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Abstrakt 

Denna religionsvetenskapliga uppsats behandlar ämnesområdet religion, symbolik och 

metaforer med temat tolkningar inom religion och religiösa texter. Syftet med uppsatsen 

är att redogöra för, analysera och pröva en alternativ tolkning av Jesus Kristus och i 

förlängning kristendomens ursprung. Mer specifikt har uppsatsen som avsikt att 

undersöka huruvida Jesus Kristus, och kristendomen, har kopplingar till soldyrkan där 

Kristus alternativt kan tolkas som en symbol för samt personifiering av solen. 

Upplägget av arbetet har bestått av en begränsad jämförande litteraturöversikt där en 

alternativ tolkning och den allmänt vedertagna tolkningen av Jesus Kristus samt 

kristendomen ställts mot varandra. Vad avser källor har den alternativa tolkningen 

utgjorts av D.M Murdocks bok Suns of God: Krishna, Buddha and Christ Unveiled 

(2004) medan den allmänt vedertagna tolkningen av kristendomen i huvudsak har 

utgjorts av Christer Hedins bok Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, 

kristendom och islam? (2007). Vidare har även Louise M. Burkharts forskningsartikel 

The Solar Christ in Nahuatl Doctrinal Texts of Early Colonial Mexico (2002) bidragit 

till analysen och prövningen av undersökningsfrågorna. Slutsatserna som framkommit 

är att är att den alternativa tolkningen skiljer sig avsevärt i förhållande till den 

traditionella teorin gällande Jesus Kristus existens men att den traditionella teorin 

innehar större vetenskaplig och historisk evidens. När det gäller skillnader mellan en 

metaforisk och en bokstavlig förståelse av Kristus som solgud ligger detta i vilken 

funktion och roll som åläggs Kristus i den fysiska alternativt metafysiska världen. Samt 

påverkas förståelsen av tolkarens världssyn.  
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1 Introduktion 

Inom religion är tolkningar ofta ett grundläggande och centralt koncept. Symboler, berättelser, 

händelser samt religiösa karaktärers liv och handlingar är möjliga att tolka ur olika perspektiv och 

på nya sätt beroende på perspektiv och den tidsperiod vi befinner oss i för stunden. Detta 

exempelvis i syfte att utröna deras betydelse och finna en större eller alternativ mening i deras 

budskap. Islam är exempelvis en relativt modern religion i det avseende att man inom Islam 

fortfarande gör nytolkningar och ändringar inom de så kallade sharialagarna som bygger på deras 

gamla och heliga texter, Koranen och sunnan. Syftet med dessa tolkningar kan exempelvis vara 

att anpassa Islams levnadsregler (Sharia) till moderna förhållanden.1  

Ett möjligt ställningstagande är att religionerna i sin helhet utgörs av tolkningar av de olika 

religiösa texterna och vidare att de religiösa texterna bygger på respektive författares eller 

återberättares tolkningar och beskrivningar av sin samtid. Det nya testamentets berättelser om 

Jesus Kristus livshistoria och gärningar återfinns som bekant beskrivna i det nya testamentets så 

kallade evangelier, vilka enligt de kristna utgörs av apostlarnas hågkomster av Jesus Kristus från 

deras samtid. Dessa texter har utifrån författarna av denna uppsats vetskap inte genomgått några 

större och avgörande förändringar efter att de skrevs. Följaktligen betraktas de sannolikt av en 

majoritet av den kristna befolkningen som den sanna berättelsen och inte minst tolkningen av 

Jesus Kristus liv och existens på jorden. 

Däremot var det under de första århundradena efter Kristus död länge oklart vilka skrifter som 

skulle tillmätas den auktoritet som ansågs tillbörlig för att få utrymme i den samling skrifter som 

skulle komma att bli det nya testamentet. Dock ansågs det viktigt att berättelserna skulle tillhöra 

den tidsperiod under vilken Kristus levde och verkade. Vidare skulle de även vara skrivna av 

hans lärjungar eller andra personer i hans direkta närhet. Då det under de första århundradena i 

stor omfattning producerades kristna texter och berättelser av nya kristna samfund så tillskrevs 

till slut de fyra förmodade författarna, eller återberättarna av evangelierna, Matteus, Markus, 

Lukas och Johannes, äran att bära evangeliernas namn. Även om det förstås är svårt att fastslå 

exakt vem som återberättat eller författat vad.2  

                                                 
1 Hedin 2007:178–179 
2 Rasmussen & Thomassen 2007:13–15 
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Kristendomen skulle därför kunna sägas bygga på ett visst, subjektivt och möjligen tendentiöst 

perspektiv utifrån hur man valt författarna av det nya testamentet. Det vill säga att berättelser, 

eventuell symbolik och händelser återberättats och sedermera tolkats med syftet att framföra ett 

specifikt budskap, något som förvisso inte nödvändigtvis innebär att författarna och skaparna av 

testamentet skulle ha fabulerat. 

Oavsett hur mycket tolkningsutrymme kristendomen formellt tillåter är dess heliga texter, likt 

Islams heliga skrifter, öppna för möjliga nytolkningar. Vilket leder till dokumentärfilmen 

Zeitgeist: The Movie (2007) av Peter Joseph, som står som inspirationskälla för idén som ledde 

till skrivandet av denna uppsats. I dokumentärfilmen presenterar Joseph en teori om att Jesus 

Kristus, samt andra religiösa karaktärer före honom, kan vara en symbol för samt personifiering 

av solen. Joseph gör exempelvis kopplingar mellan Jesu födelse, död och uppståndelse samt 

solens rörelse under vintersolståndet och ”the spring equinox”, det vill säga vårdagjämningen. 

Joseph drar även paralleller mellan Betlehem, Jungfru Maria och stjärnbilden Virgo (Jungfrun). 

Vidare menar Joseph att stjärnan i öster syftar till den klaraste stjärnan på natthimlen, Sirius. De 

tre vise männen (de tre kungarna) som följer stjärnan till frälsarens födelse menar Joseph är 

representationer för de tre stjärnorna i Orions bälte, med samma namn. Den 25:e december 

formar dessa en linje som pekar mot soluppgången och således följer de tre vise männen stjärnan 

i öster till frälsarens (solens) födelse. När det gäller Kristus korsfästelse menar Joseph att detta 

syftar till solens position i relation till stjärnbilden Södra Korset (Crux) under vintersolståndet.3 

Joseph behandlar även zodiaken och menar att vissa bibel-berättelser representerar de 

astrologiska tidsåldrarna samt övergången från en tidsålder till nästa. Joseph menar även att varje 

tidsålder representeras av en signifikant karaktär i de testamentariska berättelserna och att Jesus 

Kristus skulle vara den symboliska representationen för den nutida astrologiska tidsåldern, The 

Age of Pisces (Fiskarnas tidsålder). Enligt samma resonemang skulle Moses skulle vara den 

symboliska representationen för föregående tidsålder The Age of Aries (Vädurens tidsålder).4 

Denna teori som Joseph presenterar med kopplingar mellan Kristus, solen och zodiaken används 

för att redogöra för en annan bredare och mer omfattande teori. Nämligen att den judisk-kristna 

teologin har sitt ursprung i astronomi och astrologi som kan spåras tillbaka så långt som forntida 

                                                 
3 Joseph 2007, 19:34  
4 Joseph 2007, 24:20  
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Egypten eller möjligtvis ännu längre. Det som Joseph menar med detta är att berättelserna inom, 

bland annat, den judisk-kristna teologin är adaptioner av en äldre berättelse som återkommer 

genom tiderna i olika former. Denna berättelse är den om en ”solar messiah”. Det vill säga solen 

som en antropomorfierad frälsare vilket motsvarar en personifiering av mänsklig karaktär på 

föremål, djur eller gudomar. Joseph menar att exempelvis mirakelfödseln den 25:e december, 

frälsarens död och uppståndelse efter tre dagar, utförandet av mirakel samt hans 12 följare eller 

lärjungar är återkommande attribut för frälsare inom olika trosläror genom tiderna. Några 

exempel som Joseph presenterar och jämför är Horus, Krishna, Dionysus och Mithra, samt den 

senaste av solfrälsarna, Jesus Kristus.5 

Författaren Acharya S, även känd som D.M Murdock, har bidragit en stor del till teorin om den 

judisk-kristna teologins ursprung som presenteras i dokumentärfilmen.6 Skulle dessa teorier 

stämma finns det en möjlighet att Jesus Kristus skulle kunna vara en symbolisk representation för 

samt personifiering av solen och att kristendomen åtminstone till delar är besläktat med 

soldyrkan. Dock skulle kopplingen mellan kristendom och solen naturligtvis kunna förklaras 

även genom andra teorier. Exempelvis av influenser från den romerska religionen och solguden 

Sol Invictus alternativt i egenskap av missionsstrategi, vilket kristna munkar och präster använde 

sig av för att anpassa kristendomen till andra kulturer. Detta i syfte att underlätta konverteringen 

för människor som vid tiden för kristendomens framväxt tillhörde andra trosläror. 

1.1 Syfte 

Teorin om den judisk-kristna teologins ursprung i astronomi och astrologi leder till uppsatsens 

syfte vilket är att ställa Murdocks teori om kristendomens ursprung mot den traditionella bilden 

av kristendomens ursprung. Mer specifikt kommer D.M Murdock och boken Suns of God: 

Krishna, Buddha and Christ Unveiled (2004) att redogöras för, ställas mot och jämföras med 

Christer Hedin och boken Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, kristendom och 

islam? (2007), som får agera ställföreträdare för den traditionella bilden av kristendomen och 

dess ursprung. Vidare kommer även undersökas skillnaderna mellan en symbolisk eller 

bokstavlig tolkning av Jesus Kristus som ”solgud”. Vilket leder vidare till de frågeställningar som 

uppsatsen avser att besvara. 

                                                 
5 Joseph 2007, 15:40 
6 Joseph 2007:1 
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1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är: 

• På vilka sätt avviker Murdock från den traditionella bilden av kristendomens ursprung? 

• Vilka är skillnaderna mellan en bokstavlig och en metaforisk förståelse av Jesus Kristus 

som ”solgud”? 
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2 Teori 

Detta avsnitt avser att redogöra för den traditionella bilden av kristendomens ursprung 

presenterad av Christer Hedin med utgångspunkt i boken Abrahams barn: vad skiljer och förenar 

judenom, kristendom och islam?. Denna allmänt vedertagna teori lägger följaktligen grunden för 

denna uppsats och avses användas i syfte att jämföra och analysera Murdocks teori om 

kristendomens ursprung. 

Inledningsvis kan det vara värt att nämna att kristendomen i sin nuvarande form är en 

sammanflätning av de kristna lärorna samt andra religiösa trosföreställningar. Denna 

sammanflätning av troslärorna skedde under kejsare Konstantin den Stores regeringstid vid det 

första konciliet i Nicaea som var det första ekumeniska kyrkomötet, vilket ägde rum år 325 i 

staden Nicaea. Syftet med kyrkomötet var att skapa en gemensam troslära för hela kristenheten 

och det röstades och fattades beslut om många aspekter av kristendomen samt dess texter och 

läror. Däribland kyrkans lära om Jesu gudomlighet. Utöver detta så sammanflätades hedniska 

högtider och trosläror med de kristna högtiderna och lärorna för att underlätta övergången till 

kristendomen som statskyrka i syfte att undvika inbördeskrig mellan de människor som höll fast 

vid den gamla trosläran och de konverterade kristna.7  

Relevansen som ovanstående stycke har för resten av uppsatsen och teorin är just att andra 

traditioner och trosläror integrerades med kristendomen och på så sätt formades till den 

vedertagna, etablerade tolkningen av kristendomen så som den ser ut idag. Detta öppnar upp för 

möjligheten att sådana sammanflätningar eller integrationer kan ha skett tidigare, i detta fall att 

den kristna läran i delar skulle ha vuxit fram ur, eller åtminstone formats av en annan form av 

hednisk tro, nämligen soldyrkan. 

2.1 Kristendomens ursprung samt bilden av Jesus Kristus enligt ett traditionellt och 

allmänt vedertaget perspektiv enligt Christer Hedin 

Kristendomen utgör en av totalt tre huvudsakliga förgreningar inom vad som benämns de 

abrahamitiska religionerna. Utöver kristendomen så tillhör även judendom och islam dessa tre 

besläktade religioner. Enligt Christer Hedin så är den gemensamma basen för dessa tre religioner 

dels att de har sin grund i mellanöstern; framför allt i Egypten, Mesopotamien och Persien. I detta 

                                                 
7 Rasmussen & Thomassen 2007:88, 110 
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geografiska område uppstod skrivarkonsten redan för mer än 5000 år sedan och följaktligen 

började man där skriva ner sina teorier och tankar om sin omvärld, gudar, skapelsen, liv och död. 

I mellanöstern och framför allt i Egypten tillbads under dessa år, långt före vår tideräkning och 

Kristus förmodade födelse, solen, i egenskap av solguden Ra. Även andra gudar som utgjorde 

delar av naturen med både animaliska och mänskliga utseendemässiga drag tillbads under denna 

tid. Under dessa 5000 år före vår tideräkning gjordes enligt Hedin försök att implementera andra 

gudar än Ra. Exempelvis ville Echnaton göra den så kallade solskivan till huvudsaklig Gud, då 

solens rörelser och himlen ansågs gudomliga i sig. Däremot var det under denna tidsperiod inte 

aktuellt med en monoteistisk, religiös tro. Gudar tillkom parallellt med solguden och ansågs 

besitta sina egna gudomliga egenskaper. I sammanhanget kan nämnas att en farao på 1300-talet 

ville införa monoteism, delvis i syfte att minska prästerskapets makt men misslyckades.8 

En annan och möjligen den viktigaste gemensamma nämnaren mellan de tre abrahamitiska 

religionerna är enligt Hedin att samtliga har Abraham som stamfader. Abraham utgör möjligen 

den viktigaste gemensamma karaktären i vad kristna benämner gamla testamentet, sett ur 

perspektivet av dess gemensamma ursprung. Vidare utgör även Abraham en viktig symbol för 

den gemensamma bakgrunden då han omnämns i både Bibeln och Koranen. Viktigt att påpeka i 

detta sammanhang är att det nya testamentet, vilket innehåller berättelsen om Jesus Kristus, samt 

Koranen, i sammanhanget, är modernare expansioner och trosuppfattningar av judarnas heliga 

skrift, det gamla testamentet. Det vill säga det enligt kristna första förbundet med Gud. En annan 

viktig detalj, vilken Hedin understryker, är att man inte säkert kan fastställa huruvida Abraham 

existerat som autentisk person i historien eller inte men att han trots detta faktum ändå utgör en 

mycket viktig gemensam och religiös symbol.9 

Enligt ett traditionellt och allmänt kristet-vedertaget perspektiv så uppstod kristendomen då Jesus 

Kristus i egenskap av judisk profet förkunnade en ny religiös trosuppfattning och gemenskap 

innehållande ett nytt och mer nådefullt budskap samt förbund med Gud. Detta i en tid och på en 

plats där strikta judiska lagar och religiösa traditioner rådde. Kristus var huvudsakligen aktiv som 

förkunnare av det nya kristna budskapet om Guds rike, i Galileen och under slutet av sitt liv i 

Jerusalem. Jesus Kristus predikade till skillnad mot rabbinerna ett förlåtande budskap och vände 

sig till alla människor oavsett status eller samhällsklass. Kristus ansåg, enligt Hedin, exempelvis 

                                                 
8 Hedin 2007:13–18 
9 Hedin 2007:27 
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inte människor mer värdefulla för att de under sin livstid uträttat stordåd och uppnått rikedom. 

Det viktiga enligt Jesus Kristus var istället att man omvände sig och ändrade sin livsstil. Enligt 

Kristus så var det Guds vilja att inte hämnas gamla oförrätter utan förlåta dem. När exakt man 

valde att göra denna omvärdering och förändring av sin livsstil var av mindre vikt. Jesus Kristus 

uteslöt därför inte de föraktade medborgarna, exempelvis tjuvar, tullindrivare och prostituerade i 

sin nya kristna gemenskap. Hedin belyser även andra avgörande skillnader mellan den vid tiden 

rådande judiska läran och kristendomen. Även om Kristus, enligt Hedin, i texterna inte 

uttryckligen benämner sig själv som Messias så svarar han heller inte nej utan snarare otydligt på 

frågan om han var det.10 Ur ett kristet perspektiv betraktas Jesus Kristus genom vittnesmål av 

sina handlingar som Messias, men även som Gud enligt treenigheten, vilket givetvis skiljer sig 

avsevärt från det judiska, och muslimska, perspektivet på Kristus roll och betydelse. 

Även om Jesus Kristus predikade ett annat budskap än vad de judiska traditionerna påbjöd var 

han mycket angelägen om att de gamla lagarna och traditionerna skulle följas11 och behöll 

sedermera många av judendomens, enligt honom, goda sidor. Exempelvis förespråkade han  

monoteism, det vill säga bilden av Guds upphöjdhet och status som ensam Gud och skapare samt 

vikten av god moral.12 Judendomen var av dessa angivna skäl även en populär religion inom det 

stora romarriket. Däremot var det enligt Hedin inte enkelt att rekrytera medlemmar till den 

judiska läran på grund av dess strikta krav på engagemang och lydnad, något som kristendomen 

enligt Hedin inte krävde i samma omfattning.13 Det går dock att ställa frågan om vem som 

egentligen grundade kristendomen som religion. Att Jesus Kristus är den centrala gestalten inom 

kristendomen går inte att förneka. Däremot när det kommer till grundandet av den kristna läran 

och kyrkan så framhåller Hedin exempelvis Petrus som avgörande. Petrus betraktade bland annat 

Kristus som frälsare under hans livstid och kom efter Kristus död att bli de kristnas andlige ledare 

i Jerusalem. Hedin framhåller även den tidigare fienden och senare konvertiteten, Paulus, som 

avgörande för kristendomens grundande.14 Efter att Paulus, som följd av ett möte med en 

återuppstånden Jesus Kristus, valde att konvertera bytte han omgående namn från sitt tidigare 

namn, Saulus, och påbörjade en omfattande kristen mission. Med Antiokia i Syrien som bas reste 

                                                 
10 Hedin 2007:97–98 
11 Hedin 2007:97 
12 Hedin 2007:97–101 
13 Hedin 2007:101 
14 Hedin 2007:100–101 
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Paulus runt och förkunnade Kristus budskap i synagogor och på övriga platser i det romerska 

riket och kom därför enligt Hedin att bli den kanske viktigaste dåtida, kristna teologen och 

spridaren av det kristna budskapet.15 

  

                                                 
15 Hedin 2007:100 
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3 Metod 

Detta avsnitt avser att redogöra för val av forskningsmetod för uppsatsen samt val och urval av 

använd litteratur samt övriga källor. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Begreppet kvalitativ forskningsmetod är en relativt bred forskningsansats, vilket inte 

nödvändigtvis utesluter även kvantitativa element och forskningsmetoder. I huvudsak avser dock 

denna forskningsmetod att finna innebörd, mening samt möjligheter att tolka exempelvis det 

fenomen, den företeelse eller det ämne man avser undersöka. Begreppet, tolka, äger en särskild 

tyngd inom den kvalitativa forskningsmetoden även om författaren av boken Skriva uppsats med 

kvalitativ metod: en handbok (2013), Johan Alvehus, fastslår att tolkning i vardaglig mening, 

utifrån ett subjektivt perspektiv, inte har någon vetenskaplig relevans eller kunskapsgenererande 

värde i sammanhanget.16 Istället menar Alvehus att tolkning i ett kvalitativt 

forskningssammanhang syftar till en generell förståelse hos läsaren eller andra 

tolkningsbidragsgivare inom samma ämne och på så sätt bredda samt föra forskningen framåt. 

Vidare så ska tolkningen vara direkt relaterad till det fenomen som avses undersökas samt teorin 

bakom den.17 

3.1.1 Litteraturöversikt  

Exempel på kvalitativa forskningsmetoder är kvalitativa intervjuer, etnografi, fältobservationer18 

eller litteraturöversikter. En litteraturöversikt ska vara mer än en beskrivning av det nuvarande 

tillståndet av kunskap inom ett ämnesområde, menar Margaret Adolphus som skrivit artikeln 

How to carry out a Literature Review for a dissertation or research paper (inget datum). 

Litteraturöversikten ska kritiskt utvärdera teorier och forskningsstudier och även belysa stora 

debatter inom ämnet. 

När det gäller forskningsavhandlingar och uppsatser ska en litteraturöversikt gå ett steg längre 

och möjliggöra ett tillägg av författarens egna bidrag av kunskap till ämnet. En litteraturöversikt 

ska relatera specifik forskning till ett bredare område.19 

                                                 
16 Alvehus 2013:22 
17 Alvehus 2013:22–23 
18 Alvehus 2013:23 
19 Adolphus (datum saknas) 
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Vi har i syfte att besvara undersökningsfrågorna i denna uppsats valt att utföra en begränsad och 

jämförande litteraturöversikt samt använda oss av en historisk-kritisk forskningsmetod i vårt 

arbete. Detta genom att jämföra litteratur som presenterar den allmänt vedertagna uppfattningen 

om Jesus Kristus existens och kristendomens ursprung med litteratur som ger uttryck för en 

alternativ tolkning av dessa och dess ursprung.    

3.2 Procedur 

Vi inser att en litteraturöversikt innebär hårt arbete med många timmars läsning samt svåra val, 

något som Adolphus artikel också belyser. I ett första skede är det viktigt att läsa artiklar eller 

annan relevant litteratur, för att i nästa skede välja ut den litteratur som sedan ska bearbetas, 

analyseras och sammanfattas. Detta, påpekar Adolphus, är mycket tidskrävande arbeten. 

Adolphus menar även att man i detta arbete inte enbart skall beakta hur den redan existerande 

litteraturen kan relateras till det egna arbetet, utan även hur litteraturen skapar utrymme för den 

egna forskningen. Avslutningsvis skriver Adolphus att det enbart är genom att vara påläst om 

redan existerande forskning man identifierar de frågor som ännu inte blivit ställda.20 

3.2.1 Val av litteratur 

Då syftet med denna studie var att jämföra en traditionell och allmänt vedertagen bild av 

kristendomens ursprung samt dess centrala gestalt, Jesus Kristus, med litteratur som representerar 

en alternativ tolkning av dessa så behövde vi i ett första skede litteratur som representerade den 

traditionella bilden. Valet föll på Christer Hedin och hans bok Abrahams barn: vad skiljer och 

förenar judendom, kristendom och islam? (2007). Detta utifrån att denna bok behandlar 

kristendomens ursprung, Jesus Kristus, samt kristendomen som helhet, sett ur ett allmänt 

vedertaget perspektiv. Av den anledningen utgör Hedins bok även själva teorin i denna uppsats 

mot vilken övrig och alternativ teori jämförs. Denna bok ingår för närvarande dessutom i 

kurslitteraturen i momentet som berör de abrahamitiska religionerna i religionsvetenskap 1-30hp 

på Högskolan i Gävle. Ytterligare referenslitteratur som representerar den traditionella och 

allmänt vedertagna bilden av kristendomen förekommer i egenskap av Tarald Rasmussen och 

Einar Thomassens bok Kristendomen: en historisk introduktion (2007). Även denna bok ingår för 

närvarande i kurslitteraturen i momentet som berör de abrahamitiska religionerna i 

religionsvetenskap 1-30hp på Högskolan i Gävle.  

                                                 
20 Adolphus (datum saknas) 
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I ett nästa skede behövde vi i syfte att genomföra denna jämförande studie ett 

undersökningsobjekt som representerar en alternativ tolkning av kristendomens ursprung samt 

dess centrala karaktär, Jesus Kristus. Då inspiration till denna uppsats hämtats från 

dokumentärfilmen Zeitgeist så föll valet på den bok som filmens skapare hämtar en stor del av 

sitt material. Närmare bestämt D.M. Murdocks (Acharya S) bok Suns of God: Krishna, Buddha 

and Christ Unveiled (2004). Murdocks bok belyser bland annat en analogi mellan Jesus Kristus 

och solen samt mellan religion och astrologi. Murdock menar att tre av de stora 

världsreligionerna, kristendom, buddhism och hinduism i första hand har sin bakgrund i 

soldyrkan medan judendom och islam, i motsats till de tidigare nämnda religionerna, har sin 

bakgrund i en vördnad av månen. Murdock representerar även de som hävdar att berättelserna om 

Jesus är en myt.    

I syfte att besvara den andra av två undersökningsfrågor gällande skillnaderna mellan en 

bokstavlig och en metaforisk förståelse av Jesus Kristus som solgud så behövde vi litteratur som 

genom vetenskaplig förankring representerar en bokstavlig likväl som metaforisk förståelse för 

Jesus Kristus som fenomen att jämföra med Murdocks alternativa teori samt bild av honom. I 

detta skede sökte vi på sökorden ”Jesus Christ Sun” i databasen Academic Search Elite. Efter att 

ha lagt till sökfiltren Full text samt Peer Reviewed i sökningen så resulterade denna ansats i totalt 

13 träffar på vetenskapligt granskade artiklar innehållande dessa sökord. Efter en granskning av 

dessa artiklar så föll valet på Louise M. Burkharts artikel The Solar Christ in Nahuatl Doctrinal 

Texts of Early Colonial Mexico (1988). Burkhart drar i sin artikel paralleller mellan Jesus Kristus 

och solen och menar bland annat att Jesus Kristus mycket väl kan representera solen utifrån sina 

löften om upplysning och frälsning och därmed kan spela en sol-lik roll där kopplingen till solen 

och dess roll som räddare från mörkret enligt Burkhart är signifikant.21 Denna artikel avses i 

likhet med Hedins bok att jämföras med Murdocks alternativa tolkning av kristendomen samt 

Jesus Kristus i denna uppsats.   

Utöver ovanstående sökning och sökord i databasen Academic Search Elite har även sökningar i 

samma databas gjorts med följande sökord: ”Bible Astrology”, ”Solar Messiah”, ”Bible Sun 

God”, ”Christ Astrology”, ”Bible Zodiac”, and ”Christ Zodiac”. Dessa sökningar genererade 

                                                 
21 Burkhart 2002:238 
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dock inga resultat och artiklar som behandlar ämnet eller matchar syftet denna uppsats och därför 

lagdes inga fler artiklar till i arbetet med denna uppsats och jämförande studie. 
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4 Resultat 

Denna del av uppsatsen avser att redogöra för informationen som ligger till grund för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

4.1 Murdocks alternativa tolkning och den traditionella bilden av kristendomens 

ursprung – en jämförelse 

Murdock tillskriver naturen stor vikt avseende dess påverkan på vetenskap, förståelse för vår 

omvärld samt religiösa trosuppfattningar. Detta är relevant för uppsatsen i syfte att förstå 

Murdocks utgångspunkt avseende hennes teori om Jesus Kristus koppling till solen. I detta 

avseende skiljer sig nämligen Murdocks bild av kristendomens ursprung och Jesus Kristus 

existens diametralt från den traditionella bilden. Den traditionella kristna teologin tillskriver inte 

naturen någon betydelse avseende kristendomens ursprung, eller delar hennes uppfattning om 

dess gudomliga inslag över huvud taget. Naturen har dock enligt Murdock dyrkats av människan 

i många tusen år. Enligt Murdock har himlen och stjärnorna, solen och månen samt fenomenen 

natt och dag fascinerat en bred variation av kulturer och samhällen världen över och de 

vetenskaper som vuxit fram kring dessa har kommit att kallas astronomi samt astrologi.22 

Astronomer och astrologer har enligt Murdock under mänsklighetens historia, i många tusen år, 

försökt tyda dessa naturens mystiska fenomen. Något som enligt Murdock går att bevisa genom 

bland annat texter, hällristningar och andra lämningar redan från uråldriga kulturer som skulle 

tyda på just detta. Murdock lyfter i detta sammanhang bland annat upp Stonehenge i England 

som ett exempel, vilket är en känd europeisk stensättning av arkeoastronomisk betydelse, daterad 

till 2000–3000 år före Kristus.23 Naturens och himlens fenomen har enligt Murdock fascinerat 

mänskligheten så till den grad att religioner, kulter och hela samhällen byggts upp kring dess 

mysticism, i ett försök att tyda och blidka dessa fenomen som inte sällan erhållit gudomlig 

status.24 Gudomar i naturen och följaktligen naturens betydelse för förståelsen av vår omvärld är 

av flera skäl något som den traditionella bilden av Jesus Kristus och kristendomens ursprung inte 

omnämner. Inte minst på grund av att kristendomen bygger på en monoteistisk teologi och 

                                                 
22 Murdock 2004:26 
23 Murdock 2004:26 
24 Murdock 2004:26–27 
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uppfattning om endast en sann Gud vilken dessutom behandlar Jesus Kristus som en historisk och 

autentisk person som vandrat på jorden i åtminstone mänsklig skepnad.   

Murdock menar i sin teori att kopplingarna mellan solen och kristendomen samt mellan Jesus 

Kristus och uråldrig astrologisk och astronomisk vetenskap är uppenbara. Enligt Murdock så är 

en tumregel att ju mer omfattande och vanligt förekommande en religion är, desto större är 

sannolikheten att den vilar på astro-teologiska grunder. Vidare menar hon att tre av de stora så 

kallade världsreligionerna, kristendom, hinduism och buddhism är nära besläktade med eller 

sprungna ur soldyrkan medan två andra stora världsreligioner, judendom och islam istället är nära 

besläktade med månen och huvudsaklig dyrkan av denna. Av dessa anledningar drar Murdock 

slutsatsen att så kallad astro-teologi genom dessa fem mycket omfattande världsreligioner även i 

modern tid är den största och mest omfattande, universella och religiösa ideologin.25   

Angående kristendoms ursprung så anser Murdock att det hon benämner Jesus-myten och andra 

uråldriga så kallade hjältefabler vuxit fram till att bli kristna, teologiska företeelser och religion 

utan vetenskaplig förankring. Detta enligt Murdock, bland annat, på grund av kristendomens 

relativt snabba framväxt initialt. Den så kallade astrala, djupare meningen samt vetenskapen 

bakom dessa berättelser om himlen, stjärnorna och med solen som huvudperson och frälsare skall 

enligt Murdock ha gått förlorad när det kristna budskapet predikades i allt för snabb takt. Därför 

skall konvertiterna och nya förespråkare och spridare av det kristna budskapet felaktigt tolkat 

samt predikat de så kallade hjältefablerna med solen, personifierad av Jesus Kristus, som 

historiska personer och händelser.26  Murdocks teori avviker i det avseendet i allra högsta grad 

från den allmänt vedertagna berättelsen om Jesus Kristus. Den traditionella anses ha en historisk 

förankring i form av faktiska, historiska händelser runt Jesus medan Murdocks teori tolkar dessa 

händelser, personer och inte minst Jesus Kristus själv som metaforiska fenomen. Däremot skriver 

även Hedin, vilket tidigare nämnts, att det inte går att säkerställa exempelvis stamfadern 

Abrahams existens.27 Jesus existens som en autentisk, historisk person är dock något som utgör 

en förutsättning för traditionella kristna teologin samt dess ursprung.  

I syfte att stärka sina argument om Jesus Kristus icke-autentiska existens så drar Murdock även 

paralleller mellan Jesus Kristus och andra religiösa karaktärer. Exempelvis teologin runt Mithra 

                                                 
25 Murdock 2004:446 
26 Murdock 2004:446 
27 Hedin 2007:27 



   

15 

 

och Krishna som enligt Murdock, i likhet med berättelsen om Jesus Kristus, bygger på fabler om 

solen och dess rörelser på himlen samt effekt på människan och naturen i egenskap av dess 

frälsare.28 Murdock återger även, i detta sammanhang, ledtrådar till varför berättelserna om Jesus 

Kristus i själva verket är en berättelse om solen. Exempelvis det faktum att berättelserna om 

Jesus Kristus intåg i Jerusalem, lidande, död och återuppståndelse, vilka av Fader Anatolius 

förlagts till vårdagsjämningen där solen ”återuppstår” och åter igen frälser mänskligheten med 

sitt ljus. Även det faktum att Jesus Kristus födelse, eller återfödelse, förlagts till den 25:e 

december, exakt nio månader (Jungfru Marias förmodade graviditet) efter återuppståndelsen i 

samband med påsken och vårdagjämningen den 20–21 mars anger Murdock som fakta som talar 

för Jesus Kristus icke-autentiska existens. Vidare så talar detta enligt Murdock för att Jesus 

Kristus i själva verket är ett förmänskligande av solen.29 Ett annat exempel som enligt Murdock 

skulle tala för det samma är att kristna i århundraden bugade mot solen innan de äntrade kyrkor 

eller exempelvis bad i riktning mot öst där solen går upp.30 Detta skiljer sig följaktligen avsevärt 

från den traditionella bilden av Jesus Kristus i det avseende att Murdock så uppenbart ifrågasätter 

Kristus existens.  

Murdocks teori skiljer sig även i andra avseenden från den traditionella kristna teologin och 

bilden av Jesu liv och existens. Som tidigare nämnts återberättades Jesus Kristus liv av personer i 

hans närhet, vilket enligt den traditionella kristna läran skulle tala för att han faktiskt existerat.31 

Murdock återger dock 23 historiska och betydande historiker, retoriker, filosofer, poeter och 

författare, som även de levde i anslutning till Jesu liv rent historiskt, men som till skillnad från 

återberättarna och författarna av evangelierna inte nämner Kristus någonstans. Något som enligt 

Murdock antyder att Jesus Kristus inte existerat som historisk person.32 

Enligt Murdock så ska även kristendomen och i synnerhet berättelsen om Jesus Kristus och dess 

eventuella likheter med andra historiskt äldre gudomar ha inneburit att den kristna läran blivit 

anklagad för plagiat. Murdock menar i detta sammanhang att om berättelserna om Jesus Kristus 

vore autentiska så skulle det inte föreligga något behov av att försvara dessa. De tidiga kristna 

skall enligt Murdock ha varit väl förtrogna med det faktum att berättelserna om Jesus Kristus 

                                                 
28 Murdock 2004:449 
29 Murdock 2004:450–451 
30 Murdock 2004:447 
31 Rasmussen & Thomassen 2007:13–15 
32 Murdock 2004:378 
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existerat långt före Kristus förmodade födelse och liv och därför i desperation försökt hitta en 

logisk förklaring till detta fenomen. Något som naturligtvis skiljer sig avsevärt från den 

traditionella kristna teologin. Murdock påpekar även att Jesus-liknande historier förekommit i 

många andra kulturer, hundratals år före Jesus Kristus förmodade födelse och, inte minst, att 

solen även i flera av dessa fall, personifierats och förmänskligats i berättelserna runt denna. Detta 

lämnar oss, enligt Murdock, med frågan om varför de kristna så desperat försökt förneka att de är 

och alltid har varit en solkult bland många andra. Detta anser Murdock vara en fråga värd att 

granska närmare.33  

En orsak till detta kan enligt Murdock vara att det kristna prästerskapet, genom ensamrätt på den 

sanna Guden och läran, försökt kontrollera massorna i syfte att behålla sin egen status och makt.34 

I samma syfte var det enligt Murdock viktigt att vinna över konvertiter och av den anledningen 

var det angeläget för prästerskapet med en tydlig distinktion mellan den de kristna ansåg vara den 

enda sanna guden och tidigare solgudar med liknande attribut och berättelser knutna till sig. En 

sådan tydlig distinktion var som tidigare nämnts att förmänskliga Jesus Kristus genom att 

framställa honom som en autentisk och historisk person. Detta till skillnad mot andra solgudar35 

även om förmänskligande av solgudar, det vill säga genom inkarnation, redan förekommit i en 

variation av kulturer. Avslutningsvis så menar Murdock att Jesus Kristus sanna natur som solgud 

och inkarnation av den samma skall ha varit väl känd av en elit inom det kristna prästerskapet, 

inte minst genom hemliga och undangömda texter, vars innehåll skall ha dolts för den vid tiden, 

illitterata massan.36  

4.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan jämförelsen mellan Murdocks alternativa tolkning och den traditionella 

bilden av kristendomens ursprung sammanfattas med att de största skillnaderna ligger i naturens 

eventuella betydelse och Jesus Kristus eventuella existens. Den traditionella och allmänt 

vedertagna bilden av Jesus Kristus tillskriver inte naturen någon betydelse medan Murdocks 

tolkning utgår från människans fascination av naturens och himlens fenomen. Den traditionella 

kristna teologin utelämnar naturens betydelse och dess gudomar då den innehar en monoteistisk 

                                                 
33 Murdock 2004:450 
34 Murdock 2004:453 
35 Murdock 2004:449 
36 Murdock 2004:452–453 
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världssyn och uppfattning om endast en sann Gud. Murdock menar dock genom sin teori att det 

föreligger uppenbara kopplingar mellan solen, kristendomen, Jesus Kristus samt uråldrig 

astrologisk och astronomisk vetenskap. Vidare menar Murdock att den mest omfattande, 

universella och religiösa ideologin är astro-teologi vilken kommer till uttryck genom de fem stora 

världsreligionerna. Soldyrkan genom kristendomen, hinduismen och buddhismen och måndyrkan 

genom judendomen och islam. Naturens betydelse samt den astro-teologiska bakgrunden utgör 

således två skillnader mellan de två teorierna. 

Vad gäller de två teoriernas uppfattning om kristendomens ursprung anses den traditionella 

bilden besitta en historisk förankring i form av faktiska, historiska händelser runt Jesus Kristus 

som en autentisk, historisk person, vilken utgör en förutsättning för den traditionella kristna 

teologin samt dess ursprung. Murdocks teori menar dock att dessa händelser och personer, även 

Jesus Kristus, endast är metaforer för solens rörelser samt andra naturliga fenomen. Vidare menar 

Murdock att det finns likheter mellan Jesus Kristus samt andra religiösa karaktärer, exempelvis 

Mithra och Krishna, vilka enligt Murdock bygger på fabler om solen som frälsare och dess effekt 

på mänskligheten. Murdock menar även att avsaknaden av nedteckningar om Jesu liv från 23 

historiska och betydande historiker, retoriker, filosofer, poeter och författare är ett bevis på att 

Kristus inte existerat som historisk person. Den traditionella bilden menar dock att 

återberättelserna om Jesu liv av personer i hans närhet talar för hans faktiska existens. Huruvida 

Kristus existerat som faktisk historisk person är således en annan avgörande skillnad mellan de 

två tolkningarna.  

4.2 En metaforisk eller bokstavlig tolkning av Kristus som ”solgud” 

Murdocks syn på Kristus som solgud ligger på en bokstavlig nivå där personen och himla 

kroppen är densamma. I ovanstående avsnitt antyds genom Murdocks teori att Kristus aldrig 

existerat som historisk person, utan enbart som en personifiering av och symbol för solen,37 vilket 

lägger grunden för en bokstavlig förståelse för Kristus som solgud. Detta menar Murdock kan 

bero på att stjärnor, planeter, solen och månen har representerat gudalika väsen i tusentals år. 

Särskilt fokus riktades mot solen som kom att erhålla en särställning i detta sammanhang i 

egenskap av ljusbringare och förutsättning för allt liv. Således kom solen att dyrkas av en bred 

variation av kulturer världen över. På grund av dess, enligt Murdock, obestridliga påverkan på 

                                                 
37 Murdock 2004:450–451; Murdock 2004:447; Murdock 2004:378 
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mänskligheten kom solen att bidra till den komplexa mytbildning som sedermera utvecklades till 

religioner och kulter i dess ära, där solen inte sällan kom att personifieras och gudförklaras. Värt 

att notera, vilket även Murdock påpekar, är att solen kunde betraktas som en manlig likväl som 

kvinnlig gudom beroende på kultur.38 Vidare skriver Murdock att då solen ansågs besitta 

gudomliga egenskaper och även betraktades som allsmäktig i de kulturer där solen dyrkades som 

Gud kom så småningom i vissa fall andra mytiska hjältar och gudomar att betraktas som delar av 

solens gudar eller solgudar,39 något som vittnar om den gudsstatus solen erhöll redan för tusentals 

år sedan. Murdock nämner även i detta sammanhang att den grekiske geografen Pausanias, under 

romarrikets storhetstid, konstaterade att solen i den grekiska staden Eleusis dyrkades under 

namnet ”frälsaren”40 vilket är ett allmänt känt epitet som ofta tillskrivs Messias, det vill säga 

exempelvis Jesus Kristus inom kristendomen. Andra epitet som enligt Murdock tillskrivits solen 

är bland många andra, ”gudarnas gud”, ”kungarnas kung” och ”den store fadern”.41 Murdock 

påpekar dock att även om soldyrkan anses vara polyteistisk så är det även möjligt att göra 

tolkningen att den i vissa avseenden är monoteistisk, inte minst på grund av dess upphöjda status 

bland människans gudar historiskt. I synnerhet då solen inte enbart direkt påverkar människans 

förutsättningar att överleva utan även utgör en förutsättning för allt liv på jorden.42 Detta utgör 

basen för den bokstavliga tolkningen av Kristus som ”solgud”, vilket enligt Murdock utgörs av 

naturens och solens påtagliga och direkta påverkan på livet på jorden.43 Denna tolkning delas 

även av Nahua-folket, ursprungsbefolkningen i koloniala Mexico, vilka Louise M. Burkhart 

redogör för i sin forskningsartikel The Solar Christ in Nahuatl Doctrinal Texts of Early Colonial 

Mexico (1988). 

Burkharts artikel kan kortfattat sammanfattas som en redogörelse för hur prästerna som 

missionerade för de aztekiska nahua-indianerna integrerade symboler från den gamla världen där 

solen användes som en metafor eller form för Kristus i deras nahuatl-läror. Kristus-solen hade 

dock olika konnotationer i nahuatl på grund av skillnader mellan de kristnas och nahua-folkets 

syn på kosmologi, moral, historia och symbolismen för solen och ljuset. Dessa präster som efter 

den spanska erövringen konverterade indianerna i koloniala Mexico till kristendomen lämnade 

                                                 
38 Murdock 2004:60 
39 Murdock 2004:60 
40 Murdock 2004:61 
41 Murdock 2004:61 
42 Murdock 2004:61 
43 Murdock 2004:26; Murdock 2004:61 
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efter sig en stor samling av kristen dogmatisk litteratur på ett antal mesoamerikanska språk, 

däribland nahuatl. De kristna texterna inkluderade predikningar, katekeser, bibliska utdrag, 

dialoger, hagiografier – helgonteckningar, meditationer, psalmer samt bekännelsemanualer. 

Texterna skrevs av munkar, förtrogna med de infödda språken, i samarbete med infödda studenter 

som var utbildade i både spanska och latin samt hade stort inflytande över modersmålstexterna.44 

Burkhart skriver även att de nutida mesoamerikanska indianerna fortfarande betraktar Kristus 

som en solgud. Denna identifiering menar Burkhart var analog med 1500-talets kristendom. Det 

vill säga att kopplingen mellan Kristus och solen var en logisk respons med tanke på hur 

strukturen och karaktären hos de inföddas världssyn såg ut snarare än i egenskap av kvarleva ur 

den inhemska, traditionella soldyrkan. Vidare menar Burkhart att munkarna inte var ansvariga för 

att Kristus-solen-kopplingen uppstod utan snarare att de utgjorde en av flera aktiva röster i en 

interkulturell dialog, vilken var utgångspunkten för identifieringen.45 

Burkhart skriver att den senmedeltida Kristus hade tydliga attribut kopplade till solen varav vissa 

var direkt härledda från solsekter från den gamla världen. Exempelvis särskildes den kristna julen 

från den hedniska vintersolstånds-högtiden Natalis Solis Invicti samtidigt som den lånade 

symboliken från den samma genom att Kristus karaktäriserades som ”the ’true’ sun of 

righteousness” vilken upplyste mänskligheten med sanning. På så vis skapades en metaforisk 

relation mellan Kristus och solen där Kristus roll inom andliga företeelser åtminstone till delar 

var analog med solens betydelse avseende dess roll för naturen samt förutsättningar för liv. 

Spirituell upplysning fyllde på så sätt samma funktion, dock på ett annat plan, som ljuset från 

solen och blev således en av de metaforiska kopplingarna mellan Kristus och solen.46 Vilket då 

utgör basen för den metaforiska förståelsen av Kristus som solgud, där kristendomens 

transcendentala dualistiska världssyn liknar Kristus roll inom andliga företeelser med solens 

påtagliga direkta påverkan på livet på jorden som är en del av den bokstavliga förståelsen. 

Användandet av Kristus-solen symbolen skulle kunna betraktas som en missionsstrategi skriver 

Burkhart. Enligt författaren kunde denna ansats utgöra en i sammanhanget, relativt enkel metod i 

syfte att konvertera ursprungsbefolkningen till den kristna kyrkan. Dock menar Burkhart att 

munkarna varken var tillräckligt samvetsgranna eller utstuderade för att använda Kristus-sol-
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symbolen som en missionsstrategi. Burkhart menar istället att de sannolikt utan något djupare 

betänkande använde ett motiv från den gamla världen, översatte dess terminologi till nahuatl och 

sedermera inkorporerade den i traditionella kontexter.47 De formella kristna lärorna bestred, 

enligt Burkhart, inte nahua-folkets tolkning av kristendomen. Skillnaden mellan den gamla 

världens kristendom och nahua-folkets tolkning ligger i utformningen av deras respektive 

världssyn samt på sättet metaforer fungerade inom dem.48  

Den beskrivning av Kristus som munkarna presenterade, där Kristus hade en metaforisk koppling 

till solen, var en gudom som liknade solen och spelade solens roll när det kommer till heliga eller 

spirituella avseenden. Från denna beskrivning skriver Burkhart att det är ett kort steg till en direkt 

identifiering. Burkhart menar att det finns en möjlighet att vissa infödda tolkade kyrkans läror i 

den mening att Kristus och solen var samma varelse. Burkhart skriver dock att även utan en sådan 

bokstavlig identifiering hade Kristus-solen olika betydelser. Exempelvis skulle hans ljus kunna 

syfta till den kosmiska ordningen snarare än spirituell upplysning och hans godhet skulle kunna 

kopplas till de levande människorna och deras grödor snarare än de immateriella själarna.49 

Vilket överensstämmer med den bokstavliga tolkning som Murdocks teori förespråkar där solen 

och Kristus således har en mer direkt påverkan på människans överlevnad.50 

Burkhart skriver att sol-symboliken, som munkarna använde sig av, fungerade på två olika 

nivåer. Den första är den faktiska ”historiska” solen som omnämns i skrifterna och som kan 

tolkas som en modell för Kristus. På den andra nivån återfinns den faktiska ”fysiska” solen som 

kan tolkas som en metafor för Kristus och den fysiska-spirituella dualismen inom kristendomen.51 

Denna symbolik fick delvis nya innebörder i Nya Spanien då nahua-folkets världssyn var 

monistisk. Det vill säga trots att nahua-folkets världssyn omfattade diverse spirituella och 

immateriella krafter och varelser så existerade dessa inte på ett separat existensplan, en 

andevärld, som står i kontrast med den materiella världen utan både det materiella och icke-

materiella existerade på ett och samma plan av verkligheten. Denna världssyn utgör ett 

motsatsförhållande till den kristna, transcendentala dualismen.52 Burkhart skriver vidare att 
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existensen av ett immateriellt spirituellt plan av existens som är mer ”verklig” än den fysiska 

världen och samtidigt moraliskt överlägsen är implicit inom den kristna doktrinen som munkarna 

presenterade. Inom den dualistiska världssynen var metaforer dragna mellan spirituella och 

materiella delar ett nyckelelement och det spirituella elementet var på grund av sin natur 

moraliskt överlägsen det materiella, vilket enbart kunde utgöra en skugga av det spirituella. Trots 

att nahua-folkets tankesätt omfattade dualistiska aspekter, exempelvis ett dialektiskt samspel 

mellan ordning och kaos låg det inte på samma nivå som kristendomens strikta moraliska 

uppdelning av kosmos.53 En annan implikation för Kristus-solen analogin låg i betydelsen som 

solen och ljuset hade för nahua-folket. Inom kristendomen är den principiella betydelsen av 

upplysning; visdom och spirituell insikt, vilket möjliggör för kristna att leva ett moraliskt liv och 

komma nära Gud samt att bli ”räddade” från syndernas och helvetets ”mörker”.54 Burkhart 

skriver vidare att eftersom det var Jesus Kristus som introducerade denna upplysning och 

frälsning kan han sägas spela en sol-lik roll. Inom nahua-ideologin var den etiska betydelsen av 

ljus baserat på en metafor som kan översättas till ”att lysa upp vägen,” det vill säga, att sätta ett 

moraliskt exempel för andra att följa. Detta innebar för nahua-folket att det var människor, inte 

himlakroppar eller gudomar, som agerade som moraliska förebilder och höll upp deras dygdiga 

livsstil ”som en fackla” så att andra kunde följa samma väg. De termer som används i detta 

sammanhang rör typer av ljus producerat av mänskliga medel. Exempelvis ljus från facklor, 

brasor, levande ljus eller lampor. Kristus symboliska koppling till solen i detta fall antyder att 

människan borde efterlikna hans sätt att leva och således betrakta honom som en moralisk 

förebild, vilket är något som förespråkas inom kristendomen. Dock så användes symboliken för 

ljuset och mörkret i skilda syften inom de båda trosuppfattningarna.55 För nahua-folket var inte 

solen en moralisk förebild i den mening att det var en varelse vars beteende borde efterliknas. 

Solen hade istället en avgörande roll i skapelsen och underhållet av det jordiska livet, ordningen 

av tid och rum samt som härskare över det himmelska riket, till vilket själar av döda krigare 

sändes. Alla dessa roller hade moraliskt positiva implikationer, dock utan någon form av 

”frälsning” eller spirituell ”upplysning”.56 
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Nahua-folkets namn för solen, både gudomen och den faktiska himlakroppen, är ”tonatiuh” och 

kan översättas till ”han skiner och sprider värme”. Denna referens till värme är enligt Burkhart 

signifikant, eftersom detta var irrelevant för Kristus roll i upplysningen av mänskligheten, vilket 

var ”höljd i mörker.” Dock var kopplingen till solens värme betydelsefull för nahua-folkets sätt 

att tänka. Dess värme och ljus reglerade tillväxten av mat och grödor. Solens roll i världen 

speglades i nahua-folkets tänkande avseende tonalli, vilket är en levande kraft eller själ som 

enligt deras trosuppfattning huserade i varje människa. Denna själ reglerade utveckling och 

kroppstemperatur samt andra aspekter av fysiskt och moraliskt välbefinnande.57 Inom nahua-

ideologin var människan ett så kallat mikrokosmos av det kosmos vi lever i och var underkastad 

samma form av störningar och reglerades av samma principer. Solens roll i skapelsen och 

underhållet av det Burkhart benämner den kosmiska ordningen, kom till uttryck i nahua-folkets 

ritual-kalendersystem, ”tonalphualli”, inom vilket en ritual förrättades utomhus under de första, 

starka strålarna från morgonsolen. Denna ritual var avsedd att inhysa tonalli i spädbarn. När det 

gäller människans existens kom solens roll till uttryck i trosuppfattningarna gällande tonalli-

själen, maten samt grödorna. Solen spelade enligt Burkhart således för nahua-folket en avgörande 

roll för människan och kosmos utan vilket kaoset skulle härska och liv inte existera.58 

Att beskriva Jesus Kristus med sol-termer och således symboliskt koppla honom till solen skulle 

kunna tolkas som en form av avgudadyrkan och på så sätt vara kontradiktoriskt med de kristna 

munkarnas mål att utplåna avgudadyrkan. Burkhart menar dock att Kristus-solen inte skulle 

tolkats som avgudadyrkan av munkarna själva. Detta på grund av att även om Kristus-sol-

symbolen tillämpades i flertalet kontexter som hade starka rötter i Bibeln och romersk liturgi, 

antog de att deras troper skulle bli förstådda av nahua-folket på samma sätt som de skulle blivit 

av europeiska åhörare. Det enda som krävdes var att det blev korrekt översatt till nahuatl.59 

Vidare skriver Burkhart att för nahua-folket kunde munkarnas troper föreslå mer än bara en 

symbolisk koppling mellan Kristus och solen. Burkhart menar att Kristus kunde tolkas som en 

gudom som tagit solens plats och således blivit en ny sol som ska överse en ny del av historien. 

Solaspekterna av Kristus karaktär skulle enligt Burkhart kunna tolkas erhålla en mer direkt 

betydelse för förutsättningarna för det jordiska livet, snarare än att de är avlägsnade till en 
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spirituell metafysisk nivå av verkligheten.60 Vilket betyder att munkarnas metaforiska tolkning 

närmare kunde tolkas av Nahua-folket i enlighet med Murdocks synsätt, där Kristus och solen är 

en och samma, och Kristus således övertagit solens plats och roll över förutsättningarna för livet 

på jorden. 

Slutligen skriver Burkhart att den kristna doktrinen, så som munkarna framställde den, innehöll 

många inslag som ursprungsbefolkningen enkelt kunde tolka utifrån deras egen tro och således 

använda för att förstärka deras egen trosuppfattning. Burkhart menar att en infödd som flitigt 

deltog i predikningar, katekes-klasser, och festivaler skulle kunna acceptera Kristus samtidigt 

som denne fortsatte vörda solen, eftersom dessa talades om i liknande termer. Den kristna 

moraliska dualismen som placerade Kristus betydelse högt över något jordiskt fenomen var 

främmande för nahua-folkets sätt att tänka. Nahua-folket såg inte sin konvertering som 

introduktionen av en ny spirituell ordning av verkligheten som ersatte all tidigare historia.61 

4.2.1 Sammanfattning 

Skillnaderna mellan en bokstavlig och metaforisk tolkning av Kristus som ”solgud” kan 

sammanfattas på följande sätt. Den bokstavliga tolkningen, vilken Murdocks tolkning grundar sig 

på, menar att Jesus Kristus enbart utgör en symbol för och personifiering av solen. Uppkomsten 

av den bokstavliga tolkningen menar Murdock beror på att solen, stjärnorna och andra 

himlakroppar har representerat gudalika väsen i tusentals år. På grund av solens påverkan på 

människan och livet på jorden erhöll den en särställning och kom således att dyrkas av en bred 

variation av kulturer världen över inom olika religioner och kulter. Solen kunde även tolkas som 

manlig eller kvinnlig gudom beroende på kultur. Solens påtagliga och direkta påverkan på livet 

på jorden medförde således att solens egenskaper ansågs vara av gudomlig karaktär och 

betraktades som allsmäktig i de kulturer där solen dyrkades som Gud. Murdock menar även att 

även om soldyrkan har en polyteistisk karaktär är det möjligt att i vissa avseenden göra en 

monoteistisk tolkning på grund av solens historiskt sett upphöjda status. Berättelserna om Jesu liv 

är således enligt Murdock metaforer för solens rörelser samt påverkan på livet på jorden. Den 

metaforiska tolkningen av Kristus som ”solgud” gör istället gällande att Kristus spelar samma roll 

inom andliga företeelser som solen gör för naturen och livet på jorden. Båda har således liknande 

roll och påverkan på människan dock på olika existensplan, solen och ljuset på det materiella 
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planet och Kristus och spirituell upplysning på det spirituella planet. Detta utgör grunden för 

kristendomens transcendentala dualistiska världssyn. På samma sätt som solen upplyste och 

räddade människan från nattens faror och mörker spelade Kristus således en sol-lik roll då han 

upplyste människan och ”räddade” denne från syndernas och helvetets ”mörker”. Kristus blev 

således en moralisk förebild för människan att följa. Burkhart skriver att munkarna som 

predikade för nahua-folket var säkra på att deras troper och metaforiska kopplingar mellan 

Kristus och solen skulle tolkas på samma sätt av nahua-folket som av en europeisk publik från 

den gamla världen så länge dessa översattes korrekt. På grund av nahua-folkets monistiska 

världssyn kunde dock även andra tolkningar göras. Istället för att utgöra en moralisk förebild vars 

beteende borde efterliknas spelade solen och ljuset en avgörande roll i skapelsen och underhållet 

av det jordiska livet samt ordningen av tid och rum. Skillnaderna mellan den bokstavliga och 

metaforiska tolkningen av Kristus som ”solgud” ligger således i vilken världssyn tolkningen 

appliceras på. En monistisk världssyn förespråkar en bokstavlig tolkning där Kristus och solen är 

en och densamma medan en transcendental världssyn faller i linje med en metaforisk tolkning där 

Kristus i spirituella avseenden endast spelar en sol-lik roll. 
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5 Diskussion 

Denna del av uppsatsen avser att diskutera resultatet av undersökningen som redogör för de 

slutsatser som framkommit. Avslutningsvis återfinns även en värdering av Murdocks tolkning 

under denna del av uppsatsen. 

5.1 Slutsatser 

Enligt Murdock är Jesus Kristus den senaste i en lång rad av solgudar eller solfrälsare, vilka delar 

liknande attribut och egenskaper men som skiljer sig till bland annat namn och härkomst. 

Murdock menar att kristendomens ursprung och härkomst kan spåras tillbaka så långt som till 

forntida Egypten på grund av de återkommande astronomiska och astrologiska fenomen som 

enligt henne är synonyma med de religiösa berättelserna i den kristna teologin. Murdock 

framhäver att naturens mystiska fenomen har dyrkats i många tusen år, framför allt fenomenen 

kopplade till himlen och stjärnorna, solen och månen samt dag och natt. Murdocks åsikt är att 

samtliga fem stora världsreligioner, hinduismen, buddhismen, kristendom, judendom samt islam 

har vad hon benämner, astro-teologiska grunder. Angående kristendomen specifikt så anser hon 

att det hon benämner ”Jesus-myten” i likhet med andra uråldriga hjältefabler har vuxit fram till en 

religion utan vetenskaplig förankring. Detta på grund av att budskapet om naturens fenomen och i 

synnerhet solen gått förlorad på grund av predikningar och konvertering i för snabb takt i 

samband med kristendomens relativt snabba framväxt. Murdock menar att de så kallade astro-

teologiska kopplingarna oavsiktligt har fasats ut på grund av detta. En tydlig övertygelse som 

Murdock uttrycker är att Jesus Kristus i själva verket utgör en personifiering av solen och 

följaktligen att kristendomen vilar på felaktiga tolkningsgrunder som är ett resultat av 

kristendomens snabba framväxt.    

I motsats till Murdocks alternativa tolkningar av kristendomens ursprung står i denna jämförande 

studie i huvudsak Hedin, som i detta sammanhang representerar den allmänt vedertagna 

uppfattningen om kristendomens ursprung och Jesusbild. Kristendomen har i likhet med övriga 

abrahamitiska religioner Abraham som stamfader. Enligt Hedin går det förvisso inte att 

vetenskapligt belägga om Abraham existerat eller ej men vad avser det nya testamentet och 

berättelserna om Jesus Kristus så menar Hedin att Kristus otvivelaktigt existerat som historisk 

och autentisk person. Hedin och den traditionella och allmänt vedertagna bilden av kristendomen 

anser Jesu liv vara utgångspunkten för kristendomens grundande och sedermera ursprung. I detta 
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skiljer sig den traditionella och allmänt vedertagna teorin om kristendomens ursprung avsevärt 

från Murdocks alternativa tolkningar och teori. En viktig distinktion som kan göras mellan de två 

perspektiven är följaktligen att Hedin förespråkar att Jesus Kristus existerat som faktisk historisk 

person och att han verkat som profet för att sedan dö och återuppstå i egenskap av frälsare. Det 

vill säga Hedin benämner Jesus Kristus som en människa och gudom som faktiskt existerat i 

historien i motsats till Murdock som anser att Jesus Kristus enbart existerat som en metafor för 

solen. Hedin menar dock att soldyrkan varit en dominant del av trosuppfattningarna som föregick 

de abrahamitiska religionerna. Enligt Hedin så var bland andra solguden Ra en av de 

antropomorfierade gudomarna som dyrkades och personifierade olika delar av naturens fenomen. 

Vad avser skillnader mellan en metaforisk eller bokstavlig förståelse av Kristus som solgud 

framgår det i resultatet att den största avvikelsen avser Kristus roll i världen och på jorden. Den 

bokstavliga tolkningen, som kan härledas från Murdocks syn på Kristus som endast en 

personifiering av och symbol för solen snarare en än historisk person, ålägger Kristus roll en mer 

direkt påverkan på livet på jorden. Där solen och i förlängning Kristus spelar en avgörande roll, i 

enlighet med Nahua-folkets tro, för människan och kosmos generellt som en beskyddare mot 

kaoset i universum och skaparen av liv. Den metaforiska förståelsen däremot, som avspeglas i 

den traditionella tolkningen av kristendomen och som Burkhart redogör för i sin artikel i form av 

munkarnas mission, placerar Kristus roll i världen på ett metafysiskt plan separat från den fysiska 

materiella världen. På samma sätt som solen då har en avgörande roll för förutsättningen för liv 

på jorden har Kristus en betydande roll inom andliga företeelser när det gäller exempelvis 

spirituell upplysning och frid för människans så kallade själ eller ande. 

En annan skillnad mellan de två motsatta förståelserna av Kristus som solgud ligger i funktionen 

som tilldelas Kristus samt ljusets symbolik inom de båda tolkningarna. Den metaforiska 

tolkningen, och den traditionella bilden av Kristus, höjer upp Kristus som en moralisk förebild 

vars liv borde efterliknas för att nå upplysning, det vill säga visdom och spirituell insikt. Kristus 

funktion i den metaforiska förståelsen blir således att ”lysa upp” och ”rädda” människor från 

syndernas och helvetets ”mörker”. Den bokstavliga tolkningen ålägger Kristus samma funktion 

som solen i form utav skapare och förvaltare av det jordiska livet samt härskare över himmelriket 

och den som står för ordningen av tid och rum. Något som betyder att den bokstavliga tolkningen 

antyder att Kristus är solen snarare än att han spelar en sol-lik roll, sett utifrån den metaforiska 

tolkningen.  
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Således går det då att dra slutsatsen att avvikelserna mellan de två tolkningarna avseende 

undersökningsfråga två leder tillbaka till den ovannämnda bredare skillnaden mellan de två 

tolkningarna. Nämligen att den metaforiska tolkningen av Kristus som solgud i största mån 

behandlar Kristus roll på en metafysisk nivå i avseende av spirituella företeelser. Medan den 

bokstavliga tolkningen ålägger Kristus en mer direkt påverkan på det jordiska livet samt funktion 

i den fysiska materiella världen. Detta leder även till en annan slutsats, nämligen att de två 

tolkningarna förespråkar två olika världsbilder. Den metaforiska tolkningen följer i enlighet med 

den traditionella bilden av kristendomen en transcendental dualistisk världssyn, med ett 

metafysiskt plan som ligger separat från den fysiska världen. Medan den bokstavliga tolkningen 

ligger mer i linje med Nahua-folkets monistiska världssyn, där det spirituella och fysiska 

existerar på ett och samma existensplan. Således kan även ytterligare en slutsats dras, att ens sätt 

att se på världen påverkar huruvida tolkningen av Kristus som solgud kan förstås i den form att 

Kristus är solen eller som att han endast spelar en sol-lik roll. 

5.2 Värdering av Murdocks teori 

Den kanske viktigaste frågan, vilken inte är en undersökningsfråga, som denna uppsats till viss 

del kan besvara är huruvida Murdocks tolkning håller för granskning. Innan uppkomsten av 

dagens ”moderna” religioner hade naturen stor andlig betydelse för människan och soldyrkans 

inflytande och spridning var därför extensiv. På grund av detta är steget inte långt till antagandet 

att det som Murdock benämner astro-teologi åtminstone influerat de religioner som återfinns i 

dagens moderna samhällen. Vad avser berättelserna om Jesu liv och dess kopplingar till solen 

menar Murdock att på grund av att liknande hjältefabler och berättelser återfinns i andra 

religioner är detta ett tecken på att Kristus endast är den senaste symbolen för och 

personifieringen av solen. Utifrån en ytlig granskning tycks detta stärka Murdocks tolkning. 

Denna alternativa tolkning skulle dock innebära ett avfärdande av den allmänt vedertagna bilden 

av Jesu liv och historiska existens, vilket är en slutsats och ett ställningstagande som utan mycket 

stark vetenskaplig evidens känns orimlig.  

Avseende de astrologiska och astronomiska kopplingarna till berättelserna om Jesu liv föreligger 

det dock tillräckligt många för att inte kunna avskriva dessa som endast sammanträffanden, vilket 

eventuellt styrker Murdocks tolkning. Solens rörelser och påverkan på livet på jorden kan 

möjligtvis ge berättelserna om Jesu liv en metaforisk betydelse snarare än den historiska 

tolkningen inom den traditionella bilden av kristendomen. Det är dock komplicerat att 
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vetenskapligt fastställa vilken tolkning eller teori som stämmer i detta avseende på grund av 

svårigheten i att bevisa huruvida Kristus existerat som autentisk, historisk person eller ej. 

Vidare menar Murdock att avsaknaden av redogörelser om Jesus Kristus från historiskt 

betydande historiker, retoriker, författare och poeter talar för att Kristus inte existerat. Att dessa 

betydande individer inte berättat om Jesu liv behöver dock inte betyda att Kristus inte existerat. 

Exempelvis skrev en av dessa individer i huvudsak om jordbruk medan en annan i huvudsak 

skrev om Alexander den stores bedrifter. En tredje av dessa individer var i huvudsak geograf. 

Murdocks argument tenderar i detta sammanhang att bli konspiratoriska då hon även nämner att 

flertalet filosofers, historikers och vetenskapliga författares verk från det andra århundradet 

kommit att förstöras och vandaliserade av kristna. Huruvida detta stämmer eller ej kan 

undersökningen i denna uppsats inte besvara.  

Avslutningsvis går det att konstatera att Murdocks alternativa tolkning Jesus Kristus går att 

ifrågasätta, även om tillräckligt med kopplingar och argument som stödjer hennes alternativa 

tolkning innebär att den som helhet inte heller går att avfärda. Vad denna uppsats 

förhoppningsvis har påvisat är att det är möjligt att tolka Kristus som en symbol för och 

personifiering av solen. Det krävs dock ytterligare och betydligt mer omfattande undersökningar 

för att kunna fastställa om Jesus Kristus endast spelar en sol-lik roll eller om han i själva verket är 

en solgud.  
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6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis angående undersökningsfrågan om kristendomens ursprung och hur 

Murdock avviker från denna så kan det konstateras att Murdock skiljer sig avsevärt från den 

traditionella teorin avseende kanske den viktigaste frågan av alla, nämligen om Jesus och i 

förlängningen Gud existerat eller ej. Den traditionella och allmänt vedertagna teorin om 

kristendomens ursprung och Jesus Kristus autenticitet är dock historiskt mer substantiellt och 

vetenskapligt förankrad än den alternativa tolkningen. Murdock bidrar förvisso med intressanta 

teorier som är svåra att bortse ifrån men tycks inte kunna bevisa varför den traditionella bilden 

angående kristendomens ursprung skulle var den feltolkning hon hävdar att den är. Detta innebär 

dock inte att den ena tolkningen utesluter den andra utan tolkningsutrymmet är tillräckligt stort 

för att den alternativa tolkningen med Kristus-solen i centrum är möjlig. Inte minst med tanke på 

de gemensamma nämnare och samband som Murdock presenterar. Det är dock viktigt att 

poängtera att den traditionella och vedertagna tolkningen har en större historisk och vetenskaplig 

evidens. Angående undersökningsfrågan om vilka skillnader som föreligger mellan en bokstavlig 

och en metaforisk förståelse av Jesus Kristus som solgud så går det att konstatera att skillnaderna 

ligger inom solens och Kristus roll och funktion i den fysiska alternativt den metafysiska världen 

beroende på vilken tolkning som tillämpas. Där den metaforiska förståelsen tilldelar Kristus en 

betydande roll inom spirituella företeelser och människans upplysning från syndernas ”mörker”. 

Den bokstavliga förståelsen å andra sidan ålägger Kristus samma funktion som solen som en 

betydande del av skapandet och förvaltandet av livet på jorden och den kosmiska ordningen. 

Vidare är det även möjligt att se att den världssyn som tillämpas på teorin påverkar huruvida 

tolkaren medges en bokstavlig eller metaforisk förståelse av Kristus som solgud. 
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