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Abstract

Through the two influential Protestant reformers Martin Luther´s and John 

Calvin's readings, I intend to explore the view of disability and sin within the 

Christian tradition. One of the biblical stories that has been read and 

interpreted in the light of disability issues is the well-known episode in the New 

Testament, which is often called "the paralytic". In both the Old and New 

Testaments, there are several places that may indicate a connection between 

disability and sin, and through thoughts of human sin as a common thread I 

present how the two Bible readers read the pericopes.
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Inledning

Genom de två inflytelserika protestantiska reformatorerna Martin Luther och John Calvins 

läsningar avser jag undersöka synen på funktionsnedsättning och synd inom den kristna 

traditionen. En av de bibeltexter som lästs och tolkats i ljuset av funktionshindersfrågor är den

välkända perikopen i Nya testamentet, som i folkmun ofta kallas ”Den lame mannen”. I både 

Gamla och Nya testamentet finns flertalet ställen som kan indikera på ett samband mellan 

funktionsnedsättning och synd och genom tankar om människans synd som en röd tråd 

presenterar jag hur de två bibeltolkarna läst perikopen.

Bakgrund

Eftersom kristendomen växt fram ur den judiska traditionen och kontexten så ses judendomen

som den äldre föreskriften som visar vägen.1 I både gamla och nya testamentet finns flertalet 

ställen och berättelser som kan tolkas som att det finns ett samband mellan synd och 

funktionsnedsättning.  Den kontext som Jesus och den lame mannen lever i har ett slags 

regelverk förankrat i vad vi kallar Gamla testamentet. Evangelierna skrevs i ett judiskt, 

romerskt, hellenistiskt samhälle med tempelkultur och ur detta har sedan en kristen tradition 

vuxit fram där man finner återkommande texter som vid tolkning kan stärka problematiken 

med synen på funktionsnedsättning och synd. Med funktionshinder avser jag syfta till 

socialstyrelsens definition. ”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga”.2 Och definitionen ”Funktionshinder är den begränsning som 

en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.3 I uppsatsen är det 

även det jag syftar till även när jag använder benämningen ”funktionsnedsatt”. I denna 

uppsats är det främst det fysiska funktionshindret som är aktuellt. I den kristna traditionens 

texter tenderar man att normalisera en opposition mellan den tänkta ideala friska kroppen och 

en med funktionsnedsättning.4 I de kristna kyrkornas teologi lever dessa traditioner än idag 

och är grunden i kristen tro. Varje gång de läses blir de en sanning som kan leda till 

spänningar i de sammanhangen och för enskilda individer beroende på vilka läsningar som 

gjorts, slutsatser som tagits och faktorer som lyfts fram. Genom att inkludera två inflytelserika

protestantiska bibeltolkare för att undersöka Bibelns teologi i förhållande till 

1� Nancy L. Eiesland, The disabled God: Toward a liberatory theology of disability (Nashville: Abingdon Press, 
1964), 3.
2� https://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder
3� https://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder
4� Susanne Rappmann, Kristi kropp som kritisk metafor: teologisk reflektion kring funktionshinder (Karlstad: 
Karlstad University Studies, 2005), 18.
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funktionsnedsättning får vi ett bredare perspektiv av vilka läsningar som gjorts även bakåt i 

tiden. 

1.2 Problemformulering

I uppsatsen avser jag utifrån ett receptionshistoriskt perspektiv undersöka tolkningar av den 

lame mannen hos Martin Luther och John Calvin ur deras tankar om människans synd. Jag 

avser undersöka problematiken kring helandeberättelserna i ett funktionshinderteologiskt 

perspektiv.

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett receptionshistoriskt perspektiv och i ljuset av 

funktionshinderperspektivet i relation till synd presentera Luthers och Calvins teologi och 

tolkning av berättelsen om den lame mannen. Jag avser att undersöka hur perikopen har 

tolkats utifrån frågor om funktionshinder. För att undvika missförstånd vill jag förtydliga att 

jag med uppsatsen inte menar att alla personer med funktionshinder är eller uppfattar sig som 

marginaliserade eller diskriminerade i vårt samhälle.  Utan jag syftar till att det finns en 

problematik i en kulturellt dominerande föreställning vilken definierar kroppen med 

funktionsvariation som avvikande i en negativ bemärkelse. Denna uppsats har inte för avsikt 

att varken presentera, redogöra eller argumentera för en absolut sanning. Anledningen till det 

är att ämnet innefattar tolkningsmöjligheter, och syftet är istället att klargöra för en tradition i 

hur berättelsen tolkats. Min förhoppning är även att jag kan bidra både till bibelvetenskapens 

fortsatta studier av helandeberättelserna men även till ämnesområdet disability studies och 

även som ett verktyg inom själavården att bemöta marginaliseringen. Min intention är att 

uppsatsen ska kunna vara en hjälp i mötet mellan dessa områden och bidra till ytterligare 

fördjupning och bredd.

1.4 Frågeställning

1. Hur har Luther och Calvin läst den lame mannen, med fokus på funktionshindersfrågor?

2. Hur framställs kopplingen mellan synd och funktionshinder i några utvalda moderna och 

postmoderna tolkningar av berättelsen om den lame mannen?

3. Hur skulle kritik utifrån ett funktionshinderteologiskt perspektiv kunna formuleras?
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1.5 Avgränsning

Jag avgränsar arbetet till att analysera berättelsen om den lame mannen i Nya testamentet 

genom de två protestantiska bibeltolkarnas läsningar som jag anser att kan bidra. Jag använder

kommentarer av utvalda avsnitt i Nya testamentet för att jämföra, den judiska samtida 

kontexten och blickar bakåt mot exempel ur Gamla testamentets texter som jag analyserar 

med hjälp av kommentarer samt ett funktionshinderteologiskt perspektiv. Jag vidrör även 

andra evangelier i Nya testamentet som kan ge nyans till uppsatsen.

1.6 Teori och metod

Uppsatsen följer en receptionshistorisk metod, vilket innebär att jag i studiet fokuserar på att 

studera skillnader i tolkningen av berättelsen, snarare än att självständigt försöka tolka 

bibelberättelsen. Jag använder mig av Michael Stausberg och Steven Englers tolkning av 

metoden av att motivera mina påståenden med källor.5 Jag menar utifrån det att jag avser 

undersöka andras tolkningar för att kunna dra en slutsats. Med det avser jag även att källorna 

är formade av samtida eller senare dokument och är textliga eller icke textliga kvarlevor. Jag 

använder Stausberg och Englers förklaring av metoden och menar att källor inte är ”isolerade 

stenar som används för att bygga historia, utan bitar av bevis som kritiskt utvärderats i en 

process av att ifrågasätta specifika poänger i en etablerad berättelse”6 Med det avser jag att 

analysen av teologiska avhandlingar endast hjälper oss att klargöra frågor som behandlats av 

intellektuella under en viss period men oftast inte ger tillgång till den folkliga tron 7. Texter 

och monument som finns tillgängliga för att rekonstruera det förflutna ger oss oftast inte svar 

hur det egentligen var,8 utan presenterar en viss uppfattning av det förflutna och dess mening 

för framtiden. Teologen Hans-Jürgen Goertz menar att historia inte är en empirisk 

vetenskapsgren, eftersom att de referenser den försöker basera sina påståenden på som bevis, 

som är så många källor som möjligt, inte talar för sig själv eller presenterar sig själva utan 

förhandsval. Han menar att historia är en relation mellan ett nutida subjekt och ett dåtida 

objekt, som båda ständigt förändras och som är en representation utvald av kriterier av 

intresse och av det historiska för-bildandet av historien, som är formad av de aspekter av det 

historiska objektet som kommer fram i ett visst metodiskt grepp.9 Susanne Rappmann och 

5� Michael Stausberg and Steven Engler, The routledge Handbook of research methods in the study of religion 
(London: Routledge, 2011), 291.
6� Stausberg and Engler, 291.

7� Stausberg andEngler, 291.

8� Stausberg and Engler, 287.

9� Stausberg and Engler, 288.
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Nancy. L Eiesland är två kvinnor som är kända inom ämnesområdet - disability studies. I 

denna uppsats använder jag benämningen funktionshinderteologi och belyser några av deras 

viktigaste argument i ämnet.

Jag hävdar i uppsatsen genom Rappmann att all teologi som vetenskap och som den kristna 

traditionens självreflektion är kontextuell, teologiskt arbete är alltid hermeneutisk syssla som 

förhåller sig till kristen tradition och samhälle.10 Med det menar jag att den hermeneutiska 

medvetenheten om forskarens bundenhet vid sitt eget sammanhang visar att det 

religionshistoriska, sociologiska och psykologiska betraktelsesättet också bekänner sig till en 

viss form av hur man värderar kunskap och därför saknar ett självklart vetenskaps och 

kunskapsteoretiskt företräde, samt att forskningen måste lära sig att handskas med en 

mångfald av likaberättigade tolkningsperspektiv.11 Det kan innebära att man som exeget 

intresserar sig för hur texterna mottagits genom historien och påverkat den kristna traditionen,

men även kristna normer och samhälle. 

Det kan också innefatta att varje läsning är utifrån ett visst perspektiv och att varje 

nytestamentlig text har en inneboende öppenhet mot olika tolkningar och effekter. Med detta 

perspektiv bör det finnas en större känslighet för exegetens moraliska ansvar för 

tolkningsarbetet.12 Därför måste en teologisk analys av funktionshinder även reflektera över 

den kontext som teologin ägde rum i. Jag utgår från berättelsen om den lame mannen i 

Kapernaum i Nya testamentet, och undersöker några exempel som bakgrund till traditionen i 

den judiska kontexten och Gamla testamentets relation till funktionsnedsättning relaterat till 

synd. Jag undersöker moderrna och postmoderna perspektiv av litterära kommentarer och 

använder mig av de protestantiska bibeltolkarna Martin Luther och John Calvins kommentarer

angående perikopen och hur de tolkat människans synd eftersom jag anser att de är två särskilt

viktiga och inflytelserika i kyrkans tolkningstradition med inriktning på den västliga 

tolkningstraditionen. Jag introducerar Calvins teologi genom teologen T. H. L. Parker’s An 

Introduction to His thought  och Luthers genom det samlade verket av Timothy F Lull: 

Martin Luther’s Basic theological writings: second edition. Samt deras egna verk som jag 

presenterar i kapitel material. Uppsatsen har en reciprok karaktär eftersom Bibelns texter 

påverkar samhällen och människor, och att individer använder och tolkar bibliskt material för 

olika sammanhang och syften. 

10� Rappmann, 39. 
11� Mitternacht and Runesson, 405.
12� Mitternacht and Runesson, 41.
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 Jag tänker mig att rekontextualisera Jesus i hans sociala kontext genom att ha med delar av 

den judiska bakgrunden i uppsatsen kan vara gynnande för att förstå sammanhanget. Eftersom

evangelierna distribuerar en judisk identitet för deras egna retoriska syften. Efter att ha 

undersökt teologisk litteratur ur funktionshinderperspektivet samt kommentarer fick jag en 

preliminär uppfattning om ämnesområdet som jag ansåg var tillräcklig för att urskilja problem

och begrepp som kan vara av vikt att reflektera kring. Ett exempel som förde mitt arbete åt ett 

visst håll var den normalisering och problematik jag upptäckte tidigt i min undersökning i 

olika litteratur om kristen tradition är förhållandet mellan synd och funktionshinder. Jag anser 

detta problematiskt eftersom detta kan betyda att funktionsnedsatta kan känna sig 

marginaliserade i den kristna gemenskapen. Om ursprunget till detta är Bibeln tycker jag att 

det är ett problem värt att undersöka, lyfta och belysa. 

För att kunna göra detta använder jag en bibeltext och utgår från att teologi är kontextuell. Det

vill säga att teologisk reflektion är kulturell och historisk situerad och är färgad av den tid och 

plats där den äger rum. Jag utgår även ifrån att språk och kroppsmetaforer påverkar oss och 

traditionen i synen på ”verkligheten” och ”det normala”. Jag utgår i uppsatsen att exegetisk 

forskning är ett kulturellt fenomen, eftersom forskningshistorien visar att genom tiderna 

studerat texterna utifrån samtida förutsättningar.13 I uppsatsens problematisering utgår jag 

ifrån professor John Swintons argument om att personer med funktionshinder är en 

marginaliserad grupp i det västerländska samhället, vilket han menar beror på den 

individualistiska kultur vi lever i. Swinton hävdar att den kulturen inte är förenlig med Guds 

intention med sin skapelse och kyrka.14 

Jag arbetar utifrån min frågeställning och använder mig av kommentarlitteratur, till både Nya 

testamentet och Gamla testamentet. Jag använder mig av Nestle-Alands Novum Testamentum 

Graece. Samt Luthers och Parkers tolkningar som ram kring arbetet. Jag förutsätter att en text 

kan vara påverkad av dess historia eller av en naturlig förståelse, likväl som förståelsen kan 

vara utav social karaktär.

1.7 Material

Syftet med uppsatsen avgränsar materialet till kommentarer av Martin Luther i De Servo 

Arbitrio- Den trälbundna viljan (1525) och Luthers Huspostilla: 19:e söndagen efter trefaldighet.

John Calvin’s samling Institutio Christianae religionis- andra bok och evangelierna i Nya 

13� Mitternacht and Runesson, 41.
14� Rappmann, 120.
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testamentet, samt i huvudsak aktuell teologisk litteratur som diskuterar funktionshinder, 

ursprunget och förhållandet till synd samt utvalda texter ur Gamla testamentet som kan vara 

till användning. 

1.8 Disposition

I uppsatsen undersöker jag hur perikopen tolkats utifrån frågor om funktionshinder. Uppsatsen

delas in i två större kapitel. I kapitel två presenterar jag den lame mannen, och redogör för 

eventuella problem och den kontext som aktuell teologisk reflektion kring funktionshinder 

förhåller sig till. Jag behandlar även synd och ursprunget till kopplingen mellan synd och 

funktionshinder. Där presenteras också kommentarer av utvalda textavsnitt ur Gamla och Nya 

testamentet, där bakgrunden till kontextens uppfattning om funktionshinder och relationen till 

synd blir synliga. I kapitel tre redogör jag för tolkningarna av Luther och Calvin som jag anser

att är ramen för arbetet. I problemformuleringen har jag beskrivit att jag utifrån ett 

receptionshistoriskt perspektiv avser undersöka tolkningar av berättelsen om den lame 

mannen hos Martin Luther och John Calvin ur deras tankar om människans synd. Jag avser 

undersöka problematiken kring helandeberättelserna ur ett funktionshinderteologiskt 

perspektiv.

2.  Den lame mannen

2.1 Moderna och postmoderna perspektiv.

I detta kapitel presenterar och undersöker jag den lame mannen genom att  lyfta in moderrna 

och postmoderna perspektiv för att få en bredare förståelse för hur texten lästs. Vad säger 

texten mottagaren och vad handlar  berättelsen om.  Berättelsens andra huvudperson förutom 

Jesus är den lame mannen. Den lame mannen beskrivs bara som förlamad och lever i en 

kontext där det som Jude fanns ett allmänt erkänt samband mellan synd och sjukdom och för 

många var det en viktig förutsättning för tillfrisknandet från en sjukdom att få syndernas 

förlåtelse.15 De som bär den lame mannen hoppas att Jesus ska gripa in och bota honom. När 

Jesus ser deras tro säger han till den lame, mitt barn dina synder är dig förlåtna. De skriftlärda 

tycker att Jesus hädar eftersom de anser att förlåta synder kan endast Gud göra. Jesus ser deras

otro och frågar dem vilket som är enklast att säga till den lame, att hans synder är förlåtna 

eller att han ska stiga upp och gå? Jesus avslutar med att säga att människosonen har makt på 

jorden att förlåta synder.

15� Bertil Gärtner, Tolkning av Nya testamentet: Markus evangelium (Stockholm: Skeab förlag, 1982), 24.
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I berättelsen säger Jesus till den lame mannen att dina synder är förlåtna. Den välkända 

tolkaren av Nya testamentets texter James R. Edwards tolkar berättalsen som att männen som 

bar Jesus och gjorde den ansträngningen visar tecken även på deras tro. Och att den tron också

räckte för den lame och för Jesus att vilja hjälpa. En vanlig läsning av den frasen tolkar det 

som en teologisk eller helig passivitet, och som att det indirekta ombudet är Gud.16

Ordet paralutiko är ett substantiv och betyder förlamad.17 Berättelsen ger ingen vidare 

information om den lame mannen förutom att mannen är buren av fyra vilket kan indikera på 

att han förmodligen är vuxen.18 Den lame mannen måste ha haft personer som kände för 

honom eftersom de fyra gjorde sig besväret att bära honom dit och fira ned honom genom 

taket vilket kan tolkas som att han inte var utstött av alla, som var vanligt i samhället vid den 

tiden. När det i texten står att Jesus såg deras tro såg inte Jesus bara de som kom bärandes 

med den lame utan också den lames tro och hopp. Markusevangeliets författare titulerar den 

lame med mitt barn, på grekiska te/knon. Den benämningen finns också senare i Markus 10:24

och i Lukas 16:25 samt Johannes 13:33, och kommer förmodligen från hebreiskans beni, my 

son.19 Ordvalet kan tänkas vara en auktoritets handling som även kan vara fylld av 

medkänsla.20  I Matteusevangeliet kan man läsa berättelsen om den lame mannen i 9:2-8. Där 

står det att Jesus är tillbaka till den staden han bodde i. Och i den texten vänder sig Jesus 

direkt till den lame och säger mitt barn dina synder är förlåtna. I både Matteus och Lukas 

beskrivs människornas reaktioner mer detaljerat, ett exempel är att människorna fylldes av 

fruktan efter att Jesus sagt att Människosonen har makt att förlåta synder på jorden. I Markus 

står det bara att de häpnade och prisade Gud. 

I berättelsen finner man några utmärkande ordval som jag kort kommenterar. en oiko= hänvisar

Edwards till att kan syfta till att komma hem.21  Episoden tar plats i ett hus i Kapernaum. 

Bultmann anser att det inte går att dra en slutsats om referensen till Kapernaum är redaktionell

eller om den kommer från tradition.22 Ordet o1xloj betyder folkhop och är ett väl använt ord i 

16�Tobias Hägerland, Jesus and the forgiveness of sins: An aspect of his prophetic mission (Cambridge: 
Cambridge, 2012), 41.
17� Ivar Heikel och Anton Fridrichsen, Grekisk svensk ordbok till Nya Testamentet och de apostoliska fäderna 
(Totem, Polen: Bibelakademiförlaget, 2013).

18� John Albert Bengel, Gnomon of the New Testament: Pointing Out from Vol 1 (New York: Sheldon & 
Company, 1862), 504.

19� James R Edwards, The Gospel according to Mark (Michigan: Cambridge, 2002), 76.
20� Edwards, 76.
21� Edwards, 74.
22� Hägerland, 39.
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Markusevangeliet. I evangeliet förekommer ett näst intill motsatsförhållande mellan just de 

orden. Hemmet som symboliserar det innersta och det avgränsade där vilan kan ske. Och i 

kontrast till det folkhopen som representerar kaoset utanför vilket enligt Edwards är ett 

återkommande tema i Markus. I Markus 2:1 finns det grekiska ordet palin som betyder igen, 

och som i detta fall tyder på att det är den samma återvändning till Kapernaum som Markus 

berättat om tidigare. Och den samme lame mannen som Matteus och Lukas berättat om. Ordet

paralutiko/j är ett koinegrekiskt substantiv och betyder förlamad.  I Vers 8 står det 

o( Ihsou~j tw~| pneu&mati, vilket syftar till att det inte är hans egen ande utan Guds ande 

verkande i honom vilket markerar Jesus ställning som profet.23

I Markus 2:5 uttalar Jesus de första två förlåtelserna i berättelsen. Inledningen i de verserna är 

troligtvis traditionell, eftersom att på andra ställen i Markus finns substantivet tro, pi/stij 

uttalat endast av Jesus, och inte i något fall bevisligen redaktionell.  

I senare kristen teologi finns tanken om att Adams och Evas synd märkte hela mänskligheten, 

den tanken började hos Paulus men växte sedan till arvsyndsteologin, där det finns en 

skiljemur mellan Gud och oss människor. När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten i 

paradiset förstördes förhållandet. Markusevangeliet är förövrigt fyllt av kontroverser och i 

början av denna berättelse får man som läsare ta del av den första sammandrabbningen mellan

Jesus och hans motståndare i evangeliet. Deras tysta anklagelse om hädelse förebådar 

översteprästernas kritik mot Jesus i den kommande rättegången.24 Och Hägerland 

kommenterar att det blir en början av den karriär Jesus gör som karaktäriseras av konflikter 

och oppositioner. Konflikten handlar om det grekiska ordet e0cousi/a, som betyder auktoritet, 

makt eller befogenhet. Att Jesus tog sig makten att förlåta synder. 

2.2. Funktionsnedsättningsperspektivet i relation till synd och dess ursprung

Tradition och ursprung av synen på funktionsnedsättning 

Jag anser att det är intressant att undersöka hur berättelsen tolkats eftersom jag finner en viss 

problematik i mirakelberättelserna som är stöttat av det nutida funktionshindersperspektivet. 

Med uppsatsen avser jag undersöka om problematiken i läsningarna angående förhållandet 

mellan synd och funktionshinder beror på vilka aspekter som lyfts fram och vilka perspektiv 

som fått ta plats och inte fått ta plats i texter och tolkningar. Därför redogör jag nedan en 

sammanfattning av ursprunget på temat funktionshinder och synd. Kopplingen mellan 

23� Bengel, 504.
24� Hägerland, 38.
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funktionshinder och synd är vanlig i Bibelns texter och kan tendera att bli problematisk.25 Att 

studera Bibelns förhållningssätt till funktionshinder är inom bibelvetenskapen sedan 1990-

talet ett vedertaget perspektiv. Mycket material som syftar till ämnet dyker upp när man börjar

undersöka. Tolkning av bibeltexter om helanden, om sjukdomar, om metaforer och om 

utanförskap står i fokus. Syftet tycks för de flesta som forskar och tolkar inom området vara 

att bidra till en bättre förståelse av bibeltexterna men även att kunna bidra till en mer 

nyanserad och neutral bild av Bibelns förhållningssätt till funktionsnedsättning av olika 

former. Sjukdom och funktionsnedsättning har i den kristna traditionen tolkats som straff för 

synd.26 I kristen tradition har personer med funktionshinder en ovanlig eller bruten relation 

med Gud.27 De är antingen dömda eller välsignade. 

I de hebreiska skrifterna är det ett vanligt tema med omoral och funktionsnedsättning.28 Och 

dessa tendenser kan vi även kan hitta i Nya testamentet.29 Funktionsnedsättning kan i religiösa

texter beskrivas som en metafor för slaveri eller misär, där helandet framstår och blir 

synonymt med en befrielse från detta.30 Att läsa Nya testamentet ur en funktionsnedsatt 

människas perspektiv kan göra mirakelberättelserna till en dynamisk process och lyfter frågan

om hur dessa texter tolkats. I bibeltexter finns meningar där funktionsnedsatta framställs som 

offer eller ”oidealiska”. Att många bibelforskare fortsätter förstärka negativa stereotyper 

vittnar Nancy Eiesland om i sin bok The disabled God. Och menar att en konsekvens av det 

blir att man ännu idag fortsätter stödja de sociala och miljömässiga stereotyperna och då 

maskerar den levande verkligheten för funktionsnedsatta och deras förhållande till Bibelns 

texter.31 Inom kristen teologi finns en spänning mellan tankegångar att vi är älskade som vi är 

och perfekta i Guds ögon och att funktionshinder är ett problem. Även Bibeln vittnar om 

mirakulösa helanden där Gud griper in i människors liv, vilket ibland innefattar helandet av 

sjukdomar av olika slag.32

Studerar man Bibeln så finner man texter som kan tolkas för att stötta detta både i Nya och 

Gamla testamentet, det vill säga de hebreiska texterna och de nytestamentliga texterna. 

Texterna har förståtts som uppenbarade av Gud. Och är därför representanter för det heliga 

25� Eiesland 84, Rappmann, 10.
26� Melanies S. Morrison, The grace of coming home: Spirituality, Sexuality, and the struggle for justice 
(Cleveland: The Pilgrim Press, 1995), 4.
27� Eiesland, 70.
28� Eiesland, 69.
29� Eiesland, 71.
30� Morrison, 71.
31� Eiesland, 72.
32� Rappmann, 170. 
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och perfekta.33 På så sätt finns det en inneboende makt i texterna. Ursprunget till detta synsätt 

i den hebreisk/israelitiska kontexten kan man hitta på fler ställen i den hebreiska Bibeln, t.ex. i

Tredje Mosebok 19:17-26 som är fylld av exempel på moral och hur man som människa bör 

vara. Och även kapitel 21:17-23 där det står att en blind eller en lam inte får vistas i templet . 

Vidare i Femte Mosebok 28:21-22 ”ska herren slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, 

med torka, rost och sot, och allt detta ska förfölja dig tills du har förintats”.

I tredje Mosebok 21:16 finns även ursprunget som går att tolka för att stödja traditionen: 

”Herren talade till Mose, säg till Aron att ingen av dina ättlingar i kommande släktled som 

har ett lyte får träda fram, ingen som är blind eller halt eller vanställd i ansiktet eller har 

någon vanskapt lem eller har brutit foten eller handen eller är puckelryggig eller dvärg eller 

har en vit fläck i ögat eller har skabb eller revorm eller har skadat testiklarna”. 

Intressant att tillägga att i dödahavsrullarna har man funnit pergament med text, dvs källor 

som beskriver kopplingen mellan syndaförlåtelse och funktionsnedsättning i den judiska 

kontexten som handlar om att någon förlåter synd och helar. Dessa källor dateras till ca 100-

talet innan Jesu tid. Och handlar om att en kung blir sjuk och får hjälp av en skriftlärd som 

förlåter honom hans synder och samtidigt helar honom.34 Detta anser jag vittna om ett 

normaliserat sätt att tänka om syndaförlåtelse och sjukdom/funktionshinder vid den tiden.

Ett annat problematiskt perspektiv i dessa sammanhang är den radikala solidaritet mot 

funktionsnedsatta som vanligtvis fördömer judendomen som förtryckaren.35 Judar och 

judendomen har i historien framställts som den äldre föreskriften som visar vägen. Men i detta

sammanhang tolkas Bibeln som att allt gott är det som Jesus gör, och allt ont som händer är 

från Jesus judiska kontext.36 Mirakelliknelserna kan tendera att förstärka karikatyrerna av 

judar och judendomen som religion.

 I Nya testamentet hittar vi fler exempel som bidrar till problematiseringen. I Joh 15:14 

beskrivs berättelsen om mannen vid Bethesda, då Jesus säger ”Synda inget mer, så att inget 

värre händer dig”. Jag hävdar att dessa texter som historiskt tolkats kan användas för att stötta

tanken om att funktionsnedsättning är ett tecken på moralisk imperfektion eller heligt straff 

för synd. Vidare finns i samma tema Joh 9:1-3 som handlar om en blind man där problemet 

33� Eiesland, 72.
34� http://www.livius.org/sources/content/dss/4q242-prayer-of-nabonidus/ (hämtat 13.01.2019)
35� Kathy Black, A healing homiletic: preaching and disability (Nashville: Abingdon Press, 1997), 3.
36� Black,3.

12



blir synligt då lärjungarna frågar Jesus vem som syndade- han själv eller hans föräldrar.  Jesus

svarar att han var född blind så att Guds verk ska bli synligt genom honom. I synopsen Luk 

5:18-26 hittar vi ytterligare en text som ofta tolkas som en berättelse om heroiska hjälpare och

en krympling till syndare. Där förlåtelse av synd och fysiologiskt helande båda är 

representerade. I förhållande till sådan standard framställs individer med funktionsnedsättning

som att de har brist på perfektion och förkroppsligar en o-helhet.37 Inom judisk teologi på 

andra templets tid fanns en tendens att se ett allmänt erkänt samband mellan synd och 

sjukdom, och för många var det en viktig förutsättning för tillfrisknandet från en sjukdom att 

få syndernas förlåtelse.38 Det bekräftar även Wuest i sina kommentarer där det står skrivet att 

den fysiska ohälsan hos den lame mannen var på grund av ett syndigt leverne.39 Även 

Edwards bekräftar sina tolkningar av berättelsen att den traditionen fanns i samtidens kontext 

då händelsen utspelade sig, att fysiska och psykiska funktionshinder ansågs i den judiska 

kulturen på Jesus tid vara en konsekvens av orent och synd.40 

I boken Jesus och de första Kristna beskrivs ett liknande fenomen tydligt i en tolkning av 

Matteusevangeliet, där man kan läsa att sjukdom vid den tiden ofta beskrevs som en berättelse

av onda andar som måste drivas ut. Där människan framställs som en fånge som måste 

befrias, en syndare som måste förlåtas, en blind som behöver sin syn, en stum som behöver 

sin talförmåga och slutligen en död som behöver återupplivas.41 Detta kan i kristendomens 

symbolvärld leda till att de olika beskrivningarna av människans olika funktionsnedsättningar 

och nöd blandas upp så att det uppstår en närhet mellan fysiska brister och funktionshinder. 

Fortsättningsvis i texten kommer en slutsats om att ”Jesus tycks tänka annorlunda ”42 med 

hänvisning till Johannesevangeliet 9:2-4.  Här bör man som läsare iaktta att de i texten 

använder Johannesevangeliet för att backa upp Jesus i Matteusevangeliet. Man kanske även 

bör undersöka varifrån de tagit det påståendet. Det som den givna perikopen vittnar om är 

istället det som Susanne Rappmann beskrivit som ett problem med mirakeltexterna, att 

sjukdom och funktionsnedsättning förknippas med orenhet, och en konsekvens av det är att 

personer med funktionshinder tenderar att bli objekt för Guds godhet och Guds handlanden 

för att bevisa sin storhet, då Jesus säger att ingen har syndat men att Guds gärningar skulle 

37� Eiesland,72.
38� Gärtner, 45.
39� Kennet Wuest, Wuest’s word studies: From the Greek New Testamente Vol 1 (Grand Rapids, Michigan: Wm. 
B. Eerdmans Publishing Company, 1973), 46.
40� Edwards,74.
41� Mitternacht and Runesson, 420.
42� Mitternacht and Runesson, 420.
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uppenbaras på honom. Om sjukdom och funktionsnedsättning förknippas med orenhet, kan en

konsekvens av det bli att personer med funktionshinder tenderar att bli objekt för Guds godhet

och Guds handlanden för att bevisa sin storhet enligt Rappmann.43 Vilket är det som jag 

nämnde som exempel tidigare i kapitlet som handlar om en blind man (Joh 9:1-3) och 

lärjungarna frågar Jesus vem som syndade- han själv eller hans föräldrar. Jesus egna svar 

problematiserar det hela då han svarar att mannen var född blind så att Guds verk ska bli 

synliga genom honom.

Dessa bud från Gamla testamentet levde, var en sanning och utvecklades i den tidiga judiska 

kontexten vilken Jesus växte upp i. Dessa texter har tolkats och format traditionen i samhället 

och kontexten de befann sig i och bidrar till traditionen av det problematiska förhållandet 

mellan funktionshinder och synd. Och den problematiska relationen mellan synd och 

funktionsnedsättning är både stöttat och använt av Jesus.44 Konsekvensen kan bli att den 

relationen blir en karikatyr av den heliga bilden och ett inneboende vanhelgande av alla heliga

saker.45 Där målet med berättelsen missas och även missförstås. Susanne Rappmann beskriver 

i sin bok att detta förhållningssätt lätt blir en metafor för att kyrkan tenderar att bli en stad på 

berget. Med det syftar hon på den exklusivism som individer med funktionsnedsättning kan 

uppleva. Hon belyser de bibliska texternas syn på funktionshinder och menar att negativa 

attityder har sina rötter i dessa texter.46 

De kroppsliga bristerna fick verkningar på de sociala och religiösa sammanhangen. 

Funktionsnedsatta och sjuka var avstängda från mänsklig gemenskap och från gudstjänsten.47  

I ljuset av gammaltestamentliga utsagor om frälsningstiden blir det uppenbart att det med 

kroppslig helbrägdagörelse förenade nyskapandet av Guds gemenskap och av de mänskliga 

relationerna har att göra med ett motiv till ett fullkomligt liv. Den kroppsliga existensens 

oinskränkta funktioner är en förutsättning för att människan ska kunna tjäna Gud och verka 

bland människor. Jesus handlande beskrivs ofta en kontrast då han verkar för dem som det 

känns hopplöst för. Han vänder sig till de som har funktionsnedsättningar, sjukdomar och står 

utanför gemenskapen. Parallellen mellan kroppslig och moralisk nyskapelse ser man tydligt i 

den lame mannen där syndaförlåtelsen och helbrägdagörelsens problem balanserar ut 

43� Rappmann, 33.
44� Eiesland, 72.
45� Eiesland, 72.
46� Rappmann, 42.
47� Birger Gerhardsson, En bok om nya Testamentet (Lund: Bröderna Ekstrands Tryckeri AB, 1983), 395.
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varandra.48 Med det menas spänningen som finns i förhållandet mellan just 

funktionsnedsättning och synd. Susanne Rappmann bekräftar den spänningen då hon i sitt 

syfte formulerat två distinktioner som hon anser vara centrala för den teologiska förståelsen 

och tolkningen av funktionshinder, varpå det ena är just spänningen mellan normalitet och 

avvikelse och spänningen mellan individuella och sociala aspekter av funktionshinder.49

Jag tar nedan upp två exempel och jämför för att visa på att det finns material som styrker 

detta. I den hebreiska Bibeln i Jesaja 53:3-5 har man i kristen tradition och i evangelierna 

tolkat det som att det var våra sjukdomar Jesus bar, våra smärtor lade han på sig. Jesus är 

sargad för människans synd. Detta är en bland flera ursprungstexter till kristendomen där 

temat om den Jesus som lider, botar och frälser startar.50 Detta är en tolkning och den 

självständiga användningen av den texten kan vara ett exempel på hur botande och 

syndaförlåtelse förs samman i bilden av Jesu gärningar.51 

I Lukasevangeliet 4:40 beskrivs det att många människor kom till Jesus med drabbade som 

led av olika sjukdomar, och att Jesus botade dem alla. Fortsättningsvis kan man läsa hur det i 

samband med botandet kastades ut demoner ur kropparna på de besatta. Detta bibelställe är ett

typexempel som vid tolkning kan tendera att styrka problemet.

Funktionsnedsättning framställs ofta, och har gjort i alla tider som något som människan vill 

bli botad ifrån.52 Att ett liv som funktionsnedsatt är ett liv fyllt av smärta.53  Jag tydliggör här 

att det författaren diskuterade var en generaliserande bild av funktionsnedsattas uppfattning. 

Inte de med funktionsvariationer. Samhällets försök att identifiera funktionsnedsättning blir en

form av våld på grund av okunskap. Eiesland beskriver hur Bibeln och kristen dyrkan har stor 

utsträckning av just sådana kropps- och sinnes metaforer som ”jag var blind, men nu jag ser”, 

och syftar med det exemplet till hur dessa metaforer bidrar till normen om en ideal kropp och 

ett idealt sätt att vara. 

 Bibelvetaren Kathy Black problematiserar temat om att använda sinnesspråk, som t.ex. döv 

inför Guds röst, eller blind inför Guds vilja. Hon menar att den likställer den existerande 

48� Gerhardsson, 396.
49� Rappmann, 36.
50� Mitternacht and Runesson, 419.
51� Mitternacht and Runesson, 419.
52� Black, 72.
53� Black, 72.
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verkligheten för personer med funktionsnedsättning med brist på tro eller ett brutet, onaturligt 

förhållande med Gud. 

De helande mirakelberättelser som finns i Bibeln fasthåller ett strukturellt problem som får en 

dynamisk effekt, speciellt när de berättas och återberättas i religiösa utrymmen som redan är 

skolade i självskyddande hjälpdynamiker där alla tycker synd om den marginaliserade. Med 

det menas att:

 ” The miracle stories are designed around rhetorical differences between before and after 

that help to crystallize and convey the silent assumption that real life begins when the 

disability ends”.54

Teologiska tolkningar av den inneboende meningen av perfektion har historisk inkluderat en 

fysiologisk felfrihet lika mycket som absolut frihet.55  Att en fysiskt fungerande kropp är en 

förutsättning för att vara perfekt inför Gud. Eiesland hävdar att i de hebreiska skrifterna, i 

detta fall Tredje mosebok 21:17-23, där det står att ingen blind eller lam får vistas i templet är 

tecken på det tema som är vanligt i Gamla testamentet men även återfinns i Nya testamentet 

som är den ständiga kampen mot perfektion och förbättring av moralisk orenhet och fysiska 

funktionshinder. Ett exempel på strävan för att i det yttersta uppnå idealet är berättelsen om 

Lasarus, som omnämns i Johannesevangeliet 1:1-44, där Jesus uppväcker honom från de döda.

Lasarus sägs komma från Betania och vara bror till Maria och Marta. När Lasarus 

introduceras i berättelsen är han mycket sjuk och Jesus reser till Lasarus som då redan hunnit 

avlida och varit död i fyra dagar. Lasarus ligger begravd i en klipphåla och Jesus befaller att 

stenen framför gravöppningen ska tas bort. Därefter ropar Jesus på Lasarus, som kommer ut 

ur graven (Joh. 11:38–44). Detta kan tolkas som att i det yttersta sträva efter felfrihet och blir 

en sorts helig elektion, där funktionsnedsättning eller mänskliga begränsningar ses som ett 

tillfällig lidande som måste botas eller upprättas för att nå en himmelsk position.56 Den döde 

mannen är inte ett exempel på funktionsnedsättning men på ett tema där man strävar efter en 

felfrihet och där risken är helig elektion. Med det menar jag ett slags heligt urval där offret 

blir objektet i strävan efter felfriheten. Gärtner anser att undren i evangelierna är 

skeendesymboler och menar att helbrägdagörelsen förkunnar makten att förvandla och 

fullkomna människans kroppsliga existens och att det motsvarar syndaförlåtelsen som ett 

54� Black, 75.
55� Eiesland,72.
56� Julia Watts Belser and Melanie S. Morrison “Journal of feminist studies in religion” 27, no. 2 (2011):153-170.
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återskapande av människans andliga relationer.57 En viktig aspekt att lyfta är att Jesus vid 

flertalet tillfällen valde att fokusera på synden istället för funktionsnedsättningen, vilket kan 

tolkas som att det inte finns något samband mellan synd och funktionsnedsättning.

Det finns röster i diskussionen kring helanden idag som berättar att långt ifrån alla vill bli 

helade, och menar att det som istället måste ske är en social förändring. Man bör som läsare 

och tolkare beakta den roll som tolkaren och tolkningskontexten har för förståelsen.

Ingen enskild upplevelse kan representera ett samhälle, eller en norm. När man uppväcker 

samtida röster kan man få hjälp att porträttera ett rikt tredimensionellt porträtt av människor 

med funktionsnedsättning.58 När Nya testamentets texter tolkas bör tolkaren ha förståelse för 

att Nya testamentet, evangelierna och mirakelberättelserna från början var judisk litteratur, 

och att det därför är logiskt att man betonar den judiska kontexten och även viktigt att ha 

kunskap och förståelse för sammanhanget när man tolkar. Att många kommentarer bekräftar 

iden om att synd och funktionsnedsättning har ett problematiskt förhållningssätt till varandra 

gör ämnet ännu mer intressant. Olika kristustroende församlingar utgjorde från första stund 

tolkningsgemenskaper, som i sig inneslöt en avsevärd mångfald och därefter under två 

årtusenden har kristna fortsatt att tolka och gestalta sin tro, vilket i vissa fall har lett till både 

intolerans och våld.59  

Ett annat problem som angränsar till denna problemformulering är den bibliska världsbild 

som fått en strukturerad funktion inom dogmatiken, den så kallade kosmiska 

historieskrivningen i tre akter. Där det inte finns något utrymme för funktionshinder vare sig i 

den första där universum skapades och var i perfekt harmoni och Adam och Eva levde på ett 

fullkomligt sätt i relation till varandra och med Gud. Eller i den tredje delen som är historiens 

upplösning då ondska och lidande kommer att försvinna och människan åter kan leva i perfekt

harmoni med Gud. Utan bara i den andra delen som sträcker sig från Eva och Adams fall till 

Jesu återkomst för att döma levande och döda.60 I den andra delen som präglas av synd finns 

det utrymme, vilket ytterligare kan ha bidragit till att funktionshinder betraktas som synd.  En 

aspekt att beakta i detta perspektiv är om detta verkligen syftar till att människan skulle vara 

fri utan variationer?

57� Gärtner, 398.
58� Black, 3.
59� Eiesland,72.
60� Rappmann,143.
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Ovan har jag visat exempel på att det finns ursprung både i Bibelns texter och i kontexten som

kan bidra till det problematiska förhållandet mellan synd och funktionshinder.

Det huvudsakliga problemet anser jag att är att relationen mellan synd och funktionshinder är 

både stöttat och använt av Jesus, vilket både Eiesland och Rappmann presenterar i sina 

böcker.

2.3 Andra perspektiv i tolkningar

Jag för i detta kapitel en nyanserad diskussion om religiös kontext utifrån vad som redovisats 

tidigare i uppsatsen.

Inledningsvis sammanfattar jag att vi i berättelsen befinner oss i ett hellenistiskt romerskt 

samhälle med tempelkultur där även en messiasväntande era tagit form. Jesus har i berättelsen

precis varit i Kapernaum där han pratat i synagogorna, helat en man med orena andar och 

botat en spetälsk. Båda dessa mirakler är också exempel på människor som kan tänkas vara 

marginaliserade utifrån traditionen som var normen i den samtida kontexten då händelsen 

utspelade sig eftersom att fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i den judiska kontexten

på Jesus tid tenderade att tolkas som en konsekvens av orent och synd.

Att människor säger sig vara Messias är i den kulturen inget ovanligt, men att en vanlig judisk

man hädar genom att förlåta synder är avvikande.61 Jesu ord och gärningar i berättelsen är två 

led i en och samma verksamhet, att förkunna budskapet om Guds rike.62 Jesus förlåter den 

lame mannens,  i plural- synder. Jesus handling kan tolkas som att han avsiktligt bekräftade 

och tystade dem med ett synligt tecken.63 Edwards förklarar även att detta helande blir till 

skillnad från de andra miraklerna ett ifrågasättande av Jesus auktoritet och därför lägger t.ex. 

Markus mer fokus på denna mirakelberättelse i hans evangelium.64 Edwards menar att Jesus 

hade som avsikt att först tala om syndernas förlåtelse inför de skriftlärda och folket, för att 

senare få tillfälle att undervisa om den makt han fått från Gud. 

I den judiska kulturen fanns det tankegångar att det endast var Gud som kunde förlåta synder, 

inte ens Messias förväntades att göra det. De skriftlärda blir förfärade över att han hädar och 

att Jesus gjort anspråk på att ha makten att förlåta synder och fokus flyttas därmed från den 

lame mannen till de skriftlärda. Syftade Jesus på den mänskliga synden, arvsynden trots att 

61� Edwards, 17.
62� Gärtner, 285.
63� Edwards,80.
64� Edwards,80.
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den är en senare teologisk tanke som inte finns med i varken Nya testamentet eller Gamla 

testamentet? Att den är en senare lära gör att författaren till evangeliet ej kan ha syftat till den,

och om Jesus själv gjorde det är en annan uppsats. Men det skulle innebära att det Jesus 

menade var människan som syndig i den bemärkelse att människan inte är Gud och att Jesus 

är länken mellan det ogudaktiga och gudomliga. Edward menar i sina kommentarer att den 

lame själv var medveten om sina egna synder. Jesus helanden i evangelierna beskrivs ofta ske 

för dem som det känns hopplöst för. Och för evangelieförfattarna var det just Jesus motstånd 

till makt som var nyckel elementet i hans religiösa budskap, intimt uppbundet med deras 

uppfattning om Jesus liv och död.  Vilket tydliggörs genom evangeliernas fokus på Jesus 

mirakler och bilden av den  Jesus som alltid står på de svagas sida, samt hur Jesus liv 

presenteras som goda gärningar för ett syfte, där döden och uppståndelsen är målet.

Att Jesus själv såg sig som en eskatologisk överstepräst och att en sådan position uttrycks 

många gånger i Markusevangeliet 1-6 anser bibelvetaren Fletcher Louis och hävdar att just 

auktoriteten att förlåta synder som Jesus tar sig är ett tecken på detta. ”Det kan endast härledas

rättframt från bibliska uttalanden om överstepräster”.65 Men ingen av dessa bevis kan stötta 

argumentet, och Hägerland föreslår att en bra utvärdering av Fletchers tolkning måste ha en 

början i Gamla testamentets texter, Moseböckerna för att kunna förstås. Marcus Borg 

författare och teolog anser att Jesus inte hade uppfattning om sig själv som Guds son eller 

världen frälsare.66 Att Jesus omöjligt haft någon sådan tanke om sig själv. Dock anser han att 

Jesus var Guds son och världens frälsare.

Det finns dock helandeberättelser som inte tycks förutsätta ett samband mellan 

funktionshinder och synd. I Matteusevangeliet 4:23 beskrivs det att Jesus vandrade runt i 

Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om Guds rike och botade alla 

slags sjukdomar och krämpor bland folket.  Att man förde alla som led av olika sjukdomar 

och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade till Jesus och att han botade dem. Likaså 

längre fram i evangeliet i 15:29 där Jesus vandrar utmed Galileiska sjön botar han lama, 

blinda, lytta och stumma.  I Lukasevangeliet är samma sak beskrivet, att folk kom för att få 

sina sjukdomar botade och att han botade alla. I Matteus 14:34 är Jesus i Genesaret och man 

för många sjuka till honom som blir botade bara av att röra vid hans mantel. Liknande 

berättelse kan man läsa om i Markusevangeliet 5:21-34 där en kvinna som länge lidit av 

blödningar tränger sig fram i en folkhop för att röra vid Jesus mantel. I dessa berättelser där 

65� Hägerland, 135. 
66� http://ntwrightpage.com/2016/07/12/jesus-and-the-identity-of-god/
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människor själva söker upp och rör Jesus besvarar Jesus det med att det är deras tro som hjälpt

dem. I dessa berättelser ligger fokus på den fysiska sjukdomen eller funktionsnedsättningen 

och inte på synd i relation till förlåtelsen. I dessa texter finns inget som heller beskriver ett 

samband mellan funktionsnedsättning och synd. Något som David Pailin som är professor i 

religionsfilosofi i England menar att är det rätta sättet att tolka miraklerna på. Och menar att 

detta tolkningssätt löser de spänningar som vissa hävdar att finns mellan synd och 

funktionshinder, då hans förklaring är att det inte finns något teologiskt problem eller 

spänningsförhållande mellan funktionsnedsättning och de bibliska texterna eller traditionen 

eftersom att funktionsnedsättning är en del av det mänskliga livet, utan vare sig dold eller 

gudomlig intention bakom. Och att alla människor är begränsade på något sätt vilket är den 

avgörande skillnaden mellan att vara Gud och människa. Han avvisar tanken att 

funktionsvariationer försvinner i himmelen just på grund av risken att funktionshinder då 

uppfattas som synd.67

Hägerland beskriver en tanke om att även lärjungarna kunde förlåta synder, vilket han grundar

i de traditionella uttalandena i vissa verser i Nya testamentet. Som han anser att ursprungligen

syftat till den uppståndne Jesus och kan därför inte ha användts för att forma en tradition i att 

predika om förlåtelse av den historiske Jesus. Att Jesus proklamerar förlåtelse i generella drag 

vittnar många källor om, Markus, Q-källan och möjligtvis Lukas. Enligt det vanliga mönstret i

primitiv kristen teologi är att förlåta synder ultimat skänkt av Gud men på något sätt förmedlat

genom Jesus. 

Genom att i de föregående kapitlen presenterat berättelsen om den lame mannen har jag visat 

på att det kan finnas en koppling inom ramen av en kollektiv orienterad människosyn mellan 

syndaförlåtelse och funktionshinder.  Jag har visat att det finns ett samband mellan sjukdom 

och funktionsnedsättning, och att det i den kristna traditionen tolkats som straff för synd. Jag 

har funnit att det finns tolkningar som vittnar om ett tema där personer med funktionshinder 

framställs ha en ovanlig eller bruten relation med Gud och kommentarer av den judiska 

teologin på andra templets tid som även vittnar om ett allmänt erkänt samband mellan synd 

och sjukdom, och för många var det en viktig förutsättning för tillfrisknandet från sjukdom att

få syndernas förlåtelse. Syftet med föregående kapitel var att ge läsaren en bakgrundskunskap 

om förhållandet mellan funktionshinder och synd och att tydliggöra ett problem som läsaren 

kan ta med sig in i reformatörernas läsning av perikopen. 

67� Rappmann, 71.
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3. Tolkningshistoria via Martin Luther och John Calvin

3.1 Presentation av Luther och Calvin

Jag anser att dessa två exegeters tolkningar av perikopen kan bidra för en ökad förståelse 

eftersom de båda har haft stort inflytande i den kristna traditionen.

Martin Luther (1483-1546) var en munk som levde i Sachsen i nuvarande Tyskland på 1500-

talet. Han var kritisk till en del av det som kyrkan stod för, till exempel att man kunde köpa 

sig fri från straff för sina onda handlingar.68 Han inledde reformationen och de som följde 

honom bildade protestantiska kyrkor. Han drev en teologi som gick ut på att människan är 

rättfärdig genom tro. 

John Calvin (1509-1564) är en 1500-talsreformator vid sidan av Martin Luther.69 Hans läror 

blev grunden till den reformerta läran. Calvin betonar Guds härskande, Guds suveränitet och 

är mest känd för läran om predestination och läran om människans totala fördärv, tankar som 

Luther också delar. Calvins tankegångar fick stort inflytande i Europa, precis som Luthers. 

Calvins inflytande bidrog till reformationens spridning i Europa.

3.2 Martin Luther och människans synd.

Luthers tankar om människans synd färgas av hans syn på arvsynden. Luthers tankar om 

arvsyndsläran till stor del utgår från Romarbrevet 5; Genom en enda människa kom synden in 

i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla 

syndade. För Luther är synd inte enstaka urskilda handlingar som människan får bära som 

skuld. Synd är konsekvensen som kommer av tillståndet människan befinner sig i av att inte 

längre vara en del av Guds rike.70 Konsekvensen av skadan blir att viljan vänds från gott till 

ont och föder onda handlingar. Att vara människa är att bära på arvsyndens konsekvens.71 

Bengt Hägglund framhåller att just denna helhetssyn på människan var viktig för Luther. Det 

finns inget sätt för människan att vara frikopplad från sig själv, förutom då man tillslut får 

möta den kroppsliga döden.72 Hägglund tolkar Luther som att det inte är ätandet av frukten, 

68� www.svenskakyrkan.se/reformationsaret/vemvarmartinLuther.se

69� Calvin Parker, An introduction to his thought (Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox press, 1995),1.

70� Timothy F. Lull, Martin Luther’s basic theological writings: second edition (Minneapolis: Fortress press, 
2005), 195.
71� Bengt Hägglund, De homine: Människouppfattningen i äldre Luthers tradition (Skellefteå: Artos, 2008 
[1959] ), 112-114.
72�Hägglund, De homine: 118.
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eller människornas olydnad, utan det är människans otro som var grunden och den utlösande 

faktorn till det som hände. Människan började tvivla på Guds ord. Tvivlet ledde sedan till 

olydnad. Därför är denna händelsekedja att betrakta som den ursprungliga synden, eftersom 

ursprunget till all synd är otro, falska tankar om Gud, och avvikande från Guds ord.73 Trots att 

människan var skapad till Guds avbild och menad för ett liv i gemenskap med Gud så blev 

lockelsen för stor och tvivlet på Guds ord var ett faktum. Hos Luther är människan alltid 

underkastad någon, Gud eller Satan, och som läsare bör man ha förståelse för att det är den 

teologiska bakgrunden Luther har då han går in i perikopen om den lame mannen.

I Martin Luthers huspostilla har han i den nittonde söndagen efter trefaldighet kommenterat 

just berättelsen om den lame mannen i Matteus version. Följande är hämtat från huspostillan. 

Luther anser att genom berättelsen får vi ta del av den nåderika predikan att vi här på jorden 

kan säga till varandra dina synder är förlåtna. Människan ska tacka Gud för att han gett sådan 

makt åt människor och att vi kan lära oss av berättelsen att Gud är nådig. Makten har vi fått 

genom Jesus Kristus och gäller alla, men i synnerhet de som är i ämbetet och i uppdraget att 

förkunna evangelium om bättring och om syndernas förlåtelse i Jesu namn. Vanlig kristna 

människor ska som goda kristna trösta varandra om ens synder bekymrar. Och påminna 

varandra om att Gud inte är arg utan att vi kan förvänta oss nåd av Gud. Luther menar att vi 

ser detta hos den lame. Det var Herren själv som uppmanade den lame att tro, och så snart den

lame trodde så var hans synder förlåtna. Likadant tänker Luther att det är för alla som tror på 

Jesus Kristus och Gud att vi måste vända oss till ordet och tro på det. När hjärtat tror så 

bevisar man att vår Herre Gud har den största äran. Luther uppmanar funktionsnedsatta att 

tänka:

”Vad gör det att jag är lam? Mina synder är mig förlåtna. Varken lamheten eller någon

annan sjukdom skall hindra mig från att tro detta.”74

Luther anser att tro och ord hör ihop, det ena kan inte vara utan det andra. Den lame är här en 

bild av alla syndare. Lamheten betyder att man inte kan bruka sina lemmar. Luther menar att 

ju mer de försöker komma Gud nära att försonas desto längre bort kommer dem. När de 

menar att göra bäst så gör dem som allra värst, och att vägen ur detta är Kristus. Kristus ville 

visa det genom sitt beteende mot den lame. Herrens vilja med det är att vi ska se det som ett 

tecken och en lära att Kristus har makt på jorden att förlåta synder.

73� Bengt Hägglund, Trons mönster: 4e upplagan (Göteborg: Församlingsförlaget, 2003), 46. Hägglund, De 
homine: 106.
74� Martin Luther, https://logosmappen.net/uppbyggelse/luther/huspostillan/19_son_e_tref.htm 
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Det finns dock även en annan sida av Luther kring funktionshinder som komplicerar det hela. 

I The routledge of history of disability har författaren uppmärksammat Luthers kommentarer i 

en specifik situation om en 12årig pojke som var gravt funktionsnedsatt, men som tillsynes 

var som Luther beskrev det “ett normalt barn”. Luther sade till Prinsen av Anhalt att om han 

vore prins skulle han ta barnet till Moldaufloden och dränka honom. När prinsen nekade 

fortsätter Luther med att alla kristna ska be Gud att ta bort djävulen ur pojken. Pojken dog 

något år senare. När Luther ifrågasattes så svarade han att en sådan människa som pojken var 

bara massa kött utan själ. Att det är i sådana människor, där själen skulle suttit som djävulen 

bosatt sig.75

Detta kan tolkas som att Luther såg människan som kött och kropp. Funktionsnedsättning 

eller ej så var själen det som kunde ha en tro. Att Luther såg människan som syndig i grunden 

och den lame som en bild av alla syndare sammanfattar kapitlet om Luthers tolkning.

3.3 John Calvin och människans synd.

Calvins samling Institutio Christianae religionis andra bok innehåller flera tankar om den 

ursprungliga synden och människans fall, där Calvin hämtar inspiration ifrån Augustinus som 

utvecklade dessa doktriner.76 I Calvins syn på synd började synden med Adams fall och 

förökades till hela mänskligheten.77 Synden är dominerande och därför drivs människan mot 

ondskan. Mänsklighetens fall är i behov av den förlossning som finns i Kristus. Calvin ansåg 

att judarna som levde under det Gamla testamentets tid hade en speciell situation eftersom 

Gud gjorde ett förbund med Abraham där han lovade att Kristus skulle komma till jorden.78 

Det gamla förbundet stod därför inte i motsats till Kristus, utan ska tolkas som fortsättning på 

Guds löfte. Calvin beskriver sedan det nya förbundet med apostlarna som beskriver Kristi 

lidande under Pontius Pilatus och hans återkomst för att döma de levande och de döda. Enligt 

Calvin tog hela Kristi lydnad mot Fadern bort muren mellan mänskligheten och Gud.79

Calvin såg människan som oförmögen att göra rätt och gott och därför även oförmögen att 

vända sig till Gud eller välja frälsning. Där anser jag att Calvin och Luther står nära varandra 

teologiskt. Calvin förespråkade en ovillkorlig utkorelse där han menar att Gud väljer de han 

75� Ivan Brown and Nancy E. Hansen, edited by Roy Hanes, The routledge history of disability (Oxon: 
Routledge, 2018), 69.
76� Parker, 6.
77� Parker,51.
78� Parker, 115.
79� Parker, 71.
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vill frälsa.80 De som inte utväljs till frälsning är utvalda till evig förtappelse. Han menar att 

Jesus enbart dog för de utvalda och syftar till en oemotståndlig nåd är att de som är utvalda 

inte kan motstå Guds frälsningserbjudande. Alltså att de saknar förmågan att välja frälsning. 

Man kan tolka detta som att Calvin ansåg att människan inte har någon egen fri vilja och att 

det är Guds vilja för människan som räknas. Om så är fallet så är nåden påtvingad. Han 

hävdade även att de som var sant troende inte kan falla från tron eftersom de är utvalda och 

därmed säkrade av Gud för evigt. Människans egen vilja räknas inte eftersom Guds vilja för 

människan är det som räknas även här.81 Kristus välsignelse blir vår när vi tror och då tar 

rättfärdigheten bort synden.82

Regeln om att älska din näste menar Calvin att är inskriven i människans hjärta. Och att 

kärleken kräver att vi älskar alla människor. Den tanken hör så djupt samman med 

människans väsen att den inte helt förlorades i syndafallet trots att den skadades. Calvin 

förutsätter att alla människor på något sätt kan visa kärlek till sin nästa. Men han är också 

medveten om att människor ofta inte visar det på grund av att viljan styr människans 

handlande till det som är till hennes egen fördel, även om det sker på bekostnad av en 

medmänniska som är i nöd.

Calvins kommentar innefattar att den lame själv behövde tro och en uppfattning om synd, och

att det krävdes en tro av den lame själv för att få förlåtelse.83 Calvin beskrev lamheten som en 

konsekvens av synd.  Och att den lame mannen omöjligt kan ha tagit emot syndernas 

förlåtelse om han inte hade haft en egen tro. Han kommenterar hur Jesus lovar den lame 

mannen och de som bar honom något annat än vad de kom för. För att bota honom börjar han 

med att ta bort anledningen till sjukdomen och påminner samtidigt mannen om ursprunget till 

sjukdomstillståndet.84 Calvin menar att detta är människans karaktär att bara vilja ha lindring 

till den fysiska smärtan och inte känner oro över synderna. Calvin resonerar kring varför 

Markus lägger mer fokus på detta helande än de andra mirakler han gjort, och finner tanken 

att Jesus hade som avsikt att bekräfta och tysta dem med ett synligt tecken.85 Calvin 

kommenterar berättelsen med att Kristus beviljade sin tro med den tjänst som han gav till den 

förlamade och frågar texten hur långt drabbas männen av andras tro. Han blickar till Gamla 

80� Parker, 118. 
81� Parker, 53.
82� Parker, 83.
83� Calvin, John, Commentary on Matthew 9:1-8, Mark 2:1-12 and Luke 5:17-26 Volume-1. 
http://www.ccel.org/ccel/caliv/calcom33.pdf,
84� Calvin, Commentary on Matthew 9:1-8, Mark 2:1-12 and Luke 5:17-26 Volume-1.
85� Calvin, Commentary on Matthew 9:1-8, Mark 2:1-12 and Luke 5:17-26 Volume-1.
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testamentet med att Abrahams tro var till nytta för de som kom efter när han omfamnade det 

fria förbundet som erbjöds honom och hans efterkommande. Calvin tänker att människan ska 

hålla en likartad tro på alla troende och göra tjänster för varandra. Precis som Guds nåd 

genom tron når Guds barn och deras barns barn redan innan de är födda.  För vuxna som inte 

har någon egen tro anser Calvin då att andras tro inte har något annat än ett indirekt inflytande

när det gäller att främja själarnas eviga frälsning eftersom 

”att när vi ber bönerna, där vi ber Gud att omvända de icke troende, inte är utan fördel, utan 

att vår tro är uppenbarligen av sådan fördel för dem att de inte kommer till frälsning förens 

de har blivit delaktiga i samma tro med oss som svar på våra böner”.86

 Men där det finns ett ömsesidigt avtal i tro främjar det frälsningen av varandra. Om man 

skulle kunna förflytta Kristus av andras tro menar Calvin att den lame mannen ändå inte 

kunde ha fått förlåtelsen av sina synder om han inte hade någon egen tro. Därför menar han 

att när Jesus såg deras tro så menade Kristus inte bara på dem som förde den lame till Jesus 

utan också den lames tro.87

Med Dina synder är förlåtna dig menar Calvin att Kristus lovade den förlamade något som 

skiljer sig från vad han hade begärt. När Jesus sedan ska hela mannen börjar han med att ta 

bort orsaken till sjukdomen och påminner samtidigt den lame om ursprunget till hans 

sjukdom.88 Calvin resonerar kring människans nonchalans och att människan inte brukar 

betrakta att de ansträngningar som de uthärdar är Guds, utan önskar bara lindring i köttet och 

en önskan om att under tiden ska de inte känna någon oro över sina synder

”precis som om en sjuk man skulle ignorera sin sjukdom, och att bara söka lättnad från 

nuvarande smärta”.89 

Men det enda sättet att få befrielse från allt ont är att få Gud att förena oss. Det händer ibland 

att de ogudaktiga männen befrias från sina sjukdomar, men Calvin menar att Gud då 

fortfarande är deras fiende. Och när de tror att de helt har kommit undan återkommer samma 

lidande och en eller fler och värre katastrofer överväldigar dem. Detta ska ske enda tills Guds 

vrede kommer att tilltalas, som Calvin menar att Gud förklarar med profeten Amos:

Om du flyr ett lejon, kommer en björn att träffa dig;

86� Parker, 83.
87� Calvin, Commentary on Matthew 9:1-8, Mark 2:1-12 and Luke 5:17-26 Volume-1.
88� Calvin, Commentary on Matthew 9:1-8, Mark 2:1-12 and Luke 5:17-26 Volume-1.
89� Parker, 83.
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Om du stänger dig hemma, kommer en orm att bita dig (Amos 5:19.)

Calvin kommenterar att detta verkar vara ett vanligt sätt att tala i skrifterna att lova syndens 

förlåtelse, när man försöker mildra straff. När känslan av lidanden påminner oss om våra 

synder ska vi först och främst vara försiktiga att få förlåtelse, för när Gud är försonad mot oss,

kan han dra tillbaka sin hand från att straffa.

Ovärdiga personer blev ofta upprättade av Jesus till hälsa, som Gud som dagligen gjorde att 

solen gick upp och sken på det onda och det goda, Matteusevangeliet 5:45. Men Calvin menar

att det finns inget annat sätt som Gud kan förenas med oss förutom genom tron. 

Calvin resonerar kring varför författaren till Markusevangeliet lägger mer fokus på detta 

helande än de andra mirakler han gjort. Hade Jesus som avsikt att bekräfta och tysta dem med 

ett synligt tecken?  Edwards förklarar att detta helande blir till skillnad från de andra 

miraklerna ett ifrågasättande av Jesus auktoritet.90 Då han menar att Jesus hade som avsikt att 

först tala om syndernas förlåtelse inför de skriftlärda och folket, för att få tillfälle att undervisa

om den makt han fått från Gud. Calvin förespråkar tron som yttersta vikt i förlåtelsen.

Sammanfattningsvis beskriver jag Calvins teologi om synden som att regeln om att älska din 

nästa hör ihop med människans väsen, därför förlorades den inte helt i syndafallet trots att den

skadades.  Enligt Calvin var lamheten en konsekvens av synd. Han menar att Jesus hade som 

avsikt att först tala om syndernas förlåtelse för att få tillfälle att undervisa om den makt han 

fått från Gud.

4. Diskussionsdel- Luther och Calvin, hur tolkar de?

Själens frälsning var det enda som stod i centrum för reformatörernas liv och strävan. Deras 

etiska mål och de praktiska verkningarna av deras lära hade alla här sin förankring och var 

endast följder av rent religiösa motiv. För Calvins syn på ursprungssynden och frälsning blir 

frälsningen och evangeliet inte ett erbjudande utan istället en mall eller ett optimalt läge, där 

Gud väljer ut utan människans egen vilja. Luthers människa är bunden men ändå fri. Luther 

menar att syndafallet omöjligt kan ha förstört människan så pass att hon inte ska kunna bli 

frälst. Luther anammar också predestinationsläran  men för honom står Guds förlåtande 

barmhärtighet mer i centrum än Guds suveränitet och Guds ära. Luther fokuserar mer på den 

uppenbarade kärleksviljans och därför kommer predestinationstanken i olika rangordning hos 

de båda reformatorerna. För Luther är predestinationen ofrånkomlig men ändå oåtkomlig och 

90� Edwards, 80.
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grunden till frälsningen. För Calvin anser att predestinationen inte hör samman med det 

fördolda utan syftar till själva evangeliet och Bibeln.

Calvins tankar kan tänkas gynna en större aktivitet hos människor än lutherdomen då 

föregående kapitel visar tendenser till att Calvin har en mer inramad uppfattning om Bibeln 

men ändå hyser högre hopp om att människor kan bete sig etiskt korrekt. Luthers tankar kan 

verka mer abstrakta med kärleksbudet och den kristna kallelsen kräver.

 En skillnad är också att Luther tillsynes gett upp hoppet om att människor att göra gott, som 

inte är av egen vinning, medan Calvin till skillnad från Luther menar att människan trots allt 

är kapabel till kärlek. Luther kanske fokuserar på andra frågor eftersom han redan har en 

tydlig bild av människan som ursprunglig syndig. I frågan om den lame mannen så löser det 

många av problemen kring helandet om man applicerar Luthers uppfattning om arvsynden. 

Calvin tankar om utvaldhet försvårar läget. Calvin menar med det att Jesus enbart dog för de 

utvalda och syftar till en oemotståndlig nåd är att det som är utvalda inte kan motstå Guds 

frälsningserbjudande, i en sådan tolkning är det problematiskt att förstå om den lame är offer, 

eller utvald.  

Calvins ide om flera förbund som bygger på varandra är en punkt där han står i extrem 

motsats till Luther, eftersom Luther förespråkar lag och nåd. Att människans egen vilja inte 

räknas eftersom Guds vilja för människan är det som står i fokus tänker jag präglar både 

Luthers och Calvins teologi.

Det var Herren själv som uppmanade den lame att tro enligt Luther och när han trodde så var 

hans synder förlåtna. Calvin kommentar att den lame själv behövde tro och en uppfattning om

synd, att det krävdes en tro av den lame själv för att få förlåtelse. Gemensamt för tolkningarna

och en del av textens reception är tro och otro, där kontentan är att tro behövs för att bli botad 

eller få syndaförlåtelse. Den lame omöjligt kan ha tagit emot syndernas förlåtelse om han inte 

hade haft en egen tro menar både Luther och Calvin. Det finns inget sätt som Gud förenas 

med oss förutom genom tron och när det i texten står att Jesus såg deras tro såg inte Jesus bara

de som kom bärandes med den lame utan också den lames tro och hopp.  

Sjukdom och funktionsnedsättning har i den kristna traditionen tolkats som straff för synd. I 

kristen tradition har personer med funktionsnedsättning en ovanlig eller bruten relation med 

Gud. De är antingen dömda eller välsignade. Även I de hebreiska skrifterna är det ett vanligt 

tema med omoral och funktionsnedsättning,91 och dessa tendenser kan vi även hitta i Nya 

91� Eiesland, 71
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testamentet och i reformatörernas tolkningar där Calvin beskrev lamheten som en konsekvens 

av synd och Luther menade att Herren själv uppmanade den lame att tro, och att så snart den 

lame trodde så var hans synder förlåtna.

Calvin såg människan som oförmögen att göra rätt och gott, och därför även oförmögen att 

vända sig till Gud eller välja frälsning vilket även Luther ansåg. Calvin och Luther delar 

många tankar om människan och synd. Funktionshinder och funktionsnedsättning har i alla 

tider framställts som något som människan vill bli botad ifrån. En förlängning av det blir att 

ett liv som funktionsnedsatt är ett liv fyllt av smärta.92 Den tanken är i sig problematisk 

eftersom det blir tabu att närma sig ämnet utan att skapa spänningar. Luther uppmanar att 

tänka frasen vad gör det att jag är lam, och att mina synder är mig förlåtna. Varken lamheten 

eller någon annan sjukdom skall hindra mig från att tro detta.93 Av det påstående kan man dra 

en slutsats att Luther ansåg att man kan vara funktionsnedsatt och fri från synd samtidigt. 

Vilket i sig är intressant eftersom det problematiserar Luthers tankar kring mänsklighetens 

syndiga tillstånd. Om alla är eländiga syndare, gör det då någon skillnad om just den här är en

lam syndare när alla ändå på egna meriter är inkapabla till frälsning?

Calvin hävdade även att de som var sant troende inte kan falla från tron eftersom de är utvalda

och därmed säkrade av Gud för evigt. Här finns en skillnad gentemot Luther, som menade att 

man fortsatte vara syndig även efter att man kommit till tro, men att Gud ser det som att man 

är rättfärdig för sin sons skull, dvs att man blir simul iustus et peccator,94 som ju Luther inte 

alls menade var rättfärdig och syndig på samma gång på det sätt folk ofta använder det idag 

utan egentligen syndig men betraktad som rättfärdig. Boken Jesus och de första Kristna 

beskrev tydligt i en tolkning av Matteusevangeliet att sjukdom vid den tiden ofta beskrevs 

som en berättelse av onda andar som måste drivas ut.95 Något som både Luther och Calvin 

kan relatera till i deras teologier. Calvin kommenterade att Jesus tog bort orsaken till 

sjukdomen och påminde samtidigt den lame om ursprunget till hans sjukdom, vilket kan 

tolkas att synd var det som gjort honom sjuk. Luther kommenterar med att den lame här är en 

bild av alla syndare, vilket också är en tolkning av att den lame är syndig.

Luthers utlägg i The routledge of history of disability gör det svårt att inte uppleva Luthers 

inställning till den funktionshindrade kroppen som syndig. Kroppen som kött. Och i det 

92� Black, 75.
93� Martin Luther, Luthers huspostilla: 19:e söndagen efter trefaldighet. 
94� https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret/manniskan-ar-bade-tiggare-och-furstlig
95� Mitternacht and Runesson, 211.
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extrema fallet med den tolv-åriga pojken även en kropp utan en själ. Vilket är den enda 

kommentaren av det slaget jag stött på under arbetet med uppsatsen.

Sammanfattningsvis menar jag att de tolkningar och kommentarer som jag har valt att 

analysera har övervägande varit negativa och stöttat att det genom kristendomens tradition har

funnits och fortfarande finns ett samband mellan funktionshinder och synd. Många författare 

har belyst detta som problematiskt, och menar att en konsekvens av att texterna än idag 

fortsätts läsas utan att omtolkas eller vidareförklaras kan leda till diskriminering och 

marginalisering. 

5. Slutsats 

Läsning av moderna och postmoderna tolkningar av Nya testamentets berättelse om den lame 

mannen i Kapernaum har visat på att dessa tolkningar inte gör en helt entydig koppling mellan

helande, förlåtelse, synd och funktionshinder. Genom Luther och Calvin har jag undersökt 

berättelsen om den lame mannen och även undersökt berättelsen i sig och andra moderna 

tolkningar av helandeberättelser i Nya testamentet ur ett funktionshindersteologiskt 

perspektiv. Jag har funnit att det finns texter i Bibeln som kan tolkas diskriminerande eftersom

traditionen visar på att texterna lästs som att synd och funktionshinder står i ett direkt 

orsaksförhållande till varandra.  Jag har genom olika exempel visat på att i kristen tradition 

har personer med funktionsnedsättning ansetts ha en bruten relation med Gud. Jag har gjort 

mig bekant med Luther och Calvins tankar om synd och relationen till nutidens 

funktionsnedsättningsperspektiv i förhållande till berättelsen och funnit att berättelsen hos 

både Luther och Calvin läses genom arvsyndsteologin och har en relation med deras syn på 

människans synd. De ser människan som syndig sedan syndafallet och ett sammanfattande av 

deras syn på människan är att de såg människan som oförmögen att göra rätt och gott, och 

därför även oförmögen att vända sig till Gud eller välja frälsning. Både Luther och Calvin 

tolkar berättelsen i linje med den syn på funktionshinder som jag anser att evangelierna själva 

ger uttryck för, men eftersom ämnet i sig själv handlar om tolkningar så lämnar jag öppet för 

att berättelsen om den lame mannen kan tolkas att ge uttryck för att en person med 

funktionshinder kan ha syndat och vara i behov av förlåtelse, utan att påvisa det direkta 

sambandet mellan funktionshinder och synd. En viktig skillnad är att arvsynden ligger som ett

filter för reformatörernas skildringar. Mitt syfte med uppsatsen var att tydliggöra för ett 

eventuellt problemförhållande mellan funktionsnedsättning och synd utifrån evangeliernas 

text genom Luther och Calvins tolkningar som fått stort inflytande i den kristna traditionen. 
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Jag har funnit att Calvin beskrev lamheten som en konsekvens av synd, och Luther menade att

Herren själv uppmanade den lame att tro och att så snart den lame trodde så var hans synder 

förlåtna. Luther anser att vi genom berättelsen får veta att människor kan säga till varandra 

dina synder är förlåtna. Med det menar han att den lame mannen visar oss att Gud är nådig. 

Calvin tänker sig också texten som ett budskap eller en poäng, att den lame mannen inte 

kunde ha fått förlåtelsen av sina synder om han inte hade någon egen tro. Deras tolkning av 

berättelsen är relaterat till synd eftersom de båda tolkade perikopen ur ett perspektiv om 

människans synd och såg den lame som syndig. Luthers och Calvins tankar har bidragit till en

förståelse för hur berättelsen om den lame mannen har tolkats på femtonhundratalet under 

reformationstiden men även hur den lästs i modern tid, eftersom mycket av det som idag är 

grunden i den svenska protestantiska traditionen formades under tiden reformatörerna var 

verksamma. 

Denna teologi där synd och funktionsnedsättning kopplas samman är inte allenarådande i 

Bibeln eftersom det finns perikoper där helande sker utan förlåtelse. I Nya testamentet fann 

jag flertalet berättelser där Jesus botar utan att förlåta. Ett tolkningssätt är att författaren 

prioriterat eller att helandena helt enkelt beskrivs olika utifrån vart de utspelade sig. Jesus 

kanske formulerade sig olika. Om jag ej funnit några tillfällen då Jesus botat utan att förlåta 

skulle jag kunna generalisera och säga att Jesus helanden alltid återberättats så. Om det är en 

efterkonstruktion för att bevisa Jesus makt och position eller inte går ej att fastställa. Luther 

och Calvin läste berättelsen om den lame mannen också som ett budskap som syftar till något 

mer än att enbart redogöra för händelserna kring Jesus och miraklerna. 

Jag har genom uppsatsen visat på att det finns många perspektiv att läsa en text ur, och att 

perspektivet man läser genom kan få avgörande skillnader. Av detta menar jag på att det finns 

tendenser till att texterna kan lästs på ett sätt som kan tolkas diskriminerande. Jag anser att en 

kunskap om vilka teman som fått stort inflytande i den kristna traditionen t.ex. om arvsynden 

kan vara till fördel i bibeltolkning eftersom att några av de teologiska problem vi stött på med 

denna berättelse både befrias och förvärras med hjälp av den läran. 

För att avsluta uppsatsen i ett ställningstagande använder jag mig av professor Pailins 

perspektiv om att det inte nödvändigtvis behöver finnas något teologiskt problem eller 

spänningsförhållande mellan funktionshinder och synd i de bibliska texterna eller traditionen 

då han menar på att funktionsnedsättning är en del av det mänskliga livet. Det är en del av 

levnadsförhållandena som bör tolkas utan vare sig dold eller gudomlig intention bakom. 
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Vilket jag tänker att är ett bra sätt att bemöta texter som kan läsas som diskriminerande. Alla 

människor är begränsade på något sätt vilket är den avgörande skillnaden mellan att vara Gud 

och människa. Jag menar att den inställningen avdramatiserar problemförhållandet. Trots att 

denna uppsats visar på att funktionshinder i den kristna traditionen är kopplat till synd och att 

både Luther och Calvin tolkat berättelsen genom deras teologi om arvsynden. 
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