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1. Inledning 

Det finns en evangelieberättelse som jag särskilt har fastnat vid. I Markusevangeliet återges 

den uppdelad (Mark 11:12-14 samt 11:20-25) och i Matteusevangeliet finns den i en kortare, 

sammanhållen version (Matt 21:18-22), medan varken Lukas- eller Johannesevangeliet skildrar 

den.   

 

Berättelsen utspelar sig när Jesus och hans lärjungar en morgon är på väg in i Jerusalem.  

Den aktuella morgonen infaller en kort tid efter det att Jesus i triumf ridit in i staden på en åsna, 

och i nära anslutning till Jesus’ rensning av tempelgården.  

När de går tillsammans in mot Jerusalem blir Jesus hungrig. Han ser då ett fikonträd, som har 

gröna blad. Han går fram till det, men när han tittar på det kan han inte hitta några fikon.  

Då förbannar Jesus det gröna trädet – och trädet dör av förbannelsen. När lärjungarna påtalar 

trädets plötsliga död talar Jesus till dem om tro och om bön: om de inte tvivlar så ska allt de ber 

om besannas.  

 

Jag finner berättelsen märklig. Förbannandet av fikonträdet är det enda destruktiva miraklet i 

evangelierna1; varför skulle evangeliernas Jesus förbanna och döda något? Berättelsen är också 

tvetydig i sitt innehåll och i den aktuella kontexten - en förbannelse som dödar ett träd, 

tillsammans med undervisning om tro och bön, i nära anslutning till Jesus arbete i templet –  

så hur kan den egentligen tolkas? Och med vilken avsikt kan den vara inkluderad i Markus- 

och Matteusevangelierna?  

 

Jag har med stort intresse läst William R Telfords arbete2 från 1980 om fikonträdsberättelsen, 

där Telford dels undersöker hur berättelsen i Markus- respektive Matteusevangeliet har tolkats 

historiskt, och dels ger egna förslag till exegetisk tolkning. Telfords avhandling fyller snart 

fyrtio år, men jag konstaterar att fikonträdsberättelsen även fortsättningsvis genererar både 

diskussion och nya tolkningsförslag; den är fortfarande både mystisk och fascinerande för 

bibelvetenskapen. Jag vill ägna mitt uppsatsarbete till att se vad som hänt under de fyrtio åren 

från och med Telford; hur ser exegeter kring millennieskiftet på fikonträdsberättelsen?  

 

                                                      
1 James R. Edwards, The gospel according to Mark (Grand Rapids / Cambridge: Eerdmans Publishing 
Company, 2002), 338.  
2 William R. Telford, The barren temple and the withered tree (Sheffield: JSOT press, 1980). 
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1.1 Problemformulering och syfte 

Min övergripande problemformulering är frågan hur fikonträdsberättelsen har tolkats 

exegetiskt under de senaste fyrtio åren; vad anses den handla om?  

Uppsatsens syfte är att ge en sammanfattande bild av hur den bibliska exegetiken omkring 

millennieskiftet tolkar fikonträdsberättelsen i Markus- respektive Matteusevangeliet, och 

därigenom bidra till fortsatt forskningsarbete.  

 

För uppsatsarbetet konkretiserar jag problemformuleringen i ett antal arbetsfrågor.   

Utifrån ett urval av källor från de senaste fyrtio åren: 

-  Vilka exegetiska tolkningar har gjorts av berättelsen i Markus- och Matteusevangeliet? 

-  Har valet av exegetisk metod påverkat hur berättelsen har tolkats? 

- Har berättelsen tillskrivits olika betydelser i de båda evangelierna?    

1.2 Teori, metod och urval 

I arbetet kommer jag att utgå ifrån Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, 28:e upplagan, 

som en vedertagen textkritisk utgåva av Nya Testamentet.  

 

Uppsatsen är i första hand en kvalitativ teoretisk litteraturstudie av exegetiska källor som 

behandlar de valda perikoperna. Min avsikt är att göra ett urval av källor som omfattar både 

kommentarer av och diskussioner om fikonträdsberättelsen. Som källor kommer jag därför att 

använda dels bibelkommentarer som tolkar och kommenterar den nytestamentliga bibeltexten, 

och dels avhandlingar och artiklar som sammanfattar och diskuterar bibelkommentarer och ger 

en överblick över området.  

 

Insamling av källmaterial har gjorts genom en blandning av kedjesökning, systematisk sökning 

och slumpmässig sökning. I urvalet av bibelkommentarer har jag framför allt valt ut större 

internationella referensverk, med icke-konfessionella eller ekumeniska förhållningssätt 

och/eller som är samarbetsprodukter av en större grupp bibelforskare, såsom exempelvis The 

Oxford Bible commentary3 och Eerdmans commentary on the Bible4 och Word Biblical 

                                                      
3 Dale C. Allison JR, “Matthew” och C. M. Tuckett “Mark” i Oxford Bible commentary, red. John Barton 
och John Muddiman (Oxford: Oxford University Press, 2001). 
4 Anthony J Saldarini “Matthew” i Eerdmans commentary on the Bible, red. James D.G. Dunn och John W. 
Rogerson (Grand Rapids: Eerdmans, 2003). 



 
 

 
5 

 

commentary5. Jag har också sökt efter exegetiska bibelkommentarer av Markusevangeliet 

respektive Matteusevangeliet som innefattar språkliga analyser. Jag har velat studera källor 

som representerar en millennieskiftes- eller samtida syn på exegetik, och har därför sökt 

kommentarer som publicerats från och med 1980. Jag har funnit och använt Edwards’, 

Hookers6 och Hartmans7 kommentarer om Markusevangeliet, och Frances8 och Nollands9 

kommentarer om Matteusevangeliet. 

 

Genom sökningar på internet och i biblioteksdatabaser har jag särskilt letat efter källor i form 

av exegetiska fördjupningar och artiklar kring just fikonträdsberättelsen. Den viktigaste sådana 

källan i uppsatsarbetet har varit Telfords avhandling från 1980, där författaren använder sig av 

traditionella exegetiska historisk-kritiska metoder men därtill också av ett redaktionsanalytiskt 

tillvägagångssätt för att studera fikonträdsberättelsen. Jag uppfattar Telfords avhandling som 

mycket relevant då den uppmärksammas och refereras i flera av de övriga källorna.  

Vidare har jag hittat källor såsom Ouellettes masteruppsats från 200510 samt fyra artiklar 

publicerade 2007-201511 som diskuterar exegetisk tolkning av just fikonträdsberättelsen.  

 

Jag har sedan, i en kvalitativ hermeneutisk bearbetningsprocess, analyserat källmaterialet.  

Med detta menar jag att mina tolkningar växt fram under arbetets gång, i ett slags pågående 

dialog med källmaterialet. Nya insikter har genererat nya frågor, och de arbetsfrågor jag från 

början hade om berättelsen har kommit att justeras och utvecklas.  

 

För att besvara kunna arbetsfråga två har jag har valt att dela upp genomgången av 

källmaterialet dels i historisk-kritiska analyser, och dels i litterära analyser (se kapitel tre).  

Att dela upp och sortera källmaterialet i sådana kategorier är inte helt oproblematiskt, då 

särskilt bibelkommentarerna ofta är skrivna som sammanhängande redogörelser utan närmare 

                                                      
5 Craig A. Evans, Word Biblical Commentary, Vol. 34b, Mark 8:27-16:20 (Nashville: Thomas Nelson, 2001). 
och Donald A. Hagner, Word biblical commentary, Volume 33A. Matthew 1-13 (Dallas: Word Books, 1993) 
och Donald A. Hagner, Word biblical commentary, Volume 33B. Matthew 14-28 (Dallas: Word Books, 1995).   
6 Morna D. Hooker, The gospel according to Saint Mark (Peabody/London: Hendrickson Publishers, 
1991). 
7 Lars Hartman, Markusevangeliet 8:27-16:20 (Stockholm: EFS-förlaget, 2004).  
8 R.T France, The Gospel of Matthew (Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 2007). 
9 John Nolland, The gospel of Matthew: A commentary on the greek text (Grand Rapids/ Cambridge: The 
Paternoster Press: 2006).  
10 Dana Joseph Ouellette, Driving out injustice: a socio-economic interpretation of Mark 11:11-25 in light of 
Mark´s listening audience (Ottawa: Published Heritage Brach, 2005). 
11 Artiklarna kommer från Biblical Theology Bullentin, Biblical Interpretation, Journal for the study of 
the New Testament samt The Catholic Biblical Quarterly: se Käll- och litteraturförteckning. 
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redovisning av vilka metoder de grundats i. Som historisk-kritiska analyser har jag behandlat 

de delar av källmaterialet som jag uppfattat primärt berör textkritiska aspekter, tradering, 

tillkomst, kontext i evangelieberättelsen, liknande episoder i de andra evangelierna, samt 

gammaltestamentliga och historiska judiska och hellenistiska referenser. Som litterära analyser 

har jag behandlat de delar av källmaterialet som jag uppfattat primärt berör evangelistens 

förmodade avsikt och teologi, berättargrepp, berättarstruktur och intrig, samt antaganden om 

hur texten kan ha utformats med hänsyn till de avsedda mottagarnas sociala och kulturella 

villkor och förutsättningar.   

 

Utifrån bearbetningen av källmaterialet har jag konkretiserat olika tolkningsteman som jag 

redovisar mitt resultat utifrån (se kapitel 4).  

1.3 Avgränsningar 

Min avsikt är inte att göra en heltäckande kartläggning av alla tillgängliga kommentarer eller 

tolkningar, utan att göra ett urval utifrån ämnesrelevans (ett exegetiskt tolkningsperspektiv på 

fikonträdsberättelsen) och uppsatsens tänkta omfattning (en kandidatuppsats).  

 

Telford skrev sin avhandling 1980, och då jag velat utgå från en någorlunda aktuell syn på 

bibelforskning och om möjligt tillföra nya perspektiv till fikonträdsberättelsen, har jag valt att 

använda källor från och med tidigast 1980 och framåt. Jag tycker att det är intressant att se om 

Telfords slutsatser fått medhåll i senare exegetiska kommentarer, och jag kommer att 

kommentera detta i min resultatdiskussion.  

 

I den grekiska NA28-texten återges fikonträdsberättelsen i Markus- och Matteusevangeliet i 

totalt 14 verser som sammanlagt omfattar cirka 250 ord. För att begränsa uppsatsens omfång 

kommer jag inte att i detalj att redogöra för alla litterär- och textkritiska aspekter, om det inte 

rör sig om företeelser som valda källor utpekar som särskilt viktiga eller betydelsebärande för 

tolkningen av fikonträdsberättelsen.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem huvudkapitel.  
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I kapitel två kommer jag kort att redogöra för exegetiska analysmetoder, som olika sätt att 

närma sig evangelietexterna. Jag kommer också att återge hur forskningen idag ser på 

förhållandet mellan synoptikerna och hur traderingen av fikonträdsberättelsen kan ha sett ut, 

samt ge en kort historisk översikt av hur fikonträdsberättelsen tidigare har tolkats. 

 

I kapitel tre kommer jag först att redogöra för fikonträdsberättelsen så som den återges i NA28 

(perikoperna i Markus- och Matteusevangeliet) för att därefter undersöka hur perikoperna 

tolkats exegetiskt i valda källor. Genomgången av källmaterialet är uppdelat i historisk-kritiska 

analyser och litterära analyser av respektive evangelietext, och avslutas med en jämförelse 

mellan evangelierna.  

 

Kapitel fyra utgör det egentliga resultatkapitlet, där jag sammanfattar och diskuterar olika 

tolkningar av fikonträdsberättelsen. Kapitlet är indelat utefter de tolkningsteman jag tycker mig 

ha sett, och det avslutas med en resultatdiskussion samt ett eget förslag till fortsatt tolkning.  

 

I kapitel fem sammanfattar jag resultat och slutsatser.  
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2. Bibeltolkningens syfte, metod och historia 

I kapitlet kommer jag kort att redogöra för exegetikens syfte med och metoder för 

bibeltolkning. Detta blir en grund för hur jag bearbetar och kategoriserar källmaterialet i kapitel 

tre.  

Som en bakgrund till kapitel tre kommer jag också att beröra hur forskningen ser på relationen 

mellan Markus- och Matteusevangelierna och på tillkomsten av det material som nedtecknades.  

Slutligen vill jag ge en sammanfattande översikt av hur fikonträdsberättelsen historiskt har 

tolkats, som en illustration av hur exegetiska perspektiv och metoder utvecklas och förändras. 

2.1 Att tolka bibeln – syften och metod 

Tolkning påverkas alltid av syfte och tillvägagångssätt. I ansatsen att tolka en bibeltexts 

betydelse är det därför av grundläggande vikt att klargöra skillnaderna i förhållningssätt mellan 

exegetik, biblisk teologi och tillämpning.  

 

Exegetik omfattar ett antal forskningsmetoder som används för att till exempel undersöka 

textens tillkomst, tradering och samtid. Syftet är att undersöka textens ursprungliga betydelse, i 

den kontext där den kom till.  

Biblisk teologi fokuserar på textens teologiska betydelse inom ramen för den större berättelsen, 

Guds självuppenbarelse genom Bibeln, i den historiska kontext där den uppenbaras.  

Tillämpning av en text är den tolkning eller applicering vi gör utifrån vår egen kontext, när vi 

vill ge bibeltexten en betydelse12.  

 

För att exegetiskt undersöka en texts tillkomst har man traditionellt använt historisk-kritiska 

metoder, i syfte att kartlägga textens tillkomsthistoria.13 Exegetiska verktyg är exempelvis 

textkritik och litterärkritik, som analyserar textens uppbyggnad och sammansättning, och 

formkritik, som i sin snävaste betydelse avser studiet av hur grammatik och syntax kan säga 

någonting om den historiska traderingen, samt redaktionskritik, som undersöker hur 

evangeliematerialet kan ha satts samman av olika redaktioner utifrån likheter och skillnader i 

texterna. Även tolkningsarbete med fokus på gammaltestamentliga referenser eller historiska 

                                                      
12 Darrel L. Bock och Buist M. Fanning, Interpreting the New Testament text. Introduction to the art and 
science of exegesis (Wheaton: Crossway, 2006), 178-282, 294, 300-306. 
13 Dieter Mitternach och Anders Runesson, Jesus och de första kristna. Inledning till Nya Testamentet 
(Kristianstad: Verbum, 2008), 401. 
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data, till exempel från samtida judiska och hellenistiska källor, räknas till historisk-kritiska 

metoder14.  

 

För att exegetiskt analysera en texts betydelse tillämpas också litterära analysmetoder, till vilka 

man vanligtvis räknar redaktions- eller kompositionsanalyser med fokus på i vilket syfte och 

med vilka avsikter och motiv som texten kan ha skrivits15. De sista femtio åren av 

bibelforskning har de litterära analysmetoderna utvecklats i en mängd verktyg som till exempel 

narrativ analys, som undersöker textens betydelse i kontext av berättelsens intrig, struktur och 

karaktärer. Intresset har också vuxit för att studera textens syfte och betydelse genom analyser 

av de avsedda mottagarnas sociala och kulturella förutsättningar16.  

2.2 Evangeliernas tillkomst och det synoptiska problemet 

Av de fyra evangelierna innehåller de tre så kallade synoptiska evangelierna – Markus-, 

Matteus- och Lukasevangeliet – en stor mängd likartat stoff. Bibelforskningen har under lång 

tid diskuterat de inbördes relationerna, evangeliernas tillkomst och stoffets tradering.  

 

Matteusevangeliet ansågs sedan kyrkofäderna som den självklara föregångaren och tillskrevs 

en högre trovärdighet som källa. Först på 1800-talet, med ett ökat intresse för historisk-kritiska 

metoder inom bibelforskningen, kom förhållandena mellan Matteus- och Markusevangelierna 

att på allvar ifrågasättas. Den föreslagna lösningen blev den så kallade tvåkällshypotesen, som 

idag är den mest accepterade förklaringen till förhållandena mellan synoptikerna. 

Tvåkällshypotesen antar att Markusevangeliet är det äldsta av synoptikerna, och att Matteus- 

och Lukasevangelisterna hämtat sitt material dels från Markusevangeliet, och dels från en eller 

flera andra troligen muntliga källor och traditioner som fanns vid evangeliernas tillkomst. Den 

eller de hypotetiska källorna benämns vanligen ”Q”. Tvåkällshypotesen har ifrågasatts, men 

även alternativa lösningar på det synoptiska problemet bygger idag på antagandet om att 

Markusevangeliet är äldst17.  

Tvåkällshypotesen har bidragit till ett ökat forskningsintresse för Markusevangeliet och ett 

fokus på Markusevangelisten som redaktör och teolog18.   

                                                      
14 Bock och Fanning, 204-205, 255-263. 
15 Bock och Fanning, 212-213 
16 Janice C. Anderson och Stephen Moore, Mark & Method: new approaches in biblical studies (Minneapolis: 
Fortress Press, 2008), 11-12, 16-19, 20-21. 
17 Mitternacht och Runesson, 201-205.  
18 Anderson och Moore, 2-11.  
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Markusevangeliet kom således till före Matteusevangeliet, men rimligtvis finns en förlaga till 

Markusevangeliet med material som använts av Matteusevangelisten. Matteusevangeliet är 

förmodligen en mer stiliserad och genomarbetad version av förlagan till Markusevangeliet19. 

Personen bakom Markusevangeliet är okänd, men tillskrevs av de tidiga kyrkofäderna en status 

som aposteln Petrus skrivare. Utifrån interna exegetiska belägg (ord, anspelningar och 

händelser i berättelsen) och externa (samtida källor och historiska referenser) antas 

Markusevangeliet vara sammansatt någon gång mellan år 64 och 7020, även om det inte är 

otroligt att det tillkom senare än 7021.  

Matteusevangeliet antogs av de tidiga kyrkofäderna vara skrivet av den Matteus som var Jesus’ 

egen lärjunge, men senare exegetisk analys av textens innehåll och samtid tyder på att det rör 

sig om en senare skrivare eller lärare som var väl förtrogen med Gamla Testamentets skrifter. 

De flesta daterar Matteusevangeliets tillkomst någon gång mellan år 80 och år 9522, men det 

finns ett fåtal som vill datera det tidigare, möjligen redan omkring år 6523. 

 

Det stoff som samlades av den förmodade Q-källan, av Markusevangelisten och senare av 

Matteusevangelisten, cirkulerade från början troligen som muntliga traditioner förmedlade 

inom och mellan grupper eller församlingar. Muntlig repetition och memorering var troligen 

viktiga undervisningstekniker, liksom i den rabbinska traditionsförmedlingen, och formades av 

den tidiga kyrkans föreställningar och behov. Tradition kan kategoriseras i olika former, till 

exempel informell och okontrollerad (skvaller och rykten), formell och kontrollerad (poesi, 

ordstäv) och informell kontrollerad tradition (liknelser och berättelser om människor och 

händelser). Informell kontrollerad muntlig tradering bibehåller kärnan eller nyckelorden men 

ger större variation i ord eller fraser, och var troligen Jesustraditionens huvudsakliga 

traderingsform i Israel under det första århundradet. En del stoff, särskilt liturgiska uttryck så 

som Herrens bön och instiftelseorden, bevarades förmodligen genom en mer formell 

memorering och tradering. Berättelser som var för sig kan ha haft olika bakgrund och betydelse 

infogades så småningom i ett övergripande sammanhang i evangelierna24.  

                                                      
19 Telford, 72-73.  
20 Edwards, 3-9 
21 Telford, 163.  
22 Mitternacht och Runesson, 211-212.  
23 France, 19.  
24 Mitternacht och Runesson, 190-195.  
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2.3 Fikonträdsberättelsen ur ett tolkningshistoriskt perspektiv  

Exegetiska metoder och perspektiv växlar och utvecklas hela tiden, särskilt under de senaste 

150 åren, vilket medför nya tolkningar. Många av 1800-talets exegeter utgick i sina 

evangelietolkningar från teologiska föreställningar om Jesus som en oklanderlig hjälte och 

moralisk förebild. Till berättelsen om förbannelsen av fikonträdet söktes ofta historisk-kritiska 

förklaringar, som att nyansen i de grekiska orden kanske kunde tolkas på något annat sätt, att 

det handlade om någon särskild sorts fikon eller kart, eller att det helt enkelt var fråga om 

traderingsfel25.  

 

Vidare behandlades evangelierna ofta som direkta återgivelser av faktiska historiska skeenden. 

Med ett sådant historiskt-rationellt perspektiv kunde fikonträdsberättelsen ses som en 

dramatiserad liknelse utförd av en historisk Jesus, varpå tolkningsfokus i första hand handlade 

om exakt vad som historiskt hände och vilka Jesu egna avsikter med handlingen kunde vara. 

Berättelsen tolkades i första hand moraliskt eller historiskt-symboliskt; Jesus var hungrig och 

förväntade sig säkert fikon, men trädet lurade honom med sin grönska26.   

 

Under det tidiga 1900-talet framlades nya formkritiska teorier om bibeltexternas tillkomst och 

tradering, vilket också fick genomgående betydelse för bibeltolkningen och för användandet av 

mer litterära analysmetoder. Evangelierna tolkas inte längre som historiska 

ögonvittnesskildringar nedtecknade av enkel redaktion, utan som avsiktliga sammansättningar 

av många olika stoff. Exegetiskt tolkningsfokus riktas mot frågor om fikonberättelsens 

funktion i Markusevangeliets berättelsestruktur, och både Markus- och Matteusevangeliet 

omprövas utifrån hänsyn till den samtida kulturella kontext där evangelisterna verkade. Under 

andra halvan av 1900-talet ökade intresset för Markusevangelisten som teolog och 

Markusevangeliets eskatologiska symbolik27, och nya tolkningar utgår till skillnad från tidigare 

från att Markusevangelisten både har egna avsikter och en skicklighet som berättare28.  

  

                                                      
25 Telford, 2-5.  
26 Telford, 6-9. 
27 Telford, 10-20.  
28 J.R Daniel Kirk, “Time for figs, Temple Destruction, and Houses of Prayer in Mark 11:12-25.” The 
Catholic Biblical Quarterly vol 74 (2012): 527.  
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3. Fikonträdsberättelsen i NT 

I kapitlet kommer jag först att redogöra för fikonträdsberättelsen så som den återges i NA28, 

perikoperna i Markus- och Matteusevangeliet.  

Därefter kommer jag att redogöra för hur perikoperna har tolkats i mitt urval av källor. Jag har 

delat upp genomgången av källmaterialet dels i historisk-kritisk analys, och dels litterär analys 

av respektive evangelietext.  

Kapitlet avslutas med en kort jämförelse mellan Markus- och Matteusevangelistens versioner 

av fikonträdsberättelsen.  

3.1 Fikonträdsberättelsen i Markusevangeliet 

Mark 11:12-14 

12:13:



14:

 

 

Egen översättning:  

12:Och nästa dag, när de kom gående från Betania, blev han (Jesus) hungrig. 13:Och då han på 

avstånd såg ett fikonträd med löv, gick han för att kanske finna någonting på det. Men när han 

kom till det fann han ingenting annat än löv, för det var inte tid för fikon. 14:I gengäld sade han 

till det: aldrig i evighet ska någon äta frukt från dig. Och lärjungarna hörde honom.  

 

I Markusevangeliet delas fikonträdsberättelsen av de mellanliggande verserna Mark 11:15-

19, en inskjuten berättelse om rensningen av templet. Verserna berättar om hur Jesus och 

hans lärjungar gick till templet i Jerusalem, där Jesus drev ut de som sålde och köpte. Jesus 

välte omkull borden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor, och 

han lät ingen bära något över tempelplatsen. Han undervisade och sade att det hus som 

skulle vara ett bönens hus för alla folk hade förvandlats till ett rövarnäste. Överstepräster 

och skriftlärda hörde honom, de var rädda för honom och ville undanröja honom, eftersom 

alla överväldigades av hans undervisning. Därefter lämnade Jesus och lärjungarna staden, 

och berättelsen om fikonträdet fortsätter:  
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Mark 11:20-25 

20:21:

22:

23:



24:

25:



  

 

Egen översättning:  

20:Och när de passerade förbi om morgonen, såg de att fikonträdet var förtvinat från rötterna. 

21:Och Petrus kom ihåg och han sade till Jesus: Rabbi, se fikonträdet som du förbannade är 

förtvinat. 22:Och Jesus svarade och sade till dem; tro på Gud. 23:Sannerligen säger jag er att om 

någon skulle säga till detta berg: lyft och kastas i havet, och han inte skulle tvivla i sitt hjärta, 

utan tro att det han säger ska ske, då ska det ske för honom. 24:Därför säger jag er detta; allt 

som ni ber om och begär, tro att ni har fått det, och det ska vara ert. 25:Och när ni står och ber, 

förlåt om ni har något emot någon, så att också er fader som är i himmelen ska förlåta er era 

överträdelser.  

 

Jag noterar att det är relativt få textkritiska komplikationer i de valda verserna.  

I handskriftstraderingen av verserna finns endast mindre avvikelser av låg signifikans för 

textens innebörd (de flesta i form av variationer i verbtempus och verbmodus från 

majuskelmanuskript)29.  

 

I en jämförelse mellan min egen översättning och standardöversättningar från Bibel 2000, 

Bibel 1917, New Revised Standard Version och New International Version, hittar jag mindre 

men inga signifikanta skillnader i betydelse. Ett exempel är att de engelska versionerna har valt 

att översätta aoristformen av verbet i vers 24 som perfekt, medan Bibel 2000 

översätter det till futurum. Detta är dock ingenting som pekats ut som viktigt för tolkningen av 

berättelsens betydelse i valda källor, och jag har själv valt att översätta som perfekt, så att 

aoristen betecknar något avslutat eller överblickbart.  

                                                      
29 NA28, 150-151; mindre avvikelser i exempelvis Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex 
Vaticanus, Codex Koridethianus och Codex Bezae Cantabrigensis.  
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3.2 Historisk-kritiska analyser av Markusevangeliets fikonträdsberättelse  

Som historisk-kritiska analyser har jag behandlat källmaterial som primärt berör text- och 

litterärkritiska aspekter, tradering, placering i evangelieberättelsen, liknande episoder i de 

andra evangelierna, samt gammaltestamentliga och historiska judiska eller hellenistiska 

referenser.  

 

Telford30 beskriver hur exegeter historiskt har fokuserat på vilken typ av fikon det grekiska 

ordet  egentligen avser, då det kan ha varit fråga om fikonkart eller olika varianter av 

fikonknopp och det därför skulle kunna vara rimligt att Jesus väntade sig frukt fastän säsongen 

var fel. Telford menar vidare att dagens exegeter har valt att fokusera mindre på betydelsen av 

 och mer på att hitta litteräranalytiska tolkningsnycklar till berättelsen.  

Edwards31 argumenterar dock fortfarande för att det är fikonkart (paggim) som avses med ordet 

i berättelsen, och att det inte alls vore orealistiskt att förvänta sig att finna paggim på ett 

fikonträd även om det inte var skördetid; det är inte orimligt att Jesus blir besviken.  

Nolland32 klargör att fikonträd i praktiken sällan har mogna fikon under den judiska påsktiden, 

då berättelsen utspelas, men att de flesta typer av fikonträd dock får sin kart innan det får löv, 

och att karten visst kan vara ätbar. 

 

I vissa handskriftstraditioner33 finns en vers 26 tillagd till fikonträdsberättelsen: 



 

Egen översättning: Men om ni inte förlåter, kommer inte heller er fader i himlen att förlåta era 

överträdelser. Vers 26 saknas dock i de flesta handskriftstraditioner, och det råder konsensus 

om att vers 26 är tillagd senare (troligen som en återgivelse av Matt 6:15, i syfte att 

harmonisera innehållet mellan de två evangelierna)34.  

 

Telford35 anser att även vers 25, ”Och när ni står där och ber…” är ett senare tillägg som inte 

skrivits av huvudredaktören Markusevangelisten utan av en skrivare, eftersom den språkligt 

passar bättre in i Matteusevangeliet och motsvarar liknande uttryck där (till exempel Matt 7:7-

                                                      
30 Telford, 2-10. 
31 Edwards, 339-340. 
32 Nolland 851-852.  
33 NA28, 151, till exempel Codex Alexandrinus och Codex Koridethianus. 
34 Tex Telford, 50, Evans, 194 och Edwards, 348. 
35 Telford, 51-54, 56-57. 
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8), men inte har något motstycke någon annanstans i Markusevangeliet. Syftet med vers 25 är 

troligen att lyfta verkan av tro och bön, och det kanske främsta argumentet för att det skulle 

röra sig om ett senare tillägg är att tro och bön inte passar särskilt väl med förbannelsen så som 

Markusevangelisten väljer att presentera den. Telford anser att även vers 24 ”Därför säger jag 

er detta…”, troligen är ett senare tillägg, då den liksom vers 25 inte passar särskilt väl in i 

Markusevangelistens återgivning av fikonträdsberättelsen, medan han menar att de föregående 

verserna 20-23 mer tydligt är Markusevangelistens egen redaktion.  

 

Hooker36 menar att de sista verserna om tro och bön i Markusevangeliets fikonträdsberättelse 

troligen är ett tillägg, och att det gjorts utifrån ordassociationer. Det symboliska förbannandet 

av trädet har egentligen lite att göra med tro och bön och förlåtelse, och fikonträdsberättelsen är 

i sig färdigberättad i det att Petrus konstaterar att trädet är dött. Det är dock möjligt att det är 

Markusevangelisten som gjort tilläggen, eller att de tillkommit senare i handskriftstraderingen.  

 

Evans37 tänker sig att en förklaring till vers 25 och möjligen vers 24 är att Markusevangelisten 

hittade fikonträdsberättelsen i samtida muntliga traditioner, och att den då i första hand var en 

mirakelberättelse som betonade Guds kraft och vikten av tro och av ömsesidig förlåtelse för att 

kunna ta emot Guds nåd. Markusevangelisten kan ha tagit den traditionella berättelsen och 

använt den för att rama in tempelberättelsen, vilket omvandlar den till en illustration av Jesus 

handlingar och undervisning vid rensningen av templet.  

 

Nolland38 tänker sig att det kan ha rört sig om ännu fler separata berättelser som 

Markusevangelisten vävt samman; fikonträdets förtvinande, kasta berg i havet, löftet om 

besvarade böner samt nödvändigheten av att förlåta kan ha varit fyra olika uttryck som 

cirkulerade i muntlig tradition.  

 

Wahlen39 och även Esler40 menar att fikonträdsberättelsens sammansättning mycket väl kan 

bero på att den ursprungliga muntliga berättelsen som Markusevangelisten valt att inkludera 

redan var utformad så. Esler framför tesen att fikonträdsberättelsen troligen uppkom i 

                                                      
36 Hooker, 269.  
37 Evans, 193-195 
38 Nolland, 850.  
39 Clinton Wahlen, “The temple in Mark and Contested Authority” Biblical Interpretation vol 15 (2007): 
257.  
40 Philip F. Esler, “The incident of the Withered Fig Tree in Mark 11: A New Source and Redactional 
Explanation.” Journal for the Study of the New Testament vol 28, no 1 (2005): 42-43, 47-48, 54-55, 58, 62, 67. 
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Jerusalem på 40-talet och att den belyser Jesus dagliga aktiviteter och hur centrala tro och bön 

var för livet och identiteten för de som följde Jesus. Berättelsens struktur, uppdelad på flera 

dagar, kan troligen ha kommit från den ursprungliga källan, stoff som handlar om att Jesus och 

hans lärjungar bodde hos någon utanför Jerusalem och kom och gick till staden. Ursprunget 

kan ha en etiologisk förklaring med lokal förankring: kanske stod det faktiskt ett dött träd på 

vägen in till Jerusalem som berättelsen knöts till. 

 

Telford41 redogör för placeringen fikonträdsberättelsen och hur kontexten i Markuskapitlen 

11.1 – 13.37 huvudsakligen handlar om templet, om Jesus’ handlingar och undervisning 

där och om hans sammanstötningar med företrädarna för den judiska religiösa överheten.  

Händelserna i Jerusalem berättas i ett förlopp av tre dagar, där Jesus rider in på en åsna och 

besöker templet den första dagen, förbannar trädet och rensar templet den andra dagen, och 

återvänder för att finna trädet dött den tredje dagen, varpå han beger sig till templet för att 

undervisa och svara på frågan om Jesu fullmakt.   

 

Kirk42 understryker hur Markusevangelisten i den mellanliggande rensningen av templet 

anger dubbla gammaltestamentliga referenser, både till ”ett bönens hus” (Mark 11:17 och 

Jesaja 56:7) och till ”rövarnäste” (Mark 11:17 och Jeremia 7:11). Tillsammans menar han 

att de gör berättelsen till en profetia om en kommande, framtida dom över templet. 

Fikonträdsberättelsen och klargörandet att det inte var säsong för fikon, med de avslutande 

orden om förlåtelse för överträdelser, blir tillsammans med de gammaltestamentliga 

referenserna till en profetia om att templet i dåvarande form skulle komma att förstöras, 

eftersom det ännu inte var rätt tid för Jesajas eskatologiska vision, och att templets 

funktion som en offerplats för att få syndernas förlåtelse missbrukats och spelat ut sin roll.  

Edwards43 och Evans44 påtalar hur fikonträdet ofta används av profeter i Gamla 

Testamentet som en symbol för dom (Jesaja 34:4, Jeremia 8:11-13 och 29:17, Hosea 2:12 

och 9:10, 16, Joel 1:7 och Mika 7:1).  

 

Telford45 redogör för hur fikonträdet i en bredare judisk tradition användes som en symbol för 

en gudfruktig och god människa, och menar att sökandet efter god frukt därför kan symbolisera 

                                                      
41 Telford, 39.  
42 Kirk, 509-527.  
43 Edwards, 340.  
44 Evans, 150.  
45 Telford, 161-163, 194-195.  
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Gud som söker efter sitt eget folk. Fikonträdet hade också en stark koppling till tvillingmotivet 

Guds välsignelse respektive Guds straff, och fikonträdet i berättelsen får därigenom en 

koppling till Israel som nation och folk. 

 

Även Hooker46 menar att fikonträdet är en naturlig symbol för Israel, som alltså 

misslyckats att känna igen sin Messias och som inte bär frukt när Jesus kommer för att leta 

efter den. Förbannelsen är genom sin placering kopplad till Jesus’ rensning av templet, 

men också till redogörelserna för Jesus’ identitet och auktoritet. Hooker tolkar utifrån 

ovanstående att det framförallt är prästerskapet och de judiska ledarna (Sanhedrin) och 

deras ekonomiska vinning som Jesus attackerar i fikonträdsberättelsen. 

 

Tuckett47 anser att fikonträdet placerat tillsammans med rensningen av templet ger 

fikonträdsförbannelsen en symbolisk betydelse, men att också själva tempelrensningen i 

kontexten av fikonträdet kan få en symbolisk betydelse som en faktisk förbannelse över 

templet - och möjligen över hela Israel, i det att Jesus under rensningen påtalar att templet 

borde vara ett bönens hus för alla folk eller nationer.  

 

Hartman48 understryker liksom ovanstående att den första delen av fikonträdsberättelsen 

måste tolkas symboliskt, i det att det rör sig om ett fikonträd som liksom templet såg 

mycket prunkande och lovande ut men egentligen inte innehöll något. Den andra delen av 

berättelsen – undervisningen om tro och bön – förklarar för lärjungarna att det är tron som 

är basen för gudsförhållandet, och att gudstron inte kan skiljas från förhållandet till 

medmänniskan.  

 

Wahlen49 hänvisar till gammaltestamentliga referenser (Höga visan 7:7-8 och 2:3, Psaltaren 

1:3; 52:8; 92;12; Jesaja 61:3; Jeremia 17:8, med flera) där träd används som en metafor för 

människor. Förbannelsen över fikonträdet kan således tolkas som en förbannelse över 

människor – enligt Wahlen den judiska tempeleliten och hur de använde templet.  

 

                                                      
46 Hooker, 261-262.  
47 Tuckett, 909. 
48 Hartman, 428-429.  
49 Wahlen 261-262.  
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Miquel50 hänvisar till parallella berättelser i äldre judiska traditioner, som understryker hur det 

träd som sköts om och älskas men inte vill ge någonting i gengäld anses svika sin ägare: ägaren 

förtjänar lön för mödan efter den omsorg han gett. Hon pekar också på hur den tredje 

synoptikern Lukasevangelisten inte använder fikonträdsberättelsen, men istället återger en 

liknande berättelse (Luk 13:6-9) om ett fikonträd som inte bär frukt, och som ägaren därför vill 

hugga ned och ta bort. Trädgårdsmästaren ber då ägaren om att ge trädet en chans till; 

trädgårdsmästaren lovar att gräva och gödsla för att se om trädet ändå inte kan bära frukt.  

Telford51 menar att Lukasevangelisten förmodligen återger sin mildare liknelse eftersom den 

ger trädet, i betydelsen Israel, en andra chans att bära frukt.  

 

Telford52 redogör vidare för hur uttrycket ”att flytta berg” kommer från en lång judisk rabbinsk 

tradition, där rabbiner som var erkänt skickliga på att lösa svåra exegetiska problem fick 

epitetet ”uprooters of mountains”, ett talesätt för att göra det omöjliga eller otroliga. Det rör sig 

troligen om ett uttryck eller talesätt som förekom i den tidigt kristna perioden.  

Uttrycket ”att flytta berg” återfinns i både Markus-, Matteus- och Lukasevangeliet, men med 

olika kontext. Att med tro flytta bort ett berg återges också i Matt 17:20, och att med tro rycka 

upp något och kasta det i havet finns som motiv i Lukas 17:6, men då i form av ett 

mullbärsträd.  

Telford menar att berget i Markusevangeliets fikonträdsberättelse troligen är en symbol för 

tempelberget och tempelsystemet, men Esler53 ifrågasätter en sådan tolkning och anser den 

långsökt.   

3.3 Litterära analyser av Markusevangeliets fikonträdsberättelse  

Som litterära analyser har jag behandlat material som primärt berör evangelistens förmodade 

avsikt och teologi, berättargrepp och intrig, samt antaganden om hur texten kan ha utformats 

med hänsyn till de avsedda mottagarnas sociala och kulturella villkor och förutsättningar.   

 

Edwards54 beskriver hur Markusevangelisten avsiktligt delat upp fikonträdsberättelsen i två 

delar, med en inskjuten berättelse om tempelrensningen i mitten, som en typ av varvning i 

berättelsestrukturen som har kommit att kallas ”sandwichteknik”. Edwards förklarar att 

                                                      
50 Miquel, 147.  
51 Telford, 239. 
52 Telford, 95, 104, 110.  
53 Esler, 51.  
54 Edwards, 11, 339.  
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”fikonträdssandwichen” fungerar som en A-B-A-sekvens (Jesus förbannar fikonträdet, 

rensar templet, och därefter konstateras trädet förtvinat), där mittensekvensen om 

tempelrensningen är avsedd som en teologisk tolkningsnyckel.   

 

Wahlen55 ser Markusevangeliets kapitel 11 i sig som en större ”sandwich”, en växling 

mellan fokus dels på Jesus’ auktoritet (kapitlet börjar med hans inridande i Jerusalem, 

kulminerar i tempelrensningen och avslutas med dispyten om hans auktoritet i templet) och 

dels fokus på undervisning och bön, som avsiktligt lyfts in i kapitlet just genom 

fikonträdsberättelsen. Den yttre berättelsen (templet och Jesus’ auktoritet) utgör en 

tolkningsram för den inre (Jesus’ undervisning om tro och bön), och det kryptiska 

uttalandet om att det inte var tid för fikon (Mark 11:13) indikerar att berättelsen ska tolkas 

just symboliskt; Jesus återupprättar templets sanna syfte som ett bönehus för alla folk.  

Även Telford56 anser att ”sandwichstrukturen” i Markusevangeliet handlar om ett medvetet 

litterärt grepp med ett bakomliggande teologiskt syfte.  

 

Ouellette57 menar att det visserligen rör sig om sektioner som är varvade i avsikten att 

belysa och tolka varandra, men tänker att funktionen av sammanvävningen av 

fikonträdsberättelsen och tempelrensningen i Markusevangeliet inte primärt är teologisk, 

utan att det framförallt handlar om att underlätta minne och hågkomst och bygga upp 

spänning, eftersom mottagarna i första hand hörde berättelsen, inte läste den. Hon utgår 

nämligen ifrån att de avsedda mottagarna inte utgjordes av en särskilt läskunnig publik. 

Hon ser en möjlig fyrstegskonstruktion, A-B-A-B, där sekvenserna börjar med att Jesus 

besöker templet, förbannar trädet, återvänder till templet, och trädet sedan är dött.  

 

Det råder delade meningar om i vilken kontext som Markusevangeliet kom till (se 2.2), och 

därför också om vilken avsedd målgrupp Markusevangelisten egentligen skrev för och riktade 

sig till. Edwards58 menar att evangeliet troligen är författat i Rom omkring år 65 och att syftet 

är att porträttera Jesus Kristus för kristna romare, under en tid av förföljelse (Nero). Mottagarna 

var hedningar (icke-judar) i allmänhet, och romerska hedningar i synnerhet, som inte var 

särskilt väl insatta i judiska traditioner, varför Markusevangelisten ofta förklarar 

                                                      
55 Wahlen, 248, 258-260.  
56 Telford, 21.  
57 Ouellette, 46-52.  
58 Edwards, 10-15, 339-347.  
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gammaltestamentliga referenser. Grundläggande teman i evangeliet är betoningen av Jesus’ 

auktoritet, som kommer ur hans gudomliga status: Markusevangeliets Jesus är Guds son. 

Fikonträdsberättelsen är avsedd av evangelisten som en dramatiserade liknelse av templets slut, 

där Jesus ersätter templet som Israels kärna genom sitt slutgiltiga offer.  

 

Ouellette59 menar att Markusevangeliets primära mottagare troligen var bönder från Syrien 

eller Galileen, från en lantlig jordbrukarmiljö. De var antagligen fattiga och levde under svåra 

omständigheter för att klara sin försörjning och de tunga skatter som låg på bönderna, och de 

flesta kunde troligen inte läsa. Evangelistens sammansättning av berättelsen handlar därför inte 

primärt om teologiska resonemang eller textåtergivningar från gammaltestamentliga skrifter, 

eftersom de avsedda mottagarna saknade kognitiva verktyg för att göra den sortens analys av 

texten. Intrigen är avsedd för en muntlig tradering och fungerar därför annorlunda; 

Markusevangeliets upplägg är varken linjärt eller kausalt, till skillnad från texter som är 

avsedda att läsas. Markusevangeliet innehåller tre huvudintriger, som alla tre handlar om 

konflikt: Jesus’ konflikt med icke-mänskliga krafter, Jesus’ konflikt med sina lärjungar och 

Jesus’ konflikt med myndigheter. Borden som Jesus välte i templet, för de som växlade pengar, 

fungerade troligen som ett slags banker där judiska bönder tvingades låna och sätta egendom i 

pant för att få råd att betala tempelskatten. De möjliggjorde därmed att tempeleliten övertog 

böndernas egendom, en typ av stöld som gjorde de rika rikare på bekostnad av de redan fattiga. 

På samma sätt tog duvförsäljarna ut ockerpriser av de som är fattiga, eftersom duvoffer gjordes 

av de som inte hade råd att offra får eller större boskap. Även duvförsäljarna försörjde sig 

därmed på bekostnad av de som redan var utblottade. Tempelrensningen och fikonträdet 

illustrerar därför varandra: Jesus’ förbannande av trädet är ett förbannande av ett större hot, 

nämligen den hunger som är ett resultat av hur tempelsystemet centraliserat landägandet och 

arbetsfördelningen och utarmat bönderna. Templet var förmodligen redan förstört (år 70) när 

åhörarna mottog Markusevangeliet, men händelserna var ändå relevanta för dem eftersom de 

fortfarande led svårt av det ekonomiska system som gynnats av tempelaristokratin och som lett 

till utarmning av folket. Markusevangeliets budskap handlar huvudsakligen om att för ett enat 

gudsrike måste människor ha goda relationer med varandra; förtryckandet av fattiga har ingen 

plats i Guds rike. 

 

                                                      
59 Ouellette, 13, 19-20, 28-29, 34-37, 47-53, 59-68, 74-78, 104, 107.  
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Miquels60 tolkning bygger på antagandet att Markusevangeliet är riktat till en grupp av kristna i 

Palestina som fortfarande är underkastade och mycket rädda för en judisk elit, alternativt en 

grupp i Rom som var rädda för förföljelse från judar i diaspora. Hon menar att 

Markusevangelistens redogörelse för Jesus’ ord mot fikonträdet är ett exempel på en förtäckt 

diskurs riktad till en insatt grupp av läsare. Budskapet är avsiktligt dolt för att skydda 

mottagarna; det rör sig om fientlig kritik riktad mot den grupp som utövade makt i templet. 

Berättelsen handlar inte om att Jesus uttalar en faktisk förbannelse eller utför ett mirakel – i 

sådana fall kunde Jesus redan ha rivit templet, inte bara dödat ett träd - utan evangelistens 

primära syfte är att rikta och sprida fientlig kritik och dolda uppmaningar att agera mot den 

grupp av människor som utövade makt i templet. 

 

Telford61 antar, liksom Ouellette, att Markusevangeliet kan ha satts samman efter att templets 

revs år 70; i läsarnas eller mottagarnas värld har tempelkulten troligen redan gått i graven. 

Berättelserna får därför en stark eskatologisk klang för mottagarna, som en förutsägelse av 

templets öde. Telford menar att Markusevangeliets åhörare mycket väl förstod symboliken av 

fikonträd från den gammaltestamentliga traditionen och att de därför kunde förstå och dra 

slutsatsen att Jesus’ förbannelse över fikonträdet hängde samman med en symbolisk dom över 

Jerusalem. Det står klart för de tänkta mottagarna att det är Israels tempel och dess kult som 

blivit utmanade.  

 

Wahlen62 gör tolkningen att tempelrensningen och frågorna runt Jesus’ auktoritet förtydligar ett 

av Markusevangelistens viktigaste budskap; tiden för det messianska fullkomnandet är inne, 

för både judar och hedningar. Jesus är Sonen som med gudomlig auktoritet öppnar vägen, och 

hans undervisning och roll som lärare är också ett viktigt grundtema i Markusevangeliet. 

Fikonträdsberättelsen finns inskjuten mitt i redogörelserna om Jesus’ auktoritet, just som en 

återgivning av Jesus’ undervisning om bönen. Wahlen resonerar vidare att bön och förbannelse 

respektive förbannelse och magi troligen inte var särskilt väsensskilda för den antika åhöraren. 

En förbannelse var helt enkelt en negativ form av bön: skillnaden var i stort sett den önskade 

utkomsten.  

 

                                                      
60 Miquel, 145-153.  
61 Telford, 57-59, 136, 162-163.  
62 Wahlen, 250-252, 256, 258.  
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Esler63 ifrågasätter att fikonträdsberättelsen alls ska tolkas symboliskt med koppling till Israel 

och menar att den i stället handlar om de tre delarna i Jesus’ undervisning: vikten av tro, 

bönens kraft, och för det tredje, rätt sätt att be. Esler resonerar att Markusevangelisten vore en 

inkompetent kommunikatör om han valt att gömma den mening han avsett att förmedla; 

förutsägelser om templets fall görs till exempel i kapitel 13, och då betydligt mer explicit. Tro 

och bön centrala i Markusevangeliet, och undervisningen är mycket viktig för identiteten för de 

som följer Jesus. 

3.4 Fikonträdsberättelsen i Matteusevangeliet 

Matt 21:18-22 

18:19:





20:

21:



22:

  

 

Egen översättning:  

18:När han återvände in till staden på morgonen blev han hungrig. 19:Och han fick syn på ett 

ensamt fikonträd längs vägen och gick fram till det och fann ingenting annat på det än bara löv, 

och han sade till det: aldrig i evighet ska det hända att du bär frukt. Och genast förtvinade 

fikonträdet. 20:Och lärjungarna såg det och förundrades och sade: hur kunde trädet förtvina så 

snart? 21:Jesus svarade och sade till dem: sannerligen säger jag er, om ni har tro och inte tvivlar 

så kan ni göra inte bara detta mot fikonträdet, utan om ni också skulle säga till det här berget 

”lyfts upp och kastas i havet” så kommer det hända. 22:Och allt som ni med tro ber om i bön ska 

ni få.  

 

Jag noterar att det är relativt få textkritiska komplikationer i de valda verserna.  

                                                      
63 Esler, 44-45, 49-50, 60-61.  
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I handskriftstraderingen av verserna finns endast mindre avvikelser av låg eller ingen 

signifikans för textens innebörd (de flesta i form av variationer i verbtempus och verbmodus 

från majuskelmanuskript)64.  

 

I en jämförelse mellan min egen översättning och standardöversättningar från Bibel 2000, 

Bibel 1917, New Revised Standard Version och New International Version, hittar jag flera 

mindre men inga signifikanta skillnader. Den kanske tydligaste skillnaden är att ingen av 

versionerna har valt att översätta i vers 18 som ”ett ensamt fikonträd”, men det har 

jag (se Frances kommentar om detta nedan). Ett annat exempel är att översättningarna av 

Jesus’ exakta ord mot trädet i vers 19 skiljer sig något åt i alla fyra översättningar, men inte på 

något sätt som jag uppfattar som betydelsebärande eller som tas upp som avgörande för 

tolkningen av berättelsens betydelse i valda källor.  

3.5 Historisk-kritiska analyser av Matteusevangeliets fikonsträdsberättelse  

Som historisk-kritiska analyser har jag behandlat källmaterial som primärt berör text- och 

litterärkritiska aspekter, tradering, placering i evangelieberättelsen, liknande episoder i de 

andra evangelierna, samt gammaltestamentliga och historiska judiska eller hellenistiska 

referenser.  

 

France65 poängterar hur det i Matteusevangeliet framgår att det rör sig om ett ensamt fikonträd 

(),möjligen i betydelsen att det var ett fikonträd som var annorlunda från andra 

träd. Vanligtvis har ett fikonträd som fått löv också början till kart eller frukt, men det aktuella 

trädet ger med bladverket sken av att ha frukt som det sedan bevisligen inte har.  

Orden mot trädet utformas som en önskan, precis som vid Jesus’ andra handlingar av helande 

eller exorcism i Matteusevangeliet (se till exempel Matt 8:13 och 32, 9:6 och 22 och 29, 15:28) 

och får också omedelbar effekt: trädet dör genast.  

France understryker också den kollektiva formuleringen i Jesus’ ord om tro och bön – om ni 

har tro () och om ni skulle säga () - som antyder att löftet om bönens 

makt görs till ett förenat bönekollektiv, snarare än till individer med privata intressen.  

 

                                                      
64 NA28, 69; mindre avvikelser i exempelvis Codex Sinaiticus, Codex Ephraemi Rescriptus och Codex 
Vaticanus.  
65 France, 794-795. 
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Allison66 menar att redogörelsen för att det rör sig om ett träd vid vägen () visar 

att det var ett vilt träd; Jesus förbannar således ingen annans egendom, utan dödar trädet som 

en profetisk handling mot prästerskapet i Jerusalems tempel.  

 

Telford och Nolland67resonerar kring att Matteusevangelisten tagit materialet från 

Markusevangeliet men presenterat det i förkortad, renodlad och förtydligad form. Placeringen 

av berättelsen är liknande, men inte helt densamma; berättelsen är inte delad av 

tempelrensningen så som i Markusevangeliet. Matteusevangeliet återger hur Jesus rider in i 

Jerusalem och därefter utför tempelrensningen, men i samband med detta helar han också 

blinda och lytta i templet. Morgonen därpå inträffar händelsen med fikonträdet - i form av 

förbannelsen och trädets omedelbara död – varefter Jesus tar sig tillbaka till templet för att 

undervisa och besvara frågan om Jesus’ fullmakt.  

 

Hagner68 menar att Matteusevangeliets version av fikonträdsberättelsen – trots att 

Matteusevangelisten inte delar den med tempelrensningen mitt i så som Markusevangelisten 

gör – ändå har två separata delar; dels det profetiska förbannandet av fikonträdet och dess 

påföljande död, och dels diskussionen om tro och löftet till lärjungarna om att de inte själva ska 

vara maktlösa eller fruktlösa. Miraklet har ingenting med Jesus’ hunger att göra, utan handlar 

om att trädet förbannas för sin fruktlöshet, vilket ska förstås som en profetisk handling mot 

Israel. Därefter följer talet om bönens makt, som alltså inte har direkt med profetian mot Israel 

att göra, utan primärt är en undervisning till lärjungarna.  

 

France69 pekar på hur Jesus’ ord i Matteusevangelistens version påminner om profetiska 

visioner, placerade i kontexten av Jerusalem och templet. Han hänvisar som exempel till 

liknande ”bisarra” episoder i de gammaltestamentliga profetberättelserna (tex Jesaja 20, 

Jeremia 27-28, Hesekiel 3:1-3, 24-15-24 och Hosea 1:2-3), där syftet med det märkliga eller 

avvikande är att dra uppmärksamheten till det symboliska i budskapet.  

France resonerar vidare att frukt i Matteusevangeliet genomgående används som en metafor för 

den sortens beteende som Gud efterfrågar av sitt folk (Matt 3:8, 10, 7:16-20, 12:33, 13:8 och 

13:32-43), och att fikonträdet ofta används av de gammaltestamentliga profeterna som en 

                                                      
66Allison, 872. 
67 Nolland, 850 och Telford, 238-239.  
68 Hagner, Vol 33A, (introduction) li-liii och Vol 33B, 605-606. 
69 France, 791-793. 
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symbol både för Guds välsignelse respektive Guds straff (se också 3.2). En tydlig koppling 

finns i Mika 7:1-6, där profeten beskriver korruptionen i Juda i termer av brist på färska fikon 

för sin hunger. Sammantaget illustrerar fikonträdsberättelsen – placerad i kontexten av intåget i 

Jerusalem och handlingarna i templet - Jesus’ auktoritet över templet och dess kommande 

framtida dom. 

 

Nolland70 kommenterar att fastän fikonträd knappast är ett kodord för Israel så är det med 

hänvisning till exempelvis Mika 7:1 och Hosea 9:16 inget tvivel om att fikonträdsberättelsen 

handlar om dom över det fruktlösa Israel.  

 

De undervisande orden om tro och bön i vers 21-22 är mycket lika de i Matt 17:20, som också 

innehåller uttrycket om att flytta berg. Både Nolland71 och France72 tolkar berget i 

fikonträdsberättelsen som att Jesus åsyftar Olivberget - med en hänvisning till Sakarja 14:4 - 

som ska flyttas eller rämna för att skapa en flyktväg från Jerusalem, medan Hagner73 hävdar att 

det handlar om ett ordspråk eller ett talesätt, som inte ska tolkas som något särskilt berg (se 

även 3.2).  

3.6 Litterära analyser av Matteusevangeliets fikonträdsberättelse 

Som litterära analyser har jag behandlat material som primärt berör evangelistens förmodade 

avsikt och teologi, berättargrepp och intrig, samt antaganden om hur texten kan ha utformats 

med hänsyn till de avsedda mottagarnas sociala och kulturella villkor och förutsättningar.   

 

Telford74 påtalar hur Matteusevangelisten, liksom Markusevangelisten, inte bara är en samlare 

och redaktör, utan också en aktiv tolkare av materialet. Hagner75 pekar till exempel på hur 

Matteusevangeliet innehåller mer än sextio gammaltestamentliga citat eller uppenbara 

referenser, som är inflätade i strukturen med medveten avsikt att illustrera hur Jesus är ett 

fullkomnande av judiska profetior och Guds plan. Allison76 menar dock att det är svårt att 

utröna någon särskild systematisk teologi bakom Matteusevangeliet, då det mesta av den är 

                                                      
70 Nolland, 852.  
71 Nolland, 854 
72 France, 795. 
73 Hagner, Vol 33B, 606. 
74 Telford, 73.  
75 Hagner, Vol 33A, (introduction) liv-lvi. 
76 Allison, 846-847.  
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implicit, men att evangelistens bakomliggande syfte troligen är att skriva ned och bevara den 

Jesustradition han själv tagit emot.  

 

Angående textens utformning med hänsyn till den avsedda målgruppens sociala och kulturella 

villkor resonerar France77 att Matteusevangeliet förmodligen skrevs i Syrien eller möjligen i 

Palestina, i ett större judiskt-kristet samhälle efter att Jerusalems tempel hade förstörts. 

Uppdelningen i judar, jude-kristna och kristna var förmodligen inte någon snabb eller renodlad 

process, och Matteusevangelistens stil präglas därför både av judisk gammaltestamentlig 

tradition och av behovet av att understryka att Jesus är Messias inte bara för judarna, utan för 

alla folk; mottagarna var således troligen både jude-kristna och kristna.  

 

Allison78 menar att Matteusevangelisten är tydligt judisk i sin stil men att evangeliet är skrivet 

under en tid med spänningar mellan kristna och fariséer. Tiden efter templets förstörelse år 70 

medförde troligen en stärkt opposition bland fariséerna, för att bevara judiska traditioner. 

Matteusevangelistens grupp var troligen fortfarande nyligen separerade från det judiska 

sammanhanget, varför det blev viktigt att klargöra kristna traditioner och seder. Trots 

spänningar lyfter dock Matteusevangeliet vikten av kärlek och fred mer än någon annat känt 

antikt dokument, och evangeliet har en tydligt ekumenisk karaktär i syfte att innefatta både 

judekristna och hednakristna i Matteusevangelistens kyrka. Fikonträdsberättelsen kan ses som 

en profetisk dom över det gamla bönestället och ett löfte om bönens makt även utan en helig 

tempelplats; detta var nämligen särskilt viktigt för Matteusevangelistens anhängare, som hade 

bytt judisk tempeldyrkan mot det kristna bönesammanhanget.  

 

Saldarini79 tolkar att fikonträdsförbannelsen troligen är avsedd som kritik mot Jesus’ 

motståndare som missleder Israel, men menar att Matteusevangelisten till skillnad från 

Markusevangelisten avsiktligt slätar ut berättelsen till en lärande berättelse om tro, bön och 

mirakel. Den förlorar därför mycket av den tydliga symbolik som finns i Markusevangelistens 

version. 

 

                                                      
77 France, 15-18.  
78 Allison, 845, 872.  
79 Saldarini, 1046. 
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Medan France80 menar att kontexten av templet och fullmakten skapar en så tydlig 

tolkningsnyckel att den troligen var uppenbar för den insatta samtida läsaren som en symbol 

för den dom som ska komma över Jerusalem, pekar Telford81 istället på hur förbannelsen av 

trädet och den följande undervisningen om bönen och trons makt får utgöra den huvudsakliga 

delen av berättelsen i Matteusevangeliets version. Telford menar att detta antyder att 

Matteusevangelisten medvetet valt att redigera om Markusevangelistens tempel-symboliska 

version av fikonträdsberättelsen, så att den istället primärt blir till en mirakelberättelse och en 

instruktion för tro och bön. Telford menar att Matteusevangelisten har kristologiska och 

ecklesiastiska motiv till detta; att evangelistens avsikt primärt är en instruktion för den tidiga 

kyrkan.  

3.7 Jämförelse av berättelsen i Markus- och Matteusevangeliet 

Ordningsstrukturen är mycket lika i Markus- och Matteusevangeliet, men fikonträdsberättelsen 

är något olika placerad. Markusevangeliets berättelse om Jesus’ vistelse i Jerusalem sträcker 

sig över tre dagar, varav fikonträdsberättelsen sträcker sig över två av dem, med 

tempelrensningen emellan. I Matteusevangelistens redogörelse är materialet omarrangerat så 

att tempelrensningen sker genast efter intåget i Jerusalem på den första dagen, och på den andra 

förbannas fikonträdet, varefter det dör omedelbart.  

 

I Matteusevangeliet har flera detaljer lagts till; till exempel att det är tidigt som Jesus och 

lärjungarna kommer gående, () de är på väg tillbaka till staden 

() och det rör sig om ett ensamt fikonträd () vid sidan av 

vägen (). Samtidigt har berättelsen framförallt kortats ned och information har 

tagits bort eller redigerats, som till exempel att det inte var tid för fikon, och att det är Petrus 

som kommenterar förbannelsen; Petrus’ tilltal till Jesus som rabbi och hans kommentar om 

iakttagelsen att trädet är dött är utbytt mot en fråga från lärjungarna som undrar hur trädet 

kunde förtvina så snart. Förbannelsen, att ingen ska äta frukt från trädet, förmildras till att 

trädet inte ska bära frukt.  



Evans82 menar att legenden eller mirakelberättelsen kanske var obekväm eller svårhanterlig för 

de senare synoptikerna; Matteusevangelisten har tydligt slätat ut Markusevangelistens 

                                                      
80 France, 792-793. 
81 Telford, 79-84.  
82 Evans, 149-150.  
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återgivning till en mer lättsmält form. På samma sätt noterar han att den tredje synoptikern 

Lukasevangelisten valt att gå steget längre och helt utesluta berättelsen, genom att ersätta den 

med en annan berättelse om fikonträd (Lukas 13:6-9), möjligen för att han fann den berättelse 

som återges i Markusevangeliet inkonsekvent med Jesus’ person och lära.  

 

Även Telford83 resonerar att synoptikerna valt olika förhållningssätt till berättelsen, i det att 

Markusevangelisten satt in den i ett teologiskt sammanhang, medan Matteusevangelisten valt 

att rensa bort mycket av de detaljer som gör att berättelsen kan tolkas symboliskt (till exempel 

att det inte var tid för fikon) och förstärkt andra (att trädet dör omedelbart, för att förstärka 

mirakeldimensionen). Han noterar även att den kontextuella inramningen av berättelsen är 

annorlunda; i Matteusevangeliet utför Jesus förutom tempelrensningen också mirakel och 

helanden i templet genom att bota blinda och lytta (Matt 21:14-16), vilket ytterligare förstärker 

mirakeldimensionen. Vidare menar han att evangelisterna har olika sätt att porträttera 

lärjungarna - i Markusevangeliet återkommer lärjungarnas svårigheter att tro och förstå vem 

Jesus verkligen är, medan Matteusevangeliets lärjungar snarare är förebilder för kristna troende 

- vilket i kontexten gör Matteusevangeliets version av fikonträdsberättelsen till en instruerande 

aforism för den tidiga kyrkan snarare än en dom eller profetia. Telford pekar också på hur 

Markusevangelistens sätt att återge fikonträdsberättelsen tillskriver mer mening till själva 

trädet, förbannelsen och vittrandet, medan Matteusevangelisten skalar bort de detaljer som kan 

tolkas symboliskt och därigenom istället flyttar fokus från fikonträdets symbolik över till 

Jesus’ mirakelhandlingar och undervisning.  

 

4. Att döda ett fikonträd – varför då?  

Kapitel fyra utgör resultatkapitlet, där jag utifrån min analys av källmaterialet sammanfattar 

olika möjliga tolkningar av fikonträdsberättelsen. Det är indelat utefter de huvudsakliga 

tolkningsteman jag tycker mig ha sett.  

Jag avslutar kapitlet med en sammanfattande resultatdiskussion, samt en egen reflektion med 

förslag till fortsatt tolkning.  

                                                      
83 Telford 73-76, 80-84, 238-239.  
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4.1 Döda fikonträd – som en symbolisk profetia om dom  

Edwards84 anser att Markusevangelistens ”sandwichteknik” visar att liknelsen handlar om 

templet. Trädet hade blad och borde ha burit frukt. Det otrogna fikonträdets öde symboliserar 

Guds dom över det ofruktsamma templet; liknelsen är en dramatisering av templets slut och det 

messianska budskapet att det nu är Jesus som är centrum för tron.  

 

Kirk85 understryker hur Markusevangelistens invävning av gammaltestamentliga referenser 

i tempelrensningen tillsammans med fikonträdsberättelsen blir en tydlig tolkningsnyckel 

till att förstå berättelsen som en profetia om templet. Tiden för Jesajas eskatologiska vision 

var ännu inte inne, och templet i sin dåvarande form skulle därför komma att förstöras; 

dess funktion som offerplats hade missbrukats och spelat ut sin roll.  

 

Hooker86 menar att det i första hand är prästerskapet och de judiska ledarna (Sanhedrin) och 

deras ekonomiska vinning som Jesus attackerar i Markusevangeliet, men att 

fikonträdsberättelsen och tempelrensningen ska tolkas som profetiska handlingar, som 

symboliserar gudomlig dom över Israel, som inte förmått att bära frukt eller känna igen 

Messias.  

 

Hartman87 menar att Markusevangeliets fikonträdsberättelse måste tolkas symboliskt och 

kopplat till templet som ser prunkande ut men inte bär frukt, och att den andra delen av 

berättelsen – undervisningen om tro och bön – förklarar att det är tron och inte templet som är 

basen för gudsförhållandet. 

 

Wahlen88 tänker sig att Markusevangeliets budskap visserligen handlar om att den messianska 

tiden nu är inne och att själva förbannelsen kan tolkas som en förbannelse över den judiska 

tempeleliten, men att fikonträdsberättelsen också lyfter betydelsen av tro och bön. En 

förbannelse kan också vara en typ av bön.  

 

                                                      
84 Edwards, 339-347 
85 Kirk, 509-527.  
86 Hooker, 263-266.  
87 Hartman, 428-429. 
88 Wahlen, 250-252, 256, 258, 261-262.  



 
 

 
30 

 

Tuckett89 tänker sig att fikonträdsberättelsen i Markusevangeliet där den varvas med 

rensningen av templet gör att både Jesus’ ord mot trädet och hans rensning av templet skulle 

kunna ses som förbannelser, över templet och möjligen över hela Israel.  

 

Telford90 menar att Markusevangelisten avsiktligt vävt ihop Jesus’ förbannelse av fikonträdet 

med tempelrensningen, som en symbolisk dom över Jerusalem. Fikonträdsberättelsen har en 

eskatologisk klang, som förutsäger templets öde; templet och tempelkulten har spelat ut sin 

roll. Berget som ska kastas symboliserar troligen tempelberget och tempelsystemet.  

Telford menar vidare att Matteusevangelisten har använt samma berättelse men har redigerat 

den i avsikt att ge den en annan primär betydelse, som en undervisning om tro och bön. 

 

Saldarini91 tolkar fikonträdsberättelsen i Markusevangeliet som en tydligt symbolisk och 

profetisk handling, som Matteusevangelisten visserligen bibehåller i sin version, men som han 

slätar ut betänkligt och delvis gör om till en undervisande berättelse om tro, bön och mirakel. 

Den antyder kritik mot Jesus’ motståndare som missleder Israel, men saknar den tydliga 

symboliken i Markusevangelistens version. 

 

Evans92 tänker sig att fikonträdsberättelsen fanns och cirkulerade vid tiden för evangeliernas 

tillkomst och att den i första hand var en mirakelberättelse som betonade Guds kraft, men att 

Markusevangelisten tog den och använde den som en symbolisk illustration av Jesus’ 

handlingar i templet. Legenden var troligen obekväm eller svårhanterlig för de följande 

synoptikerna, och Matteusevangelisten har därför valt att släta ut den och ge den en mer 

lättsmält form.  

 

Allison93 menar att Matteusevangelistens version - precis som förlagan i Markusevangeliet - 

primärt ska tolkas som en profetisk dom över templet, men också som ett löfte om bönens 

makt, även utan tempelplatsen. Detta är särskilt viktigt för Matteusevangelistens anhängare, 

som har bytt templet mot kyrkan.  

 

                                                      
89 Tuckett, 909. 
90 Telford, 57-59, 79-84, 110, 136, 162-163. 
91 Saldarini, 1046. 
92 Evans, 149-150, 193-195.  
93 Allison, 872. 
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Nolland94 anser att Matteusevangelisten med fikonträdsberättelsen illustrerar en symbolisk 

dom över det fruktlösa Israel. Berget som ska kastas åsyftar gammaltestamentliga referenser 

till Olivberget. 

 

Hagner95 ser att fikonträdsberättelsen i Matteusevangeliet är delad, trots att ingen 

mellanliggande passage skjutits in som i Markusevangeliet. I sin kontext utgör själva 

förbannandet av fikonträdet en agerad liknelse av dom över Israel. Verserna om bönens makt 

handlar däremot om undervisning om tro och bön till lärjungarna. Berget som ska kastas är ett 

talesätt, som inte ska tolkas bokstavligt. 

 

France96 kommenterar Matteusevangeliet och anser att templet, fullmakten och fikonträdet 

utgör en tydlig och uppenbar tolkningsnyckel; det handlar om en symbol för den dom som ska 

komma över Jerusalem. Fikonträdet hade blad och borde ha burit någon form av frukt. 

Samtidigt poängterar Matteusevangelisten mirakeldimensionen i Jesus’ handlande när trädet 

förbannas och dör omedelbart. Berget som ska kastas åsyftar gammaltestamentliga referenser 

till Olivberget.  

 

Sammanfattningsvis är det ett övervägande antal av källorna som utifrån både historisk-kritiska 

och litterära analyser av fikonträdsberättelsen drar slutsatsen att den ska tolkas symboliskt och 

att både Markus- och Matteusevangelisterna primärt har avsett den som en profetia om dom. 

Flera av källorna poängterar att berättelsen primärt är en profetisk dom, men att 

Matteusevangelistens reviderade version också betonar mirakel, tro och bön. 

 

Det finns en del mindre variationer i tolkningarna, till exempel vad gäller profetians 

omfattning. De flesta kopplar den till templet och tempelsystemet, men några gör kopplingar 

till hela Israel och dess oförmåga att känna igen Messias, och andra till prästerskapets och de 

judiska ledarnas ogudaktiga maktutövning och utnyttjande av tempelresurserna. Det råder 

också viss variation i synen på profetians uppfyllelse; om berättelsen handlar om förutsägandet 

om en kommande dom eftersom tiden för fullkomnandet ännu inte är inne, eller om den 

signalerar att den messianska tiden nu faktiskt är här. Det går också att tolka komponenterna i 

historien mer eller mindre bokstavligt, till exempel om berget som ska kastas som 

                                                      
94 Nolland, 852-854. 
95 Hagner, Vol 33 B, 603-606.  
96 France, 792-795.  
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tempelberget, Olivberget eller bara ett talesätt för att göra det omöjliga, och om lövade träd 

borde förväntas bära fikon eller ej.  

4.2 Döda fikonträd – som dold propaganda eller uppmaning 

Även Miquel97 anser att fikonträdsberättelsen i Markusevangeliet måste tolkas symboliskt eller 

metaforiskt; trädet dör för att det vägrar att bära frukt inför Jesus som Messias.  

Miquels primära förklaring till fikonträdsberättelsens utformning är dock att det rör sig om en 

medvetet förtäckt diskurs riktad till en insatt grupp av läsare. Diskursen är med avsikt 

svårtolkad därför att budskapet är dolt för att skydda mottagarna, som antagligen är en utsatt 

grupp, som är rädda för inflytelserika judar. Markusevangelistens primära syfte är att rikta och 

sprida fientlig kritik och dolda uppmaningar att agera mot den grupp av människor som 

utövade makt i templet. 

  

Också Ouellette98 tycker att berättelsen ska tolkas symboliskt, men avfärdar alla tolkningar 

som bygger på ledtrådar i textens utformning, eftersom hon utgår från att de avsedda 

mottagarna inte kunde läsa utan primärt lyssnade till berättelsen. Ouellette menar att 

fikonträdsberättelsen i Markusevangeliet är en uppmaning till åhörarna att fortsätta det 

påbörjade arbetet med att rensa ur templet och att agera mot det orättvisa ekonomiska systemet 

som förtrycker dem, genom att tro på Guds löften. Tempelrensningen och fikonträdet illustrerar 

varandra: Jesus’ förbannande av trädet är ett förbannande av ett större hot, nämligen den 

hunger som är ett resultat av hur tempelsystemet centraliserat landägandet och 

arbetsfördelningen och utarmat bönderna. Markusevangelistens budskap handlar om att 

förtryckandet av fattiga inte har någon plats i Guds rike.  

 

Både Miquel och Ouellette bygger sina tolkningar på litterära analysmetoder med narrativt 

fokus på berättelsens intrig och framförallt på hur berättelsen utformats med tanke på de 

avsedda mottagarna. Sådana sociala och kulturella mottagaranalyser öppnar således upp för 

nya innebörder i bibeltexten.  

                                                      
97 Miquel, 145-153 
98 Ouellette, 13, 28-29, 48-49, 74, 104, 113-114.  
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4.3 Döda fikonträd – mirakel som en undervisning om tro och bön 

Esler99 anser att berättelsen i Markusevangeliet bokstavligen handlar om de tre delarna i Jesus’ 

undervisning; vikten av tro, bönens kraft och rätt sätt att be. Det var nämligen en viktig del av 

identiteten för Jesusföljarna. Det handlar troligen om ett mycket tidigt material som 

Markusevangelisten absolut velat använda och ha med i sammanställningen av evangeliet. En 

symbolisk och profetisk tolkning av Markusevangeliets fikonträdsberättelse är långsökt och 

otydlig, och det är därför inte troligt att det var evangelistens avsikt.  

 

Telford100menar att Markusevangelisten visserligen avsett berättelsen som profetia och dom, 

men att Matteusevangelisten däremot inte gjort det. Matteusevangelisten har istället avsiktligt 

redigerat berättelsen för att sätta fokus på miraklet i trädets omedelbara död och instruktionen 

om tro och bön, som främst är avsedd som en instruktion för den tidiga kyrkan.  

 

Det finns således endast enstaka invändningar mot att Markus- och Matteusevangeliernas 

fikonträdsberättelse primärt ska ges en symbolisk profetisk tolkning. Bland de källor jag har 

använt för uppsatsarbetet är Esler ensam om att helt vända sig emot en symbolisk profetisk 

tolkning av fikonträdsberättelsen i Markusevangeliet.  

 

Flera av de källor jag använt tillstår att Matteusevangelisten avsiktligt slätat ut 

Markusevangelistens fikonträdsberättelse så att den i Matteusevangeliet också handlar om 

mirakel, tro och bön (se 4.1), men jag uppfattar att Telford är ensam om att tydligt tillskriva 

Matteusevangelisten avsikten att ge fikonsträdsberättelsen en annan primär betydelse.  

 

De skäl som både Esler och Telford anger för sina tolkningar bygger på litterära 

redaktionsanalyser av evangelisternas syfte och avsikt.  

4.4 Döda fikonträd – sammanfattande resultatdiskussion   

Historiskt har fikonträdsberättelsen i evangelierna ofta tolkats bokstavligt (se 2.3), men min 

genomgång av källmaterialet visar ett övervägande stöd för att fikonträdsberättelsen i både 

Markus- och Matteusevangeliet under de senaste fyrtio åren har tolkats symboliskt, som en 

profetia om dom. Flera av de använda källorna anser att berättelsen primärt handlar om 

                                                      
99 Esler, 44-45, 49-50, 60-61.  
100 Telford, 79-84.  
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profetisk dom, men att den i Matteusevangeliets reviderade version också blir till en 

undervisning om tro och bön. Majoriteten hävdar således en profetisk betydelse, oavsett om de 

tillämpat historisk-kritiska eller litteräranalytiska exegetiska metoder, varför jag drar slutsatsen 

att metodvalet i de flesta fall inte har påverkat tolkningen.  

 

Jag noterar samtidigt att de få tolkningar som särskiljer något sig mot de övriga, såsom 

Telfords, Ouellettes, Miquels och Eslers, samtliga bygger på nyare litterära analysmetoder. 

Telford och Esler bygger sina tolkningar utifrån redaktionsanalyser av evangelisternas avsikter, 

medan Ouellettes och Miquels tolkningar lutar sig främst mot narrativ analys samt sociologiska 

och kulturella mottagaranalyser. Sådana metoder kan således ge nya perspektiv till den 

exegetiska tolkningen, men samtidigt vill jag invända att vi fortfarande vet väldigt lite om vilka 

evangelisterna och de avsedda mottagarna egentligen var (se 2.2, 3.3 och 3.6). Jag anser det 

därför svårt att bedöma eller pröva den handfull tolkningar som skiljer sig mot de övriga.   

 

I uppsatsarbetet konstaterar jag att det är just genom nytänkande som exegetiken har utvecklats 

och förändrats under se senaste 150 åren; nya exegetiska principer och metoder har lett till 

viktiga upptäckter såsom förändringar i synen på evangeliernas inbördes förhållande (se 2.2), 

liksom i synen på den exegetiska tolkningen av fikonträdsberättelsen (se 2.3). Ur arbetet med 

källmaterialet drar jag slutsatsen att bibelforskningen fortfarande genererar nya infallsvinklar, 

nästan två tusen år sedan evangelierna sammanställdes, och att det säkert kommer ny och 

spännande forskning att se fram emot.  

 

Fikonträdsberättelsen i evangelierna är tvetydig på många sätt, och det görs alltså fortsatt nya 

försök till exegetiska förklaringar av innebörden. Kanske var fikonträdsberättelsen tvetydig 

redan för evangelisterna? Det rörde sig troligen om en berättelse som traderades muntligt, 

informellt men kontrollerat som en Jesusskildring (se 2.2), möjligen med rötterna i en judisk 

berättartradition, som en mirakelhistoria eller kanske som en legend som utvecklats runt ett 

dött träd. Det kan också ha rört sig om flera olika berättelser som Markusevangelisten 

grupperade ihop och satte samman (se 3.2).  

 

Telford drar slutsatsen att Markus- och Matteusevangelisterna redan för nästan tvåtusen år 

sedan använde samma berättelse med olika betydelse, medan Evans resonerar att 

Matteusevangelisten visserligen återgav berättelsen i mer lättsmält form, men med samma 
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innebörd som Markusevangelisten. Saldarini konstaterar att Matteusevangelistens version är 

utslätad, och att betydelsen därför är otydlig.  

Sammanfattningsvis menar jag att Telfords tolkning från 1980 är både väl exegetiskt 

underbyggd och väl känd, men att Telford trots detta faktiskt är ensam om att tillskriva 

fikonträdsberättelsen olika primära betydelser i Markus- respektive Matteusevangeliet.   

4.5 Egen reflektion: förslag till fortsatt tolkning 

Under arbetet har jag funderat mycket över fikonträdsberätten och vad den kan betyda. Som en 

avslutande reflektion och ett förslag till fortsatt forskning - tolkning – vill jag därför redogöra 

för ett eget tolkningsförslag.  

 

Då jag bearbetade källmaterialet i kapitel tre slog det mig att det faktiskt är möjligt att 

exegetiskt tolka fikonträdsberättelsen inte som en dom över, förbannelse mot eller uppmaning 

att störta templet, utan faktiskt precis tvärtom. Jag menar att berättelsen, i både Markus- och 

Matteusevangeliet, också kan tolkas som en uppmaning till besinning och fredliga metoder.  

 

De flesta av de använda källorna är överens om att berättelsen inte ska tolkas bokstavligt, utan 

symboliskt. Om det inte var ovanligt i den samtida kulturella kontexten att träd användes för att 

symbolisera människor (se till exempel Höga visan 7:7-8 och 2:3, Psaltaren 1:3; 52:8; 92;12; 

Jesaja 61:3; Jeremia 17:8) och att fikonträdet i judisk tradition användes för att symbolisera en 

gudfruktig människa, så kanske berättelsen handlar om att Jesus använder sig symboliskt av 

fikonträdet för att praktiskt visa och varna för vad man gör mot en medmänniska när man bär 

på ilska eller hämnd i sitt hjärta? När Jesus förbannar fikonträdet formar han orden till en 

önskan, precis som vid andra handlingar av helande och mirakel i Matteusevangeliet. 

Skillnaden är att han denna enda gång önskar om ont, och inte om gott, och sedan visar på 

konsekvenserna.  

 

Fikonträdsberättelsen infogas i eller placeras alldeles intill redogörelsen för Jesus’ besök i 

templet. I Markusevangeliets ”sandwich” blir kontrasten mellan hur Jesus behandlar 

fikonträdet och hur han behandlar människorna i templet tydliga; mot trädet ger Jesus utlopp 

för känslor av hunger och besvikelse och illustrerar kraften av önskan om ont, medan han 

sedan agerar tvärtom mot de skriftlärda och prästerna i templet. Där rensar, undervisar och 

förklarar han för de som ställer honom till svars, utan att döma eller förbanna.  

I Matteusevangeliets version helar och botar han också människor i templet.  
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Om fikonträdsförbannelsen symboliserar vad som händer när man agerar utifrån ilska och 

önskar sin nästa om ont, därför att hon – i likhet med skrivarna och prästerna - inte vill, inte 

förstår eller helt enkelt inte förmår bättre (det var ju inte ens säsong för fikon, 

Mark 11:13), så blir de påföljande undervisningsorden om kraften i bön och 

betydelsen av tro (att inte tvivla i sitt hjärta, Mark 11:23) 

inte några långsökta associerade sägningar till fikonträdsförbannelsen, utan i stället en relevant 

sammanfattning. Undervisningen understryker då betydelsen av det dubbla kärleksbudet (Mark 

12:28-34 och Matt 22:34-40, se nedan); den blir en uppmaning om att akta sig för vad man 

önskar andra. Att rikta sitt hjärta i bön är en kraft att räkna med; med illasinnade drivkrafter 

riskerar man att allvarligt skada sina medmänniskor, och potentiellt hela skapelsen. 

Markusevangelistens version poängterar i detta sammanhang vikten av att förlåta om man har 

något emot någon (Mark 11:25).  

 

Markusevangeliets kapitel 12 innehåller den centrala frågan om det allra viktigaste budet 

(Mark 12:28-34) som Jesus besvarar med att citera den judiska trosbekännelsen i 5 Mos. 6:4-5; 

Herren, vår Gud, är den enda Herren, och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av 

hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Därefter citerar han budet om att älska 

sin nästa så som sig själv. Den skriftlärde som ställer frågan till Jesus ger honom rätt – att älska 

Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa så som 

sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer -  och får i gengäld Jesus’ välsignelse. 

Samma berättelse om Jesus’ svar i form av det dubbla kärleksbudet återges i Matt 22:34-40.  

 

Det dubbla kärleksbudet är ett grundläggande narrativt tema för Jesus’ handlingar i både 

Markus- och Matteusevangelierna; Jesus själv förbannar aldrig någon. Inte ens sina fiender; 

han undervisar istället om att älska sina fiender och att be för dem (Matt 5:44). Han varnar 

också uttryckligen för att förbanna sin medmänniska (Matt 5:22) och uppmanar till aktiv 

omsorg om sin nästa (Matt 7:12). Markus- och Matteusevangelisternas Jesus har både makt 

och auktoritet att förgöra templet eller tempeleliten: men han gör det inte.  

I Markusevangeliets kapitel 11 besöker Jesus Jerusalem och templet, rensar det och förklarar 

sin fullmakt, och i kapitel 12 undervisar han särskilt de skriftlärda som förföljer honom.  

Han svarar på alla deras frågor och han varnar dem för konsekvenserna av ett ont eller själviskt 

handlande. Inte heller i Markusevangeliets kapitel 13, där Jesus explicit uttalar sig om templets 
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förestående fall, blir någon dömd eller förbannad: Jesus varnar istället för människors illdåd 

mot människor och uppmanar till besinning (Mark 13:3 ff).  

Motsvarande undervisning sker i Matteusevangeliets kapitel 21-22, och i kapitel 23 ropar han 

ve () över skrivare, fariséer och hycklare; han varnar att de ska få svara för det de gör, 

men han dömer inte och han förbannar inte.  

 

Med det dubbla kärleksbudet som ett grundtema i Markus- och Matteusevangelisternas 

berättelsestruktur visar och undervisar Jesus om hur det krävs mer av människorna än att följa 

lagen och utföra offren – de måste också aktivt handla av kärlek och omsorg.  

Den som handlar utifrån tro och kärlek använder inte bönen eller lagen som vapen mot andra. 

Herren är en, och varje handling mot en medmänniska ger genklang i hans skapelse;  

den kollektiva kraften i det människor tror och önskar i sina hjärtan kan förflytta berg.  

 

Kanske har både Markus- och Matteusevangelisten förstått och avsett fikonträdsberättelsen på 

detta sätt - som en sedelärande negativ demonstration av det dubbla kärleksbudet - och därför 

medvetet placerat in den i tempelkontexten?  

Och kanske valde Lukasevangelisten sin berättelse om fikonträdet - som ges en andra chans 

genom ännu mer kärlek och omvårdnad, trots att det svikit - därför att den hade en liknande 

sensmoral?  

Jag tänker avslutningsvis att en sådan symbolisk poäng skulle kunna uppfattas även av de 

åhörare som inte var läskunniga. Kanske hörde de i fikonträdsberättelsen att även om de var 

hungriga och besvikna, så var hämnd och hat inte en framkomlig väg till Gudsriket? 
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5. Slutsatskapitel 

5.1 Sammanfattning  

Min övergripande problemformulering var frågan hur evangelieberättelsen om när Jesus 

förbannar ett fikonträd (Mark 11:12-14 samt 11:20-25 och Matt 21:18-22) har tolkats 

exegetiskt under de senaste fyrtio åren; vad anses den handla om?  

Jag skrev uppsatsen i syfte att ge en sammanfattande bild av hur den bibliska exegetiken 

omkring millennieskiftet har tolkat fikonträdsberättelsen i Markus- respektive 

Matteusevangeliet. Jag konkretiserade problemformuleringen i ett antal arbetsfrågor.     

 

Utifrån ett urval av källor från de senaste fyrtio åren: 

-  Vilka exegetiska tolkningar har gjorts av berättelsen i Markus- och Matteusevangeliet? 

-  Har valet av exegetisk metod påverkat hur berättelsen har tolkats? 

- Har berättelsen tillskrivits olika betydelse i de båda evangelierna?    

 

Källorna utgörs dels av bibelkommentarer som tolkar och kommenterar fikonträdsberättelsen, 

dels av avhandlingar och artiklar som sammanfattar bibelkommentarer och ger en överblick 

över området. Uppsatsen är i första hand en kvalitativ teoretisk litteraturstudie av exegetiska 

källor som behandlar de valda perikoperna.  

 

I mitt arbete med källmaterialet har jag delat in det i historisk-kritiska analyser respektive 

litterära analyser. Som historisk-kritiska analyser har jag behandlat de delar av källmaterialet 

som primärt berör text- och litterärkritiska aspekter, tradering, placering i evangelieberättelsen, 

liknande episoder i de andra evangelierna, samt gammaltestamentliga och historiska judiska 

eller hellenistiska referenser. Som litterära analyser har jag behandlat de delar av källmaterialet 

som primärt berör evangelistens förmodade avsikt och teologi, berättargrepp och intrig, samt 

antaganden om hur texten kan ha utformats med hänsyn till de avsedda mottagarnas sociala och 

kulturella villkor och förutsättningar.   

 

Jag drar slutsatsen att en övervägande majoritet av de källor jag använt för studien tolkar 

fikonträdsberättelsen så som den återges i både Markus- och Matteusevangeliet symboliskt, 

som en profetia om dom: Jesus förbannar och dödar trädet som en symbolisk handling med en 

profetisk betydelse.  
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Flera av källorna anger att berättelsen primärt handlar om profetisk dom men att den samtidigt, 

särskilt i Matteusevangelistens reviderade version, också är en undervisning om tro och bön. 

Det finns en viss variation i tolkningarna när det gäller hur detaljerna i profetian ska förstås och 

hur bokstavligt komponenterna i berättelsen ska tolkas. 

 

Då de allra flesta av de valda källorna hävdar en profetisk betydelse, oavsett om de tillämpat 

historisk-kritiska eller litteräranalytiska exegetiska metoder, drar jag slutsatsen att metodvalet i 

de flesta fall inte har påverkat tolkningen. Jag noterar dock att de få källor som ger en 

avvikande tolkning primärt stödjer sig på litterära analyser.  

 

Telford, som skrivit en omfattande exegetisk avhandling om fikonträdsberättelsen, utgår från 

redaktörernas avsikter när han drar slutsatsen att Markus- och Matteusevangelisterna menade 

att förmedla olika budskap med samma berättelse. Även om flera av källorna anser att 

Matteusevangelisten redigerat berättelsen i avsikt att ge den en mer lättsmält form, så är 

Telford - trots att hans avhandling har uppmärksammats - ensam om att tillskriva 

fikonträdsberättelsen olika primära betydelser i Markus- respektive Matteusevangeliet.  
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