
 

”Ni kallar mig herre” 

Om Johannesevangeliets användning av ku/rioj för att 
beskriva Jesus i relationen mellan honom och hans 
lärjungar 

Samuel Hellgren 
 
 

 

  

Ht 2017  

Kandidatuppsats i teologi 15 hp   

  

  



2 
 

Innehåll 
Förkortningar ........................................................................................................................................... 4 

Kapitel 1: Inledning .................................................................................................................................. 5 

1.1 Problemformulering och syfte ...................................................................................................... 5 

1.2 Arbetsfrågor .................................................................................................................................. 5 

1.3 Teori och metod ............................................................................................................................ 6 

1.4 Avgränsningar och definitioner ..................................................................................................... 7 

1.5 Material ......................................................................................................................................... 9 

1.6 Disposition ................................................................................................................................... 11 

Kapitel 2: ku/rioj i Nya Testamentet med dess kulturella kontexter .................................................... 12 

2.1 Grundläggande betydelser av ku/rioj ......................................................................................... 12 

2.2 ku/rioj som gudomlig titel i östra Medelhavsområdet och Främre Orienten ............................ 12 

2.3 Gud som ku/rioj i Septuaginta och Nya Testamentet................................................................. 13 

2.4 Jesus som ku/rioj i Nya Testamentet .......................................................................................... 14 

2.5 Sammanfattning av kapitel 2 ....................................................................................................... 16 

Kapitel 3: ku/rioj i fottvagningsberättelsen .......................................................................................... 17 

3.1 Karaktärer i Joh 13:1-17 .............................................................................................................. 17 

3.2 Händelser i Joh 13:1-17 ............................................................................................................... 20 

3.3 Temata i Joh 13:1-17 ................................................................................................................... 21 

3.4 Analys av Joh 13:1-17 .................................................................................................................. 22 

3.5 Den första paradoxen: den tjänande herren ............................................................................... 23 

3.6 Den andra paradoxen: de betjänade tjänarna ............................................................................ 25 

3.6.1 Förberedelse och efterföljelse ............................................................................................. 27 

3.6.2 Vänskap ................................................................................................................................ 29 

3.7 Sammanfattning av kapitel 3 ....................................................................................................... 30 

Kapitel 4: ku/rioj i avskedstalet ............................................................................................................ 31 

4.1 Karaktärer i Joh 15:12-21 ............................................................................................................ 32 

4.2 Händelser i Joh 15:12-21 ............................................................................................................. 33 

4.3 Temata i Joh 15:12-21 ................................................................................................................. 34 

4.4 Analys av Joh 15:12-21 ................................................................................................................ 35 

4.4.1 Lärjungarna som älskade vänner, 15:12-17 ......................................................................... 36 

4.4.2 Lärjungarna som hatade tjänare, 15:18-21 .......................................................................... 39 

4.5 Sammanfattning av kapitel 4 ....................................................................................................... 40 

Kapitel 5: Slutsatser ............................................................................................................................... 42 

5.1 Kärlek ........................................................................................................................................... 42 

5.2 Tjänande ...................................................................................................................................... 42 



3 
 

5.3 Vänskap ....................................................................................................................................... 43 

5.4 Initiativ ......................................................................................................................................... 43 

5.5 Unicitet kontra universalitet ....................................................................................................... 44 

5.6 Sammanbindande roll ................................................................................................................. 44 

5.7 Kontinuitet kontra reform ........................................................................................................... 44 

5.8 Sammanfattning av slutsatskapitlet ............................................................................................ 45 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 46 

Litteratur- och källförteckning ............................................................................................................... 47 

 

  



4 
 

Förkortningar 
EDNT = Balz, Horst Robert, and Gerhard Schneider. Exegetical Dictionary of the New 

Testament. 3 vols. Edited by Horst Robert Balz and Gerhard Schneider. Edinburgh : 

Grand Rapids, Mich.: Edinburgh : T.& T. Clark ; Grand Rapids, Mich. : William B. 

Eerdmans, 1990. 

 

LXX = Septuaginta 

 

NA28 = Nestle, Eberhard, Erwin Nestle, Barbara Aland, and Kurt Aland. Novum 

Testamentum Graece. Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. edited by Eberhard 

Nestle, Erwin Nestle, Barbara Aland, Kurt Aland and Textforschung Universität 

Münster. Institut für Neutestamentliche. 28. rev. Aufl., herausgegeben vom Insitut für 

Neutestamentliche Textforschung. ed.  Stuttgart: Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft 

;, 2012. 

 

 

NIDNTT = Brown, Colin. The New International Dictionary of New Testament Theology. 4 

vols. Edited by Colin Brown. Exeter: Exeter : Paternoster Press, 1986. 

 

TDNT = Kittel, Gerhard, Gerhard Friedrich, Geoffrey W. Bromiley, and Ronald E. Pitken. 

Theological Dictionary of the New Testament, 10 vols., Edited by Gerhard Kittel, 

Gerhard Friedrich, Geoffrey W. Bromiley and Ronald E. Pitken. Grand Rapids, Mich.: 

Grand Rapids, Mich. : Eerdman, 1972. 

 

  



5 
 

Kapitel 1: Inledning 
”Ni kallar mig herre”. Orden i uppsatsens titel är ett citat av Jesus, ord som han riktar till sina 

lärjungar i Johannesevangeliets fottvagningsberättelse. Det grekiska ord som ligger bakom 

svenskans ”herre” är ku/rioj. Detta ord förekommer över 700 gånger i Nya testamentet, varav 

långt över hälften återfinns i corpus paulinum och det lukanska dubbelverket.1 Kristologiska 

undersökningar av begreppet ku/rioj brukar därför ge mest utrymme åt Paulus användning av 

begreppet.2 Frågan är om det i och med detta inte finns en risk att Johannesevangeliets bidrag 

till bilden av Jesus som ku/rioj negligeras? Oscar Cullmann t ex, anser i The Christology of 

the New Testament att allt som kan sägas om Paulus teologiska syn på Jesus som ku/rioj 

också kan sägas om Johannes uppfattning om detsamma.3 Huruvida detta påstående stämmer 

eller ej är bortom denna uppsats avgränsningar, men möjligen kan det peka på en något 

styvmoderlig behandling av Johannesevangeliets användning av ordet ku/rioj. Mot denna 

bakgrund är uppsatsens ärende att undersöka bilden av Jesus som ku/rioj i 

Johannesevangeliet, för att ge ett bidrag till diskussionen om ordet ku/rioj betydelse i de 

nytestamentliga texterna.  

 

1.1 Problemformulering och syfte 
Det ligger i ordet ku/rioj betydelse att den som tillskrivs denna titel befinner sig i en 

maktrelation, t ex någon som har auktoritet över andra människor (se kapitel 2). Vid ett 

studium av ordet ku/rioj användning är det därför nödvändigt att vara medveten om ordets 

relationella karaktär. De texter i Johannesevangeliet som kommer att analyseras i denna 

uppsats handlar om relationen mellan Jesus och hans lärjungar (se 1.4, ”Avgränsningar”). 

Problemformuleringen för denna uppsats är därför: ”Hur används ordet ku/rioj i 

Johannesevangeliet för att beskriva Jesus i relationen mellan honom och hans lärjungar?”. 

Uppsatsens syfte är att bidra till en ökad förståelse av Johannesevangeliets användning av 

ku/rioj-begreppet. 

 

1.2 Arbetsfrågor 
För att besvara frågan i uppsatsens problemformulering kommer jag att använda mig av dessa 

arbetsfrågor: 

                                                           
1 C:a 275 ggr i corpus paulinum och c:a 211 ggr i det lukanska dubbelverket; summa c:a 486 förekomster. Se J. 
A. Fitzmyer, “ku/rioj”, EDNT 2:328. 
2 Se till exempel Oscar Cullmanns The Christology of the New Testament och Ferdinand Hahns The Titles of 
Jesus in Christology; båda två finns i uppsatsens litteraturförteckning. 
3 Oscar Cullmann, The Christology of the New Testament, 2. ed. ed. (London: London : SCM, 1963), 232. 
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1. Hur används ku/rioj i Nya Testamentet, sett till de kulturella kontexter i vilka texterna 

tillkom? 

2. Hur framställs Jesus som ku/rioj i fottvagningsberättelsen i Joh 13:1-17? 

3. Hur framställs Jesus som ku/rioj i Joh 15:12-21? 

 

Fråga 1 besvaras i kapitel 2, medan fråga 2 och 3 blir föremål för analys i kapitel 3 respektive 

4.  

 

1.3 Teori och metod 
Uppsatsen skrivs inom fältet nytestamentlig exegetik. Den nytestamentliga exegetiken syftar 

till att genom metodiskt studium av Nya testamentets texter klarlägga texternas mening. Detta 

uppnås genom att interagera med texterna på grundspråket, med hjälp av hermeneutiska 

metoder.4 Denna uppsats har en utgångpunkt i teorin att Nya testamentets narrativa texter inte 

enbart syftar till att berätta en god historia, utan också syftar till att förmedla teologi: vad ska 

läsaren förstå om Gud, världen och sig själv genom att läsa t ex evangelierna?5  

Uppsatsens primära metod i analyskapitlen 3-4 kommer från ett fält inom 

litteraturvetenskapen, narrativ kritik. Narrativ kritik av Nya testamentet behandlar bibeltexten 

som litteratur, och undersöker de kvalitéer som gör de bibliska narrativen till litteratur. Dessa 

kvalitéer kan bland annat vara karaktärer, retorik, stil, syntax, handling, bildspråk, berättare, 

m fl.6 Utmärkande för den narrativa kritiken av Nya testamentet är att den betraktar texten 

som en organisk enhet i sig. Detta till skillnad från t ex formkritik och redaktionskritik som bl 

a syftar till att undersöka textens tillkomsthistoria. Den narrativa kritiken förnekar inte värdet 

av sådana undersökningar, men intresserar sig själv främst för texten i dess föreliggande 

form.7 Den narrativ-kritiska metodologin innebär konkret i denna uppsats att karaktärer, 

händelser och temata i texten analyseras, för att därigenom dra slutsatser om vilken teologi 

texten förmedlar.8   

                                                           
4 Darrell L. Bock and Buist M. Fanning, Interpreting the New Testament Text : Introduction to the Art and 
Science of Exegesis, ed. Darrell L. Bock and Buist M. Fanning (Wheaton, Ill.: Wheaton, Ill. : Crossway Books, 
2006), 24. 
5 Bock och Fanning, 216. 
6 James L. Resseguie, Narrative Criticism of the New Testament : An Introduction (Grand Rapids, MI: Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2005), 18-19. 
7 Resseguie, 38-39. 
8 Bock och Fanning, 216-218. 
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I denna uppsats begagnas två sekundära metoder. Den narrativ-kritiska analysen 

understöds av närläsning, en hermeneutisk metod som syftar till noggrann analys av nyanser, 

mångtydigheter, ord, bilder, metaforer och mindre enheter i en text.9 I kapitel 2 används 

lexikal analys som metod.10 Lexikal analys syftar till att fastställa ett ords betydelse genom 

två analysredskap: diakron och synkron analys. Diakron analys är ett verktyg för 

undersökning av hur ett ord har använts genom historien, t ex hur ett grekiskt ord kan ha 

förändrats i betydelse från den klassiska grekiskan till koinégrekiskan. Den synkrona analysen 

är mer begränsad och undersöker t ex ett ords användning endast i koinégrekiskan, och då 

med visst fokus på användningen i bibliska texter.11    

 

1.4 Avgränsningar och definitioner 
Ordet ku/rioj förekommer 52 gånger i Johannesevangeliet, enligt texten i NA28. Uppsatsen 

kommer att begränsa sig till analys av fem av dessa förekomster: 13:13, 14, 16; 15:15, 20. För 

att tydliggöra uppsatsens avgränsning i relation till de övriga förekomsterna av ku/rioj i 

Johannesevangeliet presenteras här en kortfattad översikt av samtliga 52 förekomster. 

Förekomsterna kan delas in i fem kategorier12: (1) benämning på Gud, (2) berättarens egen 

benämning på Jesus, (3) artigt tilltal, (4) Jesu benämning på sig själv i relation till lärjungarna 

och (5) lärjungarnas respektfulla tilltal av Jesus som lärare. 

Kategori (1) är tämligen okomplicerad. Gud som ku/rioj förekommer endast i citat från 

Gamla testamentet, Jesus själv refererar till Gud oftast som ”path/r” eller ”qeo/j”13, ett 

språkbruk som även evangeliets berättare delar.14 Till kategori (1) kan 4 förekomster räknas: 

1:23, 12:13, 12:38a samt 12:38b.  

Förekomsterna i kategori (2) tycks innebära att evangeliet berättas utifrån ett perspektiv 

efter uppståndelsen, och att berättaren genom hela evangeliet inviger läsaren/åhöraren i sin 

egen uppfattning om Jesus. Till kategori (2) kan 4 förekomster räknas: 6:23, 11:2, 20:20 samt 

21:12.  

Kategori (3) innefattar förekomster då vokativ-formen ku/rie fungerar som det brukliga, 

artiga tilltalet av en främmande man av högre social status. I Johannesevangeliet innebär detta 

i nästan alla fall tillfällen då Jesus tilltalas av någon som inte tycks tillhöra den närmaste 

                                                           
9 Resseguie, 23-24. 
10 Metoden används i komprimerad form även i analyskapitlen vid ett par tillfällen.  
11 Bock and Fanning, 143-49. 
12 Andra analytiska kategorier är också möjliga. 
13 path/r: 4:21, 23; 6:43-46; 17:1; 20:17.  qeo/j: 3:1-21 passim; 4:10, 24; 14:1; 16:2; 20:17. Dessa exempel är 
inte uttömmande.  
14 path/r: 1:18; 3:35. qeo/j: 1:1-2, 13, 18; 3:33-34. Dessa exempel är inte uttömmande. 
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lärjungakretsen. Två undantag är 12:21, då Filippos tilltalas med ku/rie av några greker; och 

20:15 då Maria från Magdala tror sig tilltala en främmande man (även om läsaren får veta att 

det är Jesus hon tilltalar). Till kategori (3) kan 11 förekomster räknas: 4:11, 15, 19, 49; 5:7, 

6:34, [8:11]15; 9:36, 38; 12:21 samt 20:15.  

Kategori (4) utgörs av 5 tillfällen då Jesus använder ku/rioj för att beskriva sig själv i 

relation till sina lärjungar, alltså: 13:13, 14, 16; 15:15 samt 15:20. Dessa förekomster är de 

enda tillfällena i Johannesevangeliet då Jesus benämner sig själv som ku/rioj. 

Kategori (5) är den mest omfattande kategorin, och utgörs av förekomster då Jesus 

tilltalas med eller beskrivs som ku/rioj av karaktärer som kan betraktas som hans lärjungar. 

Denna kategori ligger nära det artiga tilltalet i kategori (3), men med skillnaden att 

förekomsterna i kategori (5) tycks beteckna en något närmare relation (lärare/lärjunge) än 

förekomsterna i kategori (3) som mest består av mer eller mindre spontana möten. Till 

kategori (5) kan 28 förekomster räknas: 6:68; 11:3, 12, 21, 27, 32, 34, 3916; 13:6, 9, 25, 36, 

37; 14:5, 8, 22; 20:2, 13, 18, 25, 2817; 21:7a, 7b, 15, 16, 17, 20 samt 21:21.  

I denna uppsats kommer förekomsterna 13:13, 14, 16 samt 15:15, 20 att analyseras. 

Dessa förekomster analyseras i sin litterära kontext enligt avgränsningarna 13:1-17 respektive 

15:12-21. Dessa avgränsningar motiveras mer utförligt i kapitel 3 respektive 4. Dessa 

perikoper innehåller viktiga förekomster av ku/rioj, sett till Johannesevangeliets användning 

av begreppet. Detta eftersom dessa perikoper innehåller de enda tillfällena i 

Johannesevangeliet då narrativets huvudperson Jesus använder begreppet ku/rioj. Dessa 

ku/rioj-förekomster återfinns i en litterär kontext där Jesus tycks definiera relationen mellan 

honom själv och lärjungarna. Därför är dessa perikoper relevanta för att besvara frågan i 

uppsatsens problemformulering.  

 

                                                           
15 Denna vers återfinns i den s k pericope adulterae, verserna 7:53-8:11. Denna perikop saknas i alla de äldsta 
handskrifterna, och brukar därför inte betraktas som en del av Johannesevangeliets ursprungliga form. För en 
kortfattad diskussion av det textkritiska läget, se Andrew T. Lincoln, The Gospel According to Saint John 
(Peabody, Mass. : New York ; London: Peabody, Mass. : Hendrickson ; New York ; London : Continuum, 2005), 
525. 
16 Marta och Maria kallas inte explicit för lärjungar, men Martas ord i 11:28 där hon kallar Jesus för o( 
dida/skaloj får utgöra tolkningsnyckel för systrarnas relation till Jesus som ku/rioj i kapitel 11, dvs relationen 
mellan lärare och lärjungar. Se Andreas J. Köstenberger, John (Grand Rapids, Michigan: Grand Rapids, Michigan 
: Baker Academic, 2004), 337. 
17 Tomas utrop i 20:28 kan vara mer teologiskt komplext än enbart det brukliga tilltalet av en lärare. Se t ex C. 
K. Barrett, The Gospel According to St John : An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, 2. 
ed. ed. (London: London : SPCK, 1978), 572; Craig S. Keener, The Gospel of John : A Commentary 
(Massachusetts: Massachusetts : Hendrickson, 2003), 2:1211; Lincoln, 503. 
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I kapitel 3 behandlas ku/rioj-förekomsterna i fottvagningsberättelsen i Joh 13:1-17, vars 

kontext i narrativet är en måltid. En fråga som sysselsatt många exegeter är hur denna måltid 

ska tolkas: är det en judisk påskmåltid, eller något annat, t ex ett grekiskt-romerskt 

symposium? I denna uppsats kommer denna fråga att lämnas öppen, då en rättvisande 

presentation av argumentationen skulle bli alltför omfattande. Måltidens karaktär torde inte ha 

några avgörande effekter på uppsatsens slutsats. 

 

När ordet ku/rioj diskuteras i engelskspråkig litteratur är begreppet lordship tämligen vanligt 

förekommande. Jag kommer i denna uppsats att använda mig av begreppet ”herreskap” som 

en översättning av engelskans lordship. Detta eftersom jag anser att det inte finns någon 

vedertagen svensk motsvarighet som skulle fungera bra i denna uppsats. Enligt Engelsk-

svensk/Svensk-engelsk ordbok översätts ”lordship” med ”herravälde, makt”.18 Detta speglar 

inte det jag vill förmedla med konstruktionen ”herreskap”, nämligen en av betydelserna av 

”lordship” som listas i Concise Oxford English Dictionary: ”the authority or state of being a 

lord”.19 Därför väljer jag att använda mig av begreppet ”herreskap” för att beskriva Jesu 

egenskap av att vara ku/rioj, herre. 

 

1.5 Material 
Den primära källan för denna uppsats är Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, 28:e 

upplagan. Novum Testamentum Graece är, inom den exegetiska forskningen, den allmänt 

vedertagna textkritiska utgåvan av Nya testamentet. 

 

Därtill kommer sekundärlitteratur. Exegetikens verktyg inkluderar bl a lexikon, teologiska 

uppslagsverk, konkordanser och bibelkommentarer.20 För den lexikala analysen i kapitel 2 

konsulteras Exegetical Dictionary of the New Testament, New International Dictionary of 

New Testament Theology och Theological Dictionary of the New Testament. I kapitel 2 

refereras även till Oscar Cullmanns The Christology of the New Testament och Ferdinand 

Hahns The titles of Jesus in christology: their history in early Christianity. Båda dessa böcker 

innehåller kapitel om ku/rioj användning i Nya testamentet. Båda böckerna är ursprungligen 

tyska verk, men har i arbetet med denna uppsats lästs i engelsk översättning.  

 

                                                           
18 Engelsk ordbok: engelsk-svensk, svensk-engelsk: 85000 ord och fraser, s. v. ”lordship”. 
19 Concise Oxford English Dictionary, 12:e utgåvan, s. v. ”lordship”. 
20 Bock och Fanning, 27. 
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För analyserna i kapitel 3-4 har flera kommentarer till Johannesevangeliet konsulterats. C. K. 

Barretts The gospel according to St John: an introduction with commentary and notes on the 

Greek text är en kommentar som främst fokuserar på finesser i den grekiska texten och mindre 

på teologi. Jo-Ann Brants John fokuserar särskilt på antika argumentationstekniker och 

narrativa bruk i Johannesevangeliet. Craig S. Keeners The Gospel of John: A Commentary 

undersöker Johannesevangeliet utifrån dess sociala, politiska, religiösa och litterära kontexter. 

Andreas J. Köstenbergers John utlägger Johannesevangeliet utifrån historiska och teologiska 

perspektiv. Andrew T. Lincolns The Gospel according to St John berör Johannesevangeliets 

litterära, historiska och teologiska dimensioner. J. Ramsey Michaels The Gospel of John 

lägger de historiska frågorna åt sidan och fokuserar främst på den grekiska textens innehåll i 

dess nuvarande form. Herman Ridderbos The Gospel according to John: a theological 

commentary presenterar en teologisk exeges av Johannesevangeliet. Rudolf Schnackenburgs 

The Gospel according to St John (3 volymer) är en omfattande kommentar till 

Johannesevangeliet med visst teologiskt fokus. Schnackenburgs kommentar är ursprunligen 

skriven på tyska, men har i arbetet med denna uppsats lästs i engelsk översättning.  

Förutom bibelkommentarer innehåller litteraturen några verk av varierande inriktning och 

karaktär. Två böcker av Richard Bauckham finns med i analyserna: The testimony of the 

beloved disciple: narrative, history and theology in the Gospel of John respektive Gospel of 

glory: major themes in Johannine theology. Den förstnämnda innehåller en artikel om 

fottvagningsberättelsen och har följaktligen använts i analysen i kapitel 4. Gospel of glory är 

en tematisk översikt av de johanneiska teologin. Birger Gerdhardssons Memory and 

manuscript: oral tradition and written transmission in Rabbinic Judaism and early 

Christianity används i kapitel 4 för att belysa vissa aspekter av Jesus som judisk lärare i 

Johannesevangeliet. Även Andreas J. Köstenbergers artikel Jesus as rabbi in the fourth gospel 

konsulteras i samma avsikt. Andreas J. Köstenberger står även bakom A theology of John’s 

Gospel and letters, en omfattande teologisk översikt av den johanneiska litteraturen.  

John A. T. Robinsons Twelve more New Testament studies innehåller en artikel om 

fottvagningsberättelsen och finns alltså med i analysen i kapitel 4. D. Moody Smiths The 

theology of the Gospel of John är en översikt av Johannesevangeliets teologi utifrån dess 

litterära form och historiska kontext.  

 

Det finns en viss obalans i litteraturen: kapitel 3 har något mer material att utgå från än 

analysen i kapitel 4. Detta eftersom fottvagningsberättelsen tycks vara en oftare diskuterad 
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text än den passage i avskedstalet som analyseras i kapitel 4. Detta leder till att analysen i 

kapitel 3 är något mer omfångsrik än analysen i kapitel 4.  

 

1.6 Disposition 
I kapitel 1 presenteras uppsatsens bakgrund, teori, metod, material, avgränsningar och 

disposition. I kapitel 2 görs en lexikal analys av ku/rioj för att bilda en uppfattning om den 

historiska och litterära kontexten för ordets användning i Johannesevangeliet. I kapitel 3 

analyseras ku/rioj-förekomsterna i fottvagningsberättelsen (Joh 13:1-17). Kapitlet inleds med 

att presentera narrativa aspekter som karaktärer, händelser och temata. Därefter analyseras 

fottvagningsberättelsen utifrån en observation i texten: Jesus som den tjänande herren, och 

lärjungarna som de betjänade tjänarna. I kapitel 4 analyseras ku/rioj-förekomsterna i det s k 

avskedstalet, i denna uppsats inom avgränsningen Joh 15:12-21. Kapitlet inleds med en 

presentation av narrativa aspekter som karaktärer, händelser och temata. Därefter analyseras 

ku/rioj-förekomsterna i avskedstalet utifrån den bild av lärjungarna som framträder i relation 

till Jesus och ”världen”: lärjungarna som älskade vänner, respektive lärjungarna som hatade 

tjänare. Kapitel 2 utgör ett bakgrundskapitel, medan kapitel 3 och 4 innehåller de analyser 

som utgör uppsatsens huvudärende. I kapitel 5 presenteras uppsatsens slutsatser. Därefter 

summeras uppsatsens innehåll i sammanfattningen. 
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Kapitel 2: ku/rioj i Nya Testamentet med dess kulturella kontexter 
För att bättre förstå Johannesevangeliets användning av ku/rioj är det nödvändigt att ta i 

beaktande hur ordet användes under antiken i de samhällen och kulturer i vilka Nya 

testamentets texter tillkom. Användningen av ordet har en diversifierad bakgrund både i 

Bibeln och andra sammanhang, vilket kommer att presenteras i framställningen nedan. 

Eftersom detta kapitel enbart syftar till att ge en bakgrund till ordet ku/rioj kommer de 

kulturella kontexterna att behandlas kortfattat och översiktligt. 

 

2.1 Grundläggande betydelser av ku/rioj  
I klassisk grekiska var ku/rioj ett adjektiv som betydde ungefär ”mäktig”. Det övergick till att 

även fungera som ett substantiv, och användes som titel på i stort sett vem som helst som hade 

en maktposition. Som substantiv kan ku/rioj sägas ha betytt ”legitim ägare, mästare, herre”, i 

relation till både människor och ting.21 Betoningen ligger på legitim auktoritet; det är inte 

fråga om godtyckligt maktutövande. ku/rioj betecknar den legitime härskaren eller ägaren i 

relation till t ex slavar, riken, folk, djur, fysiska föremål, etc. ku/rioj har ett relationellt 

motsatsord i ordet dou=loj (tjänare, slav).22  

 

Från omkring första århundradet före vår tideräknings början återfinns ku/rioj som titel på 

kungar, kejsare och drottningar; i Främre Orienten ibland i kombination med qeo/j, gud. Att 

sanktionerat titulera härskare som ku/rioj med gudomlig konnotation kulminerade med vissa 

av de romerska kejsarna under det första århundradet, särskilt kejsar Domitianus (regeringstid 

81-96).23 Under den period som Nya testamentet skildrar var dock ku/rioj inte enbart en titel 

endast förbehållen de högsta härskarna, utan lika mycket ett vardagsord med ungefär samma 

hövliga klang som engelskans sir.24  

 

2.2 ku/rioj som gudomlig titel i östra Medelhavsområdet och Främre Orienten 
I klassisk grekiska hade ku/rioj inte någon explicit gudomlig innebörd. Ordet kunde användas 

om gudar, men framför allt användes det om människor i maktposition. Även när det 

användes om de grekiska gudarna hade ku/rioj inte den auktoritära klang ordet skulle få 

senare. Människors relation till de grekiska gudarna tycks inte ha karakteriserats av 

                                                           
21 Hans Bietenhard, “ku/rioj”, NIDNTT 2:510. 
22 Bietenhard, “ku/rioj”, NIDNTT 2:511. 
23 Bietenhard, “ku/rioj”, NIDNTT 2:511. 
24 J. A. Fitzmyer, “ku/rioj”, EDNT 2:329. 
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begreppsparet ku/rioj respektive dou=loj. Mycket förenklat så innebar den grekiska 

världsåskådningen att människor och gudar i någon mening var jämställda i relation till 

verkligheten och ödet, varför människan inte kunde sägas ha något direkt ansvar inför 

gudarna. De grekiska gudarna var inte allsmäktiga skapargudar ansvariga för världsalltets 

tillkomst.25 

 

Detta står i kontrast till de främreorientaliska gudarna, som konfronterade människor 

personligen som världens skapare. De främreorientaliska gudarna kontrollerade ödet och 

verkligheten, och människan var personligt ansvarig inför den gud som skapat henne. Dessa 

gudar kunde tituleras ku/rioj; men det speglade inte ett inhemskt grekiskt sätt att titulera 

gudar, utan verkar snarare ha fungerat som översättning av befintliga gudomliga titlar i icke-

grekiska kulturer och språk, t ex titlar på de egyptiska och babyloniska gudarna. De 

orientaliska gudarna som ku/rioi var herrar över såväl naturen som ödet; men också herrar i 

personlig relation till den enskilda människan, som underkastade sig sin gud som en dou=loj 

underkastade sig sin ku/rioj.26  

 

2.3 Gud som ku/rioj i Septuaginta och Nya Testamentet 
Den som slår upp kritiska utgåvor av Septuaginta och hebreiska bibeln kommer att finna att 

när den hebreiska texten har tetragrammet, hwhy, har Septuaginta oftast ku/rioj. Den tidigare 

uppfattningen var att denna översättning var i bruk redan i de äldsta exemplaren av 

Septuaginta, men textfynd på senare år har visat att i de äldsta kopiorna så skrevs 

tetragrammet med hebreiska bokstäver i den grekiska texten, en praxis som höll i sig 

åtminstone till första århundradet efter vår tideräknings början. I den muntliga läsningen av 

Septuaginta lär man dock ha uttalat tetragrammet som ku/rioj i synagogor där grekiska var 

modersmål27, vilket speglar seden att på hebreiska läsa tetragrammet som adonai. Det 

skriftliga allmänna bruket att översätta tetragrammet med ku/rioj kan möjligen ha sitt 

ursprung hos kristna skrivare som kopierande Septuaginta. Gud som ku/rioj i Septuaginta och 

hellenistisk judendom utgör en komplex fråga. Vi kan nöja oss med att konstatera att ku/rioj 

som titel på den hebreiske guden var ett förekommande fenomen, men att de skriftliga 

beläggen för den utvecklingen inte är entydiga.  

 

                                                           
25 Bietenhard, “ku/rioj”, NIDNTT 2:510. 
26 Werner Foerster och Gottfried Quell, ”ku/rioj”, TDNT 3:1052. 
27 Bietenhard, “ku/rioj”, NIDNTT 2:512. 
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När det gäller Nya testamentets texter är det desto mer tydligt att Gud benämns som ku/rioj i 

citat från gammaltestamentliga texter på de ställen som i hebreiskan har tetragrammet. Även i 

texter som inte utgör gammaltestamentliga citat kan Gud benämnas med ku/rioj, särskilt i det 

lukanska dubbelverket, de paulinska breven och Uppenbarelseboken. Gud som ku/rioj i Nya 

testamentet tycks betona Guds roll som skapare och legitim härskare över universum, men 

uttrycker även en kontinuitet med hwhy som är verksam i Gamla testamentet.28   

 

2.4 Jesus som ku/rioj i Nya Testamentet 
Ordet ku/rioj är ett vanligt ord i den nytestamentliga vokabulären, som förekommer över 700 

gånger i Nya testamentets texter; med viss variation mellan olika texter (Används mest av 

Paulus och Lukas, medan ordet saknas helt i Titus samt Johannesbreven).29 Titeln 

förekommer i olika kontexter, och kan ha olika betydelser och nyanser beroende på 

sammanhang. Förekomsterna av ku/rioj i Nya testamentet som titel på Jesus kan översiktligt 

delas in i två kategorier: (1) en mänsklig äretitel i översättning från arameiskan, (2) en titel på 

den uppståndne och upphöjde Kristus, ibland med en eskatologisk innebörd.30 Dessa koncept 

kan inte isoleras från varandra, men är ändå användbara verktyg för att få en överblick av 

vilka nyanser ku/rioj kan ha i Nya testamentets titulering av Jesus.  

 

ku/rioj kan fungera som översättning av två arameiska ord, brA och )r"ma.31 Av dessa så 

användes brA framför allt som hövligt tilltal av en lärare, medan )r"ma betyder ”herre” i ordets 

vidaste mening; ägare av slavar, gods eller ting osv. När dessa ord användes vid tilltal tillades 

ett suffixpronomen, dvs yb@irF respektive yrImf, dvs ungefär ”min lärare” respektive ”min 

herre”. Båda orden kunde översättas med ku/rioj i Palestina under det första århundradet.32 I 

evangelierna kan yb@ir ibland translittereras till grekiska bokstäver: r(abbi/. I Lukasevangeliet 

används translitterationen r(abbi/ inte alls. I Matteusevangeliet adresseras Jesus som r(abbi/ 

enbart av sina motståndare, inklusive Judas. Johannes och Markus låter dock Jesus relativt 

                                                           
28 Bietenhard, “ku/rioj”, NIDNTT 2:514. 
29 Fitzmyer, “ku/rioj”, EDNT 2:329. 
30 Dessa kategorier kommer från Hahn, Titles of Jesus in Christology, med viss modifikation. Hahn skiljer mellan 
den eskatologiske respektive den upphöjde Kristus, och presenterar alltså tre kategorier. Själv ser jag ingen 
anledning till en sådan distinktion. 
31 NwOb@r, som också förekommer i NT i translitterad form med suffix, rabbouni, har samma betydelse som 

brA. 
32 Werner Foerster och Gottfried Quell, “ku/rioj”, TDNT 3:1084-1085. 
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ofta bli tilltalad med r(abbi/, även av andra karaktärer än antagonister.33 Markus erbjuder inte 

sina läsare någon grekisk översättning av ordet, medan Johannes översätter r(abbi/ och 

rabbouni med dida/skaloj.34  yrImf å andra sidan förekommer aldrig i transkriberad form i 

något av evangelierna, medan dess adekvata grekiska översättning ku/rie är vanligt 

förekommande i alla evangelier utom Markusevangeliet. Att benämna Jesus som ku/rioj har 

alltså sin bakgrund i den arameiska begreppsvärlden och kan syfta på den jordiske Jesus som 

vördad lärare.35 Vissa exegeter menar dock att Jesus redan under sin jordiska gärning sågs 

som något mer än en mänsklig lärare, och att det allmänna tilltalet ku/rie därmed har mer 

kristologiska dimensioner än enbart en respektfull titel.36  

Den andra innebörden av ku/rioj i Nya testamentet handlar om Jesus som den uppståndne och 

därefter upphöjde. Detta har sin rot i Psalm 110:1 (LXX 109:1), som i en messiansk läsning 

talar om Messias sittande vid Guds högra sida.37 Den tänkta Messiasgestalten får också ett 

löfte från Gud om att alla hans fiender ska läggas under hans fötter. I sitt originalsammanhang 

syftar detta på Israels fiender, medan de tidiga kristna tolkade det som att alla ”osynliga 

krafter” i världen var underkastade Jesus i och med hans upphöjelse till Guds högra sida efter 

uppståndelsen.38 I vissa nytestamentliga texter är begreppet yrImf med dess grekiska 

översättning ku/rioj även en titel på den Jesus som ska återvända till jorden, dvs en 

eskatologisk innebörd.39. Som eskatologisk titel återfinns ku/rioj hos synoptikerna och 

Paulus, men inte hos Johannes. Hos både Paulus och synoptikerna kan förekomsten av ku/rioj 

i eskatologiska texter ha sin bakgrund i arameiskan, både språkligt och idémässigt.40 Hos 

Paulus finns i 1 Kor 16:22 en translitteration från arameiskan, mara/na qa/, som troligen ska 

uttydas som ”vår herre, kom”. Kanske härstammar formeln från den tidiga palestinska 

kyrkans eukaristiska liturgi.41  

 

                                                           
33 Ferdinand Hahn, The Titles of Jesus in Christology : Their History in Early Christianity (London: Lutterworth 
Press, 1969), 74. 
34 Joh 1:38, 20:16. rabbouni saknar accenter i NA28. 
35 Hahn, 83. 
36 Fitzmyer, “ku/rioj”, EDNT 2:329. 
37 Hahn, 104. 
38 Oscar Cullmann, The Christology of the New Testament, 2. ed. ed. (London: London : SCM, 1963), 223. 
39 Hahn, 89. 
40 Hahn, 92. 
41 Hahn, 96. Cullmann, 212, menar att bönen även kan innehålla en förväntan på Jesu närvaro i eukaristin. 
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2.5 Sammanfattning av kapitel 2 
Ordet ku/rioj har historiskt haft en mångfald av användningsområden, dock alltid med 

betoning på legitim makt. Innebörden av Jesus som ku/rioj i Nya testamentet har ett brett 

spektrum: dels en lärare, vördad och respekterad av sina lärjungar; dels en upphöjd, kosmisk 

och eskatologisk härskare som en dag ska komma åter i egenskap av universums rättmätige 

domare.  
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Kapitel 3: ku/rioj i fottvagningsberättelsen 
Fottvagningsberättelsen är viktig för undersökningen av Jesu roll som ku/rioj i 

Johannesevangeliet. Evangeliets läsare får här ta del av ett kortfattat men likväl pregnant 

resonemang av Jesus själv, gällande hans egen roll som ku/rioj och lärjungarna som dou=loi.  

 

I detta kapitel kommer jag att arbeta enligt de metoder som redogjordes för i 

inledningskapitlet. Jag kommer alltså att presentera karaktärer, händelser och temata i 

fottvagningsberättelsen, för att sedan utföra en teologisk analys. Jag kommer att utgå både 

från mina egna iakttagelser av perikopens innehåll, och från bibelkommentarer samt litteratur 

som behandlar johanneisk teologi.  

 

Fottvagningen förekommer i kapitel 13 i Johannesevangeliet. För att avgränsa 

undersökningen kommer jag att fokusera främst på verserna 1-17. Den måltid som utgör scen 

för fottvagningen fortsätter i vers 18, och kan möjligen antas fortsätta genom hela 

avskedstalet (13:31-17:26); alternativt att måltiden avbryts i 14:31.42 Huvudärendet i detta 

kapitel är Jesu ord i 13:13-16, och hur dessa ska förstås. För det syftet räcker det med att den 

noggranna undersökningen avgränsas till verserna 1-17, med medvetenhet om innehållet i 

resten av kapitlet.  

 

3.1 Karaktärer i Joh 13:1-17 
Jag presenterar här karaktärerna i den ordning de nämns i perikopen. Jag redogör för deras 

roller i perikopen, i relation till deras övergripande roll i evangeliet som helhet.  

 

Jesus - Huvudperson i denna perikop är Jesus, som är ensam aktiv i den aktuella situation 

som är i fokus i 13:1-17, med undantag av Petrus tre uttalanden i vv 6, 8 och 9. Jesus är med 

på ett eller annat sätt i nästan varenda perikop i hela Johannesevangeliet, det är alltså inte 

förvånande att han äger initiativet även i kapitel 13. I de inledande verserna framstår Jesus 

som mäktig (Fadern har lagt allt i hans händer) och i kontroll av den farliga situation43 han 

befinner sig i. Hans kunskap betonas: ”Jesus visste (ei0dw&j) att hans stund hade kommit” och 

”han visste (ei0dw&j) att… [han] återvände till Gud”). Samtidigt betonas Jesu kärlek till ”sina 

egna” (tou\j i0di/ouj) och hans stora ödmjukhet genom det exempel han ger sina lärjungar 

                                                           
42 Jo-Ann A. Brant, John (Grand Rapids, MI: Grand Rapids, MI : Baker Academic, 2011), 216. Craig S. Keener, The 
Gospel of John : A Commentary (Massachusetts: Massachusetts : Hendrickson, 2003), 2:986. 
43 Jfr 11:53. 



18 
 

genom fottvagningen. Att Jesus tvättar sina lärjungars fötter är oväntat. Att agera oväntat är 

ett karaktärsdrag som tidigare i evangeliet tillskrivits Jesus.44 Jesu aktiva roll är paradoxal: 

hans ord i vv 13 och 16 säger både explicit och implicit att han är ku/rioj i relation till 

lärjungarna; likväl är det han som betjänar dem.  

 

Fadern/Gud – Fadern/Gud finns med i bakgrunden i denna passage. Guds roll i 

Johannesevangeliet framställs framförallt i relation till Jesus, som är den som är sänd av 

Gud.45 I vers 1 framstår Fadern som passiv i relation till Jesus, i och med att Jesus ska metabh= 

e0k tou= ko/smou tou/tou pro\j to\n pate/ra (gå från denna världen till Fadern). I vers 3 har 

Fadern varit aktiv när han lagt allt (pa/nta e/)dwken) i Jesu händer, men är återigen passiv i 

beskrivningen av hur Jesus utgått från Gud (a0po\ qeou= e0ch=lqen) och återvänder till Gud 

(pro\j to\n qeo\n u(pa/gei). Fadern/Gud är alltså intimt förknippad med Jesus i denna perikop, 

men framstår inte som en särdeles aktiv agent.  

 

Djävulen – Djävulen finns, liksom Gud, med i bakgrunden; som något av en motpol till Guds 

bakgrundsroll. Johannes ser Judas förräderi som en handling influerad av Djävulen/Satan, i 

det att djävulen lagt (beblhko/toj) tanken på förräderiet i Judas hjärta.46  Djävulens/Satans 

roll i Johannesevangeliet är fokuserad på Judas förräderi och Jesu död (6:70-71; 8:40-44; 

13:2, 27).47 

 

Judas, Simon Iskariots son – Judas är en karaktär som ständigt framställs i dålig dager i 

Johannesevangeliet, som en tjuv (12:6), sataniskt influerad förrädare (6:70-71, 13:2, 13:27)48; 

och o( ui(o\j th=j a0pwlei/aj, ”undergångens man” (17:12). Under denna måltid påbörjas 

slutligen förverkligandet av den anklagelse berättaren riktat mot Judas tidigare i evangeliet.49 

Judas roll i hela kapitel 13 kan ses som kulmen på denna bittra skildring av Judas. Judas roll 

vid fottvagningen är dock i stort sett som en av lärjungarna; med undantag av den antydan 

Jesus gör i 13:10, som utvecklas av berättaren i 13:11. Även Judas får sina fötter tvättade av 

Jesus.   

                                                           
44 Jfr t ex lärjungarnas reaktion i 4:27.  
45 Jfr bl a 3:17, 34; 4:34; 6:46; 12:44f; 13:1-3; 16:27. 
46 Andreas J. Köstenberger, John (Grand Rapids, Michigan: Grand Rapids, Michigan : Baker Academic, 2004), 
403. 
47 Keener, 2:919. 
48 12:4; 18:2, 5 refererar till Judas som förrädare utan att nämna det sataniska inflytandet.  
49 Brant, 182-184. 
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Lärjungarna – Med undantag av Petrus (och i viss mån Judas) behandlas lärjungarna som ett 

passivt kollektiv i fottvagningsberättelsen. Tidigare i evangeliet har lärjungarna mestadels 

figurerat som ett kollektiv i relation till Jesus. Johannesevangelisten låter inte läsaren veta 

exakt vilka som närvarar vid måltiden. Köstenberger anser att det troligen är ”de tolv” som 

närvarar vid denna måltid50. Keener noterar å andra sidan att med utgångspunkt från de 

namngivna lärjungarna i kapitel 13-17 så kan det bara med säkerhet konstateras att de 

närvarande lärjungarna var Petrus, ”den älskade lärjungen”, Filippos, Thomas, Judas och 

Judas Iskariot. Keener anser dock själv att det troligen är ”de tolv” som närvarar vid 

måltiden.51 Att Köstenberger och Keener drar den slutsatsen kan vara färgat av uppgifter från 

synoptikerna (Matt 26:20; Mark 14:17; Luk 22:14). Lärjungarnas passiva roll är paradoxal: 

Jesu ord i v 16 implicerar att de är hans tjänare, men likväl blir de själva betjänade av sin 

explicita ku/rioj. 

 

Petrus – Petrus har en av de mer framträdande rollerna av lärjungarna i kapitlen 13-21, 

tillsammans med ”den älskade lärjungen” som oftast nämns tillsammans med Petrus i 

evangeliets andra hälft (13:23-24; 20:2f; 21:7). En del menar att Petrus i sin protest mot 

fottvättandet kan ses som talesman för lärjungarna,52 vilket stämmer överens med hans roll i 

6:68. I 13:6 talar dock Petrus inte i vi-form utan för strängt taget bara sin egen talan. Jesus 

agerar förvisso på ett sätt som lärjungarna inte kan förstå, men om vi följer Köstenbergers tes 

att Jesus i fottvagningen använder sig av en rabbinsk pedagogisk modell (didaktisk symbolisk 

handling, mer om detta nedan)53 så är det lika tänkbart att de andra lärjungarna tålmodigt 

inväntade förklaringen medan Petrus rusar i förväg. Petrus kan knappast ha ansett att det var 

rätt och riktigt att Jesus tvättade fötterna på t ex Filippos eller Tomas. Varför väntar han då 

tills Jesus kommer till honom? Petrus vill i passionsberättelsen framstå som en särskilt 

hängiven lärjunge (13:9; 13:37; 18:10). Är det tänkbart att Johannesevangelisten syftar till att 

skildra en Petrus som genom att avbryta Jesus vill framstå som smartare än sina kamrater, den 

ende som ifrågasätter den här absurda situationen? Hur det än förhåller sig med den saken så 

                                                           
50 Köstenberger, ”John”, 405. 
51 Keener, 2:900. 
52 Andrew T. Lincoln, The Gospel According to Saint John (Peabody, Mass. : New York ; London: Peabody, Mass. 
: Hendrickson ; New York ; London : Continuum, 2005), 368. J. Ramsey Michaels, The Gospel of John (Grand 
Rapids, Mich.: Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 2010), 726. Herman N. Ridderbos, The Gospel According to John 
: A Theological Commentary, Gospel of John (Grand Rapids, Mich.: Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 1997), 459. 
53 Köstenberger, ”John”, 405. Ett annat exempel på denna pedagogiska metod är tempelrensningen i 2:13-25; 
se Andreas J Köstenberger, "Jesus as Rabbi in the Fourth Gospel," Bulletin for Biblical Research 8 (1998):, 116.  
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griper Jesus tillfället genom att utnyttja Petrus protest till att påbörja sin förklaring av denna 

kontraintuitiva fottvagning.   

 

3.2 Händelser i Joh 13:1-17  
Perikopen kretsar framförallt kring en enda händelse: att Jesus tvättar sina lärjungars fötter. 

Nästan allt som sägs syftar på ett eller annat sätt till att förklara denna händelse. Händelsen 

förklaras teologiskt i berättelsen, en fördjupning av detta kommer nedan. Men för den nutida 

läsaren kan en kort förklaring till fottvättandets sociala bakgrund vara nödvändig. Gästerna 

förväntades bada hemma, och behövde vid ankomsten till bjudningen bara tvätta sina fötter, 

som troligen hunnit bli smutsiga under promenaden mellan det egna hemmet och värdens 

hem.54 Att Jesus börjar tvätta lärjungarnas fötter under den pågående måltiden är alltså 

anmärkningsvärt. Att tvätta fötter ansågs ofta som en uppgift för de allra lägsta slavarna55, 

men kunde även utföras som ett tecken på en hustrus respekt för sin man eller ett barns 

respekt för sin far.56 I sällsynta fall kunde en värd tvätta fötterna på en gäst, men det 

betraktades då som ett extremt exempel på ödmjukhet.57 En lärjunge var på många sätt som en 

tjänare åt sin mästare, men det förväntades inte att en lärjunge skulle tvätta sin mästares 

fötter.58 Att en överordnad tvättar fötterna på en underordnad saknar motstycke i den antika 

litteraturen, vilket gör denna berättelse unik.59 

 

Det framgår inte av berättelsen huruvida lärjungarna hade smutsiga fötter i behov av att 

tvättas, men mot bakgrund av ovanstående är det ett rimligt antagande att Johannes förutsätter 

att de redan hade tvättat sina fötter vid ankomsten till måltidslokalen. Lincoln noterar att 

timingen indikerar att fottvagningen har en särskild betydelse.60 Vari ligger denna betydelse? 

Den teologiska betydelsen behandlas nedan, men kanske finns det en särskild pedagogisk 

betydelse (vilket nämnts ovan). Händelsen kan enligt Köstenberger förstås som en ”didaktisk 

symbolisk handling”.61 Denna pedagogiska metod var i bruk under antiken bland judiska 

rabbiner, som genom mer eller mindre uppseendeväckande handlingar fångade sina lärjungars 

uppmärksamhet för att belysa någon särskild fråga. Rabbinen kunde därefter förklara 

                                                           
54 Ridderbos, 460. 
55 Lincoln, 367. 
56 Keener, 2:903. 
57 Keener, 2:903; Köstenberger, ”John”, 405. 
58 Keener, 2:911. 
59 Keener, 2:904; Köstenberger, ”John”, 405; Lincoln, 367.  
60 Lincoln, 367. 
61 Köstenberger, "Jesus as Rabbi", 116.  
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innebörden av sin handling, eller låta lärjungarna själva komma på vilken lärdom som skulle 

dras. Denna metod underlättade memorering av läran. Inte bara rabbinens ord var formerande 

för lärjungarna, utan även dennes handlingar.62 Denna syn på händelsen kan delvis förklara 

Jesu oväntade agerande vid måltiden. Berättarens egen förklaring till att Jesus tvättar 

lärjungarnas fötter är enkel: han älskade dem (13:1).63 

 

Ytterligare en aspekt att beakta är hur fottvagning kunde kommunicera ett mottagande i 

hushållet: främlingen blir genom fottvagning mottagen som en vän, och kan som sådan dela 

måltidsgemenskapen. Fottvagningen i Johannesevangeliet skulle kunna ses som att Jesus tar 

emot lärjungarna som vänner i Guds hem.64       

 

I det övergripande narrativet kan fottvagningens roll ses som inledning på 

passionsberättelsen;65 eller snarare inledning till avskedstalet66, som fungerar som ett långt 

prolegomena till passionsberättelsen.67 Händelsen introducerar inte några nya aspekter hos de 

inblandade karaktärerna; snarare förtydligas, fördjupas och förverkligas aspekter som redan 

tagits upp. Ett undantag är Petrus, som i fottvagningsscenen får ett nytt karaktärsdrag 

introducerat som utvecklas under resten av evangeliet: Petrus som den hängivne lärjungen, 

vars stora iver (13:9, 37; 18:10) tycks leda till ett ännu större fall (18:17-27), men också 

upprättelse (21:7-23).  

 

3.3 Temata i Joh 13:1-17 
Ett flertal temata förekommer i perikopen. Bland kommentatorerna finns ingen konsensus 

angående vad som kan sägas vara det huvudsakliga temat i fottvagningsberättelsen: renhet,68 

tjänande,69 Jesu död och förhärligande,70 Jesu kunskap om sig själv och hans kärlek till 

lärjungarna.71 Dessa temata står dock inte i direkt motsättning till varandra: t ex tar sig Jesu 

                                                           
62 Birger Gerhardsson, "Memory and Manuscript : Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism 
and Early Christianity" (Lund ; Copenhagen, 1961), 186-87. 
63 Andreas J. Köstenberger, A Theology of John's Gospel and Letters (Grand Rapids, Mich.: Grand Rapids, Mich. : 
Zondervan, 2009), 518. 
64 Brant, 206. 
65 Ridderbos, 451. 
66 Köstenberger, ”John”, 399; Lincoln, 363.  
67 Keener, 2:899. 
68 Köstenberger, ”John”, 399. 
69 Richard Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple : Narrative, History, and Theology in the Gospel of 
John (Grand Rapids, Mich.: Grand Rapids, Mich. : Baker Academic, 2007), 194. 
70 Keener, 2:899. 
71 Michaels, 720. 
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kärlek till lärjungarna i uttryck genom tjänande. Min egen förståelse av temata i 

fottvagningsberättelsen är naturligtvis färgad av uppsatsens frågeställningar, men likväl anser 

jag att kärleken och tjänandet kan sammanföras som ”den tjänande kärleken”, och att detta 

utgör huvudtemat i fottvagningsberättelsen.  

 

3.4 Analys av Joh 13:1-17 
Som noterades ovan är tjänandet ett viktigt tema i fottvagningsberättelsen. Detta tema är 

särskilt intressant för betydelsen av ku/rioj som benämning på Jesus i relation till lärjungarna 

i Johannesevangeliet.  

 

För att förstå fottvagningsscenen bör vi se att texten opererar på två nivåer: för det första 

mellan Jesus och lärjungarna som karaktärer i narrativet. Lärjungarna relaterar till Jesus som 

lärjungar relaterar till sin lärare – redan på denna nivå är det något oerhört att Jesus tvättar 

deras fötter. Petrus motvilja behöver inte förklaras med att han tror att Jesus är identisk med 

Gud, hans reaktion är fullt adekvat inför den Jesus han känner som en undergörande lärare.72 

Den andra nivån handlar om kommunikationen mellan berättaren och läsaren. Berättaren har 

redan från början klargjort sin ståndpunkt: Jesus är gudomlig (1:1, 18).73 Läsaren vet därför 

mer om Jesus än vad berättelsens karaktärer gör genom större delen av evangeliet. De första 

verserna i kapitel 13 tjänar som påminnelse till läsaren om Jesu ursprung och identitet. Den 

Jesus som själv är Gud är samma Jesus som ikläder sig slavens roll inför sina lärjungars ögon. 

Denna nivå av innebörd i fottvagningen förstår inte lärjungarna till fullo i stunden, men senare 

ska de förstå händelsen (13:7).74 

 

Ett begrepp som är viktigt för förståelsen av denna perikop är u(po/deigma, som Jesus talar om 

i vers 15 (u(po/deigma ga\r e/)dwka u(mi=n). Det kan översättas med både ”exempel”, 

”föredöme” och ”avbild”. I Nya testamentet förekommer ordet bara sex gånger, varav fyra 

förekomster handlar om föredömen/exempel, både goda (Joh 13:15, Jak 5:10) och dåliga (Heb 

4:11, 2 Pet 2:6). De övriga två förekomsterna handlar om ”skugglika” kopior av himmelska 

ting (Heb 8:5, 9:23). I Septuaginta används u(po/deigma t ex om martyrdöd som gott exempel 

                                                           
72 Även om Petrus ord i 6:69 kan antyda en uppfattning hos Petrus om att Jesus är gudomlig på något sätt. Se t 
ex Keener, 1:697; Köstenberger, ”John”, 221; Lincoln, 239; Ridderbos, 249. 
73 Se även t ex Lincoln, 108.  
74 Se även 12:6 för ytterligare ett exempel i Johannesevangeliet på en händelse som lärjungarna inte förstår i 
stunden men senare inser betydelsen av.  
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(2 Mack 6:28).75 Tonvikten ligger alltså främst på människors handlingar som exempel på hur 

andra bör agera (eller inte agera).  

 

För att få en överskådlig analys har jag identifierat paradoxer eller kontraster i texten som 

belyser relationen mellan Jesus och lärjungarna. Den första paradoxen handlar om Jesus, som 

säger sig själv vara lärjungarnas ku/rioj, men ändå agerar som den lägsta av slavar. Den andra 

paradoxen rör lärjungarnas relation till Jesus. Att Jesus är deras ku/rioj uttalas explicit i 

13:13-14, medan lärjungarnas ställning som dou=loi impliceras i 13:16. När deras fötter 

tvättas av Jesus uppstår en paradoxal scen: tjänarna betjänas av sin herre.  

 

3.5 Den första paradoxen: den tjänande herren 
Den första paradoxen består i att Jesus i fottvagningsberättelsen framstår som ”den tjänande 

herren”. Detta paradoxala förhållande mellan herreskap och tjänande uttrycks på flera sätt i 

perikopen. Till att börja med förtjänar det trettonde kapitlets inledning extra noggrann 

uppmärksamhet. 

  

I verserna 2-5 tecknar berättaren en paradoxal och kontrastrik bild av Jesus. Grammatiskt kan 

dessa verser utgöra en enda lång mening, alternativt att vv 2-4 ses som en självständig sats 

medan vers 5 är en annan självständig sats.76 I vers 2 byggs scenen upp genom två absoluta 

genitivkonstruktioner: dei/pnou ginome/nou och diabo/lou… beblhko/toj. Vers 3 skärper 

fokus på huvudpersonen Jesus genom participet ei0dw/j som ger bakgrunden till satsens 

huvudärende: att beskriva hur Jesus reser sig (e0gei/retai)77 från den pågående måltiden för att 

ta av sig sin mantel, och knyta om sig en handduk. Den allvetande berättaren vill ge en viktig 

förutsättning för tolkningen av fottvagningen: Jesus vet att Gud har lagt allt i hans händer, att 

han kommer från Gud och är på väg mot Gud. Det är denna allsmäktige, gudasände och 

gudomlige person som likt den lägsta av slavar börjar tvätta sina lärjungars fötter.78 Redan 

innan Jesus börjar själva tvättandet av fötter har han antagit en slavs attribut, genom att ta av 

sig ytterplaggen, ta\ i(ma/tia, och gjort sig redo för den förestående arbetsuppgiften genom att 

                                                           
75 Köstenberger, ”John”, 408.  
76 Köstenberger, 401, förfäktar en läsning av vv 2-5 som en sammanhängande enhet. Brant, 200, menar dock 
att satsen slutar med vers 4 och att vers 5 alltså är en självständig sats. Eftersom de äldsta manuskripten saknar 
kommatering hänger det på huruvida ei]ta ska ses som början på en bisats eller början på en självständig sats.  
77 e0gei/retai står här i historiskt presens, vilket stilistiskt skapar en levande skildring.  
78 Keener, 2:900; Michaels, 724.  
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knyta om sig en handduk.79 Lärjungarna ser deras ku/rioj stå inför deras ögon som en 

dou=loj. 

 

Vad förmedlas om Jesus mellan berättaren och läsaren? Jesus vänder upp och ner på den 

samtida synen på makt och ställning, men utan att abdikera från sitt herreskap. Istället 

uttrycks makten genom den tjänande kärleken. För att återkoppla till kapitel 2: om vi tar i 

beaktning den främreorientaliska föreställningen om gudarna som ku/rioi och människorna 

som dou=loi så står Jesu tjänande i direkt motsats till dessa orientaliska koncept: människan 

som betjänad av Gud, istället för tvärtom.  

 

Vad förmedlas mellan Jesus och lärjungarna i texten? Som noterades i översikten i 1.6 

”Avgränsningar” fungerar ku/rioj i Johannesevangeliet oftast som markör för att identifiera 

Jesus som en lärare, som därmed har all rätt att åtnjuta sina lärjungars respekt och 

tjänstvillighet. Jesus bejakar detta, men lägger samtidigt ett nytt, paradoxalt innehåll i rollen 

som ku/rioj: han är herren som inte betjänas, utan istället betjänar andra. Det ödmjuka 

tjänandet är själva uttrycket för Jesu herreskap.80 Det verkar dock inte innebära att Jesus 

abdikerar från sin roll som lärjungarnas ku/rioj. Exemplet äger sin kraft just i det faktum att 

Jesus är deras ku/rioj, Jesus kan fortfarande instruera sina lärjungar med auktoritet: ni är 

skyldiga (o0fei/lete) att tvätta varandras fötter (13:14). Hade Jesus verkligen varit en slav som 

tvättade måltidsgästernas fötter hade det inte funnits något att berätta – utom möjligen det 

märkliga i att slaven kommer in mitt under måltiden och börjar tvätta fötter. Berättelsen får 

sin spänning och sin innebörd i det faktum att Jesus verkligen är lärjungarnas ku/rioj, men 

ändå betjänar dem i ödmjukhet.81 

 

Som noterades ovan så kan u(po/deigma även beteckna ”skugglika” kopior av himmelska ting. 

En liten nyans av denna betydelse kan anas även i det u(po/deigma Jesus ger lärjungarna 

genom fottvagningen. Även om fottvagningens u(po/deigma är nog viktigt i sig som 

instruktion till lärjungarna, så finns det enligt flera kommentatorer också ett element av att 

                                                           
79 Lincoln, 367. 
80 Bauckham, “Testimony”, 196.  
81 Lincoln, 371. 
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fottvagningen pekar mot korset och Jesu död.82 De ord som används för att ta av sig kläderna 

(ti/qhsin, 13:4) och sedan ta på dem igen (e/)laben, 13:12) tycks vara ekon från diskursen om 

den gode herden som ger sitt liv för fåren (ti/qhmi respektive la/bw/labei=n 10:17-18). Min 

egen analys av analogin är som följer: 

  

(a) lägger ner sina kläder  (a) lägger ner sitt liv 

(b) tvättar fötter som en slav (b) dör på korset som en slav83 

 (c) tar på sig sina kläder igen (c) återfår sitt liv 

 

En viktig detalj i sammanhanget är att lamba/nw, som är uppslagsordet för e/)laben, la/bw 

och labei=n, kan betyda både ”ta” och ”få”. Detta skapar en dubbeltydighet i analogin: Jesus 

framstår som både aktiv och passiv på samma gång. Här antyds att även korset kan ses som 

ett u(po/deigma: genom ödmjuk tjänst för varandra ska lärjungarna uttrycka sin beredskap att i 

kärlek dö för varandra; precis som Jesus genom kärlek till det yttersta, ei0j te/loj (13:1), går 

in i ödmjuk tjänst och till slut dör på korset.84 Korsets eventuella funktion som exempel i 

Johannesevangeliet ska dock inte överdrivas: det finns också en unik aspekt av Jesu korsdöd, 

som vi kommer att se nedan i diskussionen kring Petrus reaktion på fottvagningen och Jesu 

svar på detta. I vilket fall som helst tycks korset ytterligare utveckla det som uttrycks i 

fottvagningen: Jesus som ku/rioj och dou=loj på samma gång. 

 

3.6 Den andra paradoxen: de betjänade tjänarna 
Den andra paradoxen gäller lärjungarna. Lärjungarnas relation till Jesus i denna perikop 

implicerar att de är tjänare, som noterades ovan. Men i kontrast till denna implicita relation 

utför lärjungarna inte någon tjänst i fottvagningsberättelsen, istället blir de betjänade av deras 

ku/rioj Jesus. Varför? Vad är det som händer med lärjungarna under denna märkliga måltid?  

 

                                                           
82 C. K. Barrett, The Gospel According to St John : An Introduction with Commentary and Notes on the Greek 
Text, 2. ed. ed. (London: London : SPCK, 1978), 439; Raymond E. Brown, The Gospel According to John : 
Introduction, Translation, and Notes. Xiii-Xxi, ed. Raymond E. Brown, 1. ed. ed. (Garden City, N.Y.: Garden City, 
N.Y. : Doubleday, 1970), 551; Keener, 2:902; Köstenberger, 404; Lincoln, 367; Michaels, 725; Ridderbos, 458. 
Contra: Rudolf Bultmann, The Gospel of John : A Commentary (Philadelphia: Philadelphia : Westminster P., 
1971), 466n5; Schnackenburg, 3:18. Brant tiger i frågan.  
83 Bauckham, “Testimony”, 196.  
84 Bauckham, “Testimony”, 196; John A. T. Robinson, Twelve More New Testament Studies (London: SCM Press, 
1984), 80. 
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För att svara på dessa frågor är det en god startpunkt att närmare undersöka samspelet mellan 

Jesus och Petrus. Petrus eventuella funktion som lärjungarnas talesman bör inte överdrivas, 

konstaterade vi ovan. Likväl leder Petrus motsträvighet till ett svar från Jesus som gäller både 

Petrus och de övriga lärjungarna. Till att börja med kan vi notera att relationen mellan 

åtminstone Petrus och Jesus tycks präglas av en öppenhet som tillåter Petrus att ifrågasätta 

Jesus. Detta var i linje med hur lärjungar kunde förväntas relatera till sina rabbiner.85 

Ifrågasättandet leder till en kort förklaring av fottvagningens innebörd: Om jag inte tvättar 

dig, har du inte ”del i mig” (me/roj met’ e0mou=). Detta me/roj met’ e0mou= är enligt Ridderbos en 

semitism.86 I Septuaginta återfinner vi me/rij (som är en synonym till me/roj) bl a i 4 Mos 

18:20 och 5 Mos 12:12; 14:27. Dessa förekomster handlar om hur leviterna inte fått någon 

andel i det förlovande landet, till skillnad från övriga israelitiska stammar. me/rij reflekterar 

där hebreiskans qlex' som betyder ”andel”. me/roj i andra texter inom Nya testamentet kan 

betyda lott, del och arv; ofta med en eskatologisk innebörd. Det kan t ex handla om 

människors tillvaro efter den yttersta dagen, i gemenskap med Gud (t ex Upp 20:6) eller 

separerad från Gud (t ex Luk 12:46; Upp 21:8; 22:19).87 Denna eskatologiska innebörd har sin 

rot i idén om hur Israel fick andel i Kanaan.88 I 13:8 tycks me/roj ha att göra med hur 

lärjungarna förbereds för att ta del av Jesu öde, dvs döden på korset; men också förbereds för 

att fortsätta det verk Jesus har påbörjat.89 Mer om denna förberedelse nedan. Petrus reagerar 

överdrivet på detta uttalande, vilket vi ovan noterade är i linje med hans personlighet i 

Johannesevangeliet. Jesus är dock inte intresserad av att ställa sig och skrubba Petrus huvud 

och händer, utan för det u(po/deigma Jesus vill ge lärjungarna räcker det med att tvätta 

fötterna.  

 

Som Brant noterar tycks fottvagningen förändra relationer: dels relationen mellan Jesus och 

lärjungarna, men också lärjungarnas relation till varandra. Min egen analys är att denna 

förändring sker på två områden. Det första området kan kallas förberedelse/efterföljelse, det 

andra området gäller vänskap. 

 

                                                           
85 Köstenberger, ”Jesus as Rabbi”, 120. 
86 Ridderbos, 460. 
87 Köstenberger, “John”, 406; Michaels, 728. 
88 EDNT, s. v. “u(po/deigma”. 
89 Lincoln, 368-369. 
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3.6.1 Förberedelse och efterföljelse 

Ett par författare90 noterar att fottvagningen tycks syfta till att lärjungarna ska förberedas inför 

det som komma skall: Jesu död på korset och framtiden efter det. Det finns två sidor i denna 

förberedelse: å ena sidan måste lärjungarna förstå att Jesus måste dö på korset, och att det inte 

finns något de kan göra för att bidra till detta. Å andra sidan måste lärjungarna förstå att de 

måste följa honom och göra som han gjorde för att ha del (me/roj) i honom. Dessa två sidor av 

förberedelse grundar jag på de två förklaringar till fottvagningens innebörd som Jesus ger 

lärjungarna (13:6-11 respektive 13:12-17). Tolkningshistoriskt har dessa två förklaringar en 

brokig historia91, men jag följer här Bauckham som betonar både förklaringarnas enhet och 

deras inbördes olikheter. Bauckham menar att båda förklaringarna är kristologiska; men att 

den första är soteriologisk, medan den andra är exemplifierande.92 Vi bör dock notera att 

Lincoln ställer sig frågande till i vilken mening fottvagningen har någon soteriologisk 

innebörd. Enligt honom bör vi inte betrakta fottvagningen som ett absolut villkor för 

gemenskap med Jesus. Redan innan deras fötter tvättas är de älskade av Jesus (13:1) och rena 

(13:10).93 

 

Den första förklaringen, den kristologisk-soteriologiska, anspelar enligt Bauckham på Jesu 

död på korset. Lärjungarna måste acceptera Jesu död på korset om de ska ha evig gemenskap 

med honom.94 Petrus måste förstå att han inte kan göra något för Jesus på det soteriologiska 

området – där måste han acceptera att Jesus som hans ku/rioj agerar som en dou=loj, att 

lärjungarna som tjänare måste låta sig betjänas av sin herre. Denna förklaring till 

fottvagningen är dock inget Petrus omedelbart förstår i narrativet (och inte de andra 

lärjungarna heller, får vi anta). Fottvagningen förbereder lärjungarna på att kunna komma 

över korsdödens skam, som en förberedelse på deras eget efterföljande i självuppoffrande 

ödmjukhet.95 Jesus begär inte att de bokstavligen ska följa honom i korsdöden denna gång, 

bara att de låter sin självförståelse formas av Jesu kärlek – vilket är detsamma som att 

acceptera korset.96  

 

                                                           
90 T ex Brant, 206; Lincoln, 368-369.  
91 Se t ex Ridderbos, 464. 
92 Bauckham, “Testimony”, 194. 
93 Lincoln, 368-369. 
94 Bauckham, “Testimony”, 195. 
95 Brant, 206. 
96 Lincoln, 376; Robinson, 79-80.  
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Den andra förklaringen, den kristologisk-exemplifierande, bör till skillnad från den första 

förklaringen vara begriplig för lärjungarna omedelbart i narrativet.97 De ska inte bara låta sig 

betjänas av Jesus – de ska också betjäna varandra. Det är detta som är efterföljelse: att de 

uppmanas att göra som Jesus gjorde. Genom att de är bundna till Jesus är de bundna till 

varandra.98 Detta utvecklas senare i 13:34: Genom att Jesus älskar dem så är lärjungarna 

förbundna till att också älska varandra. Lärjungarna uppmanas att bortse från sin sociala 

status, och den eventuella sociala hierarkin inom lärjungagruppen: om inte deras ku/rioj 

skäms för att tvätta fötter, så finns det inget som är under lärjungarnas värdighet i fråga om 

ömsesidigt tjänande i kärlek. För att parafrasera Robinson: Jesus förhärligas i tjänandet. Kan 

lärjungarna acceptera att denna världens syn på makt vänds upp och ner fullständigt? Kan de 

själva delta i denna ”omvändelse”?99 Robinson får medhåll av Ridderbos: ”bara genom att 

ödmjuka sig själv som en tjänare kunde Jesus förhärligas och göra sina lärjungar deltagare i 

den härligheten”.100 I relation till korset finns också element av u(po/deigma, som noterats 

ovan. Att Jesu död på korset också är något unikt bör dock inte glömmas bort. Här finns en 

spänning mellan Jesus som unik och Jesus som exempel för lärjungarna att efterfölja. Som 

Bauckham noterar: ”I Jesu utgivande av sig själv för [lärjungarna] finns både något unikt, som 

endast han kan göra för dem; och något imiterbart, som han genom sitt självutgivande 

möjliggör för dem att efterfölja”.101 

 

Här har vi skäl att återkomma till innebörden av u(po/deigma. Jesus är tydlig med lärjungarna: 

de är skyldiga (o0fei=lete) att tvätta varandras fötter (13:14). Men att enögt fokusera på själva 

handlingen är att missa poängen med u(po/deigma. Jesus är en ku/rioj/r(abbi/ som tvättar 

fötterna på sina dou=loi/maqhtai/, medan de inbördes relationerna mellan lärjungarna ser 

annorlunda ut. Ändå uppmanas de att tvätta varandras fötter. Lincoln betonar dubbelheten och 

vikten av balans i förståelsen av Jesu exempel: genom att tvätta deras fötter ger Jesus ett 

u(po/deigma av ödmjukhet och tjänande. På så sätt är det en symbolisk handling. Men om 

lärjungarna bara skulle ta med sig en abstrakt förståelse av ödmjukhet och ignorera 

uppmaningen att faktiskt tvätta fötter skulle de ha missförstått vad Jesus vill säga – tvättandet 

                                                           
97 Bauckham, “Testimony”, 195. 
98 Ridderbos, 463. 
99 Robinson, 78. 
100 Ridderbos, 460. 
101 Richard Bauckham, Gospel of Glory : Major Themes in Johannine Theology (Grand Rapids, Michigan : Baker 
Academic; 2015, 2015), 68. 
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av fötter blev en viktig handling i den tidiga kristna kyrkan.102 Detta u(po/deigma skapar ett 

särskilt förhållande mellan Jesus som ku/rioj och lärjungarna som dou=loi: en slav förväntas 

inte att leva precis som sin herre. Här uppmanas dock lärjungarna till just det.  

 

3.6.2 Vänskap 

Ett annat område som påverkar relationen mellan Jesus och lärjungarna, och därmed också 

synen på Jesus som ku/rioj, är vänskap. Som vi såg ovan kan fottvagning ha en innebörd av 

att välkomna någon som en vän, och att fottvagningen därmed skulle kunna betraktas som att 

Jesus tar emot lärjungarna som vänner i Guds hem. Fottvagningen uttrycker alltså i handling 

det som uttrycks i ord i 15:14-15. Detta tema kommer att behandlas utförligare i nästa kapitel, 

men en observation är på sin plats att göra redan här.  

 

Att Judas förräderi inleds på allvar under måltiden skapar ytterligare en nyans i innebörden av 

Jesus som ku/rioj. Att äta tillsammans var under antiken ofta en fråga om vänskap, snarare än 

en familjeaktivitet.103 Att en vän skulle förråda en vän sågs som något förfärligt under 

antiken. Att Judas är Jesu lärjunge gör förräderiet än mer förkastligt, och måltidssituationen 

bidrar ytterligare till det näst intill oförlåtliga i Judas komplott. Att dela måltidsgemenskap 

sågs ibland som det yttersta beviset på en god och nära relation.104 Jesus känner till vad Judas 

har i sinnet – men trots det böjer han sig ner och tvättar även hans fötter. Även Judas får 

erfara den kärlek och vänskap Jesus erbjuder sina lärjungar. Läsaren får inte veta något om 

Judas inre process vid det här laget – trots allt ger han sig av från måltiden för att fullfölja sitt 

löfte till de som ville se Jesus avrättad. Jesus räcker ut sin kärlek till Judas, men samtidigt vet 

han att Judas inte är mottaglig för denna kärlek. För att tala med Lincoln: ”Judas tro på Jesus 

var inte adekvat för en sann relation till Jesus… och att få sina fötter tvättade kommer inte att 

transformera de värderingar som leder honom till att vända sig bort från Jesus och förråda 

honom.”105 Kontrasterna är starka i fottvagningsscenen: på ena sidan finns Gud och Jesus, på 

andra sidan står Satan och Judas. Satan ska snart göra skäl för sitt namn genom de anklagelser 

som några kapitel senare riktas mot Jesus, men trots att Jesus vet detta tvättar han Judas fötter.  

  

                                                           
102 Lincoln, 372.  
103 Brant, 207. 
104 Keener, 2:913. 
105 Lincoln, 371. 
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Jesus framstår alltså som en tjänande ku/rioj som erbjuder sina lärjungar sin kärlek och 

vänskap, och som utan att ta hänsyn till Judas förödande konspiration urskillningslöst tvättar 

fötterna på alla de närvarande lärjungarna.  

 

3.7 Sammanfattning av kapitel 3 
Jesus framstår i fottvagningsberättelsen som en ku/rioj vars makt tar sig i uttryck i tjänande, 

kärlek och vänskap. Lärjungarna relaterar till Jesus som dou=loi, men samtidigt måste de 

acceptera att bli betjänade av deras ku/rioj. Jesus inverterar föreställningarna om social status 

och sociala roller genom sitt symboliska, ”hypodeigmatiska” agerande. Lärjungarna blir 

undervisade genom en paradox: Eftersom Jesus är deras ku/rioj är de skyldiga att följa hans 

exempel när han uppmanar dem till det. Exemplet är paradoxalt i att deras ku/rioj antar rollen 

av en dou=loj, dock utan att därför abdikera från sin roll som deras ku/rioj. Lärjungarna är 

skyldiga att följa detta exempel genom att radikalt betjäna varandra och avstå från att kräva de 

rättigheter deras eventuella ”världsliga” sociala status skulle ge dem. Samtidigt finns det 

något unikt i Jesu handlande både i fottvagningen och i korsdöden som lärjungarna inte kan 

imitera rakt av. 
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Kapitel 4: ku/rioj i avskedstalet  
I detta kapitel undersöks de förekomster av ku/rioj som återfinns i det s k avskedstalet. 

ku/rioj förekommer i 15:15 och 15:20, två verser som båda är en del i en lång monolog av 

Jesus. Den narrativa analysmetod som användes i kapitel 3 kan därför anses vara dåligt 

optimerad för den här typen av text.  För förståelsen av monologens litterära kontext och plats 

i evangeliet som helhet är det dock nödvändigt att presentera de involverade karaktärerna. 

Monologen i sig kan betraktas som en litterär händelse, därför är även denna kategori relevant 

i analysen nedan. Att monologen innehåller vissa temata behöver knappast försvaras. 

 

En utmaning i sammanhanget är att finna en avgränsning i texten för att urskilja en textmassa 

av en storlek som passar kandidatuppsatsens begränsade former. De verser som är intressanta 

för undersökningen återfinns i ett långt, oavbrutet tal som sträcker sig från 14:23-16:16. Vissa 

markörer finns dock som är användbara vid avgränsning. Den ena av verserna, 15:15, finns i 

ett kort stycke som inringas av ett inclusio106: Kärleksbudet i 15:12 upprepas i förkortad form 

i 15:17. Vissa författare behandlar denna passage som ett stycke i sig107; men andra, vidare 

avgränsningar också kan förekomma.108 För denna uppsats syften är dock den snävare 

avgränsningen mer användbar. Den andra ku/rioj -förekomsten i avskedstalet återfinns i 

15:20. Vissa ser verserna 18-25 som en sammanhängande enhet (Schnackenburg, Ridderbos, 

Lincoln). Den avgränsning jag väljer här är dock snävare: verserna 18-21. Dessa verser kan 

betraktas som en kiasm med ”tjänaren är inte större än sin herre” i centrum, enligt Keener.109 I 

den litteratur som konsulterats i denna uppsats är Keener ensam om att presentera denna 

möjliga kiastiska struktur, dess betydelse bör alltså inte överdrivas. Men det pekar åtminstone 

på en berättigad avgränsning redan i vers 21. Avgränsningarna för undersökningen i detta 

kapitel blir alltså 15:12-17 respektive 15:18-21. Med tanke på förekomsternas kontext mitt i 

ett sammanhängande tal är dock medvetenhet om innehållet i resten av talet av nöden för att 

förstå ku/rioj-förekomsterna i sitt sammanhang. Analysen av 15:12-17 är avsevärt längre än 

analysen av 15:18-21, vilket speglar proportionerna i den konsulterade litteraturen.  

                                                           
106 Herman N. Ridderbos, The Gospel According to John : A Theological Commentary, Gospel of John (Grand 
Rapids, Mich.: Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 1997), 522. 
107 Craig S. Keener, The Gospel of John : A Commentary (Massachusetts: Massachusetts : Hendrickson, 2003), 
2:1004; Rudolf Schnackenburg, The Gospel According to St John. Vol. 3, Commentary on Chapters 13-21 
(London: London, 1982), 108.  
108 Andreas J. Köstenberger, John (Grand Rapids, Michigan: Grand Rapids, Michigan : Baker Academic, 2004), 
456, avgränsar vv 11-17; Ridderbos, 518, avgränsar vv 9-17.  
109 Keener, 2:1019.  
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4.1 Karaktärer i Joh 15:12-21 
Den perikop som avgränsades i inledningen till detta kapitel innehåller direkta referenser till 

endast en karaktär, nämligen Fadern. Implicit har 15:12-21 ungefär samma rollbesättning som 

fottvagningen; med skillnaden att Judas lämnat scenen (13:30), vilket också implicerar att 

Satan (temporärt) återgått till sin huvudsakliga plats bakom kulisserna. De karaktärer som 

impliceras i 15:12-21 är alltså: 

Jesus – Jesus är inte bara huvudperson i denna perikop, han är den ende som får komma till 

tals överhuvudtaget. I fottvagningsscenen fick vi möta Jesus som lärare, så även här. Keener 

noterar att vi dessutom implicit möter Jesus som lärjunge: som en trogen lärjunge har Jesus 

fört vidare till lärjungarna vad han hört av Fadern (v 15).110 Jesu egna handlingar löper som en 

röd tråd genom perikopen, som innehåller 11 verb i första person singularis.111 Av dessa har 

alla verb lärjungarna som objekt, förutom h/)kousa som har Fadern som objekt. Det pekar på 

hur Jesu tal binder ihop honom med lärjungarna. 

Lärjungarna – Lärjungarna har mestadels en passiv, lyssnande roll i avskedstalet. Att de 

trots det står i fokus för Jesu uppmärksamhet i vv 12-21 är dock tydligt, i och med de täta 

förekomsterna av det personliga pronomenet u(mei=j (ni) i perikopen: inte mindre än 17 gånger 

i verserna 15-21. Därtill kan tilläggas 11 förekomster av verb i andra person pluralis112; samt 

det possessiva pronomenet u(me/teroj (er) i vers 20. Trots att lärjungarna varken talar eller 

handlar är de alltså i högsta grad närvarande i denna perikop. Keeners observation om att 

Johannesevangelisten inte låter oss veta exakt vilka som närvarar i denna scen är giltig här 

liksom i fottvagningsscenen113: Johannesevangelistens narrativ tillåter oss bara att med någon 

säkerhet säga att Petrus (13:6f), den älskade lärjungen (13:23), Tomas (14:5), Filippos (14:8) 

och Judas (”inte Iskariot”, 14:22) tilltalas av Jesus i 13:31-17:26.  

Fadern – Faderns roll i denna perikop är snarlik rollen i fottvagningsscenen: i stort sett 

passiv, och tätt förknippad med Jesus. Jesus säger i v 15 att han låtit lärjungarna veta 

(e0gnw/risa) allt han hört från sin fader (para\ tou= patro/j mou=). I v 16 erbjuder Jesus en 

möjlighet för lärjungarna att relatera direkt till Fadern, i och med att Fadern ska ge (dw|~) dem 

                                                           
110 Keener, 2:1014. 
111 Verb med versnummer inom parentes: h0ga/phsa (12), e0nte/llomai (14), le/gw (15), ei/)rhka (15), h/)kousa 

(15), e0gnw/risa (15), e0celeca/mhn (16), e0qh/ka (16), e0nte/llomai (17), e0celeca/mhn (19), ei/)pon (20). 
112 Verb med versnummer inom parentes: a0gapa=te (12), e0ste, poih=te (14), e0cele/casqe (16), u(pa/ghte (16), 

fe/rhte (16), ai0th/shte (16), a0gapa=te (17), ginw/skete (18), e0ste (19) mnhmoneu/ete (20).   
113 Keener, 2:900. 
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vad de ber om i Jesu namn (to\ o0no/mati mou=). I v 21 omtalas den som sänt Jesus, to\n 

pe/myanta/ me, en funktion som Fadern/Gud tillskrivs ett flertal gånger i 

Johannesevangeliet.114 

4.2 Händelser i Joh 15:12-21 
Den perikop som är föremål för analys i detta kapitel återfinns mitt i en pågående händelse i 

narrativet, nämligen att Jesus håller ett avskedstal. Avskedstal var en vanlig genre i judisk 

litteratur under århundradena före och efter vår tideräknings början, med vissa avskedstal ur 

Gamla testamentet som förebilder. Även grekisk-romersk litteratur innefattade denna genre, 

liksom vissa texter i Nya testamentet.115 Avskedstalet i Johannesevangeliet påminner om 

denna genre, med vissa likheter med patriarkernas välsignelser på dödsbädden och Moses 

avskedstal i 5 Mosebok 31-33. Johannesevangelisten håller sig dock inte strikt till denna 

genre, utan utövar viss frihet. Till exempel så innehåller avskedstalet inte de förväntade 

berättelserna om det förflutna, utan fokus ligger främst på framtiden.116 Både Keener och 

Köstenberger menar att Jesus i avskedstalet framställs som en ny Moses.117 Lincoln noterar 

dock en viktig skillnad mellan Moses och Jesus. Till skillnad från Moses så uppstår Jesus från 

döden i det efterföljande narrativet, vilket ger orden en annan klang. Som Lincoln själv 

uttrycker det: ”avskedsorden kan ses som ord från den levande och upphöjde Kristus”.118  

 

Var utspelar sig denna avskedsscen? Texten är inte entydig. 13:2-14:31 tycks utspela sig i 

måltidslokalen där också fottvagningen sker. I 14:31 uppmanar Jesus lärjungarna: ”Res på er, 

låt oss gå härifrån” (e0gei/resqe, a/)gwmen e0nteu=qen).119 Jesu tal fortsätter dock omedelbart 

efteråt i 15:1 utan någon direkt indikation på att de lämnar platsen. Nästa gång någon rörelse 

omtalas är i 18:1, när avskedstalet avslutats. Vissa ser detta som ett tecken på att avskedstalet 

är hopfogat av flera delar författade vid olika tillfällen,120 medan andra argumenterar för 

                                                           
114 Med pe/mpw: 4:34; 5:23, 24, 30, 37; 6:38, 39, 44; 7:16, 18, 28, 33; 8:16, 18, 26, 29; 9:4; 12:44, 45, 49; 13:16, 

20; 14:24; 15:21; 16:5. För mer detaljerad diskussion, se Keener, 1:315-317.  
115 Keener, 2:897; Köstenberger, “John”, 396; Andrew T. Lincoln, The Gospel According to Saint John (Peabody, 
Mass. : New York ; London: Peabody, Mass. : Hendrickson ; New York ; London : Continuum, 2005), 384.  
116 Köstenberger, “John”, 397.  
117 Keener, 2:896; Köstenberger, “John”, 398.  
118 Lincoln, 385. 
119 En intressant parallell återfinns i Mark 14:42 som har e0gei/resqe a/)gwmen. Se Keener, 2:986.  
120 C. K. Barrett, The Gospel According to St John : An Introduction with Commentary and Notes on the Greek 
Text, 2. ed. ed. (London: London : SPCK, 1978), 469-470; Keener, 894; Lincoln, 399; D. Moody Smith, The 
Theology of the Gospel of John (Cambridge: Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1995), 39. 
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avskedstalets enhetlighet och försöker lösa problemet med 14:31 på annat sätt.121 Enligt Brant 

kan 14:31 tolkas utifrån ett litterärt grepp i grekiska tragedier, ”fördröjd handling”, vars 

funktion är att möjliggöra repetition av temata. Uppmaningens funktion i texten blir enligt den 

tolkningen en indikation på att den efterföljande monologen utvecklar det som redan sagts, 

snarare än att introducera helt nya ämnen.122 För analysen nedan är det inte nödvändigt att ta 

ställning till exakt var Jesus och lärjungarna befinner sig när orden i 15:12-21 uttalas, vi kan 

nöja oss med att konstatera att texten är tvetydig och att olika tolkningar är möjliga.123  

 

4.3 Temata i Joh 15:12-21 
Verserna 12-17 kretsar kring kärlek; den kärlek Jesus har till ”sina egna” genom att ge sitt liv 

för dem, vilket är ett viktigt tema i Johannesevangeliet.124 Kärlek är här förknippat med ett 

annat tema, vänskap. De antika uppfattningarna om vänskap kan på vissa punkter skilja sig 

från nutida vänskapsideal. För den nutida läsaren är det därför nödvändigt att få en bild av 

mångfalden bland de antika vänskapskoncepten, för att kunna närma sig vänskapstanken i 

Johannesevangeliet.  

 

Vänskap var ett vanligt förekommande tema i den antika litteraturen. Vissa skillnader fanns i 

synen på vänskap bland de kulturer som existerade kring Medelhavet. Det romerska 

vänskapsbegreppet kunde ofta innebära praktiska allianser mellan familjer, sammanslutningar 

som lika gärna kunde karakteriseras som ett politiskt parti. Detta var alltså en vänskap mellan 

sociala jämlikar. Det fanns även ett ojämlikt vänskapskoncept i den romerska tankevärlden: 

vänskapen mellan en patron och dennes klient. Patronen erbjöd klienten hjälp och beskydd i 

utbyte mot klientens lojalitet. På detta sätt kunde vänskapsband rankas enligt vilka resurser 

vännen hade. Den romerska vänskapen var villkorlig, och innefattade plikter och 

förväntningar. En av de vanligaste referenserna till vänskap i den antika litteraturen handlar 

om politiskt beroende av en kunglig patron. 

I östra Medelhavsområdet kunde vänskapskretsar innehålla människor från samma skrå, 

eller av samma ålder. Vänskap bestod ofta av människor av samma kön och ålder och 

                                                           
121 Richard Bauckham, Gospel of Glory : Major Themes in Johannine Theology (Grand Rapids, Michigan : Baker 
Academic; 2015, 2015), 197; Köstenberger, ”John”, 445; Andreas J. Köstenberger, A Theology of John's Gospel 
and Letters (Grand Rapids, Mich.: Grand Rapids, Mich. : Zondervan, 2009), 239; Ridderbos, 485-487. 
122 Jo-Ann A. Brant, John (Grand Rapids, MI: Grand Rapids, MI : Baker Academic, 2011), 216. 
123 Själv är jag böjd att hålla med Ridderbos om att det är svårt att tänka sig att allt som sägs i kapitlen 15-17 
uttalas under en promenad i berättelsen; se Ridderbos, 484. Å andra sidan var det förekommande att man t ex 
diskuterade skrifterna medan man gick; se Keener, 1:470. 
124 Bauckham, ”Glory”, 64.  
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utgjorde i princip politiska partier. Till skillnad från det romerska vänskapsidealet, som inte 

direkt innefattade någon tanke på jämlikhet, krävde det grekiska vänskapsidealet jämlikhet. 

En vän kunde betraktas som ett ”andra jag”, dvs tanken att bry sig om sin vän såsom man bryr 

sig om sig själv.125  

I den antika litteraturen återfinns även tanken på möjligheten till vänskap med 

gudarna/Gud. Denna typ av vänskapsrelation kunde påminna om relationen mellan patron och 

klient, men ofta betonades hellre frivilligheten och ömsesidigheten i vänskapen mellan gud 

och människa. Denna tanke finns både i grekisk och judisk litteratur. Herakles beskrevs som 

en som inte hade många vänner, och ”ingen vän var honom kärare än Gud”. I den judiska 

litteraturen beskrivs särskilt Abraham som Guds vän, ibland tillsammans med de andra två 

patriarkerna. Abraham kallas uttryckligen Guds vän i 2 Krön 20:7 och Jes 41:8. Även Moses 

kunde betraktas som Guds vän. Gud ”talade till Mose ansikte mot ansikte, som en människa 

talar till en annan” (2 Mos 33:11, Bibel 2000).126  

 

I verserna 18-21 finner vi ord om ”världen”, även det ett viktigt tema i Johannesevangeliet. 

Ordet har flera nyanser av innebörd i den johanneiska vokabulären: (1) hela det fysiska 

universumet, (2) alla människor som bebor detta universum, och (3) betoning på den syndiga 

mänsklighet som bebor det skapade universumet.127 Världen har en dubbel roll i 

Johannesevangeliet: världen är älskad av Gud (3:16), men samtidigt hatar världen Guds 

utsände (7:7, 15:18). I analysen nedan kommer världens roll i vv 18-21 att preciseras närmare. 

 

4.4 Analys av Joh 15:12-21 
Jag identifierar två kontrasterande bilder av lärjungarna i relation till Jesus i 15:12-21. För det 

första beskriver Jesus sina lärjungar som sina vänner (v 14) som han älskar (v 12). För det 

andra beskriver Jesus lärjungarna som sina tjänare (v 20) som världen hatar (v 19). I båda 

fallen relaterar lärjungarna till Jesus som ku/rioj på ett eller annat sätt. Dessa kontrasterande 

bilder får utgöra ramverk för analysen nedan: lärjungarna som älskade vänner kontra 

lärjungarna som hatade tjänare.  

 

                                                           
125 Keener, 2:1006-1009. 
126 Keener, 2:1011-1013.  
127 Köstenberger, ”Theology”, 281-282. Ordet ko/smoj förekommer 78 gånger i Johannesevangeliet. 



36 
 

4.4.1 Lärjungarna som älskade vänner, 15:12-17 

Den vänskap Jesus definierar i texten tycks stå på tre ben: kärlek, förståelse/kunskap och 

utvaldhet. Dessa begrepp relaterar till varandra på så sätt att kärlek är den gemensamma 

nämnaren för alla tre: Kunskap och kärlek är tätt förknippade med varandra i 

Johannesevangeliet128, liksom kärlek och utvaldhet. 129 I denna del av analysen kommer jag att 

undersöka dessa begrepp och hur de karakteriserar relationen mellan Jesus och lärjungarna, 

för att därefter diskutera hur vänskapen påverkar bilden av Jesus som ku/rioj.   

 

Som noterades ovan inringas vv 12-17 av ett inclusio genom Jesu befallning att lärjungarna 

ska älska varandra. Kärleken definieras som den kärlek Jesus har till lärjungarna (v 12), och 

vänskapen dem emellan består i att lärjungarna ska hysa samma kärlek till varandra (v 14). 

Jesus har älskat lärjungarna först, och har alltså tagit första steget på detta område i 

vänskapsrelationen. I v 13 definieras kärleken ytterligare: ”ingen har en kärlek (a0ga/phn) 

större än detta, att någon ger sitt liv för sina vänner”. Det är inget uttalande unikt för Jesus, 

utan är ett vanligt tema i antik litteratur.130 Är v 13 en uppmaning till lärjungarna att ge sina 

liv för varandra, eller är det en beskrivning av vad Jesus är på väg att göra? Troligen finns 

båda aspekter med i v 13. Ett par författare ser v 13 som ett eko av formuleringarna i texten 

om den gode herden (10:11, 17) och i fottvagningsberättelsen (13:4): Jesus som den som ger 

sitt liv för lärjungarna.131 Den möjliga analogin mellan 10:11 och 15:13 ser ut som följer: 

  

(a) Den gode herden (a) Någon (tij) 

 (b) ger (ti/qhsin) (b) ger (qh=|) 

 (c) sitt liv (yuxh\n) (c) sitt liv (yuxh\n) 

 (d) för fåren  (d) för sina vänner 

 

Observera att ti/qhsin och qh=| är olika böjningar av ett och samma ord, vars lexikalform är 

ti/qhmi. Alla kommentatorer gör inte denna koppling mellan 10:11 och 15:13, så dess 

betydelse bör inte överbetonas. Analogin förefaller dock vara giltig, och anger fokus för den 

perikop vi analyserar här. Uttalandet ska inte i första hand förstås som ett moraliskt imperativ 

till lärjungarna. Den som i kärlek ska ge sitt liv för sina vänner är Jesus. Denna kärlek ska 

                                                           
128 Barrett, 477. 
129 Se t ex J. Ramsey Michaels, The Gospel of John (Grand Rapids, Mich.: Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 2010), 
202, 721 och 815; även Köstenberger, ”John”, 457.  
130 Keener, 2:1005; Lincoln, 406. 
131 Lincoln, 406; Michaels, 812. 
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lärjungarna ha också till varandra, men den är grundad i den självutgivande kärlek Jesus har 

till dem först.132 En intressant aspekt av kärleken mellan Jesus och lärjungarna är att Jesus inte 

ber dem älska honom tillbaka. Gensvaret på Jesu kärlek är att de ska älska varandra. Genom 

att älska varandra förblir de också i hans kärlek (15:9), en kärlek som är identisk med den 

kärlek som råder mellan Fadern och Jesus (17:26). I avskedstalet finns endast en referens till 

att lärjungarna faktiskt älskar Jesus, i 16:27 som har pefilh/kate. Fokus i avskedstalet ligger 

istället på att lärjungarna är älskade av både Jesus och Fadern.  

 

Vad är skillnaden mellan en dou=loj och en fi/loj? Flera författare betonar att förståelse eller 

kunskap, snarare än lydnad, är en viktig skillnad mellan dou=loj och fi/loj. En dou=loj ska 

lyda sin ku/rioj befallningar utan frågor, men en fi/loj får mer kunskap och därmed 

förståelse för befallningen.133 Tjänaren förstår inte alltid vad herren gör, och tjänaren kan 

undanhålla sin herre hemligheter. Vänner å andra sidan är fullständigt öppna för varandra, 

enligt det antika idealet.134 Jesus har låtit lärjungarna veta allt han hört från Fadern, Jesus har 

alltså tagit första steget även på kunskapens/förståelsens område i vänskapsrelationen. Jesus 

betonar flera gånger att lärjungarna ska efterlikna hans kärlek till dem genom kärlek till 

varandra; men på förståelsens/kunskapens område finns ingen liknande uppmaning. 

Förståelsen/kunskapen i vänskapsrelationen består i att Jesus har låtit lärjungarna veta allt han 

har hört från sin fader. Denna aspekt av vänskapen förefaller vara unik för relationen mellan 

Jesus och lärjungarna, och inte något exempel på hur relationen lärjungarna emellan ska 

gestaltas. Detta till skillnad från kärleken som tydligt framställs som ett exempel på hur 

lärjungarnas interna relationer ska se ut. 

 

I v 16 betonas utvaldheten. Även här menar Jesus att han agerat först: han har utvalt 

lärjungarna, inte tvärtom. Liksom med kärleken och förståelsen/kunskapen har Jesus tagit 

första steget i relation till lärjungarna. Det förväntade i sammanhanget hade varit att 

lärjungarna skulle ha utvalt Jesus som sin lärare. Det var brukligt att en lärjunge valde en 

lärare att följa, och inte tvärt om. Även på detta område agerar dock Jesus på ett oväntat sätt, 

genom att själv välja ut sina lärjungar.135 Jesus har tidigare (6:70) sagt sig ha utvalt 

lärjungarna, men i Johannesevangeliet erbjuds ingen tydlig bild av hur Jesus skulle ha utvalt 

                                                           
132 Lincoln, 406; Michaels, 811; Ridderbos, 520. 
133 Barrett, 477; Köstenberger, ”John”, 459; Lincoln, 406; Michaels, 814. 
134 Keener, 2:1010; Lincoln, 406.  
135 Köstenberger, ”John”, 459.  
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”de tolv”.136 Det första mötet mellan Jesus och hans blivande lärjungar i 1:35-51 tycks lämna 

visst utrymme för att valet är ömsesidigt. I vilket fall som helst är utvaldheten ytterligare en 

unik aspekt i relationen mellan Jesus och lärjungarna, och inte något som bör (eller kan) 

speglas i relationen lärjungarna emellan.  

 

Vilken sorts vänskap råder mellan Jesus och lärjungarna? Vad innebär denna omdefiniering 

av relationen? Vad innebär det för bilden av Jesus som ku/rioj? Som vi såg ovan var vänskap 

ett komplext begrepp under den period då Johannesevangeliet författades. Utan att föregripa 

diskussionen i 5.4.3 kan vi notera att v 15 och v 20 vid en första anblick framstår som 

motsägande varandra. Men med bakgrund av den möjliga bredden i begreppet vänskap 

behöver det inte innebära att texten säger emot sig själv. Flera författare anser att 

introduktionen av en vänskapsrelation inte innebär att lärare/lärjunge-relationen eller 

ku/rioj/dou=loj-relationen upplöses.137 Lärjungarna är Jesu vänner – men samtidigt tycks 

Jesus fortfarande vara deras herre. Han kan fortfarande ge dem ett bud (e0ntolh\, v 12). Han 

kan fortfarande befalla dem (e0nte/llomai, v 17); deras vänskap har till och med sin grund i att 

de gör vad han befaller dem (e0nte/llomai, v 14). Är vänskapen därigenom villkorad till 

lärjungarnas lydnad? Olika nyanser och betoningar finns i kommentarslitteraturen. 

Schnackenburg menar att vänskapen förvisso är ovillkorlig, men innebär samtidigt en 

förpliktelse för lärjungarna: Jesus förväntar sig av dem att de ska bära frukt.138 Ridderbos å 

andra sidan understryker att vänskapen är ovillkorlig och inte beror på deras lydnad. Istället 

ska deras kärlek till varandra vara ett kännetecken som gör dem igenkännbara som Jesu 

vänner.139 Michaels tolkning liknar Ridderbos: Lärjungarna är redan Jesu vänner, lydnaden 

handlar istället om att ”de ska förverkliga vad de redan är”.140 Keener och Lincoln tolkar 

lydnaden i vänskapen på olika sätt. Lincoln tycks implicera att vänskapen mellan Jesus och 

lärjungarna ska förstås utifrån det romerska patron/klient-systemet, och att lydnaden som 

ingrediens i vänskapen därför är naturlig.141 Keener å andra sidan medger att patron/klient-

vänskapen är en möjlig tolkning, men menar själv att den judiska tanken på vänskap med Gud 

                                                           
136 Michaels, 416. 
137 Barrett, 480; Lincoln, 406; Michaels, 813-814; Ridderbos, 520. Brant påstår att fottvagningen upplöst 
ku/rioj/dou=loj-relationen; men anser samtidigt att den vänskap Jesus syftar på kan innehålla plikter och 
skyldigheter (Brant, 218-219).  
138 Schnackenburg, 3:111.  
139 Ridderbos, 520.  
140 Michaels, 813. 
141 Lincoln, 406. 
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är mer relevant i sammanhanget142 (Lincoln tar också upp detta tema, men kontrasterar det 

inte med patron/klient-tanken143). Enligt Keener består vänskapen i att Jesus uppenbarar sig 

själv och Gud för dem; precis som Gud gjorde sig själv känd för Abraham och Moses, som 

kallades Guds vänner. Lydnaden innebär att lärjungarna älskar varandra, och därigenom är 

öppna för Guds kärlek till dem.144 Denna lydnad innebär att Jesus kan vara lärjungarnas 

ku/rioj, och samtidigt deras fi/loj. 

 

4.4.2 Lärjungarna som hatade tjänare, 15:18-21 

Övergången mellan v 17 och v 18 förefaller abrupt, som Ridderbos noterar.145 Texten rör sig 

utan omsvep från en uppmaning att lärjungarna ska älska (a0gapa=te) varandra, till en 

instruktion om hur lärjungarna ska förhålla sig till att världen hatar (misei=) dem. Även om 

a0gapa/w och mise/w är motsatser i koinégrekiskan så har texten ett visst logiskt flöde i 

resonemanget, och övergången kan till och med betraktas som naturlig. Lärjungarnas intima 

relation till Jesus är själva anledningen till världens hat för dem. Världen har hatat Jesus först, 

något som berörts tidigare i evangeliet (t ex 7:7). Detta hat riktas mot lärjungarna som Jesu 

vänner enligt en antik vänskapslogik: ”min fiendes vänner är mina fiender”.146 Hatet kan 

också förstås utifrån deras relation till Jesus som hans tjänare: den som smädar en tjänare 

smädar också dennes herre.147 I v 19 uttrycks en möjlighet till att världen hade kunnat älska 

lärjungarna. Världens hat beror alltså inte på något särdrag hos lärjungarna själva, och inte 

heller på något val lärjungarna själva gjort. Världens hat beror på Jesus och vad han har gjort, 

att han utvalt dem som tjänare och vänner. Jesu kärlek leder till världens hat, enligt Jesu egen 

logik i narrativet.  

 

Hur ska begreppet ko/smoj (världen) förstås i sammanhanget? Som noterades ovan har 

ko/smoj flera nyanser i det johanneiska språkbruket. Här är det den snävare, negativa synen på 

världen som kommer till uttryck: ko/smoj som den mänsklighet som är både fjärmad och 

fientlig gentemot sin skapare.148 Världens hat leder dock inte till någon uppmaning till ett 

separatistiskt tillbakadragande från världen, vilket vissa apokalyptiska texter kunde 

                                                           
142 Keener, 2:1014. 
143 Lincoln, 407. 
144 Keener, 2:1015.  
145 Ridderbos, 522. 
146 Keener, 2:1019. 
147 Brant, 219.  
148 Lincoln, 409.  
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innehålla.149 De är fortfarande bestämda av Jesus till att gå ut och bära frukt (jfr även 

17:18).150 

 

I 15:20 återkommer ord från 13:16, ”tjänaren är inte större än sin herre”. Enligt Keener kan 

detta ha varit ett populärt ordspråk.151 Jesus använder detta ordspråk på olika sätt i 13:16 och 

15:20: i 13:16 fungerar det som en uppmaning till att handla likadant som han, medan det i 

15:20 fungerar närmast som en varning att de inte kan förvänta sig att bli behandlade bättre än 

vad han blivit behandlad.152 Michaels menar att Jesus här ”temporärt degraderar” lärjungarna 

från vänner till slavar, enbart i ”illustrerande syfte”.153 Som vi såg ovan behöver det dock inte 

finnas någon essentiell motsättning mellan vänskapsrelationen och ku/rioj/dou=loj-relationen. 

Jesus som ku/rioj i vv 18-21 framstår återigen som den som äger initiativet: precis som han 

älskat lärjungarna först, har han också blivit hatad och förföljd av världen först. Som Smith 

noterar: relationen mellan Jesus och lärjungarna karakteriseras av ömsesidighet, samtidigt 

som Jesus är den främste bland dem.154 Lärjungarna förenas med varandra genom att Jesus 

älskar dem, samtidigt som världen hatar dem på grund av deras relation till Jesus. I båda 

fallen är det Jesus som är den gemensamma nämnaren.  

I vv 12-17 är Jesu bud och befallning till kärlek ett genomgående tema. I relation till 

världens hat finns dock ingen befallning. På kärlekens område framstår Jesus som en ku/rioj 

som ger bud åt sina vänner. Den enda auktoritativa handling Jesus omtalar i vv 18-21 är att 

han utvalt (e0celeca/mhn) lärjungarna. I övrigt framstår Jesus som en ku/rioj som gått före sina 

tjänare i lidandet: Jesus sänder inte sina lärjungar till ett lidande han inte själv känner, utan 

kallar dem snarare till att följa honom på en väg som oundvikligen leder till världens hat och 

förföljelse.    

 

4.5 Sammanfattning av kapitel 4 
Genom ku/rioj-förekomsterna i avskedstalet framstår Jesus särskilt som den som äger 

initiativet i relationen till lärjungarna. Detta hänger ihop med att Jesus även framstår som 

unik. Jesus älskar dem, men begär inte att de ska älska honom. Jesus har visat dem öppenhet 

och gett dem sin kunskap, men han begär inte samma sak tillbaka. Jesus har utvalt dem, men 

                                                           
149 Keener, 2:1018. 
150 Köstenberger, ”John”, 464.  
151 Keener, 2:1019n298.  
152 Lincoln, 410. 
153 Michaels, 820.  
154 Smith, 146-147.  
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begär inte att de ska välja honom. På samtliga områden äger Jesus initiativet, och han begär 

inte att lärjungarna ska ge ett gensvar i paritet med vad han gjort för dem. Det han begär är att 

de ska älska varandra.  

 

Ytterligare ett område där Jesus som ku/rioj äger initiativet är själva definitionen av 

relationen till lärjungarna. Han inbjuder lärjungarna till en fi/loj -relation, en vänskap. Denna 

aspekt av deras relation ska dock inte ses som att Jesus överger sin roll som lärjungarnas 

ku/rioj. Om ku/rioj/dou=loj-relationen och fi/loj-relationen inte är motsatser kan de istället 

ses som förklaringar till varandra: herre/tjänare-relationen präglas av kärlek, ömsesidighet och 

öppenhet; samtidigt som vänskapsrelationen kan innehålla vissa bud, uppmaningar och 

förväntningar. Detta handlar dock om lärjungarnas relation till Jesus, som måste betraktas 

som unik. I relation till varandra ligger betoningen framförallt på den kärlek de ska hysa till 

varandra. De är tillsammans utsända av Jesus in i världen som tjänare; medtjänare med en 

gemensam uppgift och en gemensam ku/rioj. 
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Kapitel 5: Slutsatser 
Uppsatsens ärende är att besvara frågan ”Hur används ordet ku/rioj i Johannesevangeliet för 

att beskriva Jesus i relationen mellan honom och hans lärjungar?”. Jag kommer nedan att 

besvara denna fråga utifrån sju olika aspekter som jag uppfattar vara typiska för ku/rioj-

begreppet i de analyserade texterna. Dessa aspekter är kärlek, tjänande, vänskap, initiativ, 

unicitet kontra universalitet, sammanbindande roll samt kontinuitet kontra reform. Alla 

områden hänger ihop och kan egentligen inte skiljas åt, men för översiktlighetens skull 

presenteras dessa aspekter nedan under separata rubriker. 

 

5.1 Kärlek 
Något som ligger i förgrunden i båda de undersökta texterna är den kärlek Jesus hyser för 

lärjungarna. Kärleken uttrycks i handling när Jesus tvättar deras fötter, som ett förebud om 

den kärlek som driver honom till korset. Kärleken uttrycks även i ord i avskedstalet, när Jesus 

befaller dem att älska varandra så som han älskat dem. På kärlekens område framstår Jesus 

som ku/rioj både som unik och som ett exempel att följa. Den kärlek han visar sina lärjungar 

genom fottvagningen är unik särskilt genom dess funktion som förebud om korsdöden, 

samtidigt som Jesu kärlek även är ett u(po/deigma, ett exempel för efterföljelse. Den kärlek 

Jesus har visat lärjungarna ska återspeglas i en kärlek inom lärjungakretsen. Det finns alltså en 

spänning mellan att Jesus både kallar lärjungarna till efterföljelse, men också utför unika 

handlingar som lärjungarna inte kan kopiera rakt av.  

 

5.2 Tjänande 
I fottvagningsberättelsen framställs den paradoxala bilden av Jesus som den tjänande herren, 

som både ku/rioj och dou=loj på samma gång. Jesu herreskap uttrycks där just genom att han 

betjänar de som egentligen är honom underordnade, lärjungarna. I detta tjänande finns dock 

en dimension av initiativtagande: han agerar inte på någons order. Fottvagningen innebär 

alltså inte en total abdikering. Om Jesus helt hade avsagt sig rollen som ku/rioj hade hans 

u(po/deigma, exemplet, inte haft samma bäring på lärjungarna. Återigen finns här en spänning 

mellan att Jesus gör något unikt och att han ger ett exempel till efterföljelse. Som vi såg i 

närläsningen av inledningen till Johannesevangeliets trettonde kapitel betonas starkt att Jesus 

kommit från Gud och snart ska återvända till Gud. Denna relation till Gud är unik för Jesus, 

vilket skapar en unik dimension i tjänandet. Lärjungarna uppmanas att tvätta varandras fötter. 

De inbördes relationerna mellan lärjungarna framstår i Johannesevangeliet som mer jämlika 

än deras relation till Jesus. De är alla lärjungar tillsammans. På tjänandets område tycks Jesus 
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alltså inte kalla dem till en fullständigt imiterande efterföljelse. Att han trots det kallar dem till 

efterföljelse står dock klart.  

 

5.3 Vänskap 
Både fottvagningsberättelsen och avskedstalet innehåller en inbjudan till vänskap med Jesus. I 

fottvagningen sker detta implicit utan ord, medan det i avskedstalet sägs rätt ut av Jesus. Jesus 

som ku/rioj på vänskapens område är den som definierar relationen mellan honom och 

lärjungarna. Vi såg i kapitel 4 hur introduktionen av vänskap inte upphävde lärare/lärjunge-

relationen eller ku/rioj/dou=loj-relationen. Introduktionen av vänskap kan snarare ses som att 

den befintliga relationen utvidgas och får fler dimensioner. Jesus kan som lärjungarnas 

ku/rioj fortfarande ge dem befallningar och instruktioner, men det sker inte utifrån en 

förväntan på blind lydnad från lärjungarnas sida. Jesus kallar dem vänner eftersom de har fått 

insikt i vad Jesus har fått höra av Fadern; lärjungarnas lydnad förväntas alltså ha sin källa i 

deras förståelse av vad Fadern förmedlat.  

 

5.4 Initiativ 
En aspekt av Jesu herreskap som framträdde i analyserna ovan handlar om initativtagande. 

Denna aspekt tar sig i uttryck i hur texterna kretsar kring Jesus som den i huvudsak aktive 

parten i båda de undersökta perikoperna. Detta i kontrast till lärjungarna; som förvisso är 

viktiga, men knappast kan sägas ha någon särdeles aktiv roll i vare sig fottvagningsberättelsen 

eller avskedstalet. Jesus är den som i huvudsak för berättelsen framåt.   

 

Som ku/rioj äger Jesus initiativet på flera områden i relationen till lärjungarna.  

- Han tvättar sina lärjungars fötter, trots att det förväntade i sällsynta fall hade varit det 

omvända. 

- Han har utvalt lärjungarna. Som vi såg ovan finns det möjligen en oklarhet i 

Johannesevangeliet kring detta, men detta är åtminstone Jesu egen förståelse av 

situationen enligt Johannesevangelisten.  

- Han har älskat lärjungarna först. 

- Han har blivit hatad av världen först. Jesus förväntar sig att lärjungarna ska gå ut i 

världen med risken att möta dess hat, men även på detta område har Jesus redan gått 

före.  

- Han är den som dör för sina vänner, inte tvärtom. Petrus vilja att dö för Jesus i Joh 

13:37 har inte varit en del av texterna som analyserats, men ett embryo till attityden 
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finns i hans protest i fottvagningsberättelsen. Detta är dock något som Jesus inte 

accepterar.  

 

5.5 Unicitet kontra universalitet 
På flera områden ovan har vi noterat spänningen mellan det unika och det universella i Jesu 

handlande. Lärjungarna kan inte imitera Jesus på alla områden, samtidigt som han uppmanar 

dem t ex att göra med varandra som han gjort med dem. Efterföljelsen har gränser eftersom 

Jesus som ku/rioj är unik. Det innebär att Jesus i Johannesevangeliet inte förutsättningslöst 

framstår som ett universellt moraliskt exempel. Trots det finns u(po/deigma som ett 

odiskutabelt moraliskt exempel i Jesu praktiska undervisning av lärjungarna. Min egen 

slutsats är att detta är ett område som påkallar mer studium för att rätt förstå alla dimensioner 

av spänningen mellan det unika och det universella hos den johanneiske Jesus.  

 

5.6 Sammanbindande roll 
Jesu roll som ku/rioj har också en sammanbindande effekt på lärjungarna. Jesus har visat dem 

kärlek, och han befaller dem som deras ku/rioj att de ska visa varandra samma kärlek. 

Lärjungarnas relation till Jesus som ku/rioj påverkar alltså även relationerna dem emellan. 

Jesu bud eller befallning (e0ntolh/) sammanbinder lärjungakretsen genom den kärlek de 

uppmanas till. Även den paradoxala ”ku/rioj men samtidigt dou=loj”-rollen i fottvagningen 

verkar sammanbindande på lärjungarna, i och med befallningen att de ska göra likadant med 

varandra.  

 

5.7 Kontinuitet kontra reform 
Jesu roll som ku/rioj hänger ihop med hans roll som r(abbi/, lärare. På detta område finns en 

spänning mellan kontinuitet och reform. Kontinuiteten innebär att Jesus opererar inom den 

befintliga sociala strukturen i den historiska kontexten. Om vi accepterar Köstenbergers tes 

om fottvagningen som en didaktisk symbolisk handling så framstår Jesus i 

fottvagningsberättelsen som en rabbi, som använder ett vedertaget pedagogiskt grepp för att 

undervisa lärjungarna. Han bejakar dessutom den roll som ku/rioj och dida/skaloj som han 

ser sig tilldelad av lärjungarna. Det reformerande draget ligger i den pedagogiska handlingens 

innehåll, eftersom fottvagningen i sig framstår som en särskilt oväntad och okonventionell 

didaktisk symbolisk handling utifrån Petrus reaktion. Det finns även något reformerande i att 

Jesus som r(abbi/ säger sig ha utvalt lärjungarna, istället för tvärtom.  
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5.8 Sammanfattning av slutsatskapitlet 
Denna uppsats har syftat till att besvara frågan ”Hur används ordet ku/rioj i 

Johannesevangeliet för att beskriva Jesus i relationen mellan honom och hans lärjungar?”. 

Relationen mellan Jesus och lärjungarna präglas starkt av bilden av Jesus som ku/rioj. 

Johannesevangeliet förmedlar en bild av Jesus som ku/rioj som kännetecknas av kärlek, 

tjänande, vänskap, initiativtagande, en spänning mellan unicitet och universalitet, både 

kontinuitet med det gamla och introduktion av något nytt, samt som har en sammanbindande 

effekt på sina lärjungar. Hur relaterar detta till bilden av Jesus som ku/rioj i resten av 

Johannesevangeliet? Hur relaterar den johanneiska bilden av Jesus som ku/rioj till resten av 

Nya testamentet? Detta är möjliga frågor för ett fortsatt exegetiskt studium av Jesus som 

ku/rioj. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats söker besvara frågan ”Hur används ordet ku/rioj i Johannesevangeliet för att 

karakterisera beskriva Jesus i relationen mellan honom och hans lärjungar?”, i syfte att bidra 

till en ökad förståelse av Johannesevangeliets användning av ku/rioj-begreppet. Detta sker 

utifrån frågeställningarna ”Hur används ku/rioj i Nya Testamentet, sett till de kulturella 

kontexter i vilka texterna tillkom?”, ”Hur används ku/rioj i Johannesevangeliet?”, ”Hur 

framställs Jesus som ku/rioj i fottvagningsberättelsen i Joh 13:1-17?” samt ”Hur framställs 

Jesus som ku/rioj i Joh 15:12-21?”. Uppsatsen utgår från en narrativ teori som betraktar 

texten som en organisk helhet. Med hjälp av metoder från narrativ kritik och nytestamentlig 

exegetik analyseras Joh 13:1-17 och Joh 15:12-21 utifrån hur Jesus gestaltas som ku/rioj i 

relation till lärjungarna. Analysen utgår från den grekiska texten i Novum Testamentum 

Graece, 28:e upplagan. Med stöd av kommentarer till Johannesevangeliet samt annan 

exegetisk och teologisk litteratur underbyggs analyserna och slutsatserna.  

 

I kapitel 2 ges en bakgrund till ordet ku/rioj i dess historiska och litterära kontexter, 

framförallt i de bibliska texterna. I kapitel 3 analyseras fottvagningsberättelsen i Joh 13:1-17 

utifrån hur Jesus framställs som ku/rioj i texten. I kapitel 4 analyseras ku/rioj-förekomsterna i 

Joh 15:12-21. I kapitel 5 presenteras uppsatsens slutsatser. 

 

Uppsatsens slutsatser är att i de analyserade texterna i Johannesevangeliet framställs Jesus 

som en kärleksfull, tjänande, vänskaplig, initiativtagande ku/rioj som binder samman sina 

lärjungar med varandra genom deras relation till honom som ku/rioj. Jesus som ku/rioj 

framställs både som unik och universell, vilket innebär att Jesus både utför unika handlingar 

som lärjungarna inte kan upprepa, men samtidigt ger lärjungarna ett exempel för efterföljelse. 

Jesus agerar i sin roll som ku/rioj i kontinuitet med de givna sociala strukturerna, men tycks 

samtidigt reformera innehållet i den sociala roll han har. 
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