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En välvillig tolkning och sammanfattning av temat för första årgångens texter för den 22:a söndagen 

efter Trefaldighet är att Gud prövar, men räddar till slut. Valet av Matteus 23:37-24:2: ”Jerusalem, 

Jerusalem, du som dödar profeterna…” som evangelietext är dock ödesdigert Tillsammans med 

överskriften ”Frälsningen” drar även ganska ovana bibelläsare slutsatsen att det judiska folket inte 

ville ta emot Jesus och därför förstördes Jerusalem och dess tempel som ett straff. Därmed väcks 

frågor om bibeltexternas ursprungssituation och om deras tolkning. 

Det är sannolikt att författaren till Matteusevangeliet såg Jerusalems förstörelse som ett straff för att 

man konspirerat och dömt Jesus till döden där. Matteusevangeliets brottning med olika judiska 

grupperingar och hur man ska manifestera sin tro på Jesus, har som bekant producerat några av Nya 

testamentes mest anti-judiska texter, till exempel Matteus 27:25: ”Hans blod må komma över oss 

och våra barn.” 

Att kombinera Matteus 23:37-24:2 med temat ”frälsning” inbjuder alltså till antijudiska tolkningar. 

Begreppet ”frälsning” har fått ett innehåll i den kristna idétraditionen som inte har någon 

motsvarighet i den judiska. Även i olika kristna samfund har begreppet ”frälsning” fått olika 

innebörder och inte sällan med en markerat emotionell och spiritualiserad betydelse. Bibelns texter 

signalerar som ofta en mer konkret innebörd. De ord som används på grekiska har ofta en gripbar 

mening, det vill säga att någon blir räddad ur fara eller dåliga förhållanden. Bibel 2000 översätter i 

Nya testamentet nästan konsekvent med ordet ”rädda”, utan i de fall när en avgörelse för tron på 

Jesus avses. Då används ordet ”frälsning” (till exempel 2 Kor. 7:10). 

Utmaningen blir alltså att finna en gemensam nämnare mellan det kristna frälsningsbegreppet och 

söndagens texter, speciellt i relation till evangelietexten. Innan jag ger rekommendationer för hur 

man bättre kan utlägga söndagens tema utifrån ett judisk-kristet dialogperspektiv, vill jag ändå ägna 

tid åt Matteustexten. 

Författaren till Matteusevangeliet skriver förmodligen efter Jerusalems förstörelse år 70. Trots detta 

vanliga antagande finns det textpassager som reflekterar förhållanden före år 70, till exempel frågan 

om tempelskatten i Matteus 17:24-27. Också bilden av de olika judiska grupperna tycks också spegla 

förhållanden före templets fall.1 Även om Matteusevangeliet i likhet med de andra synoptikerna inte 

tydligt talar om templets förstörelse, är det sannolikt att åtminstone Lukas ser denna händelse som 

en del i det judiska folkets tragedi, samtidigt som den Hebreiska bibelns löften uppfylls på Jesus och 

hans efterföljare. 

Söndagens aktuella Matteustext 23:37:24:2 följer direkt efter Jesus polemiska tal mot skriftlärda och 

fariséer. De avslutande anklagelserna mot de skriftlärda och fariséerna slutar i temat om hur 

sanningssägarna och profeterna dödats. Anklagelsen är inte ny, den finns redan i Nehemja 9:26. I 

Matteustexten utkrävs det dock ansvar och i 23:36 sägs det ” Sannerligen, alltsammans skall detta 

släkte få svara för.” Det är samma tanke som tas upp i 27:25. 

Platsen som redan sett mycket död och förstörelse är Jerusalem, platsen dit Herrens löften är knutna 

och platsen där folket kunde fira gudstjänster och högtider i templet. Att en helig plats har dragit till 

sig så mycket våld och död är en emotionellt svår paradox. Bilden med hönan som samlar sina 

kycklingar under vingarna påminner samtidigt om Guds kärlek och trofasthet. Problemet är dock att 

folket inte förstått och går sin egen väg. Det är också ett tema som förekommer i Gamla testamentet. 

                                                           
1 Tord Fornberg, Matteusevangeliet 13:53-28:20, KNT 1b, Verbum: Stockholm, 1999, s. 490. 



Anspelningen på ”ert övergivna hus” alluderar på bland annat Jeremia 22:5 (”Men om ni inte lyder 

dessa befallningar, så svär jag vid mig själv, säger Herren, att detta palats skall läggas i ruiner”). 

Tanken på Guds övergivna hus, templet, sänder en signal att Gud skulle övergett sitt folk. Vers 39 tar 

upp Psalm 118:26,”Välsingad vare han..”. I sammanhanget är det lite svårbegripligt, även om 

poängen blir att domen redan har fallit. Det bekräftas i början av kapitel 24 med det berömda ”… här 

kommer inte att lämnas sten på sten”. 

Det är viktigt att påminna sig om att även hur grov kritiken och domspredikan är mot fariséer och 

folkets ledare, är kritiken inomjudisk då Matteus skriver och sammanställer sitt evangelium. Skall 

man förstå dessa dystra texter i sina sammanhang är det anakronistiskt att lägga på ett kristet raster. 

Man kan alltså inte läsa in en ”kristen” polemik i textens tillkomstsituation. Vidare är frågan om hur 

utläggaren bör förhålla sig till dessa negativa utsagor är hermeneutisk. Att fortsätta att reproducera 

detta straffbudskap är inte acceptabelt för en textutläggare som känner ansvar för kristendomens 

judiska rötter. På samma sätt som när vi står inför annat polemiskt och negativt gods i Bibeln får vi 

förklara varför man skrev som man gjorde, men sätta varningstecken för textens konsekvenser. 

På vilka sätt kan man då använda söndagen texter? Lämpligt nog, har frasen ”Jag är Josef er bror” 

spelat en positiv roll i judisk-kristna relationer. Josefkaraktären har vanligtvis av kristna tolkats som 

en Kristusfigur: trots att han blev sviken av sina närmaste väljer han samtal och försoning. I judisk-

kristna relationer kom frasen att användas på ett mer konkret sätt. Det berättas att påven Johannes 

den XXIII mötte en delegation med rabbiner i Rom och hälsade dem med ”Jag är Josef er bror”. Även 

påven Johannes Paulus II använde detta ord i judisk-kristna relationer.2 Vid nyss nämnde påves besök 

i Jerusalem år 2000 sågs hans ursäkt för kyrkans förföljelser i detta ljus. Det var ett förlösande ord 

och uppskattningen över detta erkännande var utbrett. Och vidare blev citatet en påminnelse om att 

judar och kristna bör erkänna de nära samband som de faktiskt har. 

Citatet ”Jag är Josef er bror” är alltså väl funnet, men vad var det i texten som gjorde att det fick så 

stor genomslagskraft? Som jag tidigare skrev, pekar det på det faktum att den judiska respektive den 

kristna traditionen hör nära hop som syskon. I den situation som Josef befinner sig i, i slutet av Första 

Moseboken, har han blivit sviken av sina bröder och han har i sin tur bedrivit maktspel mot dem, 

utan att tala om vem han är. När tiden är mogen väljer Josef att tala om vem han är för sina bröder. 

Josef tillkännagivande är inte bara en identifiering av honom själv. Han inbjuder sina bröder till dialog 

och försoning. Efter avslöjandet finns det inga skäl att uppehålla maktspelet längre. Här finns den 

gemensamma nämnaren för söndagens tema och texterna, nämligen att det finns tillfällen då tiden 

är mogen för Gud att ingripa och för människan att acceptera detta och handla därefter. 

Citatet ”Jag är Josef er bror” kan alltså tack vare Johannes XXIII stå som en sammanfattning för det 

närmande som skett mellan judar och kristna sedan nittonhundra sextiotalet. 

                                                           
2 Se till exempel https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/i-am-joseph-your-brother och filmen med samma 
namn, http://www.jewishfilm.org/Catalogue/films/Joe.htm  
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