformade på olika sätt.49 Det gemensamma är att 

de antingen explicit eller implicit förklarar eller antyder vad berättelsen kommer att handla om. 

Innebörden av detta är enligt min bedömning att berättelsen handlar om en befrielse som 

motsvarar israeliternas uttåg ur Egypten. Kontraktet fungerar som en läsanvisning, det är med detta 

befrielsetema i minnet som den implicite läsaren förväntas ta sig an berättelsen.  

Orden τῶν Ἰουδαίων är ett substantiv med grundformen ὁ Ίουδαῖος, vilket betyder juden50. 

Det står här i plural och fungerar som ett genitivattribut till substantivet τὸ πάσχα. Det råder delade 

meningar om betydelsen av detta attribut. 

Vissa forskare hävdar att dess enda funktion är att förklara för icke-judiska läsare att τὸ πάσχα

var en judisk högtid.51 Dessa anser att τῶν Ἰουδαίων här inte ska uppfattas som negativt laddat. 

Kieffer anger inget skäl för varför begreppet ska tolkas på detta sätt medan Wahlde argumenterar 

utifrån sin teori om olika redaktörslager i evangeliet. 

Andra forskare anser att genitivattributet har en negativ laddning.52 Brown anger inget skäl till

varför begreppet ska tolkas negativt medan Köstenbergers argument tar sin utgångspunkt i en 

narrativ analys av evangeliet i dess helhet. Köstenberget konstaterar att τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων i 

Joh 2:13 utgör det första av många omnämnanden av judiska högtider. Detta återkommande 

mönster är enligt Köstenberger ett sätt att framställa Jesus som fullbordandet av det som förebådats 

i dessa högtider.

Det är enligt min mening mindre rimligt att τῶν Ἰουδαίων endast fungerar som en neutral 

upplysning till läsaren om att τὸ πάσχα är en judisk högtid. Jag har följande skäl för denna 

bedömning. Judarna är jämte lärjungarna den viktigaste gruppen i Johannesevangeliet och de träder 

in på scenen redan i första kapitlet.53 Detta i kombination med att påskhögtiden utgör en av 

Judendomens viktigaste riter innebär att upplysningen förefaller överflödig. Med tanke på bl.a. 

referenserna till den Hebreiska bibeln bör evangeliets implicite läsare ha goda kunskaper om 

denna.54 Dessa kunskaper bör som jag ser det även inkludera de viktigaste judiska riterna.  

För detta talar även det faktum att detta är Jesu första färd till Jerusalem och också första 

gången han kommer att ställas inför judarna som grupp. Sådant som inträffar första gången kan 

48 Amit, 2001, s. 35.
49 Amit, 2001, s. 38-41.
50 Danker, 2000, s. 478-479.
51 Kieffer, 1987, s. 65; Wahlde, 2010, s. 98.
52 Brown, 1966, s. 115; Köstenberger, 2009, s. 194.
53 Culpepper, 1983, s. 125.
54 Culpepper, 1983, s. 219.
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förstås som en introduktion till ett bestående tema i evangeliet.55 Detta tema skulle enligt min 

mening kunna vara det Culpepper definierat som tro/icke-tro. Judarna som grupp fungerar nämligen

som representanter för icke-tro i Johannesevangeliet.56 Möjligheten till befrielse i form av τὸ πάσχα 

rymmer i en sådan tolkning fröet till en spänning mellan de judar som kommer att tro på befrielsen  

i motsats till de judar som inte tror.    

Gavelstruktur

Stegring

Jag anser att stegringen börjar i andra delen av Joh 2:13. Berättelsen kan här anses få en rörelse 

genom verbet ἀνέβη, vilket är en aorist av ἀναβαίνω. Betydelsen är att gå eller färdas upp till ett 

högre beläget ställe.57 Verbet används i nya testamentet särskilt vid färder upp till Jerusalem.

Färden upp till Jerusalem bryter det statiska tillstånd som evangeliet befunnit sig i sedan andra

halvan av Joh 2:12. Då förblev Jesus några få dagar, οὐ πολλὰς ἡμέρας, i Kafarnaum tillsammans 

med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. 

Om början av stegringen ska förläggas till Joh 2:13 behöver vi också hitta något som redan 

här förebådar intrigens klimax. Detta skulle kunna vara uttrycket τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων i 

berättelsens exposition. 

Det finns även ett strukturellt skäl till varför stegringens början bör förläggas till andra delen 

av Joh 2:13. Berättelsen om tempelrensningen föregås av berättelsen om bröllopet i Kana. Denna 

berättelse avstannar i första delen av Joh 2:12 när Jesus gick ned – κατέβη – till Kafarnaum. 

Grundformen av detta verb är καταβαίνω58. 

Orden  ἀναβαίνω och καταβαίνω är sammansatta av ett verb och en preposition. Verbet är i 

båda fallen βαίνω vilket betyder att gå eller färdas. Prepositionerna är här varandras motsatspar 

eftersom ἀνα- ger verbet innebörden ”gå upp till en högre belägen plats” medan κατα- ger 

innebörden ”gå ned till en lägre belägen plats”. Detta innebär att övergången mellan de båda 

berättelserna kan struktureras på följande sätt.

    

55 Neyrey, 2007, s. 70.
56 Culpepper, 1983, s. 129.
57 Danker, 2000, s. 58.
58 Danker, 2000, s. 513-514.
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Efter att ha identifierat stegringens början behöver vi följa den uppåt, mot förändringen. Intensiteten

ökar redan i Joh 2:14. Verbet i denna vers är εὑρὶσκω. Det kan betyda antingen ”finna” eller 

”påträffa/anträffa”.59 Ordets närmare innebörd är enligt min mening av betydelse för den narrativa 

förståelsen. Detta eftersom ”att finna” innehåller inslag av avsikt medan ”att påträffa/anträffa” är 

något som sker oavsiktligt. Ett oavsiktligt möte ökar intrigens dramatik i högre grad än något som 

är planerat i förväg. 

Jag har funnit två kommentarer till detta verb. Wahlde ger ordet sin mening indirekt när han 

beskriver hur Jesus reagerar på närvaron av försäljare och pengaväxlare i templet.60 Likaså 

beskriver Kieffer i sin utläggning att Jesus stöter på försäljarna och pengaväxlarna.61 En reaktion 

och att stöta på tyder i båda fallen som jag ser det på en oförberedd handling, vilket överensstämmer

med  ”påträffa/anträffa”. Baserat på det ovanstående väljer jag att här översätta εὑρὶσκω med 

”påträffa/anträffa”. Försäljarna och pengaväxlarna blir därmed något som kommer i vägen när Jesus

går till templet, något som templet behöver befrias ifrån.

Stegringen fortsätter i Joh 2:15. De grekiska termerna för det Jesus här tillverkade är: 

φραγέλλιον ἐκ σχοινίων. Vissa handskrifter har tillägget ὡς framför φραγέλλιον vilket här får 

betydelsen liksom. Läsarten utan ὡς graderas som B i Greek New Testament vilket betyder att den 

är nästan säker. En teori är att ὡς kan ha tillkommit som ett försök att mildra de våldsamma 

inslagen i denna berättelses ursprungsversion.62 Jag väljer baserat på ovanstående läsarten utan ὡς 

och konstaterar samtidigt att skillnaden inte har annat än mindre betydelse för den narrativa 

analysen.    

Ordet φραγέλλιον betyder piska eller gissel och syftar på ett redskap som användes för 

bestraffningar.63 Verbformen av detta substantiv är φραγέλλόω (gissla) vilket används i både 

Matteusevangeliet och Markusevangeliet när Jesus blir piskad.64 I Johannesevangeliet används dock

istället verbet μαστιγόω (Joh 19:1), vilket även det betyder gissla och piska.65 

Ordet σχοινίων står i plural genitiv. Kasuset beror på att prepositionen ἐκ (av) styr genitiv. 

Grundformen är σχοινίoν och det betyder sävrep, rep och tåg.66

Alexis-Baker framhåller att Jesus inte kunde ha använt ett gissel som tillverkats enligt 

59 Danker, 2000, s. 411-412.
60 Wahlde, 2010, s. 107.
61 Kieffer, 1987, s. 71.
62 Kieffer, 1987, s. 66.
63 Danker, 2000, s. 1064.
64 Alexis-Baker, 2012, s. 87.
65 Danker, 2000, s. 620.
66 Danker, 2000, s. 982.
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konstens alla regler.67 Detta eftersom vapen inte var tillåtna på tempelområdet samt eftersom 

tillverkningen hade krävt tillgång till både läder för piskans remmar och järn för dess taggar. Det 

skulle således vara därför gisslet istället tillverkades av sådant som fanns till hands, t.ex. djurens 

halm, foder eller koppel. Det är utöver Alexis-Baker flera kommentarer som framhåller att 

tempelreglerna förbjöd bärande av vapen på tempelområdet.68 Såväl Kieffer som Brown använder 

detta som en förklaring till ἐκ σχοινίων. 

Det finns enligt min mening en spänning i denna del av berättelsen. Å ena sidan används ordet

φραγέλλιον, vilket leder tankarna till våld och bestraffning. Å andra sidan framhålls att detta 

vapenliknade redskap tillverkades av σχοινίων, ett föga avskräckande naturmaterial. 

Nästa skede i stegringen är att Jesus använder gisslet. Verbet här är ἐκβάλλω vilket betyder 

”att utkasta, utdriva, låta gå, rycka ut, ta fram och lämna bort.69 Då handlingen utförs med hjälp av 

ett gissel förefaller utdriva vara det rimligaste ordvalet som jag ser det. 

Satsens objekt är πάντας. Detta är ett indefinit pronomen i plural som betyder allt/alla.70 Det 

råder delade meningar om korrelatet till detta pronomen. Vissa forskare hävdar att πάντας avser alla 

som omnämns i Joh 2:15, såväl försäljarna med sina djur som pengaväxlarna.71 Andra menar att 

syftningen endast avser oxarna och fåren.72 De starkaste argumenten för den senare uppfattningen är

som jag förstår det följande. Duvor kan inte drivas ut med gissel, försäljarna av duvor förefaller 

vara kvar i templet när Jesus tilltalar dem samt att evangelisten här aktivt rättar Markusevangeliet, 

där det tydligt framgår att utdrivningen inte bara avser djuren, utan också de som sålde och köpte.    

Den rimligaste tolkningen är enligt min mening att utdrivningen avser i princip alla. Med i 

princip menar jag att alla drevs ut på ett eller annat sätt, sedan framgår inte mer av berättelsen. Det 

bör här även framhållas att verbet ἐκβάλλω inte säger något om huruvida gisslet användes mot 

någon.

Det är fullt möjligt att driva ut  med ett gissel på olika sätt. Det kan vara tillräckligt att göra 

redskapet känt, det kan kombineras med verbala hot om användning, det kan användas genom 

hotfulla slag i luften och det kan slutligen användas för fysiskt våld. Hur långt Jesus gick på denna 

skala i konflikteskalering förtäljer inte berättelsen.  

I nästa del av Joh 2:15 blir det dock klart att Jesus går till fysisk handling. Verbet ἐκχέω 

67 Alexis-Baker, 2012, s. 87-88.
68 Kieffer, 1987, s. 71; Brown, 1966, s. 115.
69 Danker, 2000, s. 299.
70 Danker, 2000, s. 782-784.
71 McHugh, 2009, s. 203-205.
72 Alexis-Baker, 2012, s. 88-92.
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betyder här hälla ut eller slå ut, eftersom dess objekt är växlarnas pengar.73 Verbet kan dock även 

betyda utgjuta och spilla ut om objektet är vin eller blod. Nästa verb är ἀνατρέπω vilket avser 

borden och betyder omstörta och stöta omkull.74 

Frågan är varför berättelsen i denna del behöver bestå av två moment. Det kan förefalla 

överflödigt att Jesus stöter omkull borden när han redan har hällt ut pengarna som stod på dessa. En 

teori är att omstörtande av bord anspelar på en hellenistisk narrativ tradition.75 Denna 

berättartradition bygger på att en förväntat rationell och socialt accepterad ordning omkullkastas av 

ett plötsligt irrationellt beteende.76 Det hysteriska och djuriska slår människans rationella värld i 

spillror och den narrativa effekten blir både brutal och komisk. I denna narrativa tradition ingår 

även enligt Huys en sammandrabbning mellan två i grunden olika modeller, där det irrationella 

symboliserar en gudomlig vrede. Att välta omkull borden blir då en symbol för att världsordningen 

ställs på ända.77

Ett stöd för denna teori är att ἀνατρέπω är det verb som oftast används för omstörtande av 

bord inom denna hellenistiska narrativa tradition.78 Detta verb förekommer sällan i Septuaginta. 

Matteusevangeliet och Markusevangeliet använder istället verbet καταστρέφω för att beskriva 

motsvarande handling.  

I första delen av Joh 2:16 lämnar berättaren för första gången över ordet till karaktärerna. 

Jesus första ord blir ett imperativ av verbet αἴρω som riktas sig till försäljarna av duvor. Ordet har 

ett relativt vitt betydelseregister. Det kan t.ex. betyda ta, ta upp, ta bort, lyfta upp, höja, eller föra 

bort79. Objektet är det demonstrativa pronomenet οὗτος. Det betyder ”den här och denna”. Här står 

pronomenet i plural. Då Jesus talar till duvförsäljarna är det enligt min mening rimligt att 

pronomenet syftar på duvorna.   

Förändring

Jag anser att vi finner intrigens förändring i andra delen av Joh 2:16. Här fortsätter Jesus att tala. 

Det framgår inte av texten huruvida han även nu riktar sig specifikt till försäljarna av duvor eller till

alla de som han har drivit ut ur templet. Den direkta mottagaren för utsagan är dock av mindre 

betydelse som jag ser det. Min uppfattning är att berättelsen nu låter läsaren förstå vad Jesus gör. 

Detta intryck förstärks av att dialogformen bibehålls och av att berättaren förblir tyst. 

73 Danker, 2000, s. 312.
74 Danker, 2000, s. 74.
75 Huys, 2010, s. 156.
76 Huys, 2010, s. 146-147.
77 Huys, 2010, s. 152.
78 Huys, 2010, s. 158-159.
79 Danker, 2000, s. 28.
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Jesus inleder med ett negerat imperativ av verbet ποιέω som betyder göra80. Tempuset kan 

antingen vara aorist eller presens. Utifrån sammanhanget är presens rimligast enligt min mening. 

Detta eftersom uppmaningen avser ett beteende som pågår över tid, snarare än en enskild handling 

vid ett specifikt tillfälle. 

Jesu uppmaning handlar om två bilder av templet:

 τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου

τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου är ett substantiv τὸν οἶκον (grundform ὁ οἷκος) med två genitivattribut. 

Uttrycket betyder min faders hus81. Genitivattributen min fader avviker från den normala 

terminologin om templet i den Hebreiska bibeln. Där är uttrycket istället Guds hus.82 Detta är första 

gången i Johannesevangeliet som Jesus använder termen ”min fader” om Gud. Detta sker således i 

kontrast till den tidigare terminologin och detta uttryckssätt leder längre fram i evangeliet till 

anklagelser mot Jesus om blasfemi. Jag anser givet detta att Jesu uppmaning även kan anses utmana

den gängse, om än i detta sammanhang outtalade, bilden av templet såsom Guds hus. Om vi 

inkluderar även denna bild får vi istället följande motsatsförhållanden.

τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου

οἶκον ἐμπορίου är ett substantiv med ett genitivattribut och begreppet betyder hus där handel sker, 

handelshus eller marknadshus.83 Ordet ἐμπόριον har dock redan i sig själv betydelsen av 

handelsplats. Det är därför troligt att οἶκον lagts till för att uttrycket ska bli ett tydligare motsatspar 

till τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου.84 

En möjlighet är att detta uttryck fungerar som en anspelning på avslutningen i Sakarja, där det

på herrens dag inte längre ska finnas några krämare i Herren Sebaots hus.85 Innebörden blir då 

eskatologisk, Jesus är den som uppfyller Sakarjas profetia. 

Upplösning

Berättaren återkommer i Joh 2:17 med en passus (se avsnitt tidsflöde). Det framgår inte av texten 

80 Danker, 2000, s. 839-842.
81 Danker, 2000, s. 698-699.
82 Wahlde, 2010, s. 100-101.
83 Danker, 2000, s. 324-325.
84 Kieffer, 1987, s. 66.
85 Wahlde, 2010, s. 101.
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om lärjungarna associerar till skriften när tempelrensningen sker eller först vid uppståndelsen. En 

teori är att associationen äger rum när händelsen sker men att lärjungarnas förståelse av skeendets 

betydelse fördjupas genom uppståndelsen.86 En annan teori är att passusen endast avser ett senare 

skede, dvs. att lärjungarna först vid uppståndelsen associerar till skriftstället.87

Skriftstället introduceras med uttrycket γεγραμμένον ἐστίν, vilket är samma uttryck som den 

rabbinska traditionen använder vid referat från de judiska skrifterna.88 Detta är första gången ett 

skriftreferat förekommer i Johannesevangeliet. Syftet med citatet skulle kunna vara att förse läsaren 

med en tolkning av berättelsens innebörd.89 För detta talar att Ps 69 var en av de viktigaste 

psalmerna när det gällde att tolka Jesus.

Verbet i psalmversen är κατεσθίω, vilket betyder att förtära, uppäta, utsuga90. Betydelsen här 

blir således ska/kommer att förtäras. Referatet från Ps 69:10 är dock inte ordagrant. I Septuaginta 

står verbet i aorist vilket istället ger betydelsen förtärde eller har förtärt mig. En teori är att 

förändringen av tempus är ett avsiktligt berättardrag med syfte att låta tempelrensningen peka mot 

Jesu kommande död och uppståndelse.91

Brown anser att skriftcitatet bör betraktas i sitt sammanhang eftersom psalmen var välbekant 

inom de tidiga kristna församlingarna.92 Med sammanhanget avser han vers 8 samt hela vers 9. I 

psalmistens klagan över att ha blivit utstött av, och en främling för, sina bröder ser Brown en 

parallell till Joh 2:12 där Jesus går ned med sina bröder till Kafernaum men sedan, i Joh 2:13, går 

upp till Jerusalem utan dem. Brown konstaterar vidare att Jesu bröder kommer att vara avskilda från

honom därefter på grund av deras icke-tro. I andra halvan av Ps 69:9 talar psalmisten om att han blir

smädad av de som smädar Herren. I detta ser Brown en parallell till judarnas reaktion på 

tempelrensningen.   

Det finns två andra verser i denna psalm som skulle kunna vara relevanta för förståelsen av 

tempelrensningen. 

Jag vill prisa Guds namn med sång och tacka och lova honom. Det behagar Herren mer än 

tjurar, offerdjur med horn och klövar. (Ps 69:31-32)      

86 Kieffer, 1987, s. 66.
87 Brown, 1966, s. 123; Wahlde, 2010, s. 107.
88 Wahlde, 2010, s. 101.
89 Brown, 1966, s. 119.
90 Danker, 2000, s. 531-532.
91 Brown, 1966, s. 124.
92 Brown, 1966, s. 124.
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Här kan finnas en parallell till utdrivningen av får och oxar, vilka endast omnämns i 

Johannesevangeliets version av tempelrensningen.93

Efter denna passus fortsätter upplösningen med en dialog, där judarna frågar efter ett tecken. 

Ordet som används är τὀ σημεὶον vilket kan betyda tecken, kännetecken, varningstecken och under. 

Kieffer menar att σημεὶον här ska förstås som bevis och fullmakt, judarna vill veta vilken rätt Jesus 

har att bete sig på detta vis i templet.94 Samtidigt konstaterar han att innebörden i ordet σημεὶον här 

avviker från den speciella betydelse det fått i Johannesevangeliet som helhet. Denna betydelse avser

en övernaturlig handling som förutsätter Guds hjälp och som bekräftar att utföraren har Gud på sin 

sida.95 

Jag anser att Kieffers tolkning av begreppet σημεὶον passar väl in i den analysmodell som 

Neyrey tillämpar på interaktionen mellan Jesus och judarna i berättelsen om tempelrensningen. 

Modellen heter Honor: Challenge and Reposte.96 Den består av fyra stadier. Det första är ett 

anspråk (1) och Neyrey tolkar Jesu tempelrensning i Joh 2:14-16 som ett anspråk på rätten att rensa 

templet. Nästa fas är utmaningen (2) och denna vilar på hedersprincipen att man måste slutföra det 

man påbörjat. Utmaningen i denna berättelse är enligt Neyrey kravet på ett tecken från de som 

riskerar att förlora prestige och rikedomar till följd av Jesu anspråk (judarna).  Neyreys tolkning är 

att frågan inte syftar till att få svar i form av information. Den ska istället förstås som en attack mot 

Jesus till följd av hans anspråk. 

Här bör det framhållas att meningarna går isär när det gäller judarnas fråga om tecken i Joh 

2:18. Vissa anser att judarna ska tolkas med den fientliga innebörd som ordet ofta har i 

Johannesevangeliet.97 Samtidigt tolkar Culpepper judarnas reaktion på Jesu tempelrensning som ett 

uttryck för icke-tro men inte för fientlighet.98 På motsvarande sätt anser Bryan att judarnas reaktion 

är uttryck för förvåning och inte fientlighet.99 

Hur ska vi då förstå judarnas fråga. Ordet  ὁ Ίουδαῖος har endast förekommit en gång tidigare 

i denna berättelse. Då som ett genitivattribut till τὸ πάσχα (påskhögtiden). Det är som jag ser det 

därmed inte givet att utifrån ett narrativt perspektiv (så här långt i berättelsen) läsa in någon 

fientlighet i själva begreppet judar. Det är därmed möjligt att tolka frågan som allvarligt menad. 

Hur vi förstår innebörden av frågan, dvs. betydelsen av ordet σημεὶον, beror som jag ser det 

93 Bryan, 2011, s. 484.
94 Kieffer, 1987, s. 67, 71.
95 Wahlde, 2010, s. 102.
96 Neyrey, 2007 s. 71-72.
97 Wahlde, 2010, s. 102, 108.
98 Culpepper, 1983, s. 127.
99 Bryan, 2011, s. 494.
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på huruvida vi blickar bakåt eller framåt i narrativen. Blickar vi bakåt blir det rimligt att, såsom 

Neyrey och Wahlde, tolka frågan som ett krav på fullmakt. Jesus har just stört ordningen på 

tempelområdet genom att driva ut all djurförsäljning samt genom att hälla ut mynt och välta omkull 

bord. Det torde vara naturligt att de som ansvarar för templet kräver att han legitimerar sig.

Men vi kan också blicka framåt och söka frågans innebörd i hur den besvaras. Detta leder oss 

över till Joh 2:19. Jesu svar inleds med en uppmaning där verbet är λύω vilket betyder lösa (t.ex. 

från bojor eller fängelse), bryta ned, och göra slut på. Därefter följer ett påstående i form av verbet 

ἐγείρω vilket betyder att väcka, uppväcka, låta stiga upp, resa upp, framträda, låta uppväxa, 

framkalla och uppbygga.          

Om vi fortsätter med Neyreys analysmodell utgör Joh 2:19 svaret (3) på utmaningen i steg 2. 

Det är inte helt tydligt hur Neyrey tolkar Joh 2:19. Han konstaterar dock att judarna missförstår 

svaret och som jag förstår det döljer sig där också ett implicit antagande om att detta också är Jesu 

avsikt.100 Ett sådant avsiktligt försök till att få motparten att missförstå måste som jag ser det tolkas 

fientligt. Därmed skulle alltså såväl judarnas utmaning (2) som Jesu svar (3) på denna vara fientliga.

En sådan förståelse av Neyrey är enligt min mening rimlig, eftersom hela modellen bygger på kamp

mellan motparter.101  Av Browns kommentar framgår att även han tolkar Jesu svar som fientligt. 

Detta eftersom Brown beskriver hur Jesus med imperativformen av λύω placerar bördan att förstöra

templet på judarna.102   

Jag anser dock att Wahldes kommentar öppnar för en annan förståelse. Han konstaterar 

visserligen att missförstånd utgör ett framträdande drag i hela Johannesevangeliet, samt att Jesu 

utsaga i 2:19 är ett första exempel på detta.103 Jesus ord kan förstås både världsligt och himmelskt, 

vilket är grunden för missförstånden. Det intressanta i detta sammanhang är dock att Jesus enligt 

Wahlde alltid avser det himmelska med det han säger. 

En rimlig tolkning är därmed enligt min mening att vi inte behöver läsa in en avsikt hos Jesus 

att bli missförstådd av judarna. Hans svar kan lika gärna tolkas välvilligt. Väljer vi denna läsning av

berättelsen bör vi titta närmare på betydelsen av λύω igen. Det kan som ovan nämnts betyda både 

lösa från bojor/fängelse samt bryta ned och göra slut på104. Om vi låter båda dessa betydelser finnas 

i λύσατε kan Jesu svar förstås som ett erbjudande och ett löfte om befrielse. Om de lösgör, bryter 

ned och gör slut på det som är, lovar Jesus att bygga nytt efter tre dagar. Förstår vi judarnas fråga i 

100 Neyrey, 2007, s. 72.
101 Neyrey, 2007, s. 71.
102 Brown, 1966, s. 120.
103 Wahlde, 2010, s. 102.
104 Danker, 2000, s. 606-607.
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Joh 2:18 i ljuset av detta blir innebörden av τὀ σημεὶον snarare en fråga om huruvida utföraren har 

Gud på sin sida. 

Neyrey förstår judarnas reaktion på Jesu svar i Joh 2:20 som en försmak av steg 4 i 

analysmodellen Honor: Challenge and Reposte. I detta steg utser interaktionens åhörare vem som 

segrat.105 Neyrey tolkar judarnas reaktion som ett hån, och samtidigt ett missförstånd, av Jesu svar. 

Det går att ana en annan nyans i Kieffers tolkning av Joh 2:20. Han tolkar det som att judarna ställer

en indirekt fråga eftersom dom fortfarande är skeptiska till Jesus.106

Liksom Jesu svar kan tolkas som icke-fientligt kan också judarnas reaktion enligt min mening

tolkas som något annat än ett hån. Jag stödjer mig här på Kieffers kommentar. Min tolkning blir att 

judarna inte har förstått innebörden i Jesu svar. Om de hade förstått att han åsyftade något annat än 

templet, hade detta enligt min mening speglats i deras reaktion.

Jag anser att berättelsens upplösning avslutas i Joh 2:21. Berättaren kommer åter in och 

fastslår att Jesus med templet syftade på τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. Detta är ett substantiv med 

två genitivattribut (substantivet står i genitiv p.g.a. preposition). Substantivet betyder tempel och 

genitivattributen sin kropps.  Berättarens upplysning tydliggör att Jesus avser något annat än 

templet i form av fysisk byggnadskonstruktion. Någon närmare förklaring till det något svårtydda 

begreppet min kropps tempel lämnas dock inte.

Slut

Avslutningen har två gränsytor. Dessa är å ena sidan intrigens upplösning och å andra sidan 

nästkommande avsnitt. Intrigens upplösning har jag definierat som Joh 2:21 (se gavelstrukturen). 

Det innebär att avslutningen börjar i Joh 2:22 och dess utsträckning är beroende av hur vi ser på Joh

2:23-25. Detta avsnitt skulle kunna vara en del av tempelrensningen, en del av berättelsen om mötet

med Nikodemus eller en fristående text.

Jag anser att Joh 2:23-25 bör betraktas som en fristående text. Detta eftersom dess inledning 

vittnar om att den hör till ett annat skeende i Jerusalem. Grundtextens lydelse är: Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς 

Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ. Ordet Ὡς är en konjunktion som här fungerar temporalt. 

Det innebär att den bör översättas med medan, så länge som. Den temporala konjunktionen  

indikerar att det som följer skedde vid samma tid, men inte som en del av, det som hittills har 

berättats. Därmed har vi definierat tempelrensningens avslutning till Joh 2:22. 

Det förefaller svårt att se något koncentriskt mönster i denna avslutning. Berättelsen tar 

105 Neyrey, 2007, s. 71-72.
106 Kieffer, 1987, s. 72.
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istället ett långt kliv framåt i tiden. Predikatet i första satsen är ἠγέρθη, vilket är aorist passivum av 

verbet ἐγείρω. Samma ord används i Joh 2:19, där står verbet dock i aktivum.

Kieffer menar att verbet i Joh 2:22 kan förstås som medium och därmed översättas på samma 

sätt som i 2:19, dvs. med uppstod eller motsvarande.107 Kieffers argument för detta är att 

Johannesevangeliet betonar Jesu förmåga att uppväcka sig själv. Jag anser att detta argument inte är 

övertygande. Samma ord har använts endast tre verser tidigare och det kan därmed anses finnas en 

tydlig narrativ poäng med att återupprepa det i Joh 2:22. Genom att använda samma verb blir det 

nämligen tydligt att Jesu påstående i Joh 2:19 blivit infriat i Joh 2:22. Det torde därför finnas en 

mening med skillnaden i diates. 

Min tolkning är att skiftet från aktivum till passivum handlar om skilda perspektiv. I Joh 2:19 

är det templet resp. judarna som uppmaningen riktas till. Jesus lovar att sedan resa upp. I Joh 2:22 

har Jesus själv, som den förste, gjort den resa han talade om i Joh 2:19. Genom att nu använda 

verbet i passivum blir det tydligt att Jesus själv kommer att genomgå samma befrielse från 

bundenhet som han talat med judarna om. 

Neyrey tolkar Joh 2:22 som steg 4 i analysmodellen Honor: Challenge and Reposte. Steg 4 

innebär att någon vid sidan om motparterna fäller ett avgörande i interaktionen.108 Han konstaterar 

att lärjungarna blir de som får fälla avgörandet. Detta sker vid en tidpunkt när facit finns till hands.  

Jag anser sammanfattningsvis att den analysmodell som Neyrey använder är delvis tillämpbar 

på berättelsen om tempelrensningen. Den fångar växlingarna mellan parterna och också att den ena 

parten misstar sig, vilket alltså blir klarlagt i berättelsens avslutning. Modellen förutsätter dock en 

antagonism som enigt min mening inte behöver läsas in i berättelsen. 

Berättare

Tempelrensningens berättare beskriver händelseförloppet, vad som sägs och även vad som händer i 

lärjungarnas inre liv. Det finns därutöver ett ställe, Joh 2:21, där berättaren klargör innebörden i det 

som händer för läsaren. Här får vi veta att templet för Jesus är något annat än vad det är för judarna.

Judarna har i Joh 2:20 talat om Herodes tempel som det tog 46 år att bygga. Berättarens klargörande

är följande: ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. Jag väljer att översätta det på 

följande sätt: (men) det där han talade om [var] sin kropps tempel. 

Ordet  δὲ är en balanserande adversativ partikel som antingen samordnar två led där det finns 

en viss motsättning eller endast markerar inledningen på något nytt.109 Om vi ser klargörandet från 

107 Kieffer, 1987, s. 68.
108 Neyrey, 2007, s. 71-72.
109 Blomqvist & Jastrup, 1991, s. 263-264.
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berättaren som inledningen på något nytt kan δὲ lämnas oöversatt. 

Översättningen av  τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ till sin kropps tempel avviker från Bibel 

2000. Där likställs istället hans kropp med templet. Kieffer konstaterar att den ordagranna 

översättningen är hans kropps tempel.110  

Karaktärer

Jesus, judarna och lärjungarna är de intressanta karaktärerna i denna narrativ. Djurförsäljarna och 

pengaväxlarna utgör också karaktärer i berättelsen men dessa är enligt min mening renodlat platta 

och de fungerar endast som typer och agenter. De är alltså statiska och saknar inre liv samt är helt 

underordnade intrigen. Deras enda funktion är att symbolisera handel och bli utdrivna ur templet. 

Dessa kommer därför att analyseras som en del av templet i avsnittet geografisk plats.

Jesus

Johannesevangeliets karaktärisering av Jesus spänner över alla tidsåldrar.111 Jesus fanns före 

skapelsen och i historisk tid. Han finns i berättelsens nu, i framtiden och vid tidens slut 

(eskatologin). Karaktären Jesus är statisk medan förståelsen av vem han är förändras och 

utvecklas.112 En viktig sida hos Jesus som anges i prologen och sedan framträder allt tydligare i 

evangeliet är hans relation till fadern, vilken kännetecknas av absolut beroende och samhörighet.113

Karaktären Jesus har ett känsloliv i vissa av Johannesevangeliets berättelser, men hans 

reaktioner förefaller ofta vara kontrollerade och begränsade, det finns i regel drag av en 

betryggande distans till det som händer.114 Jesu inre är därmed till delar dolt för evangeliets läsare 

vilket skapar en spänning och ett intresse för den narrativa intrigen.

Meningarna går isär när det gäller tolkningen av karaktären Jesus i berättelsen om 

tempelrensningen. Culpepper anser att Jesus ger utlopp för ilska när han rensar templet, även om 

hans handlande sedan tolkas som lidelse.115 Alexis-Baker tolkar istället Jesu handlande som en form 

av omsorg om offerdjuren, genom att driva ut dem förhindrar han att de dödas vid altaret.116

Bryan konstaterar att Jesu handlande i regel har tolkats som ett kraftfullt känslouttryck som 

får sin bekräftelse genom referatet av ps 69:9 i Joh 2:17.117 Denna tolkning leder dock till en 

inkonsekvens enligt Bryan. Jesus avrättas inte för att han hotar templet i Johannesevangeliets 

110 Kieffer, 1987, s. 67.
111 Culpepper, 1983, s. 106-107.
112 Culpepper, 1983, s. 103.
113 Culpepper, 1983, s. 108.
114 Culpepper, 1983, s. 109-112.
115 Culpepper, 1983, s. 110.
116 Alexis-Baker, 2012, s. 96.
117 Bryan, 2011, 479.
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version. Han avrättas istället för att romarna inte ska hota templet. Bryans tes är därför att lidelsen 

som refereras till i ps 69:9 inte syftar på Jesus utan på hans motståndare. Det är alltså motståndarnas

lidelse för templet som kommer att förgöra Jesus.  

Då Jesus är statisk i evangeliet är det enligt min mening rimligast att klassificera honom som 

en platt karaktär i berättelsen om tempelrensningen. Det innebär att han uteslutande förstås som 

bärare av en idé.118 I denna berättelse bär karaktären Jesus enligt min tolkning idén om befrielse från

att vara bunden vid medel istället för mål.

I definitionen av en platt karaktär ingår att läsaren inte får någon tillgång till dennes inre liv 

samt att karaktären inte förändras av berättelsens intrig.119 Detta passar som jag ser det väl in på 

skildringen av Jesus under tempelrensningen. Då Jesu agerande kan antas vara drivet av starka 

känslor, samtidigt som hans inre känsloliv förblir helt dolt för läsaren, väcks en nyfikenhet. Denna 

nyfikenhet leder läsaren till att istället söka svaren om Jesus hos berättelsens övriga 

karaktärsteckningar. Ett stöd för denna tolkning av karaktären Jesus finner jag hos Culpepper. Han 

anser att Jesus i Johannesevangeliet blir synlig för läsaren genom de reaktioner han orsakar vid 

mötet med de övriga karaktärerna.120

Judarna

Berättelsen om tempelrensningen börjar med att judarnas (τῶν Ἰουδαίων) påskhögtid närmar sig.  

Innebörden av begreppet οἱ Ἰουδαῖος i Johannesevangeliet har varit föremål för omfattande 

forskning och livlig debatt.121 Frågan har undersökts med bl.a. narrativa metoder, 

socialvetenskapliga metoder, psykologiska metoder, historisk-kritisk metod samt inre och yttre 

textkritik. 

Det finns som jag förstår det tre grundläggande frågor om οἱ Ἰουδαῖος som behöver besvaras. 

För det första, syftar begreppet på samma sak i hela evangeliet eller har det olika innebörd i olika 

avsnitt?  Inom den narrativa kritiken är det den förra uppfattningen som är dominerande, alltså att οἱ

Ἰουδαῖος har en och samma innebörd.122 Nästa fråga blir vilka som åsyftades. Det skulle kunna vara 

alla judar oavsett var de var bosatta (Israel såväl som diasporan), alla judar i Judéen eller endast de 

judiska religiösa auktoriteterna.123 Den tredje frågan handlar om begreppets värdemässiga laddning. 

Det kan antingen definieras som neutralt eller fientligt (Wahlde, 2000, s. 54).124

118 Amit, 2001, s. 72.
119 Amit, 2001, s. 72.
120 Culpepper, 1983, s. 104.
121 Wahlde, 2000, s. 30-32.
122 Wahlde, 2000, s. 31-32.
123 Wahlde, 2000, s. 52.
124 Wahlde, 2000, s. 54.
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Culpepper tillhör de narrativa forskare som anser att begreppet οἱ Ἰουδαῖος bör förstås som en

och samma grupp i hela evangeliet.125 Han erkänner dock de olika svaren på frågorna ovan, vilka 

han tolkar som olika perspektiv på denna grupp.126 Min bedömning är utifrån detta att οἱ Ἰουδαῖος i 

berättelsen om tempelrensningen bör karaktäriseras som en rund karaktär, vilket innebär att den 

utvecklas och förändras under berättelsens gång.127 

Köstenberger anser att tempelrensningen bl.a. fungerar som en parallell till 

Johannesprologen.128 Jag instämmer i denna uppfattning och anser att vi med hjälp av denna 

parallell samt förståelsen av  οἱ Ἰουδαῖος som en rund karaktär fångar såväl delar i Culpeppers 

uppfattning att begreppet i grunden är detsamma, samtidigt som vi kan manövrera i de olika 

förståelser av οἱ Ἰουδαῖος som Wahlde visat på.

Begreppet οἱ Ἰουδαῖος avser i Joh 2:13 enligt min mening alla. Det skulle kunna vara alla 

judar oavsett hemvist. Jag anser dock att alla människor är en än rimligare tolkning. Här finner jag 

stöd hos Culpepper som bl.a. ser judarna som representanter för världen.129 När Jesus går upp till 

Jerusalem i Joh 2:13 är det en parallell till följande vers i prologen: Han kom till det som var hans 

(Joh 1:11). Här är det fortfarande en värdeneutral laddning i begreppet, intrigen har ännu inte fått 

sin början.

Sedan uppfattar jag att det, som en följd av tempelrensningen, sker en utveckling av den runda

karaktären οἱ Ἰουδαῖος i form av en tudelning. Vissa judar tar inte Jesus till sig utan reagerar med 

oförståelse och förblir bundna vid medlen och missar därmed målet. Det är dessa som ställer frågan 

i Joh 2:18 och här är parallellen till prologen följande: och hans egna tog inte emot honom (Joh 

1:11).  Andra judar tar till sig händelsen, begrundar den och blir befriade. Dessa är lärjungarna som 

minns i Joh 2:17 och 2:22. Parallellen till prologen är åt dem som tog emot honom (Joh 1:12). 

Jag finner visst stöd för denna tudelade karaktärsutveckling hos Culpepper eftersom han tar 

fasta på hur judarna på flera ställen i evangeliet reagerar olika inför mötet med Jesus. 130     

Lärjungarna

Lärjungarna omnämns inte i berättelsens inledning. I Joh 2:13 är det endast Jesus som går upp till 

Jerusalem. Det är vidare endast Jesus som rensar templet i Joh 2:14-16. Lärjungarna träder in på 

scenen i Joh 2:17 och återkommer i Joh 2:22. Vi får inte veta något om deras yttre agerande under 

125 Wahlde, 2000, s. 31.
126 Culpepper. 1983, s. 126.
127 Amit, 2001, s. 72.
128 Köstenberger, 2009, s. 194-195.
129 Culpepper, 1983, s. 129.
130 Culpepper, 1983, s. 127-128.
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detta skeende. Istället är det lärjungarnas inre liv som skildras. De minns och de tror.               

Geografisk plats

Den geografiska platsen för berättelsen är templet i Jerusalem. Templet var symbolen för Guds 

närvaro i världen och det var genom templet som Gud gav världen liv.131 Templet hade således en 

central plats i den dåtida Judendomen. Det var t.ex. enligt judiska midrasher byggt på den plats där 

Abraham var beredd att offra sin son Isak till Gud och där Jakob sedan hade sin dröm om en stege 

upp till himlen.132 Templets plats och roll var således djupt förknippad med det israelitiska folket 

och dess förståelse av sig själva som Guds folk.  

På samma sätt var offerkulten ett centralt tema i hela templets funktion. Genom denna 

tempelkult säkerställdes att folket fick och bibehöll Guds välsignelse.133 

Själva tempelrensningen äger rum på tempelområdet. Det grekiska ordet för detta är τὀ ἱερόν. 

När det syftar på templet i Jerusalem kan ordet antingen avse hela templet eller särskilda delar, då 

främst förgårdarna. Kieffer framhåller att det var på templets förgårdar som handeln ägde rum.134 

Coloe konstaterar att handeln med offerdjur och pengaväxlandet inte uppfattades som ett korrupt 

inslag i tempelkulten enligt judiska källor.135 Den var istället en viktig beståndsdel i kulten eftersom 

folket därmed kunde köpa djur att offra och betala tempelskatten i rätt valuta. Huruvida den 

implicite läsaren var bekant med detta förhållande är en öppen fråga. 

Från det att Jesus i Joh 2:17 talar om templet används det grekiska ordet ὁ ναός. De båda 

orden för tempel används enligt Kieffer ofta som synonymer i nya testamentet.136 I denna text anser 

han dock att valet av ord har betydelse. Ordet τὀ ἱερόν syftar enligt Kieffer på förgården medan ὁ 

ναός syftar på det heligaste. Det är även i denna del av berättelsen som Jesus likställer templet med 

sin egen kropps tempel. 

Tidsflöde

Berättelsen inleds med stora skillnader mellan extern och intern tid. Jesu vandring från 

Kafarnaum till Jerusalem skildras med en enda vers medan en sådan vandring måste ha tagit flera 

dagar (Joh 2:13). Efter denna vers sker ett dramatiskt närmande mellan extern och intern tid. Detta 

närmande sker successivt enligt min mening. 

I Joh 2:14 stöter Jesus på försäljarna och pengaväxlarna. Denna vers inkluderar därmed att 

131 Coloe, 2009, s. 370.
132 Attridge, 2010, s. 263.
133 Coloe, 2009, s. 370.
134 Kieffer, 1987, s. 65-66.
135 Coloe, 2009, s. 371-372.
136 Kieffer, 1987, s. 67.
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Jesus beger sig till templet och konfronteras med verksamheten som pågår där. Jag antar att den 

interna tiden kan uppgå till alltifrån timmar ned till några minuter. I Joh 2:15 hamnar vår externa tid

än närmare den interna tiden. Att tillverka piskan tog förmodligen något längre tid än att berätta om 

det medan aktiviteten att slå ut pengar och välta omkull bord går nästintill lika fort att utföra som att

berätta om. 

I Joh 2:16 får vi sedan en samstämmighet mellan extern och intern tid eftersom berättelsen 

övergår i dialogform. Det är också i denna vers som intrigens förändring inträder. Då de interna och 

externa tidsflödena sammanfaller samtidigt med att förändringen äger rum ges denna ökad vikt. 

Detta eftersom ett nära samband med intern och extern tid indikerar att stor vikt läggs vid detta 

parti. 

Därefter händer det något i relationen mellan extern och intern tid. Verbet i Joh 2:17 är 

μνημονεύω vilket kan betyda både komma ihåg och tänka på. Det råder delade meningar om denna 

handling ska betraktas som en del i det pågående skeendet eller en proleps till uppståndelsen (se 

avsnittet gavelstruktur). 

Under verserna Joh 2:18-20 fortsätter berättelsen i dialogform vilket alltså innebär en 

samstämmighet mellan extern och intern tid. Under denna dialog görs två tidsmässiga referenser. 

Judarna framhåller att det tagit 46 år att bygga templet och Jesus lovar att han ska resa upp templet 

på 3 dagar. De 46 åren kan tolkas som en faktisk tidsangivelse för bygget, en syftning på Jesu ålder 

eller en sifferlek där de grekiska bokstäverna i namnet Adam motsvarar siffran 46.137 De 3 dagarna 

syftar förmodligen på Jesu uppståndelse även om det i Johannesevangeliet inte framgår att detta 

sker på den tredje dagen.138 Det bör dock uppmärksammas att referensen till 3 dagar även finns med

i inledningen till berättelsen om bröllopet i Kana (Joh 2:1).   

Berättelsen avslutas med en proleps i Joh 2.22 där läsaren förflyttas fram till tiden efter 

uppståndelsen. 

Slutsatser och syntes

Resultatet av den narrativa analysen i denna uppsats är att tempelrensningens huvudsakliga mening 

skulle kunna vara befrielse. Människan har bundit sig vid medlen istället för målet, men Gud befriar

från denna bundenhet och sätter målet i fokus. Medlen symboliseras av tempelbyggnaden med dess 

förgårdar och den försäljning av offerdjur och pengaväxling som äger rum där. Målet symboliseras 

av templets innersta vilket också motsvaras av kroppens tempel. Befrielsen symboliseras i det yttre 

137 Brown, 1966, s. 115-116.
138 Kieffer, 1987, s. 67.
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av att Jesus rensar förgårdarna från offerdjur, försäljare och pengaväxlare. I det inre symboliseras 

den av judarnas olika sätt att reagera på denna befrielse genom att antingen tro eller inte tro.

Befrielsen framträder som syntes när jag sammanställer den narrativa analysens samtliga 

komponenter. Denna presenteras nedan. Jag avslutar sedan med att relatera denna syntes till 

uppsatsens forskningsläge.   

Befrielse som huvudsaklig mening  

Befrielsetemat introduceras som ett kontrakt med den implicite läsaren redan i berättelsens 

exposition. Berättelsens intrig börjar sedan i det yttre. Templet i Jerusalem är den allra heligaste 

platsen för det judiska folket. Det är där Gud och världen möts. Detta heligaste är målet som Jesus 

beger sig till när stegringen börjar. Genom ordet εὑρὶσκω väcks en spänning mellan mål och medel. 

Jesus är inte där för att träffa försäljarna och pengaväxlarna. De är inte målet med hans besök men 

dessa är ändå de första han stöter på när han kommer till templet.

En rimlig tolkning, utifrån det befrielsetema som redan introducerats genom kontraktet i 

expositionen, är att Jesus reagerar mot att företeelserna djuroffer och tempelskatt har blivit 

självändamål. Som sådana hamnar de i vägen för Gud – tempelbesökare stötte på försäljare och 

pengaväxlare när de sökte Gud. Verksamheten måste drivas åt sidan för att människorna åter ska få 

syn på Gud.

Jesus är den enda karaktär som agerar vid mötet med försäljarna och pengaväxlarna. Vare sig 

lärjungarna eller judarna omnämns under stegringen. Jesus rensar templet helt på egen hand. 

Användandet av gissel vittnar om ett resolut och kraftfullt agerande, med ett sådant redskap är det 

svårt för en försäljare eller pengaväxlare att diskutera. Intrycket förstärks av att Jesus ensam 

tillverkar det han behöver. Han ber inte lärjungarna tillverka det och han varken tar eller får det från

någon annan. Inte ens materialet till gisslet behöver någon hämta åt honom. Han använder det som 

redan finns tillhands på tempelområdet. En rimlig tolkning av gisslets plats i berättelsen är således 

att det får symbolisera Guds styrka och oberoende. Människan behöver inte befria sig själv. Styrkan

och den omvälvande kraften i Jesu agerande förstärks även av att borden välts omkull med denna 

handlings anspelning på en gudomlig omvändelse av världsordningen.

Sammanblandningen av mål och medel står i berättelsens mitt. Jesus fastslår i intrigens 

förändring först vad templet är: en plats för relationen mellan människa och Gud. Han går längre än 

den tidens terminologi: relationen är lika nära som mellan far och son. Djuroffer och tempelskatt är 

inte fel som ett medel på vägen mot Gud. Men människan gör templet till ett marknadshus om hon 

låter skatt och offer bli dess mål.
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I intrigens upplösning lyfts det yttre skeendet in i människan. Karaktären judarna delas här 

upp i undergrupperna lärjungar och judar. Skillnaden dem emellan är att lärjungarna låter sig 

påverkas av det yttre skeendet medan den undergrupp som bibehåller beteckningen judar förefaller 

vara opåverkade. Denna tolkning stöds av att berättaren beskriver vad som händer i lärjungarnas 

inre, de minns och de tror. Karaktären judarna beskrivs istället genom den yttre dialogen med Jesus 

medan deras inre liv förblir dolt för läsaren.

Befrielsetemat tas vidare i den dialog som följer. Det blir nu tydligt att befrielse kostar på. 

Dialogen behöver därför förstås i ljuset av tempelrensningen. Det krävs gissel för att ett osunt 

beroende av medlet ska brytas. 

Karaktären judarna begär tecken av Jesus men anför inga sakskäl mot hans agerande i 

templet. Det finns därmed enligt min mening en underförstådd om än subtil aning i berättelsen om 

att judarna inte vill befatta sig med sakfrågan. Den outtalade orsaken till detta skulle kunna tolkas 

som en insikt om att Jesus har rätt, men medlen i form av vackra byggnader, försäljningsintäkter 

och skatt är svåra att överge, när de har blivit ett självändamål. 

Givet denna tolkning blir judarnas begäran ett exempel på den ironi som enligt Culpepper är 

ett framträdande tema i Johannesevangeliet. Det som uttrycks är en begäran men detta är något 

skenbart, det handlar egentligen om en undvikande reaktion inför innebörden av Jesu handlande. 

Om vi antar att judarnas beteende också är omedvetet, har två av Culpeppers kriterier för ironi blivit

uppfyllda. Det tredje kriteriet är att läsaren ska vilja överge det skenbara för det verkliga. Det är 

som jag ser det möjligt att en implicit läsare uppfattar judarnas begäran som undvikande, läsaren 

stärks då i uppfattningen att det inte finns invändningar mot Jesu handlande och det tredje kriteriet 

är uppfyllt. 

Efter judarnas begäran följer ett missförstånd. Även detta litterära grepp är ett framträdande 

tema i hela evangeliet. Jesus fortsätter med sitt svar den befrielse han påbörjat genom 

tempelrensningen. Han bortser från ordalydelsen i judarnas kommentar och bearbetar istället deras 

djupare kamp med bundenheten till medel istället för mål. Jag anser att denna tolkning även har 

visst stöd eftersom ordet λύω kan ha innebörden av att både riva ned och att släppa loss. 

Tempelområdet är en byggnadskonstruktion som fungerar som medel i form av en boning för 

det innersta, det allra heligaste (ὁ ναός). Judarnas förståelse är att Jesus ska återuppföra medlet igen,

vilket det tagit 46 år för Herodes regim att bygga. Jesu svar avser dock målet, det innersta och allra 

heligaste. Missförståndet görs uppenbart genom att berättaren sedan bryter in. Den implicite läsaren

behöver därför inte dra sina egna slutsatser, Berättaren, som fungerar som sanningssägare, förklarar 
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att Jesus avser något annat än byggnadskonstruktionen. En rimlig tolkning av uttrycket sin kropps 

tempel är i detta sammanhang målet med templet, det innersta och allra heligaste. På samma sätt 

som Jesus efter rensningen av det fysiska templet talade om min faders tempel talar han nu om sin 

kropps tempel. Det är ett rimligt sätt att överföra samma mening med ännu högre grad av närhet när

sammanhanget nu skiftat från templet till människan.    

Neyreys tillämpning av modellen Honor: Challenge and Reposte synliggör detta 

missförstånd. Den introducerar även en fientlighet till dialogen, men detta är enligt min mening inte

den rimligaste tolkningen. Det är mera rimligt att förstå Jesu svar som en fortsättning på 

befrielsetemat eftersom detta har utgjort en röd tråd ända från expositionen. Han ser det verkliga 

problemet, människans bundenhet, och erbjuder en väg ur denna. Det handlar om att riva ned 

bundenheten till byggnadskonstruktion, tempelkult och skatt. 

Min tolkning är således att varken utdrivningen av försäljare och pengaväxlare eller 

uppmaningen till judarna att riva ned templet handlar om en kritik mot vare sig kulten eller templet 

i sig. Jesus vill inte göra sig av med dessa. De ska upphöra att vara självändamål men inte förstöras. 

Både kult och tempel har då en fortsatt viktig roll att spela som medel.     

Dialogen mellan judarna och Jesus innesluts av två proleps där lärjungarna minns och tror. En

rimlig tolkning är att dessa brott i berättelsens inre tidsflöde lyfter ur dialogen från ett i tiden 

avgränsat fenomen till något som även äger framtida giltighet. Guds befrielse av människan från 

bundenheten vid medlen är ständigt pågående och Gud verkar oupphörligen för att hon ska återfå 

målet i sitt sikte.  

Syntesen i relation till forskningsläget

Jag anser att den syntes som följer av uppsatsens narrativa analys i mycket ligger nära de tolkningar

som anser att tempelrensningens mening är en uppgörelse med det andra templets Judendom. 

Främst eftersom det är  inom den judiska kontextens kärna som medlen finns i form av 

tempelbyggnad, offerdjur och tempelskatt. 

Syntesen ligger särskilt nära Kieffers tolkning av berättelsen som en illustration av konflikten 

mellan Jesus och den judiska eliten.139 Detta då yttre medel i regel blir viktigast för de som har egen 

fördel av att dessa sätts i centrum. Ett rimligt antagande kan vara att eliten i form av 

prästaristokratin i berättelsen kan förstås som implicit skyldiga till att mål och medel blandats 

samman. Det finns även mycket som överensstämmer med Wahldes tolkning av berättelsen som ett 

krav på reformering av den tidens Judendom.140 Detta då sammanblandningen mellan mål och 

139 Kieffer, 1987, s. 73.
140 Wahlde, 2010, s. 107.
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medel kan ses som en obalans inom det religiösa systemet, en obalans som kan åtgärdas utan att 

helheten behöver överges.

Tolkningar som handlar om uppgörelse med Judendomen har dock i regel drag av 

antagonism, bekämpande och besegrande; Kieffer använder ordet konflikt i sin kommentar. Detta 

inslag kommer kanske tydligast till uttryck hos Köstenberger som anser att Johannesevangeliet med

denna berättelse dödförklarar den tidens Judendom.141 Detta nedkämpande drag har inte företräde i 

min narrativa analys. Befrielse är därför enligt min mening en rimligare term. 

Jag anser därutöver att termen befrielse flyttar händelsen från objektet (Judendomen) till 

subjektet (människan). Min analys av intrigen visar att förändringen antas äga rum hos människan. 

Det är människan som inte ska göra templet till ett marknadshus. Det är således människans 

förhållningssätt till templet, inte templet i sig, som hamnar i centrum för intrigens förändringsfas.

Ett alternativ hade varit att jag istället för befrielse från bundenhet till medlen, liksom 

tolkningarna i forskningsläget, hade använt termen befrielse från Judendomen. Då hade jag dock 

missat det repetitiva och tidlösa inslag som följer av att berättelsens exposition och kontrakt med 

den implicite läsaren återknyter till israeliternas befrielse från slaveriet i Egypten. Detta kontrakt 

visar på ett mera allmänmänskligt och universellt behov av en ständig befrielse från det som binder, 

något som går förlorat i de tolkningar som begränsar meningen till den i rummet och tiden specifika

befrielsen från symbolerna och institutionerna inom den tidens judendom.

Sammanfattningsvis anser jag att den huvudsakliga mening som är resultatet av denna 

narrativa analys skulle kunna ingå som en underkategori till klassificeringen uppgörelse med 

Judendomen i min redogörelse över forskningsläget. Dess särdrag är att förändringen främst handlar

om ett förändrat förhållningssätt hos människan istället för en konflikt med Judendomen under det 

andra templet.

141 Köstenberger, 2009, s. 194.
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Sammanfattning
Temat för denna uppsats är en narrativ analys av berättelsen om tempelrensningen i 

Johannesevangeliet (Joh 2:13-2:22). Frågan som besvaras är vad som skulle kunna vara berättelsens

huvudsakliga mening och slutsatsen är att tempelrensningen kan anses handlar om befrielse. 

Människan har bundit sig vid medlen istället för målet, men Gud befriar från denna bundenhet och 

sätter målet i fokus.

Forskningsläget innefattar såväl utvecklingen av narrativa teorier och metoder för bibliska 

berättelser som alternativa tolkningar av tempelrensningen. De alternativa tolkningarna har 

klassificerats i följande grupper: uppgörelse med Judendomen, förutsägelse om Jesu död och 

uppståndelse, Kristologisk utläggning, parallell till evangeliets prolog, fullbordande av profetia, tro 

och tillbedjan, illustration över olika reaktioner inför Jesu handlingar samt avståndstagande till 

djuroffer.  

Analysen utförs med narrativa metoder från boken Reading Biblical Narratives av Yairah 

Amit. Berättelsen kan anses ta sin början i Joh 2:13 och sluta i Joh 2:22. Intrigen analyseras som en 

gavelstruktur (pediment structure) och de karaktärer som analyseras särskilt är Jesus, judarna och 

lärjungarna. Tempelområdet och templet analyseras eftersom det är den geografiska platsen för 

berättelsen och analysen av tidsflödet visar bl.a. att berättelsen innehåller två prolepsis. 

Slutsatsen är att befrielsetemat introduceras som ett kontrakt med den implicite läsaren redan i

expositionen och sedan illustreras som en befrielse av templet i intrigens stegring. 

Sammanblandningen av mål och medel framträder i intrigens förändringsfas. Under upplösningen 

överförs stegringens befrielse av templet till befrielsen av människan, nu representerad av 

karaktärerna lärjungar och judar. Då upplösningen innesluts i två tidsmässiga prolepsis lyfts 

dialogen ur tiden och temat ges därmed även framtida giltighet. 

Svaret på frågeställningen i denna uppsats ligger nära de tolkningar som handlar om 

uppgörelse med Judendomen. Svarets särdrag är tonvikten vid ett förändrat förhållningssätt hos 

människan istället för en konflikt med det andra templets Judendom.
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	Illustration av olika reaktioner inför Jesu handlande Ett genomgående tema i Johannesevangeliet är de motsatta reaktionerna hos de Jesus möter. En tolkning av tempelrensningen är därför att den fungerar som en av flera illustrationer över sådana motsatta reaktioner. Å ena sidan framställs det att lärjungarna reagerar på händelseutvecklingen med tro. Å andra sidan framställs det att judarna reagerar genom att ifrågasätta Jesus.
	Avståndstagande till djuroffer Tempelrensningen har även tolkats som ett avståndstagande till templets offerkult, antingen hela systemet, eller också specifikt djurofferkulten.
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