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BIBELN
Bibeln - böckernas bok
Namnet Bibeln kommer av grek.
biblia, plur. av biblion, liten bok (diminutiv av biblos, bok, skrift). Redan
under medeltiden, då biblia användes
som låneord i latinet, uppfattades
ordet ofta som singularis. Bibeln är
helt enkelt »boken», boken framför
alla andra böcker, den enda heliga,
gudomliga boken, böckernas bok.
Denna bok består av 66 olika skrifter,
skrivna av 40 författare och under
loppet av 1500 år. Likväl bär den en
övernaturlig prägel av enhet och plan.
Den är en enda bok.
»Böckernas b01o> som en benämning
på Bibeln går troligen tillbaka till
medeltiden, då den förekom i den
latinska formen liber librorum. Ut·
trycket kan dels betyda »den bok, som
innehåller böckerna» (dvs. de bibliska
skrifterna), dels vara en s.k. förstärkningsform, som betecknar Bibeln som
den förnämsta av böcker.
Denna »böckernas bok» är inspirerad, ingiven av Gud. Heliga gudsmän
talade, drivna av den helige Ande.
Likväl ser vi att varje skrift är präglad
av sin författares personlighet och stil.
Se: Skriften.
Bibeln har två stora huvuddelar:
Gamla Testamentet och Nya Testamentet. G.T. är givet genom Mose och
profeterna, N.T. genom Kristus och
apostlarna. G.T. var givet åt Israel,
N.T. åt det nya förbundets gudsfolk.
Men hela Bibeln är vår heliga bok Nya Testamentet är förvarat i det
Gamla, och Gamla Testamentet är
förklarat i det Nya.
Både G.T. och N_T. är ordnade på
samma sätt: först skrifter som ger den
historiska grundvalen för gudsuppenbarelsen, därefter några med läromässigt innehåll, till sist profetiska skrifter
som pekar in i framtiden och ändens
tid.
Böckerna, både i G.T. och i N.T.,
kan indelas i fyra huvudgrupper som
visar tydliga paralleller: I) Lagen evangelierna, 2) Israels historia - urförsamlingens historia, 3) visdomslitteraturen - breven, 4) profetskrifterna
- Uppenbarelseboken.
Bibelns första bok börjar med att
Gud skapar himmelen och jorden, dess
sista bok slutar med nya himlar och en
ny jord. Det paradis som gick förlorat,
blir återvunnet.
I centrum av hela Guds väldiga räd
som utvecklas för oss i den heliga
Skrift, står Kristi kors. Bibeln är nämligen först och främst boken om en
person: Jesus Kristus. Han är Bibelns
kärna och stjärna. I Gamla Testamentet är han den kommande Messias, i
Nya Testamentet är han uppenbarad
som den levande Gudens Son.
Enligt Hebr.1O:7 säger Kristus: »i
bokrullen är skrivet om mig» Gfr
Ps.40:8). Ställd inför kors och död
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kungjorde Jesus för sina lärjungar: »det
som är förutsagt om mig, det går nu i
fullbordaru>, Luk.22:37. Efter sin uppståndelse uttydde han för dem »vad
som i alla skrifterna var sagt om
honom», 24:27.
I Gamla Testamentet är Kristi ankomst förutsagd. Messias framställs för
oss genom typer, förebilder, men även
genom direkta profetiska utsagor. Han
skall vara profet, präst och konung.
Han är »kvinnans säd», »Abrahams säd»
och »Davids soru>. Han är stjärnan ur
Jakob, telningen från Isais rot, Fridsfursten. Platsen för hans födelse utpekades av profeten Mika, och tiden
för hans ankomst kungjordes av Daniel
ett halvt årtusende i förväg.
Messias' död på korset är förutsagd
i detalj i G.T., framförallt i Jes.53 och
Ps.22. Jesaja ser honom tålig som ett
lamm, som föres bort för att slaktas,
psalmisten ser hans händer och fötter
genomborrade. Messias räknas bland
överträdare och ogärningsmän. Man
kastar lott om hans kläder, han får
ättika att dricka. Intet av hans ben
sönderslås, men hans sida blir genomstungen. Man vill ge honom en grav
bland de ogudaktiga, men bland de
rika kommer han när han är död. Och
han som »dog för våra synder, enligt
skrifterna», uppstod från de döda enligt skrifterna.
Medan vi i Gamla Testamentet finner profetiorna om Messias, läser vi i
Nya Testamentet om profetiornas uppfyllelse.
Matteus framställer i sitt evangelium Jesus som Messias, Markus skildrar honom som undergöraren, Herrens
villige tjänare, Lukas berättar om
honom som världens frälsare, och
Johannes proklamerar honom som
Guds Son.
Evangelierna berättar koncentrerat
om vad Jesus gjorde och lärde. Apostlagärningarna låter oss veta vad den
Uppståndne fortsatte att verka genom
att »han gav vittnesbörd åt sitt nädesord, i det att han lät tecken och under
ske genom dem (apostlarna)>>. Breven
återger för oss vad Herren vidare lärde
genom apostlarna i kraft av den helige
Ande. Uppenbarelseboken visar Jesus
Kristus som »herrarnas herre och konungarnas konung». Genom hela
Bibeln, från dess första bok till dess
sita, fmner vi bilden av Kristi person
och berättelsen om hans väldiga gärningar.
Se för övrigt inledningsartiklarna i
band I: »Gamla Testamentet som helig
skrift i kyrkan» och »Nya Testamentet
som Guds ord» (i dessa artiklar behandlas även Bibelns kanonbildning,
mom. 3 i resp. artikel).
Bibelns budskap
Den bibliska tron är en äterlösningstro,
som grundar sig på det förhållandet att

Bibeln som vittnesbörd om Guds uppenbarelse är en berättelse om en
gudomlig befrielsegärning i Jesus
Kristus. Bibeln bringar »det glada budskapet» till en värld, som - sett i
uppenbarelsens ljus - ligger under
Guds vrede och i träldom under synden, döden och Satans välde. Gud har
gripit in genom förlossningen i Kristus
Jesus. Bibelns huvudtema är sammanfattat i »Iilla Bibeln»: »Ty så älskade
Gud världen, att han utgav sin enfödde
Son, på det att var och en som tror på
honom skall icke förgås, utan hava
evigt liv», Joh.3:16.
Bokens stora tema är Guds förlossande kärlek. Denna kärleks förmedlare är hans Son, Jesus Kristus. Kärlekens dramatiska höjdpunkt är Golgata,
där Gud i Kristus överges åt syndares
förbannelsedöd för sina fiender. Kärlekens mål är att frälsa världen, allt vad
människa heter, från den förtappelse
och undergång som synd och skuld
medför.
Bibelns budskap är ett budskap om
att Gud har uppenbarat sig som skapelsens Gud och historiens Herre. Han har
skapat allt mycket gott, och han har
gjort människan till sin avbild som
skapelsens herre med den tanken att
ha gemenskap med människan och att
i denna gemenskap skänka evigt liv.
Men denna frälsningshistoria förutsätter att människan genom demonisk
förförelse har ryckts med i ett kosmiskt uppror mot Skaparen. Synden är
till sitt innersta väsen vilja till självförgudning, lust att ta livet i sin egen
hand och att »dyrka och tjäna det
skapade framför Skapareru>. Genom
brytningen med Gud drabbas människan av Guds förbannelse och kommer
i ett oändligt skuldförhållande till
honom. Skulden driver människan
bort från Guds närhet och spärrar
vägen till livet. Människan rycks med
av upprorets fördärvsmakter, syndens
destruktiva makt och döden i både
andlig och lekamlig mening får henne i
sitt våld, för att till sist fangsla henne
med en evig boja i förtappelsens mörker.
Men Bibeln bringar budskapet om
att Gud inte har glömt sin förtappade
skapelse. Han kommer med hoppet om
förlossning redan i mänsklighetens
första tid då syndens skymning inträder. Allt eftersom nattens mörker
bryter in, i det att synden utbreder sig
och växer i styrka, börjar han en
spirande frälsningshistoria med ett litet
utvalt folk i främre Orienten - Israel.
Här tänder han Messias-hoppets stjärna
och låter denna lysa allt klarare genom
att förebildligt föregripa den förlossning som han genom detta folks eskatologiske konung skall bereda hela
släktet.
I Israel upprättar Gud sitt rike, och
detta blir en bild på det rike, det

förlossande konungavälde, som han
enligt det profetiska ordet skall upprätta genom sin Messias »i de yttersta
dagarna».
I tidens fullbordan framstår Messias-löftenas uppfyllare - världsförlossaren - i mannen Jesus från Nasaret.
Bibeln bär bud om att han är Glids
evige Son i kroppslig gestalt, Gud och
människa i en enda person. Genom
Jesus Kristus bryter Guds rike fram.
»Himmelriket är nåra». Detta är den
messianska tidens evangelium. Himlainvasionen har påbörjats. Gud ingriper
i mänsklighetens konflikt med honom,
förlossande och fridsstiftande. Han
sonar i Kristi död släktets synd genom
ställföreträdande strafflidande. Han
förlossar från syndens makt genom
Kristi segerrika och syndfria liv. Han
krossar döden och Satans välde hos
alla dem som genom tron förenas med
Kristus i hans döds och uppståndelses
kraft.
Kristus har efter sitt fullbordade
verk och genom sin himmelsfärd fått
all makt i himmel och på jord. Det
stora maktskiftet har ägt rum. Guds
rike är grundlagt som ett oövervinneligt brohuvud mitt i Satans domän. Nu
har Guds frälsningsgärning sin gång
bland folken genom evangelii förkunnare. Det uppstår ett folk, som förlossas från »fördärvsmakternll», helgas i
Kristi försoningsblod och genom hans
uppståndelsekraft sätts i stånd att avsvarJa sig djävulen, hans väsen och
gärningar. Det har uppstått ett rike,
där »den tillkommande tidsålderns
krafter» är verksamma. Nu häller
»denna världens furste» på att kastas
ut. Tiden är full av tecken på att
»natten är framskriden, och dagen är
nåra». Paradiset skall då komma tillbaka. Gud skall återupprätta hela sitt
fallna skapelseverk. De som fördärvar
jorden, skall själva fördärvas.
Bibelns budskap är budskapet om
att de yttersta tiderna är nära. Världen
lever i en kort sista övergångstid, som
är riksinbjudningens tid, tiden för insamlandet av dem som aktar sig
»värdiga det eviga livet» i Guds rike.
Det är nådens tid, då budet går till
världens ändar: »Tro på Herren Jesus,
så bliver du frälst». Det är den tid, då
Guds ultimatum ljuder: »nu bjuder han
människorna, att de alla allestädes
skola göra bättring (omvända sig). Ty
han har fastställt en dag, då han skall
, döma världen med rättfardighet'
genom en man, som han har bestämt
därtill; och han har å t alla givit en
bekräftelse härpå, i det att han har
låtit honom uppstå från de döda»
(Apg.17:30 f.).
Omvändelse och tro är de stora
orden i Bibelns budskap till världen omvändelse från synden och Satans
makt och tro på Guds oförtjänta

nådeserbjudande om förlossning genom hans Son, Jesus Kristus.
När riksinbjudningen är fullbordad,
hedningarnas fulltaliga skara har kommit in och Israels kvarleva blivit frälst
genom tron på Messias, är enligt
Bibelns budskap vägen banad för riksfulländningen, då de väldiga, hela kosmos omfattande eskatologiska händelserna bryter in. Genom Kristi återkomst i makt och härlighet kommer
livets och domens uppståndelse.
Genom världsbranden och nyskapelsen
stiger ett nytt skapelseverk fram, förlossat från förgänglighetens träldom,
en boning för Messias-folket i all evighet.
I detta dramatiska eskatologiska
perspektiv förkunnar Bibeln sitt glada
budskap till ett härjat och dödsbundet
släkte. Dess frälsningshopp är ofattligt
stort, men det har sin grund i redan
erfaren och upplevd förlossning, som
borgar för den slutliga fulländningen.
Bibelns språk
Bibelns grundspråk är hebreiska, arameiska och grekiska. Gamla Testamentet är skrivet på hebreiska, delvis på
arameiska.
G.T. talar emellertid aldrig om
»hebreiska» utan om »Kanaans tungomål», eller om »judiska». N.T. däremot
nämner ofta »hebreiska», men där avser
detta ord ofta arameiska, som var den
tidens talspråk och undervisningsspråk
i Palestina.
Såväl hebreiskan som arameiskan
räknas till den nordvästsemitiska
språkgruppen. Både som tal- och
skriftspråk användes hebreiska av israe'
literna vid tiden för uttåget ur Egypten. Genom arameiskt och grekiskthellenistiskt inflytande blev dock senare hebreiskan allt mindre vanlig i dagligt tal, då den förträngdes av arameiskan_ Detta språk, som ursprungligen
var begränsat till de semitiska stammarna i Syrien (Aram) och Mesopotamien, utbredde sig under loppet av det
sista årtusendet f.Kr. över hela Främre
Asien väster om Eufrat - som ett
internationellt språk.
Redan på den assyriske konungen
Sanheribs tid (ca 700 f.Kr.) förstod
israeliternas ledande män arameiska

Även det namn, som den äldsta
församlingen använde vid bekännandet
av Jesus som frälsare, är arameiskt.
Den grekiska formen Messias, den
Smorde, går närmast tillbaka på
meshlcha, den arameiska motsvarigheten till det hebreiska mashiach. Arameiskt är även Simons tillnamn Cefas,
Joh.l :42. Det igenkänningsnamn som
var knutet till den andre Simon bland
apostlarna, kan'an(a), ivraren, är också
arameiskt (i Matt. 10:4; Mark.3:18 återgivet med den grekiska formen Kananaios). I l.Kor.16 :22 flätar Paulus in
en kort mening på arameiska: Marana,
ta (du, vår Herre, kom!), som också
kan läsas: Maran, ata (vår Herre kommer el. har kommit).
Att det förekom olika dialekter
inom det arameiska språket, framgår
av den kända berättelsen från Jesu
lidandeshistoria, där Petrus avslöjas
som galile: »ditt uttal röjer dig», Matt.
26:73.
Även om arameiska i nytestamentlig tid för länge sedan hade förträngt
det klassiska judiska språket hebreiska
från dess plats som levande folkspråk,
betyder detta icke att det nu var glömt
bland dåtidens judar. De heliga Skrifterna, Lagen och Profeterna, som varje
sabbat förelästes i synagogorna, Apg.
15:21, var ju avfattade på hebreiska,
och då texten var skriven utan vokaler,
måste man vara säker i detta språk för
att kunna läsa riktigt, vilket man lade
stor vikt vid i synagogeförsamlingen.
Om en uppläsare läste fel, skulle han
omedelbart sluta och ersättas aven
annan. När Jesus i synagogan i Nasaret
fIck föreläsa ur profeten Jesaja, Luk.
4:16 ff., måste han alltså ha varit väl
hemmastadd i Israels heliga språk.
Foikets breda lager var dock
knappast i stånd att förstå en svårare
hebreisk text, och de bibliska läsestyckena måste därför under synagogegudstjänsten översättas vers för vers till
arameiska. Dessa ofta fria, kommenterande översättningar utgör ursprunget
till de senare nedtecknade s.k. targumerna.
Gossar och ynglingar undervisades i
hebreiska i synagogskolorna och kunde
på det sättet förvärva en viss färdighet
i språket. De s.k. skriftlärde var till och
med i stånd att föra diskussioner på

Ufr Jes.36:11), medan folket ännu
bara förstod judiska, dvs. hebreiska.
Under fångenskapen i Babel
(500-talet) gick judarna över till att
tala arameiska, och bland de hemvändande förträngdes hebreiskan fullständigt av detta språk på 200-talet f.Kr.
Denna process avspeglas på 400-talet i
Nehemjas bok. När folket efter återuppbyggnaden av Jerusalems murar var
samlat till fest, och Herrens lag lästes
upp på hebreiska, måste leviterna tolka
och utlägga den för folket »så att man
förstod det som lästeS», Neh.8:8. Att å
andra sidan en del av folket omedelbart uppfattade vad som lästes, synes
framgå av 8:2 f.
Hebreiskan är grundspråket i G.T.,
bortsett från följande avsnitt, som är
avfattade på arameiska: Esr.4:8-6:18;
7:12-26; Dan.2:4-7:28 samt Jer.
10:11. Hebreiska som skriftspråk har
genom tiderna även behållits i Israels
övriga litteratur (i dagens Israel förekommer en moderniserad form).
Ursprungligen bestod den hebreiska
skriften av bara konsonanter. Ett fullständigt vokaliseringssystem utarbetades av de s.k. massoreterna, judiska
lärde vilkas arbete pågick genom flera
generationer från ~unde århundradet
e.Kr.
Nya Testamentet är skrivet på grekiska, vilket kan synas egendomligt, då
kristendomen har framstått på judisk
grund och evangeliets första förkunnare var judar. För att förklara detta,
måste man gå närmare in på de språkliga förhållandena i Palestina på Jesu
tid.
Det judiska folket var vid den tiden
till stor utsträckning ett tvåspråkigt
folk. Vid sidan av sitt modersmål,
arameiska, hade de palestinensiska
judarna mer eller mindre ingående
kännedom om grekiska. Detta gällde i
alla fall dem som hade någon utbildning. Motsvarande förhållanden rådde
för övrigt överallt i Medelhavsländerna
från Alexander den stores tid (ca 300
f.Kr.).
Att Jesus själv talade arameiska och
icke hebreiska, fInner vi i N. T. flera
exempel på: talita kum (Mark.5:41),
effata (7:34), abba (14:36), Eli, Eli (el.
Eloi, Eloi), lema sabaktani (Matt.
27:46; Mark.15:34).

GAMLA

TESTAMENTET

1. Lagen

2. Israels historia

3_ Poesi och vishet

De fem Moseböckerna

De historiska böckerna

De poetiska böckerna

Före intåget i Kanaan

I Kanaans land

Första Moseboken:
Begynnelsen.

1. Landets erövring.
Josuas bok.

Andra Moseboken:
Uttåget och lagen.

2. Domartiden.
Domarboken, Ru ts bok.

Tredje Moseboken:
Gudstjänst och offer.

3. Konungatiden.
Sarnuels-, Konunga- och Krönikeböckerna.

Fjärde Moseboken:
Israels ökenvandring.
Femte Moseboken:
Upprepning av lagen.

hebreiska, liksom den äldre traditionen
av deras lära, den s.k. Mishna från ca
200 e.Kr., är skriven på hebreiska.
Utanför dessa kretsar var kännedomen
om judarnas språk icke så stort, dock
fanns det en del hebreiska meningar i
tempeltjänstens och synagogans liturgier, som alla kände till, t.ex. den
aronitiska välsignelsen (4.Mos.6:2426), som endast prästerna fick uttala
över menigheten.
Även för Nya Testamentet gäller att
de få hebreiska ord, som förekommer
där, till större delen är av liturgiskt
ursprung, såsom amen, halleluja, hosianna. Egendomligt nog har just dessa
tre hebreiska ord, som härstammar
från den exklusivt nationella judiska
gudstjänsten, blivit internationella
inom den kristna kyrkan. Samtidigt
med att de minner om kyrkans historiska ursprung, verkar de som en symbol för dess enhet.
Det grekiska språket var vida utbrett i medelhavsländerna. Vid den
tiden var det faktiskt världsspråket.
Till och med i Rom förekom det. Det
är alltså inte något uppseendeväckande, att aposteln Paulus' brev till församlingen i Rom var skrivet på grekiska.
Palestina var starkt påverkat av
grekisk kultu: och grekiskt språk, flera
av städerna var hellenistiska, särskilt
stadsförbundet Dekapolis och Ostjordanlandet, men även Cesarea Filippi
och flera andra städer.
Mycket tyder på att det grekiska
språket och den grekiska kulturen har
haft ännu mer framträdande plats i
Galileen än i det övriga Palestina.
Detta förhållande beror delvis på att
Galileen låg utom det område, där de
återvändande judarna från Babel slog
sig ned. Till och med under mackabeertiden utgjorde judarna en minoritet.
Omgiven av grekiska städer har således
landsdelen blivit starkt hellenistiskt
påverkad. I städerna kring ~ön Gennesaret, bl.a. Jesu egen stad Kapernaum,
var det en livlig förbindelse med Ostjordanlandets grekiskt präglade tiostatsförbund, Dekapolis. De internationella landsvägarna, som gick
genom Galileen, förde också i hög grad
befolkningen i kontakt med grekisktalande främlingar. Det fmns således

1. Jobs bok.
Välsignelse genom lidande.

2. Psaltaren.
Lovsång och bön.
3. Ordspråksboken.
Vishet genom undervisning.
4. Predikaren.
Från fåfanglighet till sanning.
5. Höga Visan.
Sånger om kärlek.

4. Tiden efter fångenskapen.
Esras, Nehemjas och Esters
böcker.

4. Profetia
De profetiska böckerna
De fyra »stora.» profeterna
Före fångenskapen:
J esaja, Jeremia.
Under fångenskapen:
Hesekiel, Daniel.

De tolv»små:; profeterna
Före bortförandet:
Hosea, Joel, Arnos, Obadja,
Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja.
Efter återkomsten:
Haggai, Sakarja, Malaki.
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skäl att anta, att Galileens befolkning
hade en mer ingående kännedom om
grekiska än fallet var i mer renodlat
judiska trakter, såsom Judeen.
Men även här, särskilt i Jerusalem,
hade hellenismen genom ett par år·
hundraden övat ett kraftigt inflytande.
Och just i huvudstaden satte de
grekisktalande judarna från diasporan
sin prägel på det religiösa livet. Dessa
judar kallades »hellenister», i motsats
till »hebreerna», de arameisktalande
judarna. Hellenisterna samJade sig i
stort antal i den heliga staden vid de
stora högtiderna, och många av dem
bosatte sig där på sin ålderdom, för att
deras ben skulle vila i det förlovade
landets jord. I Apg.6:9 omtalas två
synagogor för sådana hellenister. Här
hade man gudstjänst på grekiska, före·
läste Lagen och Profeterna efter Septuagintas grekiska översättning av det
hebreiska G.T.
Så kommer då den betydelsefulla
frågan: Kunde Jesus själv grekiska?
Kunde han förstå och göra sig förstådd
på det språket? Härpå kan med säker·
het svaras: ja. Hans moder var släkt
med en judeisk prästfamilj (Luk.1:36,
jfr v.5), hon tillhörde alltså ett befolk·
ningsskikt som knappast kan ha ut·
märkts aven fullständig kulturell och
därmed språklig isolering från helle·
nismen, allra minst när man erinrar sig
den allmänna hellenistiska påverkan,
som Galileen var särskilt utsatt för.
Evangelierna tycks också förutsätta
att Jesus och hans närmaste lärjungar
kunde föra ett samtal på grekiska. I
Joh.12:21 ff. omtalas att bland dem
som hade kommit till Jerusalem för att
deltaga i högtiden även fanns »några
grekeI», vilka ville se Jesus. Det rör sig
här om »gudfruktiga» hedningar eller
om proselyter; benämningen greker
kommer antingen av att de var födda i
Grekland eller att de var orientaler
med grekiskt språk. De vände sig till
den av Jesu lärjungar som bar ett
grekiskt namn, Filippus, vilken i sin
tur vände sig till en annan lärjunge,
även han med grekiskt namn, Andreas,
och de två frambar ärendet till Jesus.
Av berättelsen synes framgå, att dessa
greker talade med Filippus på grekiska
och att de räknade med att Jesus

kunde tala med dem på deras eget
språk.
När det gäller Jesu förhör inför
Pilatus, Matt.27:11 ff. med par., fmns
det ingen antydan om att det var
nödvändigt med tolk, och det ftnns å
andra sidan intet skäl att anta, att
Pilatus med sitt förakt för allt judiskt
hade gjort sig det besväret att lära sig
arameiska. Han kunde inte nedlåta sig
att tala med en ankJagad jude på
dennes eget språk.
Vad som här har framhållits, be·
kräftas av vad vi vet om förhållandena
i den urkristna församlingen i Jerusalem. Redan i berättelsen om den första
pingstdagen, Apg.2:8 ff., är det påfal·
lande att grekerna inte omtalas bland
de många fo1knamnen. Detta kan bero
på att deras språk inte tillhörde de
främmande tungomålen. Hellenister
(grekisktalande judar) utgjorde en be·
tydande del av församlingen i Jerusalem. Betecknande är att ingen av de
sju, som utsågs till att förestå utdel·
ningen bland de fattiga, hade hebreiska
namn. Moderförsamlingen var alltså
språkligt blandad. En del därav hade
varit diasporajudar som inte kunde
arameiska, endast grekiska. Resten, de
palestinensiska judarna, kunde både
arameiska och grekiska, och som följd
härav var grekiskan ofta använd i
församlingens gudstjänstliv och sammankomster.
De första kristna missionärerna,
däribland flera av apostJama, förkunnade evangelium i länderna runt
Medelhavet. Här kunde man praktiskt
taget alltid göra sig förstådd på grekiska, och detta språk behärskade de
uppenbarligen.
Man har emellertid betvivlat möjligheten av att ftskare från sjön Gennesaret kunde färdas runt i den grekiskromerska världen som predikanter,
eller att de kunde avfatta brev på
grekiska, men för den som känner
dåtidens språkliga förhållanden, fmns
det ingen anledning till en sådan skepsis. På den tiden blev ett och· samma
språk förstått överallt i hela kulturvärlden, vilket knappast någonsin har
förekommit vare sig förr eller senare.
Detta gav den unga kristna kyrkan
enastående möjligheter till mission och

snabb utbredning. Inte utan grund
kunde kristna i detta se en speciell
ledning, ett led i förberedelsen av
»tidens fullbordan», Gal.4:4.
Men kan man lita på att Jesu tal,
som framfördes på arameiska, är noggrant återgivna på grekiska? Härpå kan
svaras, att grekiskan är långt rikare än
arameiskan både när det gäller ordförråd och grammatikaliska former,
varför det vanligtvis går att med stor
noggrannhet återge till och med fmare
nyanser i de ursprungliga arameiska
Jesus-orden. Dessutom ligger det nära
till hands att anta att Jesu lärjungar
hörde sin mästare tala om Guds rike
inte bara på arameiska utan vid vissa
tillfållen även på grekiska. Det senare
var troligen fallet i Jesu samtal med
den romerske hövitsmannen i Kapernaum, Matt.8:5-13, och med den syrofeniciska kvinnan, Mark.7:26.
Den grekiska som N.T. är skriven
på, skiljer sig från den klassiska grekiskan från Hellas' storhetstid. N.T.s
språk är - enligt en tidigare allmänt
vedertagen uppfattning - den s.k.
koine, som var· det allmänt använda
språket under den romerska kejsartiden. N.T.s grekiska är ett kultiverat
och vårdat tal- och skriftspråk. De
olika nytestamentliga skrifterna företer för övrigt inbördes olikheter i fråga
om litterär och stilistisk utformning.
I sig självt är alltså N. T.s språk icke
något »heligt språk», och likväl har till
och med språket i N.T. fått sin speciella religiösa valör. Det är nämligen
Septuagintas språk. Denna grekiska
översättning av G.T., som hade företagits av judar i Alexandria, var naturligt nog starkt påverkad av hebreisk
stil. I många fall fick också de grekiska
ord, som översättningen måste använda sig av, den mening och det
innehåll som orden hade i den hebreiska grundtexten. Detta kom också att
gälla N.T., vars grekiska ord och termer i många fall snarare bör förstås i
ljuset av de hebreiska grundorden än
utifrån ordens betydelse i klassisk
grekisk litteratur.
Beträffande Bibelns språk hänvisas
för övrigt till följande artiklar i ordboksavdelningen:
Hebreiska, Arameiska, Grekland (N.T.).

Bibelns text
Originalhandskrifterna till såväl Gamla
som Nya Testamentet har för länge
sedan försvunnit. De handskrifter vi nu
har, är således uteslutande avskrifter,
men avskrivningen har skett med stor
noggrannhet. Därför kan man räkna
med att den i stort sett vilar på en
oförändrad tradition.
De äldsta bevarade handskrifterna
till G.T. på hebreiska går tillbaka till
omkr. år 100 f.Kr. Det är en del av de
s.k. Dödahavsrullarna, som kom fram i
dagen år 1947 och de närmast följande
åren (se art. Qumran). Bland dessa
fmns en komplett Jesaja-rulle, samt en
rulle med kap.38-66 och tre mindre
delar med avsnitt av kap. 10,13,1930,35-40, vidare nästan kompletta avskrifter av Psaltaren och 3.Mosebok.
Därtill kommer fragment av alla andra
böcker i G.T., med undantag av Esters
bok, av några iill och med i flera
exemplar.
Vidare kan nänmas den s.k. Nashpapyrusen från ungefär samma tid,
som Dödahavsrullarna, återfunnen år
1903. Denna innehåller 2.Mos.20:2-17
och 5.Mos.6:4-6. Berömda är genizafragmenten från en gammal synagoga i
Kairo (geniza är beteckning på en
synagogas förvaringsrum för bokrullar
som ej längre används i gudstjänsten).
De stammar från 600-8oo-talen e.Kr.
Man har också funnit en profetkodex
från 895, nu förvarad i Kairo, den s.k.
Aleppo-kodexen från 900-talet, Leningrad-kodexen från 1008 och Codex
Reuchlinianus från 1105 e.Kr.
Den ursprungliga texten bestod
endast av konsonanter. Ett vokal- och
accentsystem utarbetades emellertid så
småningom av judiska lärde, de s.k.
massoreterna (se även avsnittet om
Bibelns språk).
Där massoreterna avviker från den
ursprungliga konsonanttexten, kalJas
denna ketib, »det skrivna», medan
deras vokaltext kallas \cere (qere), »det
lästID>. Inom den rnassoretiska texten
skiljer man i sin tur mellan en babylonisk och en palestinensisk version. I
den förstnänmda står samtliga vokaltecken över konsonanterna, medan de
i den palestinensiska står dels över,
dels under. Denna sista version ligger

NYA TESTAMENTET
l. Evangelieberättelserna
De fyra evangelierna
Matteusevangeliet:
Jesus som Messias.
Markusevangeliet:
Jesus som undergörare.
Lukasevangeliet:
Jesus som väIldens Frälsare.
J ohannesevangeliet:
Jesus som Guds Son..

2. Urförsamlingens historia

3. Undervisning och lära

Apostlagärningarna

Breven

l. I Jerusalem.
Kap. 1-7.

1. Paulus' brev.
a. Församlingsbreven: Rom.2.Tess.

2. I Judeen och Samarien.
Kap. 8-12.

b. Pastoralbreven:
Breven till Tirnoteus och
Titus.

3. Till Medelhavsländerna.
Kap. 13-20.

c. Brevet till Filernon.

4. Paulus' fångenskap.
Kap.2l-28.

2. Hebreerbrevet.
3. De allmänna breven:
Petrus', Johannes', Jakobs och
Judas' brev.

s

4. Profetia
Uppenbarelseboken
1. Inledning, kap.l.
2. Sändebreven, kap. 2-3.

3. Vedennödans tid,
kap. 4-19.
4. Tusenårsriket, kap. 20.
5. Evighetstillvaron,
kap. 21-22.

till grund för vår nu mest använda
vetenskapliga utgåva av det hebreiska
G.T. (Kittels »Biblia Hebraica»).
Bland de grekisktalande diasporajudarna uppkom efter hand behovet av
en grekisk översättning av det hebreiska G.T. Därigenom fick man den s.k.
Septuaginta. Se vidare avsnittet om
Bibelns språk.
Av grekiska handskrifter, som innehåller mer eller mindre av G.T. (Septuaginta-handskrifter) och av N.T.
(nytestamentliga handskrifter) kan
nämnas: Ryland-papyrerna från ca 120
e.Kr., vilka innehåller några verser av
S.Mosebok, samt Joh.18:31-33,37-38;
vidare Chester-Beatty-papyrerna från
ca 100-300 e.Kr. med delar av 1., 4.
och S.Mosebok, Jesajas, Jeremias,
Hesekiels, Esters och Daniels böcker
samt delar av evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus' brev och Uppenbarelseboken.
Från och med det fjärde århundradet får vi pergamentkodexarna som
indelas i majuskel- och minuskelhandskrifter. De fOrra är uteslutande
skrivna med stora bokstäver (lat.
littera: maiusculre), de senare med små
(littera: minusculre).
De viktigaste majuskelhandskrifterna eller uncialerna (av lat. uncia, »unS»,
längdmått = 2,5 cm) är: Codex Vaticanus från 3OO-talet, innehållande
praktiskt taget hela G. T. och det mesta
av N.T.; Codex Sinaiticus från samma
århundrade, med delar av G.T. och
hela N.T. (samt Barnabasbrevet och
delar av Hermas Herden); Codex
Alexandrinus från 4oo-talet med
nästan hela G.T. och N.T. (samt 1. och
2. Clemensbrevet).
Till Nya Testamentet fmns sammanlagt ca 2500 grekiska handskrifter.
Av dessa är ca 170 majuskelhandskrifter och resten minuskelhandskrifter. I regel omfattar handskrifterna
endast delar av N.T., några evangelierna, andra Paulusbreven, andra åter
Apostlagärningarna och de katolska
(allmänna) breven, eller Uppenbarelseboken. Av majuskelhandskrifter med
enbart nytestamentlig text kan nämnas
Codex Ephraemi rescriptus från
400-talet, som innehåller halva N.T.,
samt Codex Bezae Cantabrigiensis från
500-talet, innehållande evangelierna
och Apostlagärningarna. Det har, särskilt beträffande Apostlagärningarna,
en text som skiljer sig väsentligt från
de övriga handskrifternas (se kommentaren till Apostlagärningarna).
Handskrifterna till både G.T. och
N. T. förvaras i bibliotek och samlingar
spridda över hela världen. Länge förelåg de endast i form av rullar, senare i
bokform. ÖVergången skedde ca
200-400 e.Kr.
De olika handskrifterna visar en rad
varianter. Därför har man nedlagt ett
stort arbete på att så långt möjligt
fmna fram till den text som kan anses
vara den ursprungliga. Förutom genom
jämförelse mellan de olika handskrifterna har man i detta tex tkritiska
arbete även fått hjälp av de olika
översättningama.
Som de äldsta översättningarna
räknas de s.k. targumerna (hebr.
targum är härlett av det assyriska
targumanu, tolk), som - vad beträffar

de till vår tid bevarade - härrör från
de första sex-sju århundradena av vår
tideräkning. Dessa är emellertid inte
ordagranna översättningar, utan av mer
parafraserande art. Efter hand som
hebreiska som talspråk undanträngdes
av arameiska (se avsnittet om Bibelns
språk), måste de heliga skrifterna
under synagoggudstjänsten översättas
till och förklaras på detta språk. Detta
skedde till en början muntligt. Senare
nedtecknades sådana kommenterande
arameiska översättningar. De äldsta bevarade targumfragmenten, den s.k.
Onkelos-targumen till Moseböckerna,
är från 1OO-talet e.Kr.
Vidare kan nänmas den äldsta syriska översättningen Peshitta (»den
enkla»). Denna har kommit till ca 400
e.Kr., möjligen i det syriska Edessa.
Liksom targumerna är den parafraserande, men den ger likväl ofta en
bättre förståelse av texten än Septuaginta. I detta sammanhang kan också
nämnas översättningar till koptiska,
etiopiska, armeniska och ganunallatin
samt den senare latinska översättningen Vulgata.
Ett textvittne av betydelse är även
den samaritanska Pentateuken (de fem
Moseböckerna). Den är skriven på
ovokaliserad hebreiska och härstammar antagligen från 400-talet f.Kr. De
nuvarande handskrifterna är inte särskilt gamla, bortsett från en i Nablus,
som härrör från medeltiden.
Handskrifternas varianter är väsentligen av ortografisk, språklig och stilistisk art, och de påverkar i regel inte de
bibliska skrifternas religiösa innehåll.
Inte minst beträffande N.T. föreligger en enastående god texttradition.
Inte någon annan forntida bok har så
gamla handskrifter i behåll. Medan
t.ex. Ryland-papyrerna (se ovan) härstammar från en tidpunkt ca 30 år
efter J ohannesevangeliets ursprungliga
nedtecknande, är den äldsta bevarade
handskriften till Livius' verk »Roms
historia» tillkommen ca 500 år och den
äldsta bevarade handskriften till Platons verk ca 1300 år efter författarens
död.
På sina resp. grundspråk trycktes
G.T. för första gången år 1488 och
N.T. år 1516.
Bibelns kapitel- och versindelning är
av senare datum. För G.T.s vidkommande ordnade massoreterna med en
versindelning genom att markera slutet
på verserna. Först omkring år 1200
utarbetades kapit~lindelningen av ärkebiskop Stephen Langton i Cambridge.
Fullständigt genomförd blev indelningen i verser och kapitel först i de
tryckta utgåvorna på 1500-talet.
Till slut kan nänmas, att det förutom Bibelns handskrifter även fmns
ca 1500 handskrivna lektionarier, dvs.
samlingar av utvålda bibliska texter,
avsedda att föreläsas i gudstjänsten.

med Guds ord. Bibeln måste förkunnas
för alla folkslag, på alla tungomål.
Insikten härom har inte varit lika klar i
alla tider och hos alla kyrkosamfund.
Men genom århundradena har likväl
Bibeln haft sin väg ut till jordens alla
folk.
Längs vägen sitter de samvetsgranna, outtröttliga avskrivarna, de
som genom seklerna har förmedlat de
heliga Skrifterna från släkte till släkte.
Papyrusrullarna som de skrev på, var
mycket sköra. Man har funnit några
brottstycken från mycket gammal tid,
men man kan utgå från att bokrullarna
svårligen kunde hålla genom många
generationer. Se även: Papper. Senare
kom pergament i bruk, och därmed
blev avskrifterna varaktigare. Nu fick
man också användning för allt fler
avskrifter. När avskrivarna i det fjärde
århundradet e.Kr. gick över till att
häfta bladen till böcker i stället för att
använda bokrullar, blev förvaringen
mycket enklare. Se: Bok, Pergamentskrift.
Länge var det endast Israel, Guds
utvalda folk, som hade Skrifterna. Och
det var Gamla Testamentets skrifter
som utgjorde den heliga boken. Men
även om den till en början endast var
boken för ett enda folk, fick man bruk
för den även på andra språk. I tredje
århundradet f.Kr. påbörjades ett
arbete med översättning av skrifterna
till grekiska, som jämte latinet var den
tidens världsspråk. I länderna omkring
Medelhavet fanns det större och
mindre grupper av judar, som efter
hand hade blivit »helleniserade». Ett
motiv för översättningen var väl också
att judar i förskingringen, diasporan,
ville driva mission i den grekisktalaJ1de
omvärlden. Se: Förskingring.
ÖVersättningsarbetet utfördes av
grekisktalande judar i Alexandria. Enligt en legend skall det ha varit 70
(egentligen 72) lärda judar, som satt i
var sin cell och arbetade (därav namnet
Septuaginta, som betyder 70), och när
de var färdiga, stämde översättningarna
in i minsta detalj! Septuagintaöversättningen kom att få stor betydelse för judarna i diasporan. Det är
tydligt, att många av de citat från
Gamla Testamentet, som vi återfinner i
Nya Testamentet, är hämtade från
Septuaginta (LXX).
Vid slutet av första århundradet
e.Kr. förelåg även Nya Testamentets
skrifter. Vid den tiden fanns alltså hela
Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, på världsspråket grekiska.
Emellertid var det främst i städerna,
som det grekiska språket användes.
Efter hand som kristendomen trängde
ut på landsbygden, fick man användning för skrifterna på de olika ländernas egna tungomäl. I andra århundradet e.Kr. blev Nya Testamentet, och
möjligen hela Bibeln, översatt till koptiska. och etiopiska. Dessa tidigare
översättningar har sedan fått betydelse
för fastställandet av den ursprungliga
texten. - Av stort intresse är den
syriska bibelöversättningen Peshitta
(»den öppna el. enkla») från början av
4oo-talet, i stort sett en revision av den
gammalsyriska översättningen.
Den första kompletta översättning
av Bibeln som har fått varaktigt värde,

Bibelns väg till folken
Redan på ett av Bibelns första blad
fmner vi en förteckning över de folk,
som utbredde sig »i sina länder, var
efter sitt tungomål», 1.Mos.1O. Sålunda pekar Bibeln redan från början
på att det fanns många språk i världen.
Och här ställdes Guds menighet inför
sin stora uppgift, när den betroddes
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är Vulgata el. Versio vulgata (den
allmänna översättningen, folkbibeln),
utförd aven av den tidens lärdaste
män,
munken
Hieronymus (ca
345-420), vilken av påven Damasus I
fått i uppdrag att revidera den ganunallatinska bibelöversättningen och därmed ge kyrkan en pålitlig översättning
från grundspråken till latin. Vulgata
har intill i dag varit den romerska
kyrkans officiella bibel. Av Vulgata
finns 8000 handskrifter från tidig
medeltid bevarade.
Den västgotiske biskopen Wulfila el.
Ulfilas (ca 313-383) översatte Bibeln
till gotiska. Hans bibelöversättning är
den första skriften på ett germanskt
språk, och Wulfila är den förste i den
långa raden av bibelöversättare, som
måste starta med att göra ett skriftspråk av ett tungomål som aldrig förut
hade varit nedtecknat. Detta är alltså
den första etappen av Bibelns väg som
berör vår egen stam. En handskrift,
som innehåller delar av evangelierna
enligt Wulfilas översättning, fmns i
Uppsala universitetsbibliotek, den s.k.
Codex argenteus, »Silverbibeln», från
början av 500-talet.
Ä ven armenier och georgier fick sitt
skriftspråk samtidigt som de fick
Bibeln (femte århundradet), senare
även slavoner och bömare (nionde
århundradet). Men sedan stod det relativt stilla på bibelöversättningsfronten
ända fram till det tolfte århundradet.
Latin var kyrkans språk, och endast de
lärde skulle enligt officiell kyrklig uppfattning ha direkt tillgång till Bibeln.
Under
högmedeltiden
började
intresset på nytt att vakna för att göra
Bibeln tillgänglig för folket. Och då var
det de moderna europeiska språken
som kom in i bilden: tyska, engelska
(genom förreformatorn John Wycliffe
och hans medarbetare), holländska,
franska, spanska, isländska, danska,
norska och svenska. Den första svenska
bibelöversättning som vi kärmer till
utkom på 1300-talet. Den utgjordes av
en parafras över Moseböckerna och
brukar tillskrivas kaniken i Linköping,
magister Matthias (död ca 1350).
Ställningen vid denna andra milstolpe i bibelöversättningarnas historia
var den, att Bibeln eller delar därav var
översatta till 33 språk - 22 europeiska, 7 asiatiska och 4 afrikanska.
Ar 1456 kom den första tryckta
boken från Gutenbergs press, den
latinska bibeln Vulgata. Tio år senare
följde den första tyska bibeln, och
senare Luthers bibel, som har varit de
tysktalandes klassiska bibel i över 400
år. Den blev även brohuvudet för de
nordiska bibelöversättningarna,. som
nu följde slag i slag vid tiden för
reformationen: danska N.T. 1524/
1529, hela Bibeln 1550; svenska
N.T. 1526, hela Bibeln 1541; isländska
N.T. 1540, hela Bibeln 1584; fmska
N.T. 1548, hela Bibeln 1642. I Norge
användes fram till ca 1815 den danska
kyrkobibeln. Först 1891 kom den
första helt självständiga norska översättningen (bokrnål, riksrnål) av G.T.
och år 1904 av N.T. På landsmål
(nynorsk) kom en översättning av N.T.
1889 och av hela Bibeln 1921. På
lapska (samiska) kom N.T. i Sverige

1755, i Norge 1840, hela Bibeln i båda
länderna 1895.
Den svenska översättningen av N.T.
1526 var troligen utförd av Olaus Petri
och Laurentius Andrere, medan hela
Bibeln 1541, kallad »Gustav Vasas
bibeb>, utkom främst genom Lauren·
tius Petris försorg. Till grund för översättningen av N.T. låg Erasmus' grekiska bibeleditioner samt Luthers N.T.
och ett par latinska översättningar,
däribland Vulgata. Vid översättningen
av G.T. följde man främst Luthers
bibel. Lätt reviderad utkom den första
svenska bibeln på nytt 1618 (»Gustav
II Adolfs bibel»). Den avlöstes 1703 av
»Karl XI!.s bibel», vars språk är något
moderniserat men som i stort sett kan
betraktas som ett nytryck av Gustav
Vasa-bibeln. Först 1917 kom en officiell modern svensk översättning av
Bibeln, »Gustav V.s bibeb>, vilken fortfarande är i bruk och som också ligger
till grund för bibelordboken i detta
bibellexikon. (Beträffande språket i
denna kyrkobibel, se t.ex. J. Lindblom: Om språket i den svenska bibelöversättningen av 1917, Sthlm 1955,
och H.S. Nyberg: Esaias Tegnclr d.y.
som språkman och bibelöversättare,
Sthlm 1966. Jfr även Nyöversättning
av Nya testamentet. Behov och principer. Betänkande avgivet av 1963 års
bibelkommitte, Uppsala 1968.)
Under boktryckarkonstens första
150 år kom kompletta biblar på 19
språk: latin, tyska, italienska, katalanska, tjeckiska, grekiska, holländska,
franska, engelska, svenska, danska,
isländska, walesiska, ungerska (magyariska) och hebreiska- Under de
följande 200 åren utkom Bibeln på i
genomsnitt ett nytt språk vart tionde
år. Fortfarande var det de europeiska
språken som dominerade, men arameiska, syriska, arabiska och jiddisch
Oudetyska) fanns också med, och dessutom tre språk som vittnar om ett
vaknande ansvar för hednamissionen.
Den första bibelskriften på ett ickeeuropeiskt språk, översatt och tryckt
för missionsbruk, är Matteusevangeliet
på malajiska. Det holländska Ostindiska kompaniet gav ut den år 1629.
Hela Bibeln blev färdig år 1733. Men
då hade redan två andra missionsbiblar
hunnit före: Massachusetts-bibeln (på
indianspråk) 1663 och tamilbibeln
(Sydindien) 1727. Tyska missionärer
(Ziegenbalg och Schultze), utsända av
dansk mission, svarade för den första
indiska bibeln. Den har betytt mycket
för kristen mission i Sydindien genom
två århundraden. I senare tid har de
svenska och danska bibelsällskapen
bekostat utgivandet aven ny reviderad
tamilbibel.
På flera av de europeiska språken
utkom ständigt nya översättningar.
När konung Jakob (James) I tog initiativet till en gemensam bibel för
konungariket, hade det kommit ut
sammanlagt sex olika biblar på engelska. En stor revisionskommitte framlade år 1611 den översättning, som
sedan dess har bUvit kallad »The
Authorized Version» eller »King James'
Bible». Den är känd för sitt sällsynt
vackra, rytmiska språk, och har inte
bara intill i dag behållit sin plats som

den mest lästa bibelutgåvan i världen,
utan den har även genom tre århundraden gett prägel och stadga åt det
engelska språket.
Omkring 1800 var Bibeln tryckt på
de allra flesta europeiska språk och
därtill på en del orientaliska språk och
några få missionsspråk. Men genomgående var upplagorna små och
böckerna dyra. ÖVerallt var det ont om
biblar och bibeldelar, särskilt där
väckelser hade gjort behovet av Ordet
levande.
Missionsansvaret hade också blivit
levande under den senare hälften av
1700-talet. Till de färgade folkslagen
kom missionärer, vilket betydde att
nya språk skapade ett trängande behov
av nya bibelöversättningar.
Väckelsen genom John Wesley
(1703-1791) hade burit frukt bl.a. i
form av brittiska missionssällskap.
Samma väckelse satte så djupa spår i
Wales, att de få biblar, som fanns att
köpa där, tog slut "så snart de kommit.
Det var också en krets av väckelsens
män - inflytelserika män i London,
med parlamentsledamoten William Wilberforce i spetsen - som grep in, när
ryktet om bibelbristen i Wales nådde
dem. Historien om den fattiga lilla
flickan Mary Jones, som i sju år
arbetade och sparade till en bibel och
som endast med knapp nöd lyckades
få tag i det sista exemplaret, var den
direkta orsaken till ,bildandet av Brittiska och utländska bibelsällskapet
(The British and Foreign Bible
Society, London, förkortat BFBS,
grundat 1804), som redan från början
hade som mål att sprida Bibeln på alla
språk till ett för alla överkomligt pris.
Bland de första ting som BFBS
gjorde, var att sända ut representanter
till andra länder, för att inspirera till
organiserat bibelarbete. Där man inte
lyckades starta ett nationellt bibeIsällskap, tog man upp arbetet genom egna
ombud, och där nya bibelsällskap bildades, fick dessa stöd och hjälp av
London-sällskapet, så länge de hade
behov därav. Arbetet spred sig som en
löpeld. På 15 år hade bibelsällskapets
arbete påbörjats i 33 länder: England,
Tyskland, Schweiz, Indien, Irland,
Böhmen,
Västafrika,
Västindien,
Canada, Skottland, Polen, Ungern,
Egypten, Finland, Ryssland, Kina,
Indokina, Jsurma, Danmark, Nederländerna, Persien, Malaya, Indonesien,
Island, Sverige, Norge, U.S.A., Australien, Serbien, Frankrike, Rhodesia,
Sydafrika och Grekland.
I de flesta av dessa länder kom
arbetet i gång medan Europa ännu
stod i brand under Napoleon-krigen.
När modersällskapet i London stiftades, befann sig Napoleon i Boulognesur-Mer med 200.000 man och 1300
landstigningsskepp och väntade på
gynnsamt väder för att komma över
Engelska kanalen. Representanter från
sällskapet i London kom till Moskva
tre veckor innan Napoleon intog
staden, och kort tid därefter stiftades
det ryska bibelsällskapet.
Tillräckliga upplagor av billiga
biblar på landets eget språk var arbetsuppgiften för sällskapen och ombuden
i de olika länderna. Det enda sällskap,

som hade haft mod att sätta det
förpliktande »Och utländska» i sitt
namn, var också det enda som hade
kraft över till att tänka på världen i
övrigt. Först senare kom de amerikanska, skotska och nederländska
bibelsällskapen med i missionsarbetet.
På missionsfronten var det redan
full verksamhet. I Indien arbetade
några av väckelsens främsta män,
William Carey, Joshua Marshman,
William Ward m.fl. I Serampore, nära
Calcutta, restes ett bibelcentrurn med
kyrka, skolor och tryckeri. Ar 1800 lät
man trycka Matteusevangeliet på bengali, 1801 hela N.T., och 1809 hela
Bibeln. Därefter följde i rask följd det
ena indiska huvudspråket efter det
andra: marathi (resp. 1805, 1811,
1819), hindi (1806, 1811, 1835),
gujarati (1809, 1820, 1823), oriya
(N.T. 1809, hela Bibeln 1815), och
samtidigt utkom en bibel på sanskrit,
det klassiska språk som ingen längre
använde, men som var nyckeln till
många indiska språk och dialekter.
Under loppet av dryga 30 år lyckades
man få ut förstaupplagor av bibelskrifter på 34 språk - därav 6 utgåvor
av hela Bibeln och 20 av Nya Testamentet.
Som hjälp i översättningsarbetet använde man infödda, som man hade lärt
upp i sina egna skolor. Man lärde också
de infödda att göra papper och typer
och att sköta tryckerimaskinerna. BFBS stödde Carey och hans medarbetare. Under sina tio första år sände
sällskapet 400.000 kronor till Seram-,
pore. Ar 1822 sände även det amerikanska bibelsällskapet 20.000 kronor.
Vid sidan av de indiska språken fick
Carey och hans medarbetare även tid
att arbeta med kinesiska och burmesiska. Marshman slutförde armeniern
Lasars översättning till kinesiska, fick
träsnidare att snida modellerna till
skrifttecknen och lyckades få hela
Bibeln tryckt i fyra band.
Samtidigt arbetade Robert Morrison i Canton med en bibelöversättning
till kinesiska. För att överhuvudtaget
kunna uppehålla sig där, måste han ta
anställning som translator (översättare)
i Ostindiska kompaniet, som hade fått
ett mycket begränsat territorium i det
för övrigt stängda landet. Uppehållstillståndet gällde endast för en begränsad Period. Det var förbundet med
dödsstraff för kineserna att lära bort
språket till utlänningar. Morrisons
kinesiske medhjälpare gick alltid med
giftpiller på sig, och de infödda som
skar typerna åt honom, blev jagade
som djur och ofta gripna. De böcker
som kom ut, blev förbjudna, men de
blev likväl spridda. På 17 år lyckades
Morrison fullfölja sitt pionjärarbete,
som blev färdigt ett år efter det att
'Lasars bibel hade tryckts i Serampore.
William Careys son Felix översatte
till
burmesiska
Matteusevangeliet
(1815), och åren 1817-1835 arbetade
den amerikanske missionären Adoniram Judson med att slutföra översättningen av Bibeln för Burma. När han
hade hållit på i två år, skrev han från
Burma: »När vi tar itu med ett språk,
vars tankar går i andra banor än dem vi
är vana vid och vars sätt att uttrycka
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sig är helt nytt, när vi fmner bokstäver
och ord som inte har den minsta likhet
med något språk, som vi tidigare har
kommit i kontakt med, och dessa ord
inte är ordentligt avdelade med mellanrum och tecken utan löper i en enda
sammanhängande rad, när vi inte har
någon ordbok eller någon som kan
förklara betydelsen av ett, enda ord,
utan vi måste lära oss en stor del av
språket, innan vi kan få någon hjälp
från infödda - då betyder det arbete».
Judson fick sitta i fängelse i 21 månader, hans manuskript blev stulet, men
det återfanns aven som han hade
vunnit för tron. Han gav sig inte ens
när hela Bibeln förelåg komplett. Då
började han från början igen med en
revision som tog fem år. Judson är
endast en av de många trons och
bönens hjältar, som trotsat varje svårighet och fara för att kunna ge Bibeln
till det folk de hade vigt sitt liv åt.
Under de första 30 åren av denna
period var det Indien som stod i
förgrunden för intresset. Men Bibelns
väg började redan gå i stora krokar,
genom Indiens djungler och Afrikas
urskogar till öknen Gobi och Kirgisstäppen. Snart slog den en bro över
havet till Nya världen, där den. ena
indianstammen efter den andra uppsöktes. Därefter gick vägen åter över
havet till Tahiti, Tongaöarna och
många andra av Stilla havets soldränkta öar, sedan mot Ishavets rand
till eskimåerna i Canada, via Japan till
Java och Nya Zeeland.
Därpå började vägen på allvar korsa
Afrika. Madagaskar var det första afrikanska land som fick sin bibel (1835).
Hundra år senare hade man tryckt
bibelskrifter på 346 afrikanska språk,
varav 37 helbiblar. De flesta namnen
längs vägen är okända för oss: suto,
tulu, bassa, pottawotomi, isubu, marå,
votiak, ossete, yoruba, herero, kamba.
I genomsnitt kom Bibeln under
förra hälften av 1800-talet årligen ut
på tre nya språk, och under senare
hälften av samma sekel ökades takten
till sju. Under förra hälften av
1900-talet steg den ytterligare till i
genomsnitt elva nya språk per år.
Ar 1937 blev sakata uppfört på
listan som språk m 1000. Johannesevangeliet på sakata, översatt av
svensken Walle Sundberg, utgivet av
BFBS för en stam på 70.000 människor i Belgiska Kongo, var en stor
händelse. Nu kunde man tala om
»boken på de tusen språkeID). Vid den
tidpunkten räknade man med att 90 %
av jordens befolkning tillhörde de
språkgrupper som hade fått Bibeln helt
eller delvis.
Sedan har ständigt nya översättningar kommit. Bibeln eller delar därav
har översatts till sammanlagt över
1100 språk och dialekter, men ännu är
inte hela Bibeln, eller ens delar därav,
översatt till alla jordens språk. Till och
med i de länder, som har fått Bibeln på
sitt språk, är det bara ett få tal av
befolkningen som har sitt eget exemplar. För världens bibelsällskap och
andra som arbetar med bibelöversättning och bibelspridning (t.ex. Wycliffe
Bible Translators) återstår fortfarande
stora uppgifter att lösa.

BIBELNS BÖCKER
GAMLA TESTAMENTET
De fem Moseböckerna
(pentateuken)
Gamla Testamentet, den hebreiska
Bibeln, indelas i tre huvuddelar: Lagen,
Profeterna och Skrifterna. Hur låp.gt
tillbaka denna indelning går, vet man
inte exakt, men på Jesu tid var den
vanlig, jfr Luk.24:27,44.
Den första huvuddelen av den judiska kanon kallas av judarna torä,
undervisning, lära, lag, emedan den
innehåller den stora läroframställning
och lagsamling, som kallas Moses lag
och som går tillbaka till laggivningen
på Sinai. Men torå är inte bara ett
lagverk, det innehåller stora historiska,
berättande delar. Dessa historiska avsnitt utgör bakgrunden till själva lagen
och tjänar som legitimation för lagens
gudomliga ursprung och auktoritet.
Judarna kallade hela verket »Moses lag»
och gav därmed uttryck för den judiska traditionen, att Mose är verkets
upphovsman.
Verket låter sig naturligt indelas i
fem delar. Om detta var gjort från
begynnelsen, eller om det är en senare
ordning, kan inte med säkerhet fastslås, men det är tydligt, att denna
indelning kan föras mycket långt tillbaka. Den förekommer i den samaritanska kanon, som endast består av de
fem Moseböckerna,. samt i Septuaginta, den grekiska översättningen av
G_T. På grund av femdelningen har
Moseböckerna ofta betecknats med
det grekiska ordet »Pentateuken» (femrullen el. femboken).
Uppdelningen i fem delar kan möjli·
gen ha praktiska och liturgiska orsaker.
Var och en av de fem böckerna kunde
i allmänhet rymmas på en bokrulle
som var ca 30 fot lång (större bokrullar var svåra att handskas med).
I G.T. kallas Pentateuken »lageru>
(torå), Esr.lO:3, »Guds lag», Neh.
10:28, »Guds lagbok», Neh.8:l8, »Herrens lag», Esr.7:1O, »Herrens lagbok»,
2.Krön.17:9, »Herrens, deras Guds, lagbok», Neh.9:3, »Moses lagbok», Jos.
8:31 (jfr 1:8); 2.Krön.2S:4, »Moses,

till Pentateuken i övrigt genom att allt
läggs tillrätta och vägen förbereds för
befrielsen från träldomen i Egypten
och de mäktiga gudsgärningar , som är
förbundna därmed.
2.Moseboken· (Exodus) omtalar
först uttåget ur Egypten, kap.1-18,
sedan följer skildringen av förbundet
och laggivningen på Sinai, kap. 19-40.
3.Moseboken (Leviticus) handlar
om Israels gudstjänst och folkets liv i
gemenskap med Herren. Första delen
innehåller offerlagen, kap.l-17; endast
genom offer kan folket få tillträde till
Gud, för syndare är offer den enda
grundvalen för gudsgemenskap. Bokens andra del innehåller den s.k.
helighetslagen, kap.18-27. Förutsättningen för att folket skall kunna leva i
Guds gemenskap är ett helgat liv i
gemenskap med Gud.
4_Moseboken (Numeri) skildrar
Israels vandring genom öknen från
Sinai till Kanaans gräns. Första delen,
kap.1-20, handlar om det gamla släktet, som på grund av sin otro icke
kommer in i löfteslandet. Sedan denna
generation dött ut efter den 4O-åriga
ökentiden, börjar Gud handla med det
nya släktet, kap.2l-36. En ny tid
börjar. Boken slutar med att Israel har
lägrat sig öster om Jordan, färdigt att
rycka in i landet.
5Moseboken (Deuteronomium) innehåller Moses sista tal till folket. I
det första av dessa tal påminner han
israeliterna om den väg Herren har lett
dem, från Sinai, i det andra om den lag,
som Herren givit dem på Sinai, kap.
1-26. Till denna återblick, »lagens upprepning», knyts det framåtblickande
tredje talet, där folket allvarligt åläggs
att hålla Herrens bud, varpå följer
Moses avskedssång och skildringen av
Moses död, kap.27-34.

Guds tjänares, lag», Dan.9 :11, »Moses
bok», Esr.6:l8; Neh.13:1.
I N.T. kallas den »lageru> (n6mos),
Matt.12:S, »Herrens lag», Luk.2:23,
»lagens bok», Gal.3:1O, »Moses' lag»,
Luk.2:22; 24:44, »Moses' bok», Mark.
12:26, eller »Moses», Luk.24:27;
2.Kor.3:lS.

Moseböckernas innehåll
Pentateuken är ett mäktigt historieverk om Guds rikes grundläggning på
jorden, inledningen, till den frälsningshistoria som skildras i den heliga
Skrift. Pentateukens huvudtema är be.rättelsen om hur Gud vinner åt sig ett
egendomsfolk, S.Mos.4:34, som skall
bli hans redskap för att bringa välsignelse till alla jordens släkter, LMos.
12:3. Folkets befrielse från träldomen
i Egypten och stiftandet av förbundet
på Sinai är de centrala händelserna.
Handlingen i 2.-S.Moseböckerna är
uppbyggd med Molle, som den centrala
mänskliga huvudpersonen och faller
inom ramen av Moses levnadshistoria.
Men tillsammans utgör alla fem
böckerna en helhet.
En analys av de olika böckerna
kommer att använda mer detaljerade
dispositioner, men för en samlad översikt som söker framställa hela Pentateuken i stora drag, är det naturligt att
bygga på den tydliga tudelningen av
var och en av de fem böckerna. Härvid
framträder också Pentateukens symmetriska komposition.

l.Moseboken (Genesis) ger bakgrunden till hela frälsningshistOrien.
Den första delen, kap.l-ll, innehåller
en kort översikt över urhistorien samt
människosläktets äldsta religiösa traditioner. Den andra delen, patriarkhistorien, kap.12-S0, är en berättelse
om Israels stamfäder. Här berättas om
Abrahams kallelse, om Herrens ledning
av Abraham och hans efterkommande,
tills den utvalda ätten kommer till
Egypten. Boken visar hur Gud ur
mänskligheten utväljer och danar sitt
förbundsfolk. 1.Moseboken anknyter

Moseböckernas ursprung
Frågan om Moseböckernas äkthet
och enhet är i dag så central i den
teologiska debatten, att det bör vara av
intresse för varje bibelläsare att skaffa

sig en viss kännedom om de huvuduppfattningar som fmns och om de argument som framförs för dem.
Enligt en gammal judisk tradition
brändes Pentateukens rullar när Babels
konung Nebukadnessar intog och ödelade Jerusalem, varefter Esra nedskrev
Moseböckerna på nytt, 2.Esraboken
14:21 f. Denna tradition var känd och
godtagen av flera av kyrkofäderna,
som likväl inte. betvivlade Pentateukens mosaiska ursprung. Bland vissa
judekristna sekter, nasareerna och
ebjoniterna, förnekades delvis Moses
författarskap. Under medeltiden började några judiska och muhammedanska
skribenter att peka på förmodade anakronismer i Pentateuken. Dessa uppfattades i regel som senare inskott i
texten, men de utnyttjades också av
somliga som argument mot ett mosaiskt författarskap. I stort sett rådde
dock den gamla uppfattningen, att
Pentateuken var skriven av Mose eller
under hans ledning. Först omkring år
1800 skedde här ett omslag.
Det pekades på att Pentateuken
behandlar Mose som författare endast
till bestämda avsnitt, och det skulle då
ligga nära till hands att dra den slutsatsen, att han icke har skrivit de delar,
där han inte direkt uppges som författare. Vidare lägger man märke till
att Mose alltid omtalas i tredje personen. Det starkt berömmande sätt han
omtalas på, t.ex. 2.Mos.ll :3; 4.Mos.
12:3, tyder också på att han själv icke
kan vara författaren.
De anakronismer, som man sedan
gammalt hade lagt märke till i Pentateuken, anvl41des som argument mot
en mosaisk avfattning. De var först och
främst följande: 1) I l.Mos.12:6 heter
det: »På den tiden bodde kananeerna
där i landet». Detta kan tyda på att
kananeerna inte bodde i landet på
författarens tid, och emedan de utrotades först lång tid efter det att Israel
hade intagit landet, kan författaren
icke ha varit Mose. 2) I 14:14 omtalas,
att Abraham förföljer sina fiender till
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DE FEM MOSEBOCKERNA
I.Moseboken : Förhistorien
1. Urhistorien
2. Patriarkhistorien

2.Moseboken: Befrielsen
1. Uttåget ur Egypten
2. Förbundet på Sinai

3.Mo$eboken: Gudstjänsten
1. Offerlagen
2. Helighetslagen

4.Moseboken: Ökenvandringen
1. Det gamla släktet
2. Det nya släktet
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S.Moseboken: Lagens upprepning
1. Blick tillbaka
2. Blick framåt

staden Dan, men av Dom.18:29 framgår, att staden fick namnet Dan först
under domartiden och att den tidigare
hetat Lais. 3) I l.Mos.22:14 sägs det:
»På Herrens berg låter han se sig» (grt.),
och det är tal om ett berg i Moria land
(v.2), något som klart pekar hän på
tempelberget, vilket inte kallades »Herrens berg» förrän på Salomos tid. 4)
36:31 talar om konungar, som regerade i Edoms land, innan ännu någon
konung fanns i Israel. Detta synes tyda
på att det är skrivet först efter konungadömets införande i Israel. 5) I
2.Mos.16:3S omtalas, att Israels barn
åt manna i öknen i 40 år, ända tills de
kom till gränsen av Kanaans land.
Detta kan svårligen ha skrivits av Mose,
ty det var först efter hans död som
mannat upphörde. 6) 4.Mos.21 :14 refererar till »Boken om Herrens krig» på
ett sätt som kan tyda på att denna bok
använts som källskrift, vilket är föga
troligt, om Mose skulle vara Pentateukens författare. 7) S.Mos.3:11 omtalar Ogs gravkista som ett känt »utställningsföremå!», vilket skulle ha
varit onaturligt, om berättelsen hade
skrivits några få månader efter Ogs
död. 8) De geografiska benämningarna
är bestämda utifrån Kanaan och bär
icke prägel av att vara utformade aven
person som själv vistats i öknen.
Väderstrecket »västeD> betecknas med
»havet» (hebr. jåm), dvs. Medelhavet,
och söder med »sydlandet» (hebr.
nägäl:», området söder om Palestina,
2.Mos.27:9, vilket skulle ha varit
onaturligt, om berättelsen varit skriven
i öknen. På samma sätt kallas landet på
Jordans östra sida för landet »på andra
sidan Jordan», 4.Mos.22:1; S.Mos.4:49,
vilket visar, att författaren bott i
Kanaan väster om Jordan. För Mose,
som uppehöll sig på den östra sidan,
skulle uttrycket »på andra sidan» betyda västra sidan, alltså motsatsen till
det som uppenbarligen avses. 9) S.Mos.
34, det sista kapitlet i Pentateuken,
berättar om Moses död, och det kan
rimligtvis icke ha skrivits av honom.
Uttrycket »i Israel uppstod icke mer
någon profet sådan som Mose» visar
klart att detta har skrivits i en långt
senare tid.
Detta är drag, som man fmner
oförenliga med att Mose skulle vara
författare till de fem Moseböckerna
och som synes peka på en långt senare
avfattningstid. Härtill kommer också
stilistiska moment, vilka tolkats därhän, att Pentateuken icke kan vara
skriven av någon enskild person utan
måste vara ett samlingsverk, sammansatt av material från olika källor och
skrivet av olika författare i skilda tider.
Vad som här har påpekats, representerar naturligtvis inga nya upptäckter. Allt detta var väl känt redan i
senjudendomen, och teologer genom
hela kyrkans historia har naturligtvis
varit klara över detta förhällande.
Emellertid har man inte furmit något
av detta oförenligt med tanken på
Pentateukens
mosaiska
ursprung.
Ännu i våra dagar hävdar den traditionella skolan, att mycket av det som
förorsakat forskningen svårigheter kan
ha en naturlig förklaring och att de
avsnitt, som vällat problem, är orimligt

få, om Pentateuken verkligen skulle ha
kommit till århundraden efter det att
händelserna ägde rum.
Redan patriarkberättelserna visar en
kärmedom om tidens seder och förhållanden, som väcker den största förundran hos arkeologer och historieforskare, och skildringen av Moses tid
ådagalägger en så ingående kännedom
om den egyptiska bakgrunden, att det
närmast kan anses vara otänkbart, att
den skulle ha uppstått generationer
och århundraden senare.
När man t.ex. anför, att Mose omtalas i tredje person, hävdar företrädare för den traditionella synen, att detta
knappast kan tilläggas någon vikt. I ett
verk, som ger en hel nations tillblivelsehistoria, skulle en självbiografisk jagform vara onaturlig. Om det är svårt
att förstå, att Mose kan ha skrivit
berömmande ord om sig själv, så är det
nästan lika svårt att förstå att skildringen av hans felsteg skulle härstamma från någon annan än honom
själv.
Dessa anakronismer har man i vissa
konservativt bibeltroende kretsar försökt förklara på olika sätt. När det i
l.Mos.12:6 heter: »på den tiden bodde
kananeerna där i landet», kan detta
mycket väl uppfattas som en påminnelse om att detta folk redan då bodde
där, att det inte var ett obebott land
som Abraham kom till. Att ett berg i
Moria land omtalas som »Herrens
berg», 22:14, leder tankarna tillbaka
till just den händelse som omtalas,
nämligen att Herren uppenbarar sig,
»låter se sig», för Abraham. Namnet
Dan kan i 14:14 vara en ersättning för
det tidigare nanmet Lais. En sådan
förändring i texten är närmast en
»översättning» och fullt tänkbar. När
det i 36:31 talas om konungar, som
härskade i Edom, innan det ännu fanns
konungar i Israel, så blir detta inte
fullt så märkligt, om man beaktar, att
det i samma bok uttryckligen sägs, att
konungar skall härstamma från Abraham, och att Pentateuken till och med
ger lagar om framtida val av konungar i
Israel. Vad beträffar marmat, visste
Mose mycket väl att detta var mat som
Herren skulle ge sitt folk under ökenvandringen och att det skulle upphöra
när folket nådde det utlovade landet.
»Boken om Herrens krig» kan naturligtvis mycket väl ha varit ett samtida
verk, som det var naturligt att hänvisa
till, emedan det gav en mer detaljerad
beskrivning av de strider, som Israel
hade att utkämpa. Konung Ogs järnkista var alldeles säkert lika välkänd
några månader efter hans död som den
skulle ha varit århundraden senare.
Och när det talas om Jordans östra
sida som »den andra sidan», så kan
detta uppfattas som ett hebreiskt
idiom som går ända tillbaka till tiden i
Egypten, då den östra sidan helt naturligt omtalades som landet »på andra
sidan» floden Jordan. På samma sätt
kan väderstrecken vara bestämda utifrån löfteslandet när det talas om
»havet» som väster och »sydlandet»
som söder, även om folket ärmu icke
hade kommit in i landet. Och när det
gäller berättelsen om Moses död, så
kan den ha skrivits kort tid efteråt.

Det är i själva verket orimligt att tänka
sig, att den inte skulle ha nedtecknats
förrän århundraden senare.
Även om man inte vill godta sådana
lösningar, som här har antytts, hävdar
den traditionella synens anhängare, att
dessa »problematiska» avsnitt likväl
icke behöver äventyra Pentateukens
mosaiska karaktär. De påstådda anakronismerna osv. kan uppfattas som
senare tillägg och förklarande inskott i
texten, såsom dessa avsnitt sedan gammalt har förklarats.
I detta sammanhang kan det vara av
intresse att minnas Luthers svar, då
man framhöll, att det var många (t.ex.
hans kollega Karlstadt vid universitetet
i Wittenberg) som ansåg, att Pen tateuken inte var skriven av Mose: »Vad
spelar det för roll? Om Mose inte har
skrivit själv, så är det dock Moses bok.
Denna bok beskriver nämligen på det
allra bästa sätt världens skapelse.»
Luther hävdar alltså, att själva innehållet är mosaiskt, och han menar, att
det är Mose som har undervisat sitt
folk om skapelsen. Om Mose själv har
skrivit hela Pentateuken, anser Luther
emellertid vara av underordnad betydelse. Han räknar med möjligheten av
förmosaiska källor till Genesis, och
han menar, att urtidsfaderna, t.ex. Noa
och Abraham, kan ha efterlämnat nedteckningar.
Vi ser alltså, att den traditionella
syn, som häller fast vid Pentateukens
mosaiska ursprung, likväl kan ge rum
för den möjligheten, att Mose inte
nödvändigtvis själv har skrivit allt som
står där. En starkt konservativ riktning
har ända in i vår tid oavkortat upprätthållit den traditionella synen och hävdar, att vittnesbördet för mosaiskt
författarskap är så starkt, att det bör
fasthällas. Men det finns även en stark
falang inom konservativ teologi, som
har varit villig att uppge kravet på
mosaiskt författarskap, men som samtidigt söker hälla fast vid Pentateukens
mosaiska bakgrund och karaktär.
Några hävdar sålunda, att Pentateuken,
även om den ställts samman i eftermosaisk tid, till en väsentlig del innehäller genuint mosaiskt stoff.
Även konservativa teologer, som
medger att det har skett en genomgripande utveckling i lagverket efter
den mosaiska tiden, vill dock hävda,
att Pentateuken bygger på en mosaisk
tradition. Mose uppfattas som en
gigant i Israels historia, genom honom
har gudsförbundet och gudsrätten
grundats. Allt som senare har lagts till i
texterna, beror på gudomlig ledning,
och allt bygger på det mosaiska förbundets
grundläggande
prmclper.
Detta har skett under oavlåtlig kamp
mot religionsblandning och avgudadyrkan. Denna process har alltså inte
uppfattats som en »utveckling» i egentlig mening, ett växande från ett primitivt, lägre religionsstadium fram mot
ett högre. Tvärtom avspeglar Pentateuken enligt denna uppfattning den
andekamp, som har försiggått i Israels
historia för att hävda Mosesauktoritet
och hälla folket uppe på den mosaiska
tidens ideala höjder.
I stark motsättning till den syn,
som hävdar Pentateukens mosaiska ur-
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sprung, står emellertid den religionshistoriska uppfattning, som bygger på
utvecklingsteoretiska principer. Denna
riktning hävdar, att Moseböckerna har
ringa anknytning till någon historisk
verklighet i patriarktiden eller på
Moses tid. Skrifterna liksom själva
innehållet har långt senare ursprung
och kan föras tillbaka till sägner och
myter som har sina paralleller bland de
kringboende hednafolken. Den s.k.
källskriftshypotesen hävdar, att Pentateuken har uppkommit mycket sent
genom sammanställning av olika källskrifter, medan senare tradltionshistoriska och formkritiska teorier går
ut på att det väsentligen är en muntlig
tradition, som har fått sitt nedslag i
Moseböckerna.
Det bör står klart, att det här gäller
något vida mer än en fråga om författarskap. Visserligen finns det moderata utformningar av källskriftshypotesen, vilka söker ge rum för tradering
av ursprungligen mosaiskt stoff. Men
källskriftshypotesen i dess konsekventa utfornming, som dess främsta
företrädare framställer den, kräver
dock en långt senare datering av Pentateukens stoff av historia och lagar. Det
kan därför vara riktigt att säga, att
striden om skriftsynen här tillspetsar
sig i en konkret situation. Vad det
gäller kan sammanfattas i följande
fråga: Är Pentateuken mosaisk, eller är
den en mosaik?

Källskriftshypotesen
Den judiske filosofen B. Spinoza
hävdade så tidigt som år 1670, att Esra
hade utarbetat Pentateuken på grundval aven rad nedteckningar, av vilka
några var mosaiska. R_ Simon och J_
LeClere hävdade år 1685, att Pentateuken var en sammanställning av
många dokument av både mänskligt
och gudomligt ursprung, och de menade, att författaren eller redaktören
måste ha levat i Babylonien före Esras
tid. Ar 1711 utgav den tyske prästen
H.B. Witter en skrift, där han framhöll
att de »två skapelseberättelserna» sakligt sett var paralleller och att de
använde olika gudsnanm. Detta första
försök till källsöndring gick emellertid
ganska obemärkt förbi. Mer känt är,
att Ludvig XV.s livläkare, den franske
juden Jean Astruc, år 1753 utgav en
skrift, där han framkastade den hypotesen, att Mose hade utarbetat l.Moseboken på grundval av två huvudkällor
och några andra fragmentariska källor.
De delar av Genesis, som ursprungligen
hade tillhört de två huvudkällorna,
menade han sig kunna skilja ut genom
den i parallellberättelser och eljest i
skriftmaterialet förekommande användningen. Den ena av källorna
använde nanmet JHWH (i gammaltestamentlig exegetik ofta återgivet
med »Jahve», jfr art. Herren; Namn,
Guds), den andra Elohim ('älohim).
Detta försök till källkritik visade sig bli
epokgörande, och Astruc har för eftervärlden framstått som grundläggaren
av källskriftshypotesen, även om han
har fått dela äran med tysken J.G.
Eichhorn, som förde hans ideer vidare
och utarbetade vad som har kallats
»den äldre källskriftshypotesew>. Eichhorn har blivit kallad »den högre kriti-

kens fader». Pentateukens mosaiska
författarskap hade nu uppgivits av
kritiken.
Vid sidan av den egentliga käll·
hypotesen framkom vid denna tid även
andra hypoteser, såsomfragmenthypotesen, enligt vilken man kunde spåra
mer än trettio olika fragment i Pentateuken, och supplement- eller kompletteringshypotesen, som gick ut på
att ett huvuddokument låg till grund
och att denna »grundskrift» sedan
kompletterats med material som tillfogats aven senare redaktör.
Den ursprungliga källskriftshypotesen var egentligen en tvåkä1lshypotes, där de två källskrifterna
kunde skiljas från varandra huvudsakligen med hjälp av gudsnamnen JHWH
och Elohim. Ar 1853, exakt 100 år
efter det att Astrucs bok utkom, utgav
H. Hupfeld en bok där han hävdade
vad som kallats »den yngre källskriftshypotesem>, vilken går ut på att det
måste ha funnits två urkunder som
använt gudsnamnet Elohim, en första
Elohist och en senare. Av dessa benämndes den första >)Urskriftem>, emedan den ansågs vara Pentateukens
äldsta beståndsdel. När E. Riehm året
efter utgav ett arbete, där han sökte
påvisa, att Deuteronomium, S.Moseboken, i stort sett var ett självständigt
verk, hade -de fyra huvudkällorna för
Pentateuken skilts ut, och så uppkom
den kompositionshypotes, som har
»fyrkällshypotesem>.
blivit
kallad
Källornas ålder uppfattades på följande sätt: den förste E).ohisten, grundskriften, var äldst, så följde den andre
Elohisten, därefter J ahvisten, och slutligen Deuteronomium-källan.
Detta schema vändes emellertid år
1866 totalt upp och ned av K.H. Graf,
som hävdade att den så kallade »grundskriftem> - i stället för att vara den
äldsta källan till Pentateuken - i verkligheten var den senaste. Grafs syn
delades av Julius Wellhausen, vilken
sökte motivera den i en rad skrifter
från 1876 till 1884. Därvid uppstod
den Graf-Wellhausenska hypotesen,
som sedan har utövat ett dominerande
inflytande på den gammaltestamentliga forskningen.
Eftersom »grundskriftem>, den
förste Elohisten, nu hade kommit sist i
raden av källskrifter, passade inte
namnet »grundskrift». Och då de delar
av Pentateuken, som hade förts tillbaka till denna skrift, till stor del
innehöll lagar och bestämmelser för
gudstjänstlivet, ändrade man namnet
till »Prästskriftem>.
Bland källskriftshypotesens anhängare finns vitt skilda uppfattningar
om detaljerna, när det gäller att bestämma respektive källor och deras
datering. Trots otaliga inbördes avvikande kombinationer av förmenta
källskrifter, är det fyrkällshypotesen
som fortfarande har de flesta anhängarna. Källorna ordnas där på följande sätt: l) Jahvisten, 2) Elohisten
(ursprungligen den andre· Elohisten),
3) Deuteronomium, 4) Prästskriften
(ursprungligen der förste Elohisten,
>)Urskriftem>).
Den äldsta av dessa källskrifter kallas Jalzvisten (förkortat J), emedan
denna skrift förutsätter, att guds-

namnet JHWH (»1ahve») var känt från
äldsta tider. Man räknar med att denna
källskrift utarbetades i början av konungatiden, ca år 980-850 f.Kr. Skrifterna innehåller övervägande historiskt, berättande stoff, stilen är samtidigt enkel och högvärdig, skriften är
ett exempel på episk litteratur av
högsta klass. Gudsbilden är enkel och
barnslig, Herren uppenbarar sig i
mänsklig gestalt, umgås med människor och talar med dem. Man menar
sig kunna skönja spår av denna källskrift genom hela Pentateuken. Några
har också hävdat, att Jahvistens framställning skulle fortsätta i J osuas bok
och till och med i inledningen till
Domarboken.
Några forskare har försökt dela
Jahvist-skriften i två skikt, i det äldsta
av dessa framställs Israel som ett nomadfolk, i det senare som jordbrukare.
I det äldsta skiktet fmns det få föreskrifter för kulten, och de som fmns,
står i motsättning till vad som föreskrivs i den prästerliga källskriften.
Man har därför givit denna äldsta del
av J ahvisten namnet lekmannakällan
(L). Denna uppdelning av Jahvisten är
dock inte allmänt erkänd bland litterärkritikerna.
J ahvistens källa är starkt nationalistisk, och skriften bär prägel av att ha
kommit till i Juda, där Davids ätt hade
sin huvudstad, och där templet byggdes.
Elohisten (E) säges däremot komma
från Nordriket, vilket framgår av att
platser som Betel och Sikem omtalas
så ofta i patriarkhistorien. Josef, stamfader till de nordliga stammarna
Efraim och Manasse, ges stort utrymme. Vanligtvis dateras denna skrift
till en tidpunkt omkring hundra år
senare än Jahvisten, och i motsats till
denna hävdar Elohisten, att gudsnamnet JHWH var okänt under patriarktiden, då Gud endast var känd som
Elohim.
Deuteronomium (D) är den källa,
som sägs ligga bakom S.Moseboken.
Denna skrift skulle då vara den lagbok,
som återfanns i templet på konung
J osias regeringstid. När man menar sig
kunna identifiera boken på detta sätt,
är det emedan J osias reformation skall
ha följt de linjer, som dras upp i
S.Moseboken. Man anser det vara sannolikt, att skriften har kommit till
under loppet av det århundrade som
föregick Josias reformation. Senare har
man kommit fram till att denna skrift
ingår i ett stort historieverk, som
omfattar Israels historia från S.Moseboken till och med 2.Konungaboken.
Några menar att detta >>deuteronomistiska historieverk» skrevs på konung
J osias tid, andra att det kom till först
under vistelsen i Babel.
Prästskriften (P) är den senaste av
de källskrifter som enligt källskriftshypotesen ligger till grund för Pentateuken. Här samlas lagar och föreskrifter från olika tider i Israels historia. Man tänker sig att skriften har
kommit till under eller snarare efter
den babyloniska fångenskapen och att
den utarbetats av det prästerliga parti,
som sökte återupprätta den judiska
gudstjänsten. Särskilt stort inflytande
har denna skrift haft på utformningen

av 3.Moseboken, som innehåller talrika
bestämmelser om prästerskapet, gudstjänsten och offren. Det antas allmänt,
att det vill: denna källskrift som upplästes för folket efter hemkomsten
från Babel och som det hänvisas till i
Esras och Nehemjas böcker. Utifrån
detta slår man fast, att Prästskriften
kom till omkring år 400 f.Kr.
De källskrifter, som här har nämnts,
är dock endast de huvudkällor, som
det bland källskriftshypotesens anhängare härskar någorlunda enighet
om. I den teologiska litteratur, som
behandlar detta material, vimlar det av
hänvisningar till en mängd källor, som
man med större eller mindre säkerhet
menar sig kunna påvisa i bibeltexten.
Olika redaktörer sägs ha bearbetat och
sammanfogat dessa olika källskrifter.
Först i tiden efter hemkomsten från
den babyloniska fångenskapen skulle
Pentateuken ha fått den form, i vilken
vi nu har den. I den judiska synagogan
blev Pentateuken antagen som mosaisk
och erkänd som helig skrift.
Frågar man, vilka bevis som kan
åberopas för dessa källskrifters existens, måste man medge, att inga
sådana källor eller fragment fmns bevarade i självständig form. Det är
endast i bibeltexten som man menar
sig kunna skilja ut de olika orginalskrifterna. Källskriftshypotesen inte
bara upplöser Pentateuken i en mängd
fragment, utan sammanfogar dessa på
nytt i nya enheter, till sammanhängande huvudkällor. Ett sådant fortlöpande
källmaterial söker man spåra genom
hela Pentateuken.
Den metod, som används för att
skilja ut de olika källorna och sammanfoga dem till självständiga enheter, är
väsentligen litterärkritik, dvs. granskning av variationer och likheter i bibeltextens stil, uttrycksform och ämnesval. Bestämningen av källornas ålder
och ursprung bygger däremot huvudsakligen på historisk kritik, dvs. man
försöker fmna ut vilken historisk bakgrund och situation, som resp. källskrift avspeglar, och fastslår utifrån
detta källans ålder.
Litterärkritikens viktigaste arbetsmaterial är: l) Den variation i bruket
av gudsnamn som förekommer i bibeltexten. 2) Variation i stil och ordval.
3) Likheter som kan påvisas mellan
parallella berättelser. 4) Inre oöverensstämmelser i sammansatta berättelser.
5) Divergerande religiösa synsätt i
texterna. - Dubbelberättelser och ting
som icke överensstämmer utnyttjas,
när det gäller att skilja ut källorna,
medan likheter i stil, språk, föreställningar och historisk bakgrund gör det
möjligt att sammanfoga de olika berättelserna till sammanhängande källskrifter. Tillvägagångssättet kan betecknas som dels en utsöndringsprocess, dels en ordningsprocess.
Bland de argument, som framförs
för källskriftshypotesens riktighet, är
hänvisningen till bruket av olika gudsnamn det äldsta. Detta var ju ursprungligen källskriftshypotesens utgångspunkt och kan ännu i dag räknas till
hypotesens huvudargument. Redan i
skapelseberättelsen möter vi denna
växling i användning av namn. I den
»första», kosmiska skapelseberättelsen
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kallas Gud Elohim, i den »andra», mer
antropocentriska skapelseberättelsen,
kallas Gud JHWH. Detta skall visa, att
vi här har två skilda skapelseberättelser
av olika ursprung. Sedan kan man
spåra dessa två källskrifter med deras
speciella gudsnamn genom hela
l.Moseboken och vidare fram genom
Pentateuken. Den ene författaren tror,
att gudsnamnet JHWH är okänt i
urtiden och i patriarktiden, medan den
andre menar, att det har varit i bruk
ända från början. När det i l.Mos.4:26
omtalas att man på Enos' tid började
åkalla Herrens (JHWH) namn, och när
det i 15:7 sägs till Abraham: »Jag är
Herren (JHWH), som har fört dig ut
från det kaldeiska Ur», så måste dessa
ställen ursprungligen ha tillhört J ahvisten. Däremot måste det vara en anrtan,
som skrivit berättelsen i 2.Mos.6:2 ff.,
där det heter: »Och Gud talade till
Mose och sade till honom: Jag är
Herren (JHWH). För Abraham, Isak
och Jakob uppenbarade jag mig såsom
Gud den Allsmäktige, men under mitt
namn Herren (JHWH) var jag icke
känd av dem». Detta måste ha skrivits
av samme författare, som i l.Mos.17:1
omtalar att Gud uppenbarar sig för
Abraham som »Gud den Allsmäktige»,
El Shaddaj.
De olika avsnittens inbördes olikheter i fråga om stilistisk utformning
och användning av ord och uttryck får
också tjäna som stöd för källskriftshypotesen.
En ytterligare bekräftelse på att
flera källor legat till grund för Moseböckerna, menar man sig fmna i de
parallella berättelserna. Dessa anses
vara varierande uppteckningar av samma händelse. Det omtalas t.ex. två
gånger, att Abraham utger sin hustru
för att vara hans syster, l.Mos.12:
10 ff.; 20:2 ff., och det berättas om
lsak, att han säger detsamma om Rebecka, 26:7 ff. -Detta måste vara variationer på samma historia, hämtade
från olika källor. Hagars flykt för Sara
(kap.16) och hennes fördrivande
(kap.21) uppfattas som divergerande
berättelser om samma händelse. När
det i samband med Isaks födelse först
heter, att Abraham ler, 17:17, sedan
att Sara ler, 18:12, och slutligen att
Sara säger, att alla som får höra talas
om detta, kommer att le, 21 :6, så
tillskrivs detta tre källskrifter, som
återger samma episod i var sin tradition. Sådana dubbletter är också de två
berättelserna om Israels knorrande
över mannat, 2.Mos.16:12 ff.; 4.Mos.
11 :4,6,31 ff., och de två skildringarna
av hur Mose gav folket vatten från
klippan, 2.Mos.17:1-7; 4.Mos.20:1-13.
Medan man i parallellberättelserna
ser dubbla uppteckningar av samma
händelse, kan man i andra berättelser
fmna spår av inbördes motstridande
traderingar, hämtade rran flera källskrifter men sammanslagna till en enda
berättelse. Spår aven sådan bakomliggande dubbelberättelse fmner man i
början av Josefs-historien. Brödernas
hat till sin broder förs aven källa
tillbaka till att fadern föredrog honom
framför de andra, medan en arman
källa uppger Josefs storhetsdrömmar
som orsaken. Enligt den ena uppteckningen ville bröderna dräpa Josef, men

han räddades av Ruben och kastades i
en tom brunn, där han sedan blev
funnen av några midjaniter som tog
honom med sig till Egypten. Den
andra källskriften berättar, att det var
Juda som räddade Josef från att bli
dödad av bröderna, och på Judas
förslag sålde de honom för tjugo siklar
silver till ismaeliterna. På liknande sätt
finner man spår av att olika källor är
inflätade i varandra till en sammanhängande berättelse, när det gäller
plågorna i Egypten. Israels tåg genom
Röda havet skedde enligt den ena
källan, sedan Mose hade kluvit havet
med sin stav, medan en annan källa
säger, att Herren drev undan havet
genom en stark östanvind. Det berg,
där lagen gavs, kallas i en av källorna
Horeb, i en annan Sinai.
Som »bevis» för källskriftshypotesen åberopas även inbördes motstridande bestämmelser i Moses lag och
motsättningar i Pentateukens religiösa
innehåll.
Medan
2.Mos.23:l4 ff.;
34:22 ff. och 5.Mos.16:l6 talar om tre
stora högtider, som Israels folk skall
fira, påsk, pingst och lövhyddohögtid,
utvidgas denna festkalender i 3.Mos.
23 :27 med försoningsdagen. Enligt
2.Mos.20:24 f. får man bygga altaren
på flera ställen, medan 5.Mos.12:11-14
fordrar en centralisering av kulten .. I
samband härmed blev vanligt slaktande
tillåtet, 12:15,20-22, medan från början all slakt skulle ske vid helgedomen
och hade en viss karaktär av offer,
3.Mos.17:3 f.
De fragment, som genom litterärkritik skiljs ut ur bibeltexten och så
långt möjligt kombineras till Sllmmanhängande källskrifter, försöker man
sedan datera genom historisk-kritisk
forskning. Med hjälp av Graf-Wellhausen-hypotesen ordnas källskrifterna
inbördes och bestäms deras ursprung,
ålder och bakgrund.
Grundläggande för källskriftshYP0tesen är utvecklingstanken. Det har
sagts, att Wellhausen blev för teologin
vad Darwin var för naturvetenskapen.
Enligt Wellhausens uppfattning utvecklade sig Israels religion från primitiv
naturreligion, från en ursprungligen
totemistisk animism (andetro ) och
polyteism (tro på många gudar) i
patriarktiden, då Abrahams gudsdyrkan var förbunden med heliga träd,
Isaks med heliga brunnar och Jakobs
med heliga stenar. Från och med Mose
följde en period med monolatri (dyrkan aven Gud), då Israel valde Herren
(JHWH, »Jahve») till sin stamgud och
huvudgudom. Jahve uppfattas som en
naturgudom, som bodde på det rykande berget i Sinai, varifrån han senare
flyttade med Israel till Kanaan. Han
var lika grym och obarmhärtig som de
gudar, som dyrkades av andra semitiska folk. Först under profettiden
utvecklades Israels religion till den
högtstående etiska monoteism (tro på
en Gud), som kommer till uttryck i
Skrifterna från denna tid. Det var de
stora profeterna, som »ödelade Jahve
och skapade Gud», som omskapade
Israels Gud från en stamgud till hela
jordens Gud. De förvandlade Jahve
från en gudom som till förväxling
liknade hedningarnas Molok och
Kamos, och gjorde honom till den

telserna utan även Mose-tiden med
dess många underberättelser. För den
historisk-kritiska forskningen blir det
en uppgift att skilja ut den historiska
kärnan i Pentateukens framställning,
samtidigt som teologin ur bibeltexten
måste söka ta fram vad som kan vara
av religiöst värde.
Formhistorisk och traditionshistorisk
metod
Ända från början restes många invändningar mot källskriftshypotesen,
och även om denna en tid fullständigt
dominerade forskningen, kunde man
likväl inte i längden negligera de argument som framfördes mot de ensidiga
litterärkritiska metoder, som användes.
Söndrandet av Pentateuken ~ ett otal
fragment hotade att riva upp varje
grundval under hypotesen. De ytterst
självmotsägande resultat, som forskarna presenterade, var också ägnade att
undergräva förtroendet för metoden.
Efter senaste sekelskiftet (i viss
utsträckning också dessförinnan) har
man därför i forskningen sökt nya
vägar. Med hjälp av s.k. formkritisk
eller formhistorisk metod har man
sökt spåra de olika delarna av bibeltexten tillbaka till de förlitterära stadier, som man menar att materialet
måste ha genomgått, innan det skrevs
ned. Utifrån vad man menar sig veta
om Israels politiska, kulturella och
religiösa liv söker man så ge en frarnställning av det bibliska materialets
tillkomstprocess. Liksom i fråga om
källskriftshypotesen bygger man i stort
sett på evolutionistiska principer, och
man arbetar till stor del utifrån litterärkritikens gängse, starkt hypotetiska
retulsat.
Den formhistoriska metoden bygger
på uppfattningen, att ett bestämt innehåll alltid är förbundet med en speciell
uttrycksform. Så får t.ex. ordspråk,
gåtor, orakel, lagar, gravkväden, sägner, legender, myter osv. sina särskilda
stilformer. Dessa former (ty. Gattungen) är skapade utifrån bestämda
situationer i folkets liv: krig eller fred,
kult och gudstjänst, inhöstning av markens gröda, sjukdom och död. De olika
formkretsarna präglas - i stämning,
tankeinnehåll och formspråk, ordval
och bilder - av den plats de har i
folkets liv (ty. Sitz im Leben). De
framspringer ur konkreta livssituationer av social eller religiös karaktär.
Bestämda uttrycksformer har tillhört
materialet ända från början och fastnat
i den återvändaride muntliga traditionen, som denna kom till uttryck i
de olika livssituationer som upprepades.
När ett visst ide- eller tankeinnehåll
skulle framföras vid bestämda tillfållen, utvecklade det sig gärna en fast stil
och form för framförandet. Forntidens
människor var i mycket hög grad
bundna till fasta, traditionella stilformer. De karakteristiska dragen inom
de olika forrnkretsarna är inte något
som författarna eller nedskrivarna
genom en tillfållighet har tillfört materialet, utan de är något väsentligt hos
själva materialet ända från början. Till
denna förlitterära form vill den formhistoriska forskningen söka tränga
fram. Man söker alltså fastställa litteraturformernas förhistoria.

rättfardighetens och kärlekens Gud
som G.T. talar om. Eftersom denna
bild av Guds väsen även är tecknad på
många ställen i Pentateuken, måste det
enligt källsöndringsexegeterna tas som
ett bevis för att Moseböckerna inte
kan vara skrivna av Mose, vilken inte
skulle ha haft förutsättningar för en
sådan gudsuppfattning. En dylik gudsbild tillhör en långt senare tid och en
högre utveckling, och att den fmns i
Pentateuken visar, att denna måste ha
kommit efter de stora profeternas tid.
Vid sidan av de religionshistoriska
betraktelserna om gudsbildens utveckling är postulatet om kultens centralisering under konungatiden grundläggande för Wellhausens hypotes. Han
skriver själv: »Jag går alltid tillbaka till
kultens centralisering och drar slutsatser därifrån». Medan kulten under
nomadtiden och domartiden bestod av
offer på farniljealtaren och vid olika
lokala helgedomar i de olika stamområdena, försökte man under konungatiden - som ett led i den politiska maktkampen - att centralisera
gudstjänsten till Jerusalem. Utifrån
denna syn på kultens historia har man
så företagit dateringen av källskrifterna. De delar i Pentateuken, som talar
om en centraliserad gudstjänst, måste
vara av senare datum än de som röjer
en decentraliserad kult. Härav följer,
att Deuteronomium-källan och Prästskriften är de yngsta källskrifterna. Av
dessa två är i sin tur Prästskriften den
senaste, ty medan Deuteronomium
kräver kultens centralisering, är denna
för prästkällan en obestridd förutsättning. Prästskriften (den förste Elohisten, grundskriften) dateras därför
till fångenskapen i Babel eller tiden
efter denna, medan Deuteronomiumkällan, som tidigare närilnts, påstås
vara den lagbok, som återfanns i templet på konung Josias regeringstid, ca
621 f.Kr., och som kom att ge riktlinjerna för den religiösa reformation,
som då genomfördes.
Denna tidsbestämning är utgångspunkten för de flesta viktiga data i
Wellhausens hypotes. Lagboken eller
Deuteronomium-källan antas vara
skriven under loppet av det sista århundradet före Josias reformation, antingen i en profetskola eller i präSterliga kretsar, och man har lagt orden i
Moses mun för att ge dem gudömlig
auktoritet. Nyckeln till en förståelse av
Deuteronomium-källan, som i praktiken utgörs av 5.Moseboken, är Israels
stora bekännelse av Guds enhet,
5.Mos.6:4. Denna bekännelse uppfattas inte som en teoretisk deklaration
av Herren som den ende Guden, utan
som en praktisk motivering för ett
förbud mot all gudsdyrkan ute i landet
och för en centralisering av gudstjänsten till Jerusalem.
Denna sena datering av Pentateuken
och dess källor medför naturligtvis, att
den inte kan uppfattas som historia i
vanlig mening. De händelser, som omtalas, är för berättaren ting som har
skett i en avlägsen forntid. Genom
århundradens tradering har dessa
»sägner» och »myter» hunnit fram till
författarnas tid och blivit inkorporerade i Pentateuken. Detta gäller icke
endast urhistorien och patriarkberät-
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Några forskare har satt som sitt mål
att fmna fram till en urform av de
skilda delarna av bibeltexten, och de
försöker förklara denna förment ursprungliga form analogt med andra
religioners myter, sägner och legender,
ofta som en israelitisk tradering av
ursprungligen hedniskt material. Andra
forskare har mera riktat sitt intresse
mot den levande traditionen inom den
israelitiska kulturmiljön och har sökt
bestämma de faktorer som här har lett
utformningen av berättelse- och lagstoffet, som detta nu föreligger i
Pentateuken och i de övriga historiska
böckerna i G.T.
Den forrnkritiska metoden har
under senare år kombinerats med en
traditionshistorisk metod, som i högre
grad sysselsätter sig med själva innehållet i traditionen och som försöker
klarlägga de olika stadierna i den
muntliga traderingsprocessen. Några
formhistoriker har riktat starka angrepp mot källskriftshypotesens litterärkritiska behandling av Pentateuken
och hävdar, att så gott som hela
materialet har blivit muntligt traderat i
bestämda traditionskretsar, och att
stoffet redan på detta tidiga stadium
har fått sin fasta form. När den muntliga traditionen nedtecknades under
eller efter tiden för den babyloniska
fångenskapen, skedde detta praktiskt
taget utan förändringar, då ingen redaktör vågade ändra den vedertagna
formen. Talesmän för den traditionshistoriska metoden hävdar, att de sammanhängande källskrifter, som källskriftshypotesen opererar med, alls
icke har existerat, liksom ej heller
litterärkritikens »redaktöreJ». Däremot
kan man gå med på att det mycket väl
kan ha förelegat en del mer fragmentariska skriftliga nedteckningar vid sidan
av den muntliga traditionen.
Man tänker sig alltså, att den muntliga traderingen har fortsatt, även om
det delvis förelåg en skriftlig tradition.
Det är inom den muntliga traditionen,
vilken har förts vidare genom flera
generationer, som det i olika traditionskretsar har flätats samman bestämda komplex och traditionssamlingar. Eftersom denna sammansmältning av stoffet skall ha skett redan på
det muntliga stadiet, är en sådan söndring av stoffet, vers för vers, som
källskriftshypotesens företrädare har
företagit, närmast att betrakta som en
omöjlighet, och resultaten måste
mestadels bli en ren gissning. Detta har
starkt framhävts inte minst i nyare
svensk exegetisk forskning. I enlighet
med orientalisk praxis har de som
nedtecknat traditionsstoffet känt sig
starkt förpliktade att hålla sig till
traditionen, och de har säkert tagit
med det som förelåg, och det i oförändrad och oförfalskad form. Att avskrivare och »redaktörer» skulle manipulera med stoffet, som den litterärkritiska skolan förutsätter, är en fullständigt verklighetsfrämmande tanke.
De som förfåktar den traditionshistoriska metoden, in tar alltså en
positiv ställning till frågan om traderingens och nedskrivningens pålitlighet. När det gäller det traderade stoffets ursprung och innehåll, ställer sig
saken emellertid annorlunda. Här är

meningarna delade. Några vill visserligen söka föra traditionen tillbaka till
historiska händelser och till en övernaturlig gudsuppenbarelse. Eller man
ser på själva traditionsbildningen såsom mall tänker sig, att denna har
pågått genom århundraden och generationer - som en pågående profetisk
uppenbarelse hos gudsfolket. Men de
flesta traditionshistoriker lägger evolutionistiska och religionsfdosoflska
principer till grund för sin forskning.
De ser ingen kvalitativ skillnad mellan
den israelitiska religionens uppkomst
och utveckling och den religionshistoriska utveckling, som ägde rum
hos Israels hedniska grannfolk. Ofta
blir resultatet, att man upplöser Israels
historia i sägner och legender och
Israels religion i myter.
Det ligger i sakens natur, att - när
man försöker tränga tillbaka till vad
man menar vara stoffets förlitterära
historia - detta kommer att leda
utöver gränsen för en källbunden
granskning. Man kan då fritt operera
med dristiga hypoteser om stoffets
form eller gestalt på de olika stadierna
i den muntliga traderingsprocessen,
stadier, om vilka man i verkligheten
ingenting kan veta med säkerhet. Dessa
hypoteser måste vara av tvivelaktigt
värde.
Många forskare i nyare tid är av den
uppfattningen, att den kritik, som den
formhistoriska och den traditionshistoriska skolan riktar mot källskriftshypotesen, är högst berättigad. Men de
traditionshistoriska forskarna förmår
inte vetenskapligt motivera sina egna
hypoteser genom exakta forskningsresultat. Därför betraktas visserligen
dessa nya synpunkter med intresse i
vetenskapliga kretsar, men de har inte
nått allmänt erkännande. Källskriftshypotesen dominerar alltfort den
nyare teologiska litteraturen om G. T.

Moderat-konservativ syn
När källskriftshypotesens och den
moderna bibelkritikens föregångsmän
riktade sina angrepp mot den traditionella uppfattningen, att Mose var
Pentateukens författare, möttes dessa
attacker av den konservativa teologin
på i huvudsak två sätt. En falang
upprätthöll den traditionella uppfattningen oavkortad. Andra var villiga att
uppge kravet på mosaiskt författarskap
och godtog i princip källskriftshyp0tesen, vilken de emellertid sökte ge en
mer moderat utformning.
Sedan vi i det föregående har redogjort för källskriftshypotesen och för
de senare forrnhistoriska och traditionshistoriska metoderna, skall vi ge
en översikt över de invändningar, som
från den andra sidan har riktats mot
bibelkritiken, samt redogöra för de två
huvudriktningarna inom konservativ
teologi: den traditionella synen, som
hävdar Pentateukens enhet och fulla
mosaiska ursprung, och en moderat
riktning, som i viss utsträckning accepterar källskriftshypotesen och formkritiken men som söker hävda den i
Moseböckerna nedtecknade traditionens trovärdighet och gudomliga
inspiration. Vi börjar med den senare
uppfattningen.
De som företräder denna moderat-

konservativa syn, går med på att Pentateuken - som anhängarna av den
historisk- kritiska metoden hävdar har kommit till genom en process, som
pågått i århundraden, men vill likväl
fasthålla den historiska realiteten i den
gudsuppenbarelse som är nedtecknad i
Skriften. Några går så långt i sin
konservativism att de - även om de
medger, att Pentateuken i sin nuvarande form har kommit till i eftermosaisk
tid - menar, att den till väsentlig del
består av genuint mosaiskt stoff. Det
är uppenbart, att en sådan tanke fjärmat sig ganska avsevärt från den egentliga källskriftshypotesen. En sådan
uppfattning står faktiskt närmare den
traditionella synen, eftersom den hävdar Pentateukens mosaiska karaktär.
Det frnns emellertid många nyanser i
sättet att uppfatta dessa ting. Några
teologer inom samma skola menar
t.ex., att den övervägande delen av
exempelvis lagarna i Pentateuken inte
härstanunar från Moses tid utan är från
senare tider.
Likväl anser man att Pentateuken,
som den föreligger, måste betraktas
som helig skrift. Som mosaisk betraktas den såtillvida som den har ett
mosaiskt upphov, anknyter till den
grundläggande gudsuppenbarelse som
blev given genom Mose och har kommit till genom gudomlig inspiration i
den israelitiska menighetens profetiska, andliga miljö. Man tänker sig
gärna, att det har förelegat en ursprunglig kärna av lagar och skriftliga
uppteckningar och att dessa äldsta
delar kan gå ända tillbaka till Mose.
Vad som här kan komma i fråga, är
främst sådana avsnitt som direkt sägs
vara skrivna av Mose själv.
Det första litterära underlaget för
5.Moseboken (Deuteronomium) anses
således vara den skrift, som omtalas i
5.Mos.31:9, förbundsboken från Moab
som sedan följde förbundsarken. Detta
dokument har varit normativt för det
fortsatta fria, för menigheten hållna
tal, som till förebild hade Moses egen
förmanande lagundervisning.
När Mose vid gränsen till löfteslandet skulle lämna sitt folk, måste det
ha legat honom om hjärtat att ge det
en sista förmaning med tanke på dess
framtid i Kanaan. Denna parenetiska
(förmanande) lagförkunnelse upprepades sedan ständigt, generation efter
generation, i Israel, varje gång stammarna vid de stora högtiderna korn till
Jerusalem för att träda fram inför
Herren.
Denna fria, muntliga framställning
av lagen och förbundet företogs av
människor som bildligt talat satt »på
Moses stol», jfr Matt.23:2, som talade
med fullmakt i Moses nanrn och på
grundval av traditionen från Mose. På
så sätt fortsatte Moses röst att ljuda i
Israel, inte bara som en mekanisk
återgivning av Moses ord, utan som
levande, andeinspirerat tal. Det har
rört sig om en tolkning och utläggning
av lagens ord, avpassad efter de skiftande situationerna i folkets liv, på
linje med det stora förmaningstal, som
Mose höll för folket i Moab. Mot
denna bakgrund är det också förståeligt, att det i 5.Mos.27:1 heter, att
»Mose och de äldste i Israel bjödo
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folket». Här sägs ju rent ut, att icke
endast Mose utan även Israels äldste
var aktivt med i förmaningen av folket.
Jfr även Jos.24:26, som talar om en
»Guds lagbok», i vilken Josua tecknade
upp nya lagar och bud.
På flera ställen i G.T. antyds denna
profetiska förkunnelse av Herrens ord.
Att en sådan fri, tolkande och förklarande utläggning av Skriften var välkänd i Israel, omvittnas också av de
inom den senare judendomen förekommande targumerna, arameiska
kommenterande översättningar av i
synagogan
förelästa
skrifttexter.
Denna muntliga förkunnelse, stödd
och bestämd av förbundsboken, har så
småningom i sig upptagit lagar och
förordningar, som anslöt sig till den
ursprungliga, mosaiska grundlagen. De
tillämpade lagens principer på de aktuella situationer som uppstod, uttydde
lagen i form av detaljerade bestämmelser, men hela tiden var den Moses lag,
och förkunnelsen skedde i Moses
namn.
Traditionerna av historiskt stoff har
inte heller till att börja med betraktats
som oföränderliga. Därför kan man
mycket väl tänka sig, att det har skett
en sammansrnäl tning av olika traditioner, antingen medan stoffet ännu befann sig på det muntliga stadiet eller
genom sammanfogning av skriftliga
uppteckningar. Man måste räkna med
att de olika texterna har haft en lång
väg och använt lång tid fram till den
slutliga, skriftliga form, som vi känner.
Som texten föreligger, är den något
vida mer än en torr, korrekt rapport.
Den är profetiskt inspirerad, och den
är gudstjänstligt formad genom muntlig framställning och föreläsning i förbundsfolkets kultsarnlingar. Den är en
mosaisk uppenbarelse, nedfälld i muntlig tradition och sedan nedtecknad
som helig skrift, vittne om och bärare
av genuin gudsuppenbarelse.
På samma sätt som kulten och den
kultiska förkunnelsen var ·även rätten i
Israel en levande storhet. Den utvecklade sig i överensstämmelse med de
konkreta förhållanden, som efterhand
uppstod i samhället. När en stads
invånare möttes i porten, måste de
utifrån lagens principer avgöra många
ting som det inte förelåg detaljerade
skriftliga bestämmelser om. Man måste
då utgå från att sådana domsslut har
gett upphov till en rättstradition som
så· småningom ingått som en del av
själva lagen. I ännu högre grad måste
detta gälla den prästerliga rättsundervisning, den tora, som prästen gav när
människor korn för att söka råd i svåra
fall, jfr 5.Mos.17:8-13. Det tillhörde
prästens uppgifter att tolka och tillämpa lagen, och det rådde mörka tider i
Israel, när tora, undervisning, lag, icke
var att frnna hos prästen, Hes.7 :26.
Även profeterna och folkets stora
karismatiska ledare kommer in i bilden. Ledarna dömde och gav Israel lag
och rätt, Jos.24:25; l.Sam.7:6,15 ff.;
10:25. Enligt 2.Kon.17:13 säger Herren om sin lag: »hela den lag som jag
gav edra fader och som jag sände till
eder genom mina tjänare profeterna»
(grt.). På samma sätt talar Esra om de
bud, som Gud gav genom sina tjänare
profeterna, och han fortsätter med att

nämna lagbestämmelser från tredje och
femte Moseboken, Esr.9:10-12. Mose
var alltså icke ensam om att förmedla
Herrens lag till Israel.
På detta sätt präglas laggivningen av
samma aktuella relation till den historiska situationen som profetian. Lagen
var inte ett statiskt systern, som var
fastlåst för alla tider och oberoende av
ändrade samhällsförhållanden. Ett
exempel härpå har vi i profeten Hesekiels tolkning och utläggning av lagen,
Hes.40-48. liksom Herren kunde ge
olika profetbudskap vid olika tider, så
sker det en utveckling på laggivningens
område i anslutning till de skiftande
kraven i. folkets liv. På detta sätt
hävdar Gud sin vilja och rätt att vara
folkets Herre och ledare. Men hela
denna laggivning uppfattas som mosaisk, emedan den har sin källa och rot i
den uppenbarelse, som gavs genom
Mose, och i det förbund, som Gud
genom Mose upprättade med Israel.
Så skall man förstå G.T.s tal om
»Moses lag» även i förbindelse med
lagar, som har ett långt senare ursprung. Utifrån denna tankegång måste
vi också uppfatta N.T., när vi där
möter utsagor, som talar om Mose som
hela Pentateukens upphovsman.
För övrigt är det uppenbart, att det
bland judarna på Jesu tid var en vanlig
uppfattning, att Mose verkligen hade
skrivit Pentateuken, och det är många
nytestamentliga ställen, som förutsätter denna uppfattning. Att Jesus
inte tar avstånd från denna syn, bör
icke uppfattas som om han skulle ta
ståndpunkt i en litteraturhistorisk
fråga. När Jesus och apostlarna talar
om vad Mose har påbjudit, vittnat och
skrivit, använder de endast sin tids
språk, och de måste förstås utifrån
detta.
Traditionell-konservativ syn
Ända från början har den så kallade
högre kritiken, litterärkritiken, mött
starkt motstånd, och också under de
senaste decennierna har många forskare ställt sig helt avvisande till såväl den
litterärkritiska som den traditionshistoriska behandlingen av G.T. Man
menar, att källskriftshypotesen och de
traditionshistoriska teorierna har så
svagt underlag och att vittnesbördet
för ett mosaiskt författarskap är så
starkt, att detta bör fasthållas.
Källskriftshypotesen är fortfarande
den förhärskande åskådningen i de
kretsar, som lägger den historiskkritiska metoden till grund för sin
bibelforskning, men denna hypotes är i
dag mindre hållbar och mer motsagd
än någonsin. Även forskare, som
accepterar källskriftshypotesen som
arbetshypotes, tillstår att det inte kan
framläggas några bindande vetenskapliga bevis för den.
Den kritik, som av den traditionella
synens anhängare och många andra har
riktats mot källskriftshypotesen, gäller
både de metoder som används i forskningen, de resultat som åberopas och
de principer som arbetet bygger på.
Anhängare av den traditionella
synen ställer sig avvisande till själva
tolkningsprincipen, vilken går ut på att
variation i stil och uttryckssätt nödvändigtvis skulle tyda på olika författare. Upprepningar i framställningen, an-

tingen genom omtagning av samma ord
och uttryck eller i form av ett nyanserat och omväxlande språk, är inte
enastående för Pentateuken, även om
den innehåller talrika exempel på
bådadera_ Detta är nämligen karakteristiskt för ett semitiskt språk, det är
själva formen för språkets poesi_
Nästan överallt i G.T. möter man detta
särdrag, av vilket det finns reminiscenser t.o.m. i det grekiska N.T. Pentateukens språk växlar med ämne och
innehåll. Moselagens detaljerade föreskrifter och bestämmelser framställs
naturligt nog i en repeterande, legal
stil, medan berättande historiska avsnitt visar, att författaren förfogar över
en rik och varierad vokabulär. Skapelseberättelsens monumentala inledning
eller skildringen av Guds mäktiga
uppenbarelse på Sinai är utformade i
en stil, som är vida skild från framställningsformen i den högst mänskliga
berättelsen om Faraos bagare och
munskänk. Det är stor skillnad på den
historiska berättelsen om Israels tåg
genom Röda havet och den därpå
följande poetiska beskrivningen av
samma händelse. Eftersom Pentateukens innehåll är så skiftande, måste
detta påverka ordval och stil. Både
upprepningar och variationer tjänar till
att förtydliga och fördjupa meningen.
Man missförstår det hela, om man
uppfattar ett sådant särdrag, som är
djupt rotat i själva det hebreiska språkets väsen, som bevis på att Pentateuken skulle vara ett montage av flera
manuskript.
Uppdelningen av Pentateuken i ett
otal fragment, som i sin tur sammanställs till nya enheter, betraktas av den
traditionella synens talesmän som textförfalskning. Enstaka avsnitt och meningar sönderdelas och klyvs, varvid de
tillskrivs olika författare. Vilka brottstycken, som skulle tillhöra J, E, D, P
eller någon annan förmodad källskrift,
bestäms på grundval av ytterst osäkra
litterärkritiska premisser eller utifrån
utveck1ingshistoriska postulat. I många
fall är det uppenbart, att överhuvudtaget ingen vetenskaplig metod har
använts. Det råder inte heller någon
enighet mellan källskriftshypotesens
anhängare inbördes. Detta gäller inte
bata utskiljningen och placeringen av
de olika avsnitten, utan forskarna opererar dessutom med högst skilda antal
av förmodade källskrifter och redaktörer, kort sagt: allt flyter. Detta är
försåvitt en logisk följd av att den
tolkningsprincip som används, är helt
utan lagar. Ingen gräns kan sättas,
uppdelningen kan inte hejdas. Vilken
forskare som helst har lika stor rätt
som alla andra till att fabulera och
postulera nya källor och nya redaktörer - och detta är just vad som sker.
Det måste betecknas som en fantastisk ide, att man i dokument från en
avlägsen forntid med någon grad av
vetenskaplig säkerhet skulle kunna
spåra och utskilja de olika källorna,
även om dessa verkligen hade existerat.
Källskriftshypotesens motståndare betraktar ett sådant påfund inte bara
som en väldig övervärdering. av den
egna bedömningsförmågan, utan som
en alltför optimistisk syn på forskningens verkliga möjligheter.

För att hävda källskriftshypotesen
har man söndrat Pentateuken i en rad
inbördes motstridande dokument. Men
om man delar upp en text i lösa
fragment och fördelar hela och halva
meningar på en rad tänkta författare,
och dessutom tar bort vissa ord från
texten och efter eget val ersätter dem
med nya, kan man få vilken text som
helst att säg;; vad som helst, gärna
motsatsen av let som den ursprungligen velat utt vcka. Detta gäller naturligtvis även bibeltexten. Källsöndringen bygger därför inte på en litterärkritisk analy! av Pentateukens text
som denna föreligger, utan den består i
att man företar en ytterliggående uppdelning och förändring av texten för
att få denna att stämma överens med
en evolutionistisk historieuppfattning.
Först bearbetar man texten, för att
den skal1 överensstämma med vissa
hypoteser, sedan används den ändrade
texten som stöd för dessa antaganden.
De så kallade redaktörerna tillskrivs en
minutiös noggrannhet i sitt arbete med
att överföra de olika källskrifternas
förmodade egendomligheter, och när
texten likväl i otaliga fall inte stämmer
med hypoteserna, påstår man bara, att
redaktören här uppenbarligen har företagit en ändring.
Den traditionella riktningens forskare hävdar, att det så kallade gudsnamnskriteriet slår fullständigt fel
redan från första början, och detta just
i det skriftavsnitt som åberopas som
ett särskilt klargörande exempel. Det
heter, att den »första», kosmiska skapelseberättelsen använder gudsnamnet
Elohim, medan den »andrll», antropocentriskt orienterade skapelseberättelsen brukar gudsnamnet JHWH
(»Jahve»). Det är riktigt, att gudsbenärnningen Elohim förekommer i den
första berättelsen, men man bör lägga
märke till att namnet JHWH på intet
ställe i den andra berättelsen förekommer ensamt utan alltid tillsammans
med Elohim. Inte mindre än 20 gånger
omtalas Gud som JHWH Elohim, Herren Gud, och omväxlande med JHWH
Elohim används i berättelsen om syndafallet Elohim fyra gånger. I Pentateuken, liksom i Skriften i övrigt,
används olika gudsnamn, ibland med
syftet att uppnå stilistisk variation,
ibland som det faller sig natUrligt
utifrån det ämne som behandlas. När
Gud i skapelseberättelsen omtalas som
universums skapare, kallas han Elohim.
När det sedan talas om hans gemenskap med den människa han danat,
används förbundsnamnet JHWH. Men
för att det skal1 stå klart, att det är tal
om samme Gud som skapade himmel
och jord, knyts förbundsnamnet
JHWH samman med skaparnamnet
Elohim. Så långt ifrån att man på
grundval av de olika gudsnamnen
skulle kunna utskilja två ursprungliga
källor, bidrar tvärtom sammanflätningen av de två gudsnarnnen till namnet JHWH-Elohim att binda samman
de två berättelserna till en helliet. Det
är egentligen ganska tvivelaktigt om
man kan tala om två självständiga
skapelseberättelser. Även om det skulle vara riktigt, att två tavlor ligger till
grund, synes innehållet tillhöra en och
samma tradition, emedan den sista

delen förutsätter den första. Jfr även
kommentaren till LMoseboken.
Elohim och JHWH är inte utan
vidare ekvivalenter. Elohim är något
mer än en vanlig gudsbenärnning (artnamn), JHWH är Israels Guds egennamn. Men sammanställningen av de
två till gudsnamnet JHWH-Elohim är
fundamental för en vidare förståelse av
Guds väsen. Den uttrycker klart, att
det hela tiden är tal om en och samme
Gud, skapelsens Gud och förlossningens (återlösningens) Gud. JHWH är
Guds förlossamamn. När det i 2.Mos.
6:3 heter, att Gud inte var känd av
fäderna under sitt namn JHWH
(Herren), så kan det knappast betyda,
att själva namnet var okänt. Till och
med före syndafloden åkal1ades detta
namn, LMos.4:26, och det var känt av
Noa, 9:26. Herren uppenbarade sig
under detta namn för Abraham, 15:7,
och för Jakob, 28:13. Men namnets
innehåll och betydelse var inte till
fullo kända av dem_ Uttrycket »1
skolen (el. de skola) förnimma (grt.
känna) att jag är Herren» förekommer
på många ställen i G.T., och det
innebär långt mer än att ha en yttre
kännedom om Herrens namn. I 2.Moseboken används uttrycket upprepade
gånger i förbindelse med Israel, egyptierna och Farao. När det här sägs, att
Herren sänder sina straffdomar, för att
de skal1 känna att han är Herren, är det
uppenbart, att de tio plågorna har ett
högre syfte än att lära Israels folk och
egyptierna, att Israels Gud kallas
JHWH. Meningen är, att Herren skal1
bli känd som den Gud, som i dorn och
nåd befriar sitt folk. På liknande sätt
använder Hesekiel uttrycket. Att
»känna Herren» betyder för de bortförda i Babel detsamma som för slavfolket i Egypten: att känna Herren
utifrån hans förbundsnamn och förlossarnamn som befriaren från träldomen och som förbundets Gud.
Under patriarktiden var namnet inte
till fullo känt på detta sätt. Guds
mäktiga förlossargärning genom befrielsen från Egypten hade ännu icke
skett, namnets betydelse och makt
hade ännu icke uppenbarats. Därför
skulle Mose och hans samtida lära
känna Herrens namn, JHWH, på ett
sätt som var okänt för patriarkerna.
»Herrens ängeb>, som förde Israel ut ur
träldomen, var bärare av JHWHnamnet, 2.Mos.23:2L Och när Herren
uppenbarade sig för Mose, skedde det
genom att han ropade ut sitt namn,
33:19; 34:5 ff.
Man bör ej heller bortse från att
något hemlighetsfullt alltid har varit
förbundet med det gudsnamn, som
uttrycks med tetragrarnmet JHWH och
som i den svenska kyrkobibeln återgivits med »HERREN». Några av de
främsta forskarna menar, att namnets
uttal inte har varit känt i Israel efter
Moses tid och att det är därför man
läser det som »Herren» (hebr. 'ä!Jonäj).
Se vidare: Herren, Namn (Guds).
Även om man uppfattar JHWHnamnet som okänt under patriarktiden, både till innehåll och ordalydelse, så hävdar den traditionella
riktningens forskare, att det är fullständigt ko~t1at att på sådana grunder
dra den slutsatsen, att det skulle nöd13

vändiggöra en elohistisk och en jahvistisk källskrift till l.Moseboken. En
antedatering av JHWH-namnet är i och'
för sig tänkbar. I alla fall har den
förmente »redaktören» uppenbarligen
inte sett någon motsättning som borde
slätas över. Det är bara källskriftshyp0tesens förespråkare som här konstruerar en onödig motsättning mellan två
inbillade källor, E och J. Men Elohistkällan synes också komma i motsättning till sig själv genom att Moses
moder får namnet Jokebed minst 100
år innan Herren (JHWH) uppenbarade
sig för Mose. Det första ledet, Jo, i
namnet Jokebed är en förkortning av
gudsnamnet JHWH (Jokebed betyder
»Herren, JHWH, är härlighet»). Detta
talar också mot den uppfattningen att
förekomsten av JHWH-namnet i I.Moseboken måste betraktas endast som
en fördatering av ett namn som vid
den tiden egentligen var okänt. Med
beaktande av alla' fakta blir gudsnamnstestet en omöjlig metod för utskiljning av källskrifter i bibeltexten.
Ännu tvivelaktigare fmner den traditionella synens talesmän de argument för källskriftshypotesen, vilka
bygger på att berättelser, som visar
inbördes likheter, måste vara dubbla
uppteckningar av samma händelse.
Man finner intet orinlligt i att Abraham vid två tillfållen utgav sin hustru
för att vara hans syster. Detta skedde
ju faktiskt enligt ett avtal mellan de
två, och det kan ha upprepats fler
gånger än vid de i Skriften uppgivna
tillfållena, l.Mos.20:13. När lsak kände
till denna överenskommelse mellan
föräldrarna, är det inte så märkligt, att
han följde sin faders exempel. Hagars
flykt för Sara och hennes utdrivande
från Abrahams familj flera år senare är
två klart skilda händelser. De tre ställen, som talar om löje i samband med
lsaks födelse och hans märkliga namn
(det betecknar löje eller skratt), kan
givetvis mycket väl vara återgivna av
samme författare. Egentligen är det en
märklig ide, att det här måste till tre
olika källskrifter, en som berättar att
Sara log, en annan som säger att
Abraham log och en tredje som återger
Saras ord: »Var och en som får höra
detta skal1le mot niig»!
De sakliga oöverensstämmelser och
självmotsägelser i bibeltexten, vilka anförs som bevis på att flera inbördes
motstridande manuskript skulle ligga
till grund, avvisas som konstruerade.
Svårigheter och skenbara oöverensstämmelser kan mycket väl bero på vår
bristande förmåga att förstå tingen
utifrån israelitisk tankegång och israelitiskt framställningssätt. Här har kritiken verkligen all anledning att vara
kritisk, först och främst mot sig själv.
För övrigt menar de som ansluter sig
till den traditionella synen att texten,
som den verkligen föreligger i Pentateuken, har god, sammanhängande mening. Verkets författare eller redaktör,
som tydligen i många fall har använt
källor, i varje fall vad gäller l.Moseboken, har utnyttjat dem i sitt verk,
emedan han har ansett deras uppgifter
vara riktiga och stå i harmoni med
varandra. Det är först när bibeltexten
uppstyckas i en mängd mer eller mindre meningslösa fragment, som det upp-

står olösliga kontroverser. Den sönd·
ringsmetod som används, ger upphov
till de motsättningar man sedan anför
som bevis för källskriftshypotesen. De
mest triviala bagateller, helt obetydliga
variationer i framställningen, ting som
de mest bokstavstroende »fundamenta·
listen> utifrån sin syn aldrig har sett
som något problem, framställs av litte·
rärkritikerna som oförenliga motsätt·
ningar.
Många av de exempel på »oöverensstämmelser», som anförs till stöd för
källskriftshypotesen, betraktas av dem
som hävdar den traditionella synen,
som otillåtlig petighet. Detta kan sägas
exempelvis om påståendet, att berättelsen i l.Mos.27:1-29 bär prägel av att
härstamma från två källor, en som
säger att Jakob bedrog sin fader genom
att ta på sig Esaus kläder (v.IS), och
en annan som berättar att han bedrog
honom genom att ha getskinn på
händer och hals (v.16). Detta kan helt
enkelt uppfattas just som det står: han
gjorde bådadera. När det i J osefshistorien heter, att bröderna hatade
honom, därför att han var faderns
gunstling men också därför att han
berättade sina drömmar, så är detta två
orsaker som passar väl ihop i samma
berättelse. Lika onödig är uppdelningen i två motstridande traditioner i
fråga om berättelsen om Josefs bortförande till Egypten, l.Mos.37:18-28.
Berättelsen, som den föreligger i bibeltexten, är klar och entYdig. Först
räddar Ruben Josef från brödernas
mordanslag genom att föreslå, att de
skall kasta honom i en tom brunn, och
sedan föreslår Juda, i Rubens frånvaro,
att de. i stället för att dräpa Josef hellre
ska1l sälja honom till förbipasserande
köpmän. Ännu mer orimligt blir försöket att skapa en självmotsägelse i
berättelsen om tåget genom Röda
havet. När Mose på Guds befallning
räcker ut sin stav över havet, blir det
den religiösa handling, som sätter igång
händelserna, medan östanvinden, som
blåser bort vattnet, är det medel Gud
använder för att utföra undret.
Den källsöndring som, till stöd för
sin syn, började med att åberopa variationer i stil, gick vidare till att åberopa
variationer även i innehåll, och den
slutade med att påstå, att det i Pentateuken föreligger differenser i fråga om
religiösa uppfattningar. Det är knappast nödvändigt att gå närmare in på
påståendet, att det skulle ligga något
självmotsägande i att Israel, vid sidan
av sina tre huvudhögtider, även skulle
fITa försoningsdagen. Däremot kan det
vara av intresse att se närmare på
tesen, att kulten centraliserades under
konungatiden och att de deuteronomistiska lagar som reglerar detta, härstammar från denna tid. Lagens syfte
skulle enligt denna uppfattning ha
varit att styrka konungadömet i Jerusalem. Lagboken blev »funnen» i templet och låg till grund för konung J osias
reformation, när centraliseringen av
kulten genomfördes. Detta var den
fasta punkten i Graf-Wellhausens
hypotes, och det var en punkt som
överhuvudtaget icke fick dras i tvivelsmål. Utifrån denna händelse, kultens
centralisering, fastställdes alla data.
Härpå byggde kritiken hela sin om-

datering och rekonstruktion av Israels
historia och religion.
Mot denna hypotes kan framställas
allvarliga invändningar. För det första
började J osia sitt reformverk redan i
sitt tolfte regeringsår, 2.Krön.34:3,
medan lagboken blev funnen först i
hans adertonde, 2.Kon.22:8 ff., alltså
sex år senare. Därtill kommer, att
kultens centralisering på intet sätt var
det ledande motivet i Josias reformation. Denna var främst en uppgörelse
med avgudadyrkan, som hade genomsyrat hela det israelitiska samfundet,
alltså något vida allvarligare och betydelsefullare än frågan om en centralhelgedom, vilken för övrigt inte nämns
i skildringen av Josias reformation.
Att detta icke omtalas, är helt
naturligt, då kultens centralisering till
en huvudhelgedom inte alls började
under konung Josias tid, utan var ett
faktum redan i början av Israels existens som nation. Fyrahundra år före
konung Josia byggdes Salomos tempel
i Jerusalem. Innan templet blev uppfört, fanns det under århundraden en
centralhelgedom i Silo. Redan under
ökentiden hade Israel sin centrala helgedom, och intet i Skriften har beskrivits mer detaljerat och ingående än
detta mosaiska tabernakel.
Men att bestämmelsen om en sådan
centralhelgedom utestängde andra
kultplatser, måste vara ett totalt missförstånd. Det tydligaste beviset härför
är att Deuteronomium (S.Moseboken)
självt innehåller Herrens befallning, att
ett altare skulle byggas på berget Ebal.
Och »förbundsbokem> i 2.Moseboken,
som enligt kritiken är flera hundra år
äldre än Deuteronomium, talar om en
centralhelgedom, där alla Israels män
skall träda fram inför Herrens ansikte.
Men det var aldrig tillåtet att bygga ett
altare åt Herren var som helst, endast
på platser som var uttagna och helgade
genom en särskild uppenbarelse från
Gud. Detta var en sedvänja, som gick
tillbaka till patriarktiden och som fortsatte under domartiden och konungatiden. De kananeiska kultplatserna
skulle inte användas för gudstjänstbruk
utan helt förstöras. - Hypotesen om
kultens centralisering under konungatiden som ett drag i den politiska
maktkampen faller fullständigt samman, och därmed även alla försök att
datera S.Moseboken utifrån Josias reformation.
Ännu starkare finner sig den traditionella riktningens forskare tvingade
att avvisa själva den rationalistiska och
evolutionistiska princip, som ligger till
grund för källskriftshypotesen. Oavsett
vilken teologisk position, som intas av
nuvarande litterärkritiker, råder det
intet tvivel. om den rationalistiska inställningen hos källskriftshypotesens
föregångsmän. Det kan räcka att citera
Abraham Kuenen: >>8å länge vi härleder
en eller annan del av Israels religiösa liv
omedelbart från Gud och låter den
övernaturliga eller direkta uppenbarelsen gripa in, om blott på en enda
punkt, blir vår syn på det hela skev.
Endast den förutsättningen, att det är
en naturlig utveckling, gör rätt mot
alla företeelser.» Detta är endast en
öppen deklaration av vad den konsekventa religionshistoriska metoden

verkligen innebär. Man postulerar utifrån den mest konsekventa otro: Inga
under är möjliga, inga profetiska förutsägelser har någonsin förekommit,
ingen gudomlig uppenbarelse är nedtecknad i de heliga skriherna.
Utvecklingstanken ä; den bärande
idim för källskriftshypotesen i Wellhausens utformning. Och väl att märka: en utvecklingstankI} som inte får
förväxlas med det bibliska uppenbarelsebegreppet. Här är det inte tal om en
gudsuppenbarelse som i ord och gärning fortgår genom Israels historia,
utan om en gudside som utvecklar sig
från primitiv animism (andetro ) genom
flera etapper (polyteism, monolatri
osv.) fram till en etiskt högtstående
monoteism. Här gäller det alltså själva
gudsbilden. Det är det egentliga innersta i Bibelns religion som förnekas:
det övernaturliga, själva gudsuppenbarelsen.
De som hävdar Pentateukens mosaiska ursprung, vägrar att i detta avseende gå med på någon som helst kompromiss. Man vägrar inte bara att godta
vissa av de resultat, som litterärkritiken lägger fram, utan man avvisar
själva den evolutionistiska tolkningsprincipen, som har lett till dessa förödande konklusioner. Man menar, att
man - om konservativ teologi godtar
de religionshistoriska och utvecklingsfilosofiska metoder, som ligger till
grund för den historisk-kritiska forskningen - därmed har låtit påtvinga sig
en apparat och en grundsyn, som är
väsensfrämmande för en bibeltrogen
teologi.
Den heliga Skrift, som den föreligger, bär verkligen prägel aven övernaturlig gudsuppenbarelse: Detta kan
icke förnekas, om Skriften får stå som
den är oss given. Om det övernaturliga
ska1l avlägsnas från Skriften, kan det
endast ske genom att man förändrar
och ödelägger Skriftens uppenbarelsevittnesbörd, och detta är just vad den
religionshistoriska skolan gör. Israels
historia blir totalt omkastad, och med
den hela den bibliska uppenbarelsehistorien.
Gudsuppenbarelsen för
fäderna och laggivningen genom Mose,
som Pentateuken bär vittnesbörd om,
förnekas. Man förutsätter, att Israels
historia och religiösa utveckling i stort
sett har följt samma linjer som hos de
hedniska grannfolken. Det är emellertid uppenbart, att en sådan religiös
utvecklingshistoria inte på något sätt
går ihop med Skriftens historiska vittnesbörd. Därför måste detta historiska
»landskap» vändas upp och ned, så att
det överensstämmer med den evolutionistiska kartan. Bibeltexten omredigeras efter kritikens på förhand vedertagna schemata. Pentateuken, som alltid har ansetts som Israels grundläggande uppenbarelsevittnesbörd, senaredateras. Och det stora argumentet för
denna sena datering av Pentateuken är
inte så mycket de så kallade anakronismer, som man menar sig kunna
påvisa här och där. Nej, den största av
alla anakronismer är själva Moselagen,
om vilken· man påstår, att den varit
okänd i århundraden efter Mose, helt
enkelt emedan den ännu inte existerade. Därför är det egentligen inte
korrekt att tala om »lagen och profe-
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tema», som judarna gjorde, jfr Matt.
22:40, utan man borde hellre säga
»profeterna och lagem>. Vad som anses
vara värdefullt och etiskt högtstående i
lagen, är nämligen enligt källskriftshypotesen och andra liknande hypoteser sena produkter, frambringade
efter de stora profeternas tid. Men för
övrigt är innehållet till stor del av
hedniskt, kananeiskt ursprung, och det
kommer eljest från de mest skilda
källor och forrnkretsar från olika tider
i Israels historia.
De som hävdar den traditionella
synen på Pentateukens mosaiska ursprung, avvisar bestämt hela denna
tankegång. De vill inte heller god ta
uppfattningen, att lagen har existerat
som muntlig tradition under århundraden, innan den sattes på pränt. Källskriftshypotesens gamla argument, att
skrivkonsten skulle ha varit okänd på
Moses tid, ter sig i dag fullständigt
omöjliga. Mose blev undervisad i all
egyptiernas visdom, och det är alldeles
orimligt att anta, att han inte skulle ha
sörjt för att lagen blev nedtecknad.
Det sägs ju också rentut, att den blev
det. Och när lagen en gång hade blivit
skriftligt fixerad, förefaller det otänkbart, att man sedan skulle ha kommit
sig för med att dra något ifrån eller
lägga något till det som var nedtecknat
i denna heliga skrift.
Själva tanken på sådana ändringar
var främmande för forntidens människor. Den grekiske skådespelaren
Lykon dömdes att betala den stora
summan av 10 talenter för att ha
interpolerat en rad i en komedi. Herodotos berättar, att Onamakritus dömdes till landsflykt för att ha inskjutit
en vers i en dikt av Musaeus. Hur är
det då möjligt att tänka sig, att lilan i
Israel skulle ha varit mindre noggrann
med vad som för detta folk var helig
skrift?
Otvivelaktigt fanns det en fri muntlig repetition av och predikan över
texterna, och det är riktigt, att de
arameiska översättningarna, targumema, som ursprungligen var sådana
muntliga tolkningar, gav en rätt fri
återgivning av texterna. Men det skulle
vara fel att tro, att man tillät sådana
tillfälligheter och tillägg i själva bibeltexten. Här räknade de skriftlärde ord
och bokstäver för att undgå minsta
lilla avvikelse från den fastslagna
texten. Sådana tillägg skulle även vara
ett klart brott mot det högtidliga
förbudet: »1 skolen icke lägga något till
det som jag bjuder eder, och I skolen
icke taga något därifråm>, S.Mos.4:2.
Utsagan, att Gud sände sin lag genom
profeterna, betyder endast, att de förkunnade den lag som Herren hade givit
genom Mose. Profeterna kom inte med
någon ny lag, de stiftade inte någon ny
religion. De predikade mot avfallet
från lagen och förbundet. Deras verksamhet skulle sakna varje fundament,
om det inte redan hade givits en
grundläggande uppenbarelse. Det är
omöjligt att börja den bibliska historien med något annat än de fem
Moseböckerna, och dessa böcker utgör
en helhet, en enhet.
Den traditionella skolan pekar vidare på en rad historiska orimligheter,
som uppstår, när man förelägger Penta-

teukens avfattning till en senare epok
än tiden för Israels erövring av
Kanaans land. Om S.Moseboken var
ett verk från konung J osias dagar,
vilken var då avsikten med att i denna
skrift ge befallningar om utrotning av
kanam\erna, S.Mos.20:16 ff., eller om
hämnd över Amalek, 25:17 ff., folk
som hade gått under för flera århundraden sedan? Vad var det för mening
med ett förbud mot att göra en utlänning till konung vid en tidpunkt, då
Davids ätt hade suttit på tronen i
århundraden? 17: 14 f. Den så kallade
Prästskriften, som enligt litterärkritiken skall ha författats av präster under
eller efter vistelsen i Babel för att möta
den situation, som folket då levde i,
bland annat faran för assimilation med
främmande folk, innehäller två hela
kapitel om förbjudna äktenskap,
3.Mos.18 och 20, men nämner inte
med ett enda ord det som var det stora
problemet under och efter den babyloniska fångenskapen: ingifte med hedniska kvinnor.
I hela Pentateuken omtalas Israel
som ett folk, ett tolvstamsfolk. Det
fmns där ingen antydan om en tidssituation, där nationen varit kluven i
två riken, ett nordligt och ett sydligt.
Allt detta blir klart och förståeligt, om
man betraktar Pentateuken som en
skrift från Moses tid, men det blir
meningslöst, om Pentateuken hänförs
till en senare tid.
Man kan också peka på den märkliga omständigheten, att lagen ges
utanför det heliga landets gränser.
Först sker själva laggivningen på Sinai,
sedan upprepas lagen i Moab - alltså i
landområden som inte betraktades
som heliga, allra minst på Esras tid.
Det är otänkbart, att någonting sådant
skulle ha uppdiktats i en senare tid.
Endast emedan det här gäller historiska traditioner, har judarna godtagit,
att lagen blev given utanför landets
gränser.
Pentateukens språk tyder också på
att verket är längt äldre än vad kritiken
förutsätter. De böcker, som verkligen
har kommit till under eller efter
fängenskapen i Babel, innehäller en
mängd arameiska ord, ja, hela avsnitt
hos Daniel och Esra är skrivna på
arameiska. Om nu den så kallade Prästskriften, P-dokumentet, som man
menar sig kunna skilja ut i Moseböckerna, hade skrivits under fångenskapstiden, som litterärkritikerna hävdar, så skulle liknande arameiska inslag
ha förekommit där. Det faktiska förhållandet är, att arameiska ord praktiskt taget inte alls förekommer i
P-urkunden. Ej heller i Pentateuken i
övrigt fmns det särskilt många arameiska uttryck, trots att arameerna
hörde till Israels närmaste grannfolk
och man kan påvisa förbindelser mellan de två folken ända tillb aka till
patriarktiden. - Det är också värt att
observera, att nybabyloniska och persiska läneord helt saknas i 3.Moseboken, vilket skulle ha varit otänkbart,
om boken hade kommit till under
vistelsen i BabeL
Ett vittne', som talar starkt emot en
sen tillkomst av Moseböckerna, är den
samaritanska Pentateuken. Brytningen
mellan judar och samaritaner blev

definitiv kort tid efter det att judarna
hade återvänt från den babyloniska
fångenskapen. Det vore då alldeles
otänkbart, att samaritanerna skulle ha
accepterat ett nytt, tidigare okänt
verk, en »Esras torä (lag)>>, som ett verk
av Mose. Men samaritanerna har de
fem Moseböckerna som sin heliga
skrift, och då de har samma Pentateuk
som judarna, måste det stå helt klart,
att Pentateuken inte härrör frän tiden
närmast före brytningen mellan judar
och samaritaner, utan att den måste
vara ännu äldre. Pentateuken existerade sarmolikt före Judas bortförande
till BabeL Berättelsen i 2.Kon.17 :24 ff.
synes till och med visa, att Pentateuken förelåg före Nordrikets undergång år 722 f.Kr., då det var frän en av
de bortförda prästerna från Nordriket
som samaritanerna mottog sina religiösa föreskrifter, v.27,34. Därav följer
att hela Pentateuken, alltså inte bara
Deuteronomium-skriften, kan vara
identisk med den skrift, som återfanns
i templet på konung Josias tid, och
som då ansågs vara den gamla, välkända »Herrens lagbok, den som hade
blivit given genom Mose», 2.Krön.
34:14 ff. Konungen visste mycket väl,
att hans fäder hade ägt denna lagbok,
och att de hade brutit mot dess föreskrifter, v.21.
Det verk, som samaritanerna tog
med sig vid sin brytning med judarna,
är alltså inte något annat än Pentateuken, icke endast ett fragment därav,
icke en massa källskrifter, icke en
»hexateulo> (samling av sex) bestående
av Pentateuken jämte J osuas bok, inte
en »tetrateulo> (samling av fyra) jämte
ett deuteronomistiskt historieverk,
utan den fIxerade och kompletta
skriftsamling, som utgörs av de fem
Moseböckerna. Alla senare profetskrifter avvisades av samaritanerna, vilket bevisar, att de inte var villiga att
underkasta sig någon religiös auktoritet från judarnas sida eller vid denna
tid ta emot någonting från dem som
helig skrift.
Ännu otroligare skulle det ha varit,
om samaritanerna genom ett helt århundrade efter Esras död skulle ha
fortsatt att förändra och utöka sin
Pentateuk, allteftersom Esras efterföljare gjorde det med den judiska
Pentateuken (enligt litterärkritikerna).
Och detta skulle alltså ha inträffat,
samtidigt som de konsekvent avvisade
alla andra bjbliska skrifter från judarna.
Det är för övrigt lika orimligt, att
judarna själva skulle godta en sådan
manipulation med sin mosaiska tradition. De tal.ade med rätta om »lagens
010>, och det var emedan de hade
kännedom om lagens gudomliga ursprung, som de var villiga att ta på sig
detta ok. Det är otänkbart, att de
skulle ha mottagit denna lag från en
rad okända källor och författare.
Tanken att Pentateuken så sent som
efter den babyloniska fångenskapen
skulle ha ställts samman utifrån en
mängd olika, mot varandra stridande
källskrifter, utan att en enda av dessa
skrifter har kunnat påvisas varken förr
eller senare, är i sig själv orimlig. För
att kunna acceptera källskriftshypotesen måste man anta, att det har
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existerat en hel litteratur i Israel, ett
betydande antal skrifter, författare
och redaktörer, som inte har efterlämnat något spår i historien, och om
vilka traditionen inte har något att
förtälja. Och dessa hypotetiska skrifter
av anonyma författare skulle ha ansvaret för den grundläggande delen av
den hebreiska litteraturen, under det
att t.ex. var och en av profeterna i
Tolvprofetboken är känd vid namn!
Ingen annan bok från forntiden har
ett sådant ursprung som den källskriftshypotesens förespråkare tillskriver Pentateuken. Det bör också
kunna resas berättigat tvivel om möjligheten av att en bok överhuvudtaget
kommit till på ett sådant sätt. I varje
fall skulle man då faktiskt behöva en
Mose för att företa kompilationen.
Detta har mänga haft på känn, och det
är förmodligen orsaken till att en del
forskare i senare tid har kommit fram
till att det, när allt kommer till allt,
endast kan vara en huvudberättare, en
verklig författarpersonlighet bakom
Pentateukens berättelseverk. Därmed
är ringen sluten! Några anser att denne
store berättare levde på Salomos tid
och kallar honom den jahvistiske berättaren. De som häller fast vid den
traditionella synen, anser att han levde
under landerövringstiden och att hans
namn var Mose.
Allt tyder på att den synagogala,
judiska uppfattningen av Mose som
Pentateukens författare, måste vila på
en urgammal tradition, och det är
denna tradition som har övertagits av
den kristna kyrkan.
Den traditionella synen innebär
emellertid inte, att Mose själv nödvändigtvis skulle ha skrivit varje ord i
Pentateuken. Vad sOm hävdas är att
verket är historiskt och berättar om
verkliga händelser, att det är frän
Moses tid samt att Mose är böckernas
författare i reell och egentlig mening.
Naturligtvis är det intet som hindrar,
att han kan ha använt olika källor, när
han återgivit den gamla historien från
fädernas tid, liksom andra av Bibelns
författare har gjort. Han kan också ha
låtit andra skriva och forma delar av
verket. Det förefaller också klart, att
man efter Moses död har företagit
tillägg och möjligen revisioner i verket.
Detta fråntar emellertid inte verket
dess mosaiska karaktär. Enligt den
traditionella synen är den övervägande
delen av Pentateuken skriven av Mose
själv eller under hans ledning, och varje
avdelning som tillskrivs honom, är
genuint mosaisk. Senare gjorda tillägg
och redigeringar uppfattas som inspirerade och pålitliga, på samma sätt som
irmehället i övrigt.
Som stöd för uppfattningen, att
Mose är Pentateukens författare,
anförs först de upplysnmgar, som
boken själv ger. Det vittnesbörd en
bok ger om sitt ursprung, har alltid
stor betydelse och kan icke utan vidare
lämnas därhän. Tre av Moseböckerna
refererar till Mose som författare. Det
berättas, att han befalldes att i en bok
uppteckna striden mot Amalek, 2.Mos.
17:14. Han skrev ned Herrens ord vid
Sinai, 24:4. På Herrens befallning
gjorde Mose en förteckning över Israels
lägerplatser under ökenvandringen,

4.Mos.33:2. Det sägs vidare, att han
skrev upp lagen och gav den åt prästerna, bjöd dem att förvara den bredvid
förbundsarken och läsa upp den inför
folket vart sjunde fu: vid lövhyddohögtiden, 5 .Mos.31 :9-11 ,24-26. Slutligen
läser vi, att Mose upptecknade sin
avskedssång, 31:22 Han har säledes
både skrivit ned lagen och refererat
historiska händelser. Vidare möter vi
det ständigt upprepade: »Herren sade
till Mose» eller »Herren talade till Mose
och sade», som varje gång följs aven
återgivning av Herrens ord. Vidare
återges Moses tal till folket: »Mose
sade» eller »Mose talade».
För övrigt vittnar hela G.T. om att
Israel ända från början av sin nationella existens har haft Guds lag och den
äldsta historien nedtecknad som helig
skrift, och dessa skrifter har uppenbarligen betraktats som mosaiska. J osuas
bok innehäller en mängd hänvisningar
till Mose, däribland flera som talar om
en skriven lag som ett verk av Mose,
Jos.!":7 f.; 8:31 ff.; 22:5 ff.; 23:6_
Bland \ gammaltestamentliga ställen,
som hänvisar till Moses lag, kan nämnas: Dom.3:4; l.Kon.2:3; 8:9,53 ff.;
2.Kon.14:6; 21:8; 23:25; 2.Krön_
23:18; 25:4; 34:14; 35:12; Esr.3:2;
6:18; Neh.8:1 ff.; 13:1; Dan.9:11 ff.;
Mal.4:4. Dessutom finns otaliga hänvisningar till »lagen», och den enda auktoritativa lag, som G.T. känner, är den
mosaiska.
N. T. ger ett klart vittnesbörd om
Pentateukens
mosaiska
ursprung.
Ordet »lagen» och »Moses» brukas där
som synonymer. Jesu eget vittnesbörd
måste tillmätas stor betydelse av alla
som tror på honom som den gudomlige, ofelbare läraren, se t.ex. Matt.8 :4;
19:8; Mark.l:44; 7:10; 10:5; 12:26;
Luk.5:14; 16:31; 20:37; 24:27,44;
Joh.S:46; 7:19. N.T. i övrigt överensstämmer fullständigt med Jesu undervisning: Apg.3:22; 13:39; 15:21 (jfr
v.5); 26:22; 28:23; Rom.1O:S,19;
l.Kor.9:9; 2.Kor.3:1S; Hebr.7:14; 8:5;
Upp.lS:3 m.fl. ställen.
De som häller fast vid den traditionella synen på Pentateukens mosaiska tillkomst, anser att alla dessa
skriftställen- är en del av Skriftens
vittnesbörd om sig själv. De känner sig
bundna till detta Skriftens vittnesbörd,
varför deras ståndpunkt i denna fråga i
sista hand blir en trossak. Likväl hävdar de sin syn som vetenskapligt grundad och underbyggd och menar, att
den förtjänar respekt även från forskare som förfåktar andra uppfattningar.
Den traditionella uppfattningen representerar den grundsyn, som genom alla
tider har varit den rådande i den
judiska synagogan och i den kristna
kyrkan. Dess förespråkare menar, att
det för att denna syn skall kunna
förkastas krävs mycket starkare skäl än
de argument, som har sett dagens ljus
under de senaste århundradena.

Sammanfattning
Som en konklusion kan man säga,
att det är två huvuduppfattningar, som
står emot varandra i frågan om Pentateukens ursprung: å ena sidan den syn,
som vill förklara verket utifrån religionsfilosofiska och u tvecklingshistoriska postulat, å andra sidan den som

hävdar, att verket är ett vittnesbörd släktregister, som förmodligen först
om en gudsuppenbarelse i Israels folks upptecknades kort tid efter de händelser som är skildrade_ Vissa ting anses
historia.
Även bland dem som håller fast vid av somliga tyda på att de första har
tron, att Pentateuken är ett uppen- avfattats på sumeriska och senare överbarelsevittnesbörd, råder, som vi sett, satts till hebreiska.
Talet 10 är typiskt för Genesis_
delade meningar_ Men konservativa
bibelforskare är eniga om att betrakta Detta framgår av själva dispositionen.
Pentateuken som ett grundläggande . Boken består utifrån grundtexten av
historiskt religionsverk, som har sina en inledning, I :1-2:3 (berättelsen om
rötter och sitt ursprung i den mäktiga himmelens och jordens skapelse), samt
gudsuppenbarelse i gärning och ord, 10 toledot eller släktberättelser: himsom ägde rum i mosaisk tid och som melens och jordens toledot, 2:4-4:26
blev bestämmande för hela Israels (de första människorna), boken om
historia. Pentateuken är inte ett doku- Adams toledot, 5:1-6:8, Noas toledot,
ment, som vittnar om människoandens 6:9-9:29, Noas söners toledot,
utvecklingsmöjligheter, den är ett
10:1-11:9, Sems toledot, 11:10-26,
uppenbarelsevittnesbörd, som är inspi- Teras toledot, 11:27-25:11 (om Abrarerat av Guds Ande_
ham och Isak), Ismaels toledot,
25:12-18, Isaks toledot, 25:19-35:29
Första Moseboken (Genesis)
(om Jakob), Esaus toledot, 36:1-37:1,
I Septuaginta (den grekiska översätt- och Jakobs toledot, 37:2-50:26 (om
ningen av G_T_) går LMoseboken Josef). Tiotalet går igen i l.Mosebokens
under namnet Genesis, som betyder omnämnande av 10 släktled före och
ursprung, begynnelse_ Titeln är hämtad
10 efter syndafloden samt i uppräkfrån det första ordet i den hebreiska ningen av 10 folk bosatta i Kanaans
grundtexten: bireSi! (»i begynnelsen»
land.
el. »genom förstlingen»), som är hebre. LMoseboken kan efter sitt innehåll
ernas namn på boken_
indelas i två huvuddelar: mänskligheLMoseboken är alltså boken om
tens urhistoria, kap.I-11, och patriarkbegynnelsen_ Den berättar om skapel- historien, kap. I 2-50_ Urhistorien samsen både av det materiella universum lar sig om de fyra stora tilldragelserna:
himmel och jord - och av människan_
skapelsen, fallet, syndafloden och
Den talar om hur synd, död och språkförbistringen vid Babels torn_
förbannelse kom in i världen, om hur Patriarkhistorien handlar först och
Gud började utforma sin frälsningsfrämst om de fyra huvudpersonerna:
plan, samt om de första människornas Abraham, Isak, Jakob och Josef.
gudsdyrkan och offertjänst_ Vidare beUrhistorien kan för översiktens
rättar boken om början till civilisation
skull indelas i tre avsnitt: l) Skapelsen
och kulturliv, ansatsen till ett första
världsrike, ursprunget till jordens och syndafallet, 2) Adam och hans
största och mäktigaste nationer samt släkt, 3) Noa och hans släkt.
Med Abraham börjar berättelsen
Israels, Guds utvalda folks, uppkomst_
Boken är uppenbarligen samman- om Israel. Tiden mellan Adam och
satt av berättelser som har traderats Kristus består alltså av två perioder,
från släkte till släkte_ Av patriarkerna den första då Gud handlade med hela
hade de möjligen förts till Egypten, mänskligheten, den andra då han särdär kanske Mose företog en slutlig skilt verkade i Israels folk och där
redigering_ Boken består till stor del av förberedde Messias' ankomst.

ANDRA MOSEBOKEN (Exodus)
l

Uttåget ur Egypten, kap.I-18
L Israels träldom, kap_1
a_ Israels förökning, 1:1-7
b. Israels trångmål, 1:8-22
2_ Mose - Guds redskap, kap.2-4
a_ Moses barndom, 2:1-10
b. Moses flykt till Midjan, 2:11-22
c. Guds kallelse av Mose, 2:23-4:31
3_ Mose och Farao, kap.5-11
a. Vädjanden om frigivning av Israels folk:
5:1,3; 7:15-18; 8:1-4,20; 9:1-4,13-19; 10:1-6
b. Faraos avslag och kompromissförslag:
5:2,4-9; 8:25,28; 10:11,24
4. Uttåget och ökenvandringen, kap_12-18
a_ Frälsning från Guds dom genom lammets blod
b. Befrielse från träldom genom Guds kraft
c_ Från Egypten till Sinai

D_ Lagen och förbundet på Sinai, kap_19-24
1. Folkets helgande, kap. I 9
2. Morallagen, kap.20
Altaret - förbundets symbol

3. Sociala lagar, kap_21-23
4. Förbundets upprättande, kap.24

m_

Tabernaklet i öknen, kap.2S-40
L Tabernaklet och dess inredning, kap.2S-31
2_ Förbundet brutet och förnyat, kap.32-34
a_ Guldkalven, kap_32
b. Uppenbarelsetältet utanför lägret, kap.33
c_ De nya lagtavlorna, kap_34
3. Tabernaklets förfärdigande, kap.3S-40
Framställning av de heliga föremålen

I.Moseboken behandlar de två
första förbund, som Gud ingick med
människor, förbundet med Noa och
förbundet med Abraham. Se: Förbund_ Vidare innehåller boken profetior om Messias (Kristus)_ Den första
fmner vi redan i berättelsen om syndafallet: löftet om kvinnans säd som skall
söndertrampa ormens huvud (3:15)_
Abrahams säd, som skall föra välsignelse till alla jordens folk (22:18), syftar
också på Kristus. Det är möjligt, att
grundtextens ord silo i 49:10 även
skall uppfattas messianskt och översättas »fridsstiftaren» eller »fridsfursten». Se: Silo.
l_Moseboken innehåller även en rad
teofanier (gudsuppenbarelser). Kristus
var i sin preexistens gudsuppenbararen
även i gamla förbundet, jfr I.Kor_
10:4,9. Sådana gudsuppenbarelser omtalas i berättelsen om syndafallet, om
Hagars möte med Herrens ängel
(16:7 ff_), om förbundet med Abraham (17:1 ff.), i förutsägelsen av lsaks
födelse (18:1 ff.), i skildringen av
Jakobs drömsyn (28:13 ff.), och i berättelsen om Jakobs kamp vid Jabboks
vad (32:22 ff.). Se även: 15:1 ff.;
22:11 ff. Se: Ängel (Herrens)_
En rad personer iLMoseboken
tjänar som förebilder till Kristus:
Adam, släktets stamfader och huvud
(jfr Rom_S:14), Melki-Sedek, konung
och präst (jfr Hebr_7:11 ff_), Isak, löftessonen, offerlammet och brudgummen, Josef, lidandets och upphöjelsens
man, Juda, ställföreträdaren och bor-

FÖRSTA MOSEBOKEN (Genesis)
I. Urhistorien, kap_I-11
L Skapelsen, 1:1-2:3
2. Edens lustgård och syndafallet,
2:4-3:24
3. Adam och hans släkt, kap.4-S
a_ Kains ätt, 4:1-24
b. Sets ätt, 4:25-5:32
4_ Floden, kap.6-8
a. Släktets utplånande, 6:1-7
b. Noa och arken, 6:8-7:9
c_ Floden, 7:10-8:22
5. Förbundet med Noa, 9:1-17
6. Noas söner och deras släkt,
9:18-10:32
Sem, Ham och Jafet; »folkens
släkttavla»
7. Babels torn, 11: 1-9
8. Sems släkt, 11 :10-32
D. Patriarkhistorien, kap.12-S0
1. Abraham, kap_1 2-25
2. Isak, kap.21-3S
3. Jakob, kap_2S-49
4. Josef, kap.37-S0
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gesmannen (44:33, jfr Hebr.7:22)_
Även en rad av de föremål, liändelser
och institutioner, som omtalas i
LMoseboken, syftar djupast sett på
Kristus. Kristi preexistens och medverkan i skapelsen antyds redan i
bokens första ord, bereSit, vilket också
kan översättas »genom fÖrstlingelD) (jfr
Joh.I:I-3; Kol.l:IS-17; I.Kor.IS:
20,23).
Se för övrigt: Skapa, Fall, Syndaflod, Synd, Adam, Abraham, Israel
(1-3), Släktregister_
Andra Moseboken (Exodus)
Uttåget ur Egypten är den stora händelsen i 2.Moseboken, vilket också har
givit boken dess namn, Exodus. Ordet
betyder »utgång» eller »uttåg» och är en
latinsk form av grek. exodos, Septuagintas namn på boken_ De gamla hebreerna kallade den semot, »namn»,
enligt seden att hämta en-boks titel
från dess inledningsord.
Mellan l. och 2.Moseboken ligger
en tidrymd av över 400 år. 2_Moseboken är boken om förlossning eller
befrielse. Abrahams efterkommande
har växt till ett stort folk - från 70 till
ca 2 miljoner. Detta folk lever emellertid i tung och hopplös träldom. Det
har ingen möjlighet att befria sig självt_
Men Gud bekänner sig till sitt folk,
2_Mos.3:7 ff.
Ett nytt avsnitt i Guds rikes historia
börjar med 2_Moseboken. Nu gäller det
inte längre, som i patriarkhistorien,

endast den enskilde troendes liv, utan
nu börjar det utvalda folkets historia. ,
Det berättas om folkets ringa begynnelse i Egypten, om befrielsen från
främlingskap och träldom, om Israels
utkorelse och helgande till ett Guds
förbundsfolk. Vi får höra om folkets
teokratiska styrelse, om lagen och om
gudstjänsten.
2.Moseboken består av tre huvuddelar: l) Uttåget ur Egypten, kap.I-18.
2) Lagen och förbundet på Sinai,
kap.19-24. 3) Tabernaklet i öknen,
kap.2S-40. I uttåget uppenbaras Guds
kraft, i lagen hans helighet, i förbundet
hans nåd, i tabernaklet hans vishet.
Uttåget talar om frihet, lagen ger
vägledning, förbundet ger gemenskap,
tabernaklet visar Israels särställning
som ett Guds folk. Boken börjar med
att Gud stiger ned i nåd för att befria
ett folk ur träldom och nöd, och den
slutar med att samme Gud stiger ned i
härlighet för att bo mitt ibland sitt
förlossade folk.
Den dramatiska skildringen av Guds
befrielse av folket från träldomen i
Egypten är berättelsen om ett mäktigt
historiskt faktum. Samtidigt har den
symbolisk betydelse, emedan den är en
bild av Kristi befrielse av människor
från syndens skuld och makt och från
världens träldom.
Genom laggivningen på Sinai binder
befrielsens Gud sitt utvalda folk till sig
och gör anspråk på hela Israels liv.
Lagen är ett uttryck för Guds herravälde över folket. Att Israel sålunda är
underlagt lagen, följer av att det har
upptagits i gemenskapen med den
helige och rättfärdige Guden. Genom
förbundet utväljs Israel till Guds egendomsfolk. Förhållandet mellan Herren
och Israels folk får genom en historisk
handling förbundets legala, bindande
kraft. Se: Lag, Förbund.
Den ingående beskrivningen av
tabernaklet med alla dess inrättningar,
visar dess stora betydelse i gamla förbundet. Här ville Herren på ett särskilt
sätt ha sin boning, mitt ibland sitt
folk. Därmed har tabernaklet blivit en
förebild till den nytestamentliga församlingen, som nu är Herrens tempel
på jorden. Se: Tabernakel.
I 2.Moseboken fmner vi en rad
gudsuppenbarelser. Herren ger sig tillkänna i den brinnande törnbusken, i
eldstoden och molnstoden, på Sinai, i
tabernaklet. Här omtalas även de stora
undren: Egyptens plågor, förvandlingen av Maras vatten, mannat från
himmelen, vattnet från klippan. I
några berättelser förekommer benämningen »Herrens ängel». Denna term
syftar, liksom ofta »Herren» (JHWH),
på Kristus, jfr l.Kor.10:4,9. Se: Ängel
(Herrens).
Inte bara befrielsen från Egypten,
utan också mycket annat i 2.Moseboken har symbolisk betydelse. Jfr
l.Kor.1O:6: »Detta skedde oss till en
varnagel» (grt. tYpoi, förebilder). Således är påskmåltiden, som Herren lät
instifta före uttåget, en förebild till
nattvarden. Påskalammet, översteprästen, mannat och klippan är allesammans förebilder till Kristus. Nådastolen (förbundsarkens lock) symboliserar Kristi kors på Golgata. Även de
övriga föremålen i tabernaklet har sin

TREDJE MOSEBOKEN (Leviticus)
I. OFFERLAGEN, kap.1-17
Offer grundvalen för gemenskap med Gud
l. De fem offren, kap.1-7
a. Brännoffret, 1:1-17; 6:1-6
b. Spisoffret, 2:1-16; 6:7-16
c. Tackoffret, 3:1-17; 7:11-21,28-36
d. Syndoffret, 4:1-5:13; 6:17-23
e. Skuldoffret, 5:14-26; 7:1-10
2. Prästadömet, kap.8-10
a. Vigning, kap.8
b. Tjänst, kap.9
c. Självvald tjänst, kap.lO
Främmande eld
3. Renhet och rening, kap.11-1S
a. Lagar om rena och orena djur, kap.11
b. Lagar om barnaföderskor, kap.12
c. Lagar om spetälska, kap. 13-14
d. Ytterligare renhetslagar, kap.1S
4. Försoning, kap.16-17
a. Försoningsdagen, kap.16
b. Altaret, 17:1-9
c. Blodets värde, 17:10 ff.
II. HELIGHETSLAGEN, kap. 18-27
Helighet villkoret för gemenskap med Gud
l. Ett heligt folk, kap.18-20; 26
2. Ett heligt prästerskap, kap.21-22
3. Herrens högtider, kap.23-27
a. Sabbaten
e. Försoningsdagen
b. Påsken
f. Lövhyddohögtiden
c. Pingsten
g. Sabbatsåret
d. Nyårsfesten
h. Jubelåret
Inlösning av det som har helgats åt Herren, kap.27

och symbolik. Leviticus ger en symbolisk framställning av de huvudprinciper, som ligger till grund för all förbindelse mellan Gud och människor.
3.Moseboken är skriven för att visa
Israel, hur det skaJl leva som ett heligt
folk i gemenskap med Gud. Israel
måste först och främst få kännedom
om Guds helighet, och boken ger här
en uppenbarelse av Guds väsen och
karaktär, som bildar grundvalen för
allt vad Skriften senare vittnar om
Gud.
På tre sätt ger Herren sin helighet
tillkänna i 3.Moseboken: a) genom den
av honom föreskrivna offertjänsten
(tillträde till Gud kan endast ske
genom soning av synd, utan blod ges
ingen syndaförlåtelse); b) genom sina
lagar och sina krav på folkets moraliska och rituella renhet; c) genom de
straff han stadgar för lagöverträdelse.
Medan l.Moseboken skildrar människans fall och 2.Moseboken berättar
om befrielse, handlar 3.Moseboken om
det befriade folkets gudstjänst och
gudsgemenskap. Medan Gud i 2.Moseboken talar från Sinai, bor han nu mitt
ibland sitt folk och talar till det från
tabernaklet.
3.Moseboken har två huvuddelar: l)
Grundvalen för gudsgemenskap är
offer, kap.1-17. 2) Villkoret för gudsgemenskap är helighet, kap.18-27.
Medan den första delen visar vägen till
Gud, talar den andra delen om vandringen med Gud. Vi lägger också
märke till att den första delen huvud-

symboliska betydelse. Se: Förebild.
Mose är bokens mänskliga huvudperson. Även han är en förebild till
Kristus: som befriaren, laggivaren och
profeten.
Se för övrigt: Israel (4. Israel i
öknen), Mose (Tiden i Egypten, Vistelsen i Midjan, Israels ledare, a-c).
Tredje Moseboken (Leviticus)
Tredje Moseboken är gamla förbundets
gudstjänstbok. Därför har den i Septuaginta namnet Levitikån (underförstått: biblion, bok), »den levitiska boken». Vulgata har den latinska formen
Leviticus (underförstått: liber, bok).
Hebnierna kallade boken wajjilfrä',
»och han (Herren) kallade», efter dess
inledningsord. I Mishna (se: Stadga)
benämns boken med tre olika namn:
tora! kohiinim, »prästers lag», sejiär
kohänim, »prästers bok» och tora!
half~rbånim, »offrens lag».
Boken var främst en handbok för
de levitiska prästerna, men dess budskap gällde hela folket, jfr uttrycket:
»Tala till Israels barn och säg till dem»,
som bildar upptakten till flera av
bokens förordningar. Ett uttryck, som
återkommer ca 30 gånger, är detta:
»Och Herren talade till Mose och sade».
Bokens innehåll blev alltså till större
delen dikterat av Herren och nedtecknat av Mose.
3.Moseboken är en av Bibelns viktigaste böcker. I N.T. fmns över 40
hänvisningar till boken, och nästan
hela Bibeln är präglad av dess lärdomar
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sakligen handlar om den ceremoniella
gudstjänsten, medan den andra delen
ger regler för det praktiska livet. Den
första delen fordrar rituell renhet, den
andra delen kräver moralisk renhet.
Den första delen ger regler för rening,
den andra delen stadgar straff för synd
och orenhet.
Det stora temat i 3.Moseboken är
den
gammaltestamentliga
offertjänsten. I bokens sju första kapitel ges
lagar om de fem offer, som kom att
utgöra grundvalen för Israels gudstjänst: brännoffret, spisoffret, tackoffret, syndoffret och skuldoffret.
Dessa pekar på Kristi fullkomliga, tillfyllestgörande offer. Brännoffret är en
sinnebild för Kristus som vår rättfärdighet, vilken överskyler vårt förflutna med dess otaliga synder; spisoffret syftar på Kristus som vår helgelse, vad han betyder för oss i nuet;
tackoffret symboliserar Kristus som
den som förhärligar oss, den som för
evigt har fört oss i gemenskap med
Gud; syndoffret pekar på Kristus som
den som led straffet för synden, för
vad vi är ; skuldoffret slutligen visar på
Kristus som led straffet för våra synder, för vad vi har gjort.
Bud om offer går för övrigt som en
röd tråd genom nästan hela 3.Moseboken. Prästerna invigs genom offer,
män och kvinnor som har blivit rituellt
orena, blir renade genom offer, likaså
spetälska som har blivit friska. En gång
varje år renas hela folket från sin synd
genom ett offer, som omfattar alla och
som frambärs av översteprästen själv.
Se: Försoningsdag.
Guds avsikt med denna offertjänst
var: l) Att hålla folkets samvete vaket
över syndens allvar, jfr Hebr.IO:3. 2)
Att visa folket sin helighet, jfr Rom.
6:23; Hebr.9:22. 3) Att understryka
behovet aven ställföreträdare, 1:4, jfr
l.Pet.3:18. 4) Att meddela folket en
viss syndaförlåtelse, jfr Rom.3:2S;
Hebr.9:13. Denna fick de på grund av
Kristi offer, de gammaltestamentliga
offren endast förmedlade syndernas
förlåtelse och var en hjälp för tron. Se:
Offer, Försoning.
Huvudmotiveringen för folkets liv i
helighet är given med orden: »Ty jag är
Herren, eder Gud; och I skolen hålla
eder heliga och vara heliga, ty jag är
helig», 11 :44, jfr 19:2; 20:26; 21 :8.
Vid en rad tillfållen motiveras de olika
buden kort och gott med: »Jag är
Herrero>. De olika ceremoniallagarna i
3.Mosebok är upphävda i och med nya
förbundet, medan lagen som uttryck
för Guds heliga vilja (morallagarna) är
samlad i de två buden: »Du skall älska
Herren, din Gud, av allt hjärta och av
all din själ och av allt ditt förstånd»,
samt »Du skall älska din nästa såsom
dig själv», Matt.22:37,39.
I 3.Moseboken har vi slutligen även
lagar om de viktigaste högtiderna: sabbaten, påsken, pingsten (veckohögtiden), nyårsfesten (basunklangens
dag), försoningsdagen och lövhyddohögtiden, kap.23, samt sabbatsäret och
jubelåret, kap.2S. Dessa utgjorde viktiga inslag i folkets liv och var nära
förknippade med dess vandring med
Herren. Se: Högtid.
Den mänskliga huvudpersonen i
3.Moseboken är Aron, Moses broder,

överhuvudet för alla de levitiska
prästerna. Han är en bild av Kristus
som vår store överstepräst. Detta gäller
hans vigning, hans ämbete och hans
gärning, särskilt hans offertjänst på
försoningsdagen. Se: Aron, Präst,
ÖVerstepräst.
Fjärde Moseboken (Numeri)
Fjärde Mosebokens latinska namn,
Numeri, är en översättning av Septuagintas Arithmoi, tal, antal, räkningar.
Gamla Testamentets grekiska översättare gav boken detta namn med tanke
på de två mönstringar (folkräkningar),
som behandlas i kap. l och 26. Det
hebreiska namnet bammidbär, »i
öknen» (hämtat från bokens inledning), är mer slående, emedan 4.Moseboken i stora drag ger en skildring av
Israels ökenvandring. I denna bok är
Mose åter huvudpersonen.
Bokens handling äger rum inom en
tidrymd av närmare 40 år, men det
mesta av denna tid förbigås med tyst·
nad. Däremot har vissa händelser, som
ägde rum inom en begränsad tidrymd,
ägnats en detaljerad skildring. Tidens
kvantitet har icke varit avgörande,
utan dess kvalitet.
Som redan nämnts, börjar 4.Moseboken med en mönstring. Israel hade
nu blivit en nation, som skulle mönstras på Herrens befallning. Alla stridbara män i Israel, som var 20 år eller
däröver, blev nu inmönstrade. Resultatet blev 603.550, varav man kan dra
den slutsatsen, att folket som helhet
måste ha bestått av 2-3 miljoner. Därnäst kommer en skildring av Israels
läger, vars ordning var noga fastställd
av Herren själv. Folket skulle ha tabernaklet, Guds boning, som lägrets mittpunkt. I tabernaklets omedelbara närhet skulle leviterna lägra sig, Meraris
ätt i norr, Gersons i väster och Kehats i
söder samt prästerna i öster, vid tabernaklets ingång. Här hade även Mose
och Aron sina tält.
Sedan Levi stam hade tagits ut som
Herrens speciella tjänare, räknades den
icke längre bland de tolv. Josefs stam
delades i två, Efraim och Manasse, som
var för sig räknades som självständiga
stammar. De tolv stammarna var i
lägret ordnade i fyra grupper: Aser,
Dan och NaftaIi i norr, Benjamin,
Efraim och Manasse i väster, Ruben,
Simeon och Gad i söder, och SebuIon,
Juda och Isaskar i öster. De ledande
stammarna var Juda, Ruben, Efraim
och Manasse, som enligt judiska lärde i
sina baner hade resp. ett lejon, en
människa en oxe och en örn, jfr
Upp.4:7.
Folket nådde efter kort tid fram till
Kades-Barnea, nära gränsen till löfteslandet. Mälet var nu i sikte, och tiden
för inmarschen nalkades. Men då kom
det tragiska sammanbrottet. Av tolv
utsända spejare kom tio tillbaka fyllda
av missmodets ande, som smittade av
sig på folket. De sade, att landet var
ointagligt. Endast två, Josua och Kaleb, var frimodiga, i förtröstan på
Herrens löften. Men israeliterna ville
icke tro på sin Gud. De gjorde uppror,
anklagade Mose och Aron, emedan de
hade fört dem bort från Egypten, och
de ville stena Josua och Kaleb. Då
drabbades de av Guds dom. Israel

FJÄRDE MOSEBOKEN (Numeri)
I. Det gamla släktet - Från Sinai till Kades-Barnea,
kap.1-l4
l. Mönstring, kap.l-4
c. Leviternas läger
a. Stridsfolket
d. Räkning av leviterna
b. Israels läger
2. Vid Sinai, kap.S-9
c. Hövdingarnas gåvor
a. Isolering av spetälska
Gottgörelse av orätt
d. Leviternas tjänst
Renhetsprov
e.
Påskhögtid i öknen
b. Nasirlagen
3. Vägen till Kades, kap.l0-14
c. Mirjams spetälska
a. Uppbrott
b. Missnöje med mannat
d. De tolv spejarna
II. ÖVergångstiden - ökenvandringen, kap. 15-20
l. När folket kommer in i löfteslandet, kap.lS
Lagar om offer etc.
2. Fömyelsetid, kap.16-19
a. Koras uppror
b. Arons prästadöme stadfast
c. Prästernas och leviternas tjänst
d. Stänkelsevatten
3. Nomadtidens slut, kap.20
a. Israel samlat i Kades
b. Meribas vatten
c. Förhandlingar med Edom
d. Uppbrott från Kades
III. Det nya släktet - Från Kades till Jordan,
kap.21-36
l. Från Kades till Moab, kap.21-2S
a. Kopparormen, kap.21
b. Bileam och Balak, kap.22-24
c. Synd och dom, kap.2S
2. Mönstring av det nya skiktet, kap.26
Antalet stridbara män: 601.730
3. Lägret vid Jordan, kap.27-36
a. Josua insatt till ledare, kap.27
b. Olika lagar, kap.28-30
c. Seger över Midjan, kap.31
d. Besittning öster om Jordan, kap.32
e. Lägerplatser från Egypten till Kanaan, kap.33
f. Kanaans gränser och delning, kap.34
g. Leviternas städer, kap.3S
h. Arvfrågor, kap.36

man). Nu vidtog man de sista förberedelserna för intåget i Kanaan.
Förutom de berättande avsnitten
innehäller 4.Moseboken även en rad
lagar och förordningar (se den schematiska översikten).
4.Moseboken har indelats på olika
sätt. Det faller sig. mest naturligt att
dela in den i följande tre huvuddelar:
l) Det gamla släktet. Färden från
Sinai till Kades, kap.I-14. 2) Övergångstiden.
ökenvandringen, kap.
15-20. 3) Det nya släktet. Färden från
Kades till Moab, kap.21-36.
Stora andliga lärdomar kan hämtas i
denna bok. Som ett varnande exempel
för alla kommande släkten står Guds
folks svek, när det skulle föras in i det
goda landet. Gud hade gjort mäktiga
underverk, men trots det ville folket
inte tro på honom. Israeliterna frestade Gud med världslig lust, med knot
och avgudadyrkan. De lät honom göra
allt för dem men tillät honom icke att
göra vad han önskade med dem. Deras
tankar och längtan gick allt oftare

måste i fyrtio år vandra omkring i
öknen, tills det gamla släktet hade dött
ut. Bland dessa var också Moses syskon
Aron och Mirjam. Mose själv fick av
Herren besked om att han - på grund
av olydnad mot Herrens ord - icke
skulle få komma in i löfteslandet.
De fyrtio åren i öknen satte intet
spår i Israels historia. Folket upphörde
att vara ett pilgrimsfolk och blev nomader. Israel tågade inte längre i samlad trupp mot ett bestämt mäl, utan
strövade omkring i små flockar. Lagen
bröts, omskärelsen, sabbaten och
offertjänsten försummades. Folket
dyrkade avgudar och offrade barn åt
Molok.
När de fyrtio åren hade gått till
ända, började Gud handla med de.t nya
släktet, som samlades vid Kades, där
tabernaklet hela tiden hade stått. Efter
en snabb och segerrik frammarsch slog
folket läger på Moabs hedar öster om
Jordan. En ny mönstring visade, att
antalet stridsdugliga män under dessa
fyrtio år icke hade ökat (60 1.730
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tillbaka till träldomslandet, ur vilket
de hade räddats. Det tog endast några
timmar att leda folket ut ur Egypten,
men det tog 40 år att få Egypten ut ur
folket.
Ä ven i 4.Moseboken finns många
gudsuppenbarelser. Herren talade från
nådastolen, han uppenbarade sig i
molnskyn över tabernaklet, han
uppenbarade sin härlighet i tabernaklet. Han gav manna, han sände vaktlar,
han lät vatten strömma från klippan.
Han sände domstecken över dem som
var »ytterst i lägret», över de tio
knotande, modlösa spejarna och över
upprorsmakaren Kora och hans hop.
Boken innehäller många förebilder
till Kristus, t.ex. kopparormen, 21:7-9
Gfr Joh.3:14 f.), klippan, 20:8 Gfr
I.Kor.l0:4), Arons stav, 17:8, och
fristäderna (tillflyktsorterna), 35:1014. Moses förbön för folket, 14:
13-20, är samtidigt en symbol för
Jesu förbön för det nytestamentliga
gudsfolket (Joh.17; Hebr.7:2S). Aron
som medlare, 16:47 f., erinrar om
Jesus som vår medlare (1.Tim.2:S).
Se för övrigt: Israel (4. Israel
öknen), Mose (Israels ledare, f-i).
Femte Moseboken (Deuteronomium)
Med femte Moseboken är det stora
verk, som går under den gemensamma
benämningen Pentateuken, komplett.
De fem Moseböckerna utgör en helhet,
och enheten i dem framgår tydligt. Vi
möter här en fortskridande uppenbarelse från Gud. I l.Moseboken framträder han som den allsmäktige Skaparen, i 2.Moseboken som Förlossaren,
Å terlösaren, som för folket ut ur
träldomslandet, i 3.Moseboken som
den Helige som kräver renhet och
helgelse. I 4.Moseboken visar Gud sin
»godhet och stränghet» (Rom.1l :22)
genom sin dom över det otrogna folket
och sin nåd mot det nya släktet, i
S.Moseboken uppenbarar han sin trofasthet och kärlek.
Hebreernas namn på S.Moseboken,
de/;!ärim, »ord», är taget (rån bokens
inledning. Deuteronomium är den latinska formen av Septuagintas Deuteron6mion, »den andra lagem>. Denna
benämning hänför sig uppenbarligen
till S.Mos.17:18, där det emellertid
inte är tal om en ny lag iförhällande
till Sinai-lagen utan tvärtom rör sig om
en upprepning av denna. Vid Sinai blev
lagen given särskilt med tanke på
menigheten i öknen, nu blir den på
nytt given åt det nya släktet, som skall
inta löfteslandet.
Huvudinnehället i S.Moseboken är
Moses avskedstal till Israel. Han har
redan fått förebud om sin nära förestående död, och nu kallar han samman folket för att ge det sitt andliga
testamente.
I sitt första tal, kap.I-4, påminner
Mose folket om den väg som Gud har
lett det. I det andra talet, kap.5-26,
upprepar han lagen, som den är framlagd i de tre föregående böckerna, med
tillägg av vissa detaljer. I det tredje
talet, kap.27-30, får Israel en allvarlig,
personlig undervisning om välsignelse
genom lydnad och förbannelse genom
olydnad. Mose bringar här även löften
om Israels återupprättelse i de yttersta

dagarna och om folkets återvändande
från jordens alla länder.
Till dessa tre tal fogar sig i bokens
fyra sista kapitel, 31-34, en berättelse
om slutet av Moses levnad och verksamhet. Här finns hans sista förmaningar till folket, prästerna och leviterna samt till folkets nye ledare, J osua,
hans avskedssång och hans välsignelse
över Israels stammar. Slutligen skildras
Moses död på berget Nebo, sedan han
på avstånd fått skåda in i det utlovade
landet.
S.Moseboken är icke blott en upprepning av lagen, utan en andlig kommentar till de föregående böckerna.
Den intar samma ställning till dessa
som J oharmesevangeliet till de synoptiska evangelierna. Som en gudainspire·
rad avhandling om lydnad har boken
ett budskap till Guds folk genom alla
tider.
I S.Moseboken finns en av Gamla
Testamentets mäktigaste profetior om
den kommande Messias, Profeten,
18:15,18. Detta löfte om Frälsaren,
citerat i Apg.3 :22 och 7:37, kan betecknas som bokens höjdpunkt. Skulle
denna profetia gå i uppfyllelse, måste
Kristus framstå som gudamänniskan,
lägg märke till uttrycket »bland ditt
folk, av dina bröder» (S.Mos.l8:IS).
Mose är även i S.Moseboken en
förebild till Messias, jfr orden »som är
dig lik» (18:18). Många drag i Moses liv
och i hans karaktär påminner om

JOSUA
Israels intåg i löfteslandet, kap. l-S

Landets erövring, kap.6-12

Förberedelse, kap.I-2

Jerikos erövring, kap.6

Herrens befallning till J osua, 1: 1-9
Josuas befallning till folket, 1:10-18
Landets bespejande, kap.2
Till handling, kap.3-4
Övergången över Jordan, kap.3
Äminnelsestenar, kap.4
På ny mark, kap.S
Invånarnas reaktion, v.I
Folkets omskärelse, v.2-9
Ny föda, v.10·12
Hövitsmannen över Herrens här, v.13-IS

Ai, 7:1-8:29
Nederlag på grund av synd
Syndens avslöjande och straff
Stadens erövring
Välsignelsen och förbannelsen
Gibeoniterna, kap.9

Josua förd bakom ljuset
Fullkomlig seger, kap.lO-12

Josuas och Eleasars död, 24:29-33

Jesus: hans befrielse från döden som
barn, de många åren i stillhet, hans
villighet att lämna konungens hov för
att rädda sitt folk, hans saktmod och
trohet, hans gärning som medlare mellan Gud och folket, hans samtal med
Gud »ansikte mot ansikte». Likväl ser
vi, att förebilden kommer till korta,
när den ställs inför verkligheten: Mose
var trogen som tjänare, men Kristus
som Son. Mose felade i frestelsen,
Kristus segrade. Mose sade sig icke
ensam förmå bära folket, Kristus bar
all världens synd upp på korset, och vi
uppmanas att kasta alla våra bördor på

honom. Mose kunde inte föra folket in
i löfteslandet, Kristus för oss in i den
eviga sabbatsvilans land och ger oss
arvedel med dem som är helgade
genom tron på honom.
Nya Testamentet innehåller över 80
citat från och hänvisningar till S.Moseboken, vilket klart visar bokens betydelse också i nya förbundet.
Se för övrigt art. Mose (Israels
ledare, j, Personlighet, Medlaren, Författaren).
Josua
Josuaboken knyter förbindelsen tillbaka till Moseböckerna och utgör samtidigt inledningen till de historiska
böckerna, som omfattar en period av
ca 1000 år. I den hebreiska bibeln är
Josuaboken den första i raden av
profetiska böcker, ne/;!i'im. Hebreerna
indelar G.T. i Lagen (torå), Profeterna
(nebi'im) och Skrifterna (ketubim).
josuaboken har fått sitt ~a~n efter
dess huvudperson, Josua, Nuns son,
Moses högra hand och hans efterföljare
som Israels ledare. Bokens författare är
okänd. Av innehållet framgår, att författaren måste ha varit ett ögonvittne,
en som själv har upplevt de händelser
som behandlas. På ett ställe förekommer vi-formen, 5:1. Boken kan
dock inte härröra från samma tid som
händelserna. Detta visar bl.a. uttryck
som »ännu i dag» e.dyl. som förekommer ca IS gånger (t.ex. 4:9; 5:9; 6:25;
7:26; 10:27; 16:10). Av 24:25 framgår,
att boken är skriven efter J osuas död,
vilket även är tydligt utifrån skildringarna av erövringen av Hebron och
Debir, IS :13 ff., samt av Lesem (Dan),
19:47, händelser som ägde rum efter
Josuas tid. Ä andra sidan omtalas
skökan Rahab som om hon fortfarande levde, 6:25. Detta jämte det faktum, att jebuseerna ännu bodde i
Jerusalem, IS :63, pekar på en avfattningstid före David.
Författaren synes vara en man, som
i sin ungdom upplevt den första invandringen i Kanaan, och som senare
varit med om många av de strider som
ledde till landets fullständiga erövring.
Han berättar nu för det unga släktet
om dessa händelserika år, om Guds
underbara hjälp och om folkets lydnad
mot sin ledare och mot sin Gud, ett
exempel till efterföljd för nya generationer.

FEMTE MOSEBOKEN (Deuteronomium)
I. Moses första tal, kap.l-4
Blick tillbaka: vägen från Sinai
1. Från Sinai till Kades, I: 1-19
2. Katastrofen vid Kades-Barnea, 1:20-46
3. Från Kades till Moab, kap.2-3
4. Förmaningar och varningar, 4:1-40
5. Fristäder öster om Jordan, 4:41 ff.
U. Moses andra tal, kap.S-26
Blick tillbaka: lagen på Sinai
1. De tio budorden, kap.5-6
2. Varningar och förmaningar, kap.7-1O
3. Välsignelsen och förbannelsen, kap.11
4. Kultiska och rituella lagar, kap.12-18
5. Sociala lagar, kap.19-26
III. Moses tredje tal, kap.27-30
Blick framåt: Israel skall komma in i det
jordiska löfteslandet.
1. Välsignelsen och förbannelsen, kap.27-28
2. Förbundets förnyelse, kap.29
3. Löften om Israels återupprättelse, 30:1-10
4. Livets väg och dödens väg, 30:11-20

IV_ Moses avsked, kap.31-34
Blick mot evigheten: Mose skall gå in i det
himmelska löfteslandet.
1. Moses sista förmaningar, kap.31
a. Till hela Israels folk, v.I-6
b. Till Josua, v.7-8
c. Till prästerna, v.9-13
d. Till leviterna, v.24-30
Dessu tom: Herrens ord till Mose
och Josua, v.14-23
2. Moses avskedssång, kap.32
3. Moses välsignelse, kap.33
4. Moses död, kap.34

19
32.llIustrerat Bibel-lexikon

Ebaloch Gerissim, 8:30-35

Landets fördelning och helgande,
kap.13-24
Landets fördelning, kap.13-22
Herrens befallning, 13:1-7
Områdena öster om Jordan, 13:8-33a
Västjordanlandet och Kalebs arvedel,
kap. 14
Stammarnas arvslotter, kap.IS-19
Fristäderna, kap.20
Leviternas städer, kap.21
Stammarna öster om Jordan, kap.22
Josuas avsked, kap.23-24
Hans sista förmaningar, 23:1-24:24
Förnyelse av förbundet, 24:25-28

J osuaboken förhåller sig till de fem
Moseböckerna som Apostlagärningarna
till de fyra evangelierna. Josua fullbordade vad Mose påbörjade. Moses
symbol är staven, Josuas spjutet. Josua
fick kallelse att leda folket in i det
utlovade landet, en uppgift som också
lyckades till fullo.
Boken kan indelas i följande huvudavsnitt: l) Israels intåg i löfteslandet,
kap.l-S. 2) Landets erövring, kap.6-12.
3) Landets fördelning och helgande,
kap.l3-24.
Boken börjar med att Herren uppmanar J osua att vara frimodig och
oförfärad. Ingen skulle kunna stå emot
honom, om han ville handla enligt den
lag som Mose hade lärt honom.
Josua låter först bespeja landet, och
efter tre dagar påbörjas övergången
över Jordan. Genom ett Herrens under
kom hela folket - mitt i regntiden
(Jos.3:15) - torrskott över på den
andra sidan. Till minne av denna händelse restes vid Gilgal, på Jerikoslätten,
12 stenar som var hämtade ur Jordan.
På Herrens befallning lät folket därefter omskära sig, vilket hade blivit
försummat under ökenvandringen. På
omskärelsen
följde
påskfirandet.
Dagen efter upphörde mannat, och
folket började sedan äta av landets
gröda. Det starkt befasta Jeriko spärrade nu vägen för vidare framryckning
i landet, men staden föll efter att
folket på Herrens befallning hade gått
runt den i sju dagar.
Det var endast en sak, som kunde
hindra folket från att inta landet,
nämligen synd inom dess egna led.
Denna läxa fick folket lära sig vid Ai.
Men när syndaren och synden hade
förts fram i ljuset och skaffats undan,
gick folket åter oemotståndligt fram.
De kananeiska konungarna gick samman för att med förenade krafter
försöka stoppa israeliterna, men detta
företag misslyckades. Hela landet intogs och fördelades på de olika stammarna. Av dessa hade Rubens, Gads
och halva Manasse s stam redan på
Moses tid fått sina arvslotter på J ordans. östra sida, som de hade begärt.
Leviterna fick sig tilldelade 48 städer i
de olika stamområdena, och av dessa
reserverades sex till fristäder Gfr
4.Mos.3S:6 ff.). Se: Fristad.
Icke alla landets invånare utrotades,
sedan de hade besegrats. Gibeoniterna
lyckades till och med genom list ingå

förbund med Israel, men de fick fmna
sig i att vara israeliternas »vedhuggare
och vattenbärare», och ett liknande
öde drabbade även de övriga urinvånarna under den första tiden.
Mot slutet av sitt liv samlade Josua
alla Israels ledande män och därefter
hela folket. Han påminde dem om alla
Herrens välgärningar och förmanade
dem enträget till lydnad mot Gud och
hans bud. Därefter förnyade han Herrens förbund med Israel. En tid där·
efter dog Josua, 110 år gammal.
J osuaboken är Bibelns starkaste
budskap om att Gud ger sitt folk seger
över varje fiende, när det tror på
honom och lyder honom. Dess framställning är en förebild till den bl.a. i
Ef.6 skildrade kampen mot ondskans
makter. De troende finner här inspiration till hopp om seger över alla onda
makter - Satan, synden, köttet, världen - som vill hindra dem i det rika
andliga liv Kristus vill skänka sin församling, Joh.lO:IO. Kanaan, landet
som »flyter av mjölk och honung», är
en förebild till detta liv i Kristus,
övergången över Jordan symboliserar
brytningen med det gamla livet och
människans fulla överlåtelse åt Gud.
Josua själv är en prototyp till
Kristus. Hans namn, som betyder »Herren frälsar», »Herren är frälsning», återges på grekiska med Jesus (jfr Matt.
1:21). Se för övrigt art. J osua.
Domarboken
Domarboken är den andra i raden av
de historiska böckerna. I den hebreiska
bibeln räknas den bland Profeterna
(nl!l1i'im). Boken omfattar en tidrymd
av ca 300 år, från tiden för Josuas död
och fram till profeten Samuels framträdande. Domarboken har fått sitt
namn efter de män som Herren genom
dessa århundraden uppreste i Israel för
att frälsa folket från yttre och inre
fiender och nöd, de s.k. sope!im,
domarna, som lika gärna kunde kallas
befriare eller frälsare, Dom.3:9,15
(hebr. mosia').
När det gäller frågan om tiden för
Domarbokens avfattning, finns det
vissa hällpunkter. I Dom.1:2l finns en

notis om att jebuseerna bor kvar i
Jerusalem »ännu i dag», vilket tyder på
att boken var skriven före Davids
erövring av Jerusalem (2.Sam.5:6 ff.).
Å andra sidan visar den fyra gånger
upprepade utsagan: »På den tiden
fanns ingen konung i Israel», Dom.
17:6; 18:1; 19:1; 21:25, att boken
skrevs sedan konungadömet hade
införts. Upplysningen om den skurna
gudabild, som daniterna hade »under
hela den tid Guds hus var i Silo»,
18 :31, tillkännager att den tiden nu
var förbi. När arken hade bortförts
från Silo i Samuels ungdom (1.Sam.4:
4 ff., jfr Dom.20:27), förlorade denna
plats sin betydelse som centralhelgedom. - Orden i Dom.18:30: »ända till
dess att landets folk fördes bort i
fångenskap», har av några utläggare
tagits som stöd för uppfattningen att
Domarboken skrevs efter den babyloniska fångenskapen. Detta stämmer
emellertid icke med vad som tidigare
har anförts. På nämnda ställe rör det
sig därför antagligen om ett annat och
tidigare bortförande.
Som en konklusion ligger det nära
till hands att antaga, att Domarboken
skrevs på Samuels tid. Den judiska
traditionen gör till och med gällande,
att det är profeten själv som är bokens
författare. Om det emellertid inte
förhåller sig så, kan boken i alla fall
härstamma från en som tillbörde den
profetiska krets som stod Samuel nära.
Domarboken beskriver ett av de
mörkaste kapitlen i Israels historia och
bildar sålunda en antiklimax i förhållande till Josuaboken. Medan denna
talar om tro, lydnad, seger och frihet,
berättar Domarboken om otro, olydnad, nederlag och träldom.
I bokens prolog, kap.1-2, omtalas
att Kanaans hedniska folk icke blev
helt fördrivna, som Herren hade
befallt. Följden blev blandäktenskap,
avgudadyrkan och avfall från Herren.
Bokens huvuddel, kap.3-l6, omtalar detta närmare i form av sju
avfallscykler, som alla genomgår samma stadier: synd, andlig och materiell
nöd, rop till Gud om hjälp och Guds
nådiga befrielse. Varje gång folket

RUf
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elimeleks utvandring till Moab, 1:1-5
Noomis återvändande till Juda tillsammans med Rut, 1 :6-22
Rut på Boas' åker, kap.2
Ruts vädjan till Boas, kap.3
Boas, Ruts bördeman och äkta man, 4:1-16
Davids släkttavla, 4:17-22

hängav sig åt ett gudlöst liv i
avgudadyrkan och andra grova synder,
straffade Herren det genom att prisge
det åt hedniska folk, kananeer,
midjaniter, ammoniter och fIlisteer.
När ockupanternas tryck blev tillräckligt hårt och folket i sin nöd bönföll
Herren om hjälp, sände han domare
till folkets befrielse. Det betydelsefulla
med dem var icke deras naturliga
begåvning, utan den andekraft som de
fick mottaga från Herren, 3:10; 6:34;
13 :24 f. På Herrens kallelse lyckades
domarna fördriva folkets fiender, och i
den fredstid som följde, fungerade de
som Guds ställföreträdare i Israel. Vid
sidan av folkets äldste hade de
sannolikt även en viss rättslig funktion
(jfr Debora, Dom.4:4 f.).
Kap.17-2l bildar Domarbokens
epilog. Genom tre olika berättelser
förmedlas en närmare inblick i den
religiösa, moraliska och sociala anarki,
som präglade en stor del av domartiden.
Se även: Domare, Dom (människor
som domare).

Rut
Denna lilla bok på fyra korta kapitel
bildar en övergång mellan Domarboken och Samuelsböckerna. Den är
ett supplement till förstnämnda och en
introduktion till de senare, men i
innehäll skiljer den sig från dem båda.
Ruts bok är den tredje i raden av de
historiska böckerna. I den hebreiska
bibeln utgör boken den andra av de
fem s.k. megil1o!, »festrullarna» (se
vidare under Höga Visan), vilka ingår
bland Skrifterna (ke!ul1im), den tredje
och sista avdelningen i den judiska

kanon. Ruts bok läses årligen vid
veckohögtiden (pingsten).
Boken handlar om enkla människors levnadsöde, i sorg och glädje. På
grund aven hungersnöd i hemlandet
beslutar Elimelek, en man från
Betlehem i Juda, att tillfålligt bosätta
sig i Moabs land. Han åtföljs av sin
hustru Noomi, och sina två söner
Mahe10n och Kiljon. lnte lång tid
därefter dör Elimelek, och hans båda
söner skaffar sig moabitiska hustrur,
Rut och Orpa. Men efter tio år dör
Mahe10n och Kiljon, och nu beslutar
Noomi sig för att återvända till Juda,
då hon hört att »Herren hade sett till
sitt folk och givit det bröd».
Noomis två sonhustrur ledsagar
henne. Under farden ber Noomi dem
emellertid att återvända hem igen, »var
och en till sin moden). Orpa lyder
hennes råd, men Rut är ståndaktig i
sitt beslut att följa sin svärmoder till
Israels land. De kommer till Betlehem i
början av skördetiden, och för att
livnära sig och Noomi går Rut ut för
att samla ax (jfr 3.Mos.19:9 f.; 23:22).
Hon kommer på en åker som tillbör
Boas, en släkting till Elimelek. När
Boas får veta, vem hon är och vad hon
har gjort för sin svärmoder, blir hon
föremål för hans godhet. Hon får
samla ax på hans åker, tills skördetiden
är över.
På Noomis inrådan går Rut till
Boas för att fråga om han vill vara
hennes bördeman eller inlösare (jfr
3.Mos.25:25). Det fmns en annan som
har större bördesrätt (inlösningsrätt)
än Boas, men när denne är ovillig,
för klarar Boas sig villig. Han återbördar
(inlöser) den åker som på sin tid varit

DOMARBOKEN
Felgrepp, kap.1-2

Avfall och träldom, kap.3-l6

Delvis lydnad, delvis seger, kap.1
Kananeerna fördrivna, dock icke
helt

Första avfallet, 3:1-8
Under Kusan-Risatairn i 8 år
Andra avfallet, 3:12-14
Under Eglon i 18 år
Tredje avfallet, 4:1-3
Under Jabin (och Sisera) i 20 år
Fjärde avfallet, 6:1 ~
Under midjaniterna i 7 år
Femte avfallet, 8:33-9:57
Allmän upplösning, uppror
Sjätte avfallet, 10 :6-18
Under misteer och ammoniter i
18 år
Sjunde avfallet, 13:1
Under Hlisteerna i 40 år

Israel tillrättavisas, 2:1-5
Beskrivning av förhdlIandena
under domartiden, 2:6-19
He"en låter i sin vrede hedning·
arna bo kvar i landet, 2:20-23

Befrielse och fred, kap.3-l6
1. Otniel slår Kusan-Risatairn och
skaffar landet ro i 40 år,
3:9-11
2. Ehud dräper Egion, landet får
ro i 80 år, 3 :15-30
Samgar, v.31
3. Debora domare, Sisera besegras av Barak, landet har ro i 40
år,4:4-5:31
4. Gideon slår midjanitema,
fredstid av 40 år, 6:7 -8:32
5. Tola räddar folket och är
domare i 23 år, därefter Jair i
22 år, 10:1-5
6. Jefta, Iboan, Elon och Abdon
domare i sammanlagt 31 år,
kap.1l-12
7. Simson räddar folket och
20 år,
dömer Israel
13:2-16:31
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Förvirring, kap.17-2l
Social och religiös anarki
Historien om Mika - ett falskt
prästerskap, kap.17-i8
Historien om leviten - moralisk
upplösning, kap.19
Benjamins stam nästan utrotad,
kap.20-21

EJimeleks och tar därjämte hans sons
änka till hustru Gfr S.Mos.2S:S f.). Se
vidare Bördeman. - Boas och Rut får
sonen Obed, som blir fader till Isal och
farfader till konung David. - Boken
avslutas med Davids släkttavla, vilken
inleds med Peres och dänned omfattar
tio släktled.
.
Av Rut 1:1 framgår, att denna lilla
historia är från »den tid då domarna
regerade». Vidare måste händelsen ha
ägt rum tre släktled före David,
emedan han var sonson till Ruts och
Boas' son Obed. - Man kan inte med
säkerhet fastslå, när Ruts bok kom till
eller vem som är dess författare. I 4:7
omtalas, att det »fordom» var sed i
Israel, att den som bördade (inlöste)
något eller avtalade ett byte, till
stadfastelse av avtalet drog av sig sin
sko och gav den åt den andra parten.
Denna sed måste alltså ha upphört vid
den tid då boken skrevs. Antagligen
härstammar boken från Davids regeringstid. Den judiska traditionen tillskriver profeten Samuel även denna
bok Gfr Domarboken).
Moses lag föreskriver, att ingen
moabit får komma in i Herrens
församling, icke ens en avkomling i
tionde led, S.Mos.23:3. Boas, som
visade Rut vänlighet och tog henne till
hustru, har blivit en förebild för
Kristus, som har låtit sin kärlek och
nåd komma även hedningarna till del
och låtit dem få tillträde till hans
församling Gfr Ef.2:l4 ff.). Se för
övrigt: Rut (ordboksavd.).
SarnueIsböckerna
Samuelsböckerna omtalar Israels historia från slutet av domartiden till slutet
av Davids regeringstid. Hebreiska
skriftlärde behandlade dem från början
som en enda bok. I Septuaginta (den
gamla grekiska övers. av G. T.) är
boken delad i två, vilka kallas 1. och 2.
Konungaböckerna, medan våra två
Konungaböcker kallas 3. och 4.
Konungaboken. Septuaginta betraktar
alltså Samuels- och Konungaböckerna
som ett historieverk i fyra delar. På
samma sätt behandlas dessa böcker i
Vulgata (den latinska kyrkobibeln). I
den hebreiska kanon har Samuels- och
Konungaböckerna sin plats bland
Profeterna
(nelli'im).
Namnet
»Samuelsböckerna» härrör från den roll
Samuel spelade i början av den tid
böckerna omfattar.
Samuelsböckerna är uppenbarligen
ett samlingsverk. Intet i böckerna
antyder, vilka författarna är. De tre
krönikor, som omtalas i I.Krön.29:29,
SamueIs, Natans och Gads, kan ha
samband med Samuelsböckerna Gfr
I.Sam.lO:2S; 2.Krön.9:29). Om denna
teori är riktig, förelåg SamueIsböckerna samlade och fardiga under
Davids regeringstid. En utsaga som:
»Därför hör Siklag ännu i dag under
Juda konungar», I.Sam.27:6, behöver
inte betyda, att böckerna författats
efter rikets delning under Rehabeam.
Redan på Davids tid skilde man mellan
Juda och Israel Gfr 2.Sam.2:1O; 24:1).
I.Samuelsboken skildrar Israels
övergång från teokrati till monarki.
Boken domineras för övrigt av de tre
huvudpersonerna: Samuel, folkets siste

grannfolken. Detta var ett uttryck för
trolöshet mot Herren, Israels rätte
konung, och ett brott mot teokratin.
På folkets ansvar och Guds befallning
smorde Samuel Saul till Israels förste
konung, för att han skulle regera å
Guds vägnar som en teokratisk
konung.
Saul tillhörde en rik och mäktig
familj av Benjamins stam. Han blev för
sin tjänst utrustad med Guds Ande.
Till en början gick allt väl. Mot Israels
fiender förde Saul flera segerrika krig,
och i domaren Samuel hade han en
klok rådgivare. Men så småningom vek
Sauls hjärta av ifrån Herren. En
trefaldig olydnad medförde att Herrens Ande vek ifrån Saul och en ond
ande intog Guds Andes plats. Sauls
sinne fönnörkades alltmer, och han
tog till sist sitt eget liv.
Innan det hade gått därhän, hade
Saul - på förslag av sina tjänare kallat herdegossen David från Betlehem till sitt hov. Dennes harpospel gav
Saul en viss lindring. På grund av den
hyllning som kommit David till del
efter hans besegrande av filisteernas
store kämpe Goljat, fick Saul motvilja
mot David. För att slippa ha honom i

domare, Saul, folkets förste konung,
och David, folkets störste konung.
Boken börjar med att berätta om
Samuels födelse och om hans uppväxttid i Herrens tempel, om Herrens
förkastelse av översteprästen Eli och
kallelse av Samuel. Vidare skildras
filisteernas förtryck av Israel och
Samuels verksamhet som domare.
Efter domartidens djupa moraliska och
religiösa förfall blev det hans stora
uppgift att leda folket tillbaka till Gud
och få till stånd ordnade förhällanden i
landet. - Samuel var icke endast
domare, utan även profet. Ä ven om
Mose också ibland kallas profet, räknas
Samuel i Skriften som den förste i
raden av Israels många profeter Gfr
Apg.3:24; 13:20; Hebr.ll:32). Samuel
upprättade även profetskolor, där unga
män undervisades i Herrens lag och på
olika sätt skickliggjordes för en
religiös, social och kulturell insats
bland sitt folk.
Det föll även på Samuels lott att
fönnedla upprättandet av monarkin i
Israel. När han själv hade blivit gammal
och hans söner visade sig vara odugliga
att fortsätta hans domargärning, krävde folket att få en konung liksom
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sin närhet gjorde han honom· till

överhövitsman i hären. David hade stor
framgång och fruktades alltmer av
Saul, som stod honom efter livet. I
mänga år fick David leva som flykting.
Sauls äldste son Jonatan återkommer ofta i 1.Samuelsbokens skildringar. Den innerliga och trofasta
vänskapen mellan honom och David
tecknas klart och levande. - l.Samuelsboken slutar med Sauls och hans
söners död i striden mot filisteerna på
berget Gilboa.
2.Samuelsboken täcker praktiskt
taget hela Davids 40-åriga regeringstid.
Efter Davids klagosång över Sauls och
Jonatans död, kap.l, skildras i bokens
två huvuddelar Davids triumfer, kap.
2-10, och Davids tragedier, kap.11-24.
Vändpunkten inträder efter de första
20 åren av hans regering.
Redan i kap.2 skildras Davids
smörjelse till konung över J uda Gfr
l.Sam.16). Han var då 30 år gammal.
Denna händelse ägde rum i Hebron,
som även blev huvudstad. Sauls
härhövitsman Abner bestred emellertid
Davids rätt till tronen och lyckades få
Sauls son Is· Boset vald till konung över
de övriga stammarna. Följden blev ett
inbördeskrig, som varade några år.
Abner gick omsider över till David,
och Is-Boset blev lönnmördad av sina
egna män.
Efter sju års regering i Hebron blev
David hela Israels konung. Inom kort
erövrade han Jerusalem (Jebus) från
jebuseerna och gjorde staden till
rikshuvudstad. Segerrika krig fördes
mot Israels många fiender, filisteer,
arameer, ammoniter, moabiter, edomeer och amalekiter. Landets administration byggdes ut och gudstjänsten
centraliserades till Jerusalem, som blev
säte för Herrens förbundsark. David
ämnade också bygga ett tempel åt
Herren och hans ark, men han
hindrades däri av Herrens ord genom
profeten Natan. Tempelbygget skulle
utföras av Davids son och efterföljare
på tronen.
I stället för att David skall bygg~
ett hus åt Herren, skall Herren - enligt
sitt löfte genom profeten Natan bygga ett hus åt David. Herren skall
göra Davids rike till ett evigt rike, ett
löfte som syftar på Messias och hans
rike, 2.Sam.7:ll ff. Detta är det så
kallade Davids-förbundet. Sedan den
tid, då detta förbund blev förkunnat,
har Israels folk väntat att Messias skall
komma av Davids släkt. Jfr Luk.
2:4,11. Se även: Förbund (G.T. II,
1 d).
Allt tycktes vara lyckosamt för
»mannen efter Herrens hjärta», konungen som genom många års prövningar hade lärt att räkna med Gud
och låta sig ledas av honom. Men all
medgång innebar även en fara. Davids
egen andliga vakthällning förslappades,
och han syndade mot de två bud, som
värnar om livets och äktenskapets
helgd och okränkbarhet. Skildringen
av detta kapitel i idealkonungens liv är
nedslående, men visar samtidigt Skriftens trovärdighet. Den nämner saken
vid dess rätta namn. Att David trots
allt var behärskad av Guds Ande, visar
hans reaktion efter Natans besök. Han
kom i djupaste samvetsnöd, vilket

1:18) och Juda konungars krönika
(omtalad 15 gånger, t.ex. iLKon.
14:29; 2.Kon.8:23). Möjligen har han
som källa också haft en nedteckning av
profeterna Elias och Elisas liv. Dessa
två profeters verksamhet är skildrad
mycket ingående och upptar en
förhållandevis stor del av verket.
1.Konungaboken börjar med en
skildring av Davids sista tid. Under
hans tilltagande skröplighet sökte hans
äldste son, Adonja, att tillskansa sig
konungamakten, men han blev hejdad
genom profeten Natans ingripande.
Samma dag blev Salomo på Davids
befallning smord av översteprästen
Sadok och profeten Natan och
utropad till konung i sin faders sthlle.
Därefter kommer en skildring av
Salomo och hans gärning som Israels
konung. Den upptar ca hälften av
boken, som sedan fortsätter med att
behandla rikets delning och den
närmast följande tidens historia i de
två nya rikena.
Salomo övertog ett mäktigt rike
efter sin fader. Riket sträckte sig från
Libanon i norr till Egyptens bäck i
söder, från Medelhavet i väster till
Eufrat i öster. Guds löfte till Abraham
(1.Mos.15:18) hade nu gått i uppfyllelse. Salomo kunde påbörja rikets inre
uppbyggnad. Detta hade han rika
tillfällen till tack vare de fredliga
förhållanden, som landet fick åtnjuta
under hans 40-åriga regeringstid. De
enda episoderna av krigisk art inträffade mot slutet av Salomos tid.
Den administration, som hade
påbörjats under David, utbyggdes
ytterligare. Stora byggnadsarbeten
sattes i gång, främst templet och
konungens palats. Handeln blomstrade, det materiella välståndet ökade,
folket levde i trygghet, »var och en
under sitt vinträd och sitt fikonträd».
Salomo blev vida berömd för sin
vishet.
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särskilt Ps51 är ett gripande vittnesbörd om, jfr Ps.32.
David fick sin synd förlåten, men
syndens konsekvenser uteblev icke.
Det barn, som han fick med Bat-Seba,
dog, sonen Arnnon förbröt sig mot sin
syster, sonen Absalom gjorde uppror
mot sin fader. Och när detta väl hade
slagits ned, anstiftade Seba ett uppror,
som även det gjordes om intet. Senare
korn den olyckliga folkräkningen, som
David påbörjade av hemlig stolthet.
Denna blev straffad med pest, som
vållade tiotusentals personers död.
Pesten upphörde först efter konungens
ödmjuka bön. Till minne härav lät
konungen på Herrens befallning bygga
ett altare på Araunas tröskplats, och
med
berättelsen
härom
slutar
2.Samuelsboken.
Se för övrigt: Israel (mom. 6,
sp.2823-24), Samuel l, Saul3, Jonatan 2, David.
Konungaböckerna
Konungaböckerna
skildrar Israels
historia under ca 400 år, från konung
Davids sista år till Jerusalems förstöring och folkets bortförande till Babel
(586 f.Kr.). Liksom Samuelsböckerna
utgjorde Konungaböckerna ursprungligen en enda bok, men Septuagintas
översättare företog delningen, och
boken fick namnet 3. och 4.Konungaboken (medan Samuelsböckerna titulerades 1. och 2.Konungaboken). Sep-

tuaginta, liksom Vulgata (den latinska
bibeln) behandlade Samuelsböckerna
och Konungaböckerna som ett historieverk i fyra band. Den hebreiska
titeln
på
Konungaböckerna
är
melålsim, »konungar». Se vidare inledningen till Samuelsböckerna. I den
hebreiska kanon har Konungaböckerna
sin plats bland ne~i'irn, Profeterna.
Eftersom 2.Konungabokens sista
händelse, konung Jojakins benådning,
ägde rum år 560 f.Kr., måste
Konungaböckerna ha skrivits efter
denna tidpunkt. Det är mycket
sannolikt att det skedde under den tid,
då folket befann sig i fångenskap i
Babel. Författaren är inte namngiven_
Den judiska traditionen utpekar Jeremia, vilket emellertid är mindre
sannolikt. Det måste i varje fall ha
varit en gudfruktig person, som velat
uppehålla sig vid sitt folks historia för
att rmna bakgrunden och orsaken till
den stora katastrof som inträffat. Han
har därvid också velat söka tröst och
tillflykt .i Herrens löften till David_
Guds folk skall trots allt icke gå under,
utan åter samlas i sitt land och föra
hans rike vidare - tills den store
Davids-ättlingen framträder.

Redan i början gjorde Salomo
emellertid något som skulle visa sig bli
hans och folkets olycka: han äktade
Faraos dotter. Detta hade förmodligen
en politisk bakgrund. Enligt lagen var
det inte förbjudet att gifta sig med en
hednisk kvinna, endast med en
kananeisk. Till slut hade emellertid
Salomo ett helt harem av hedniska
hustrur, som vände hans hjärta till
andra gudar, något som återverkade på
hela folkets liv. Gudsfruktan försvann,
hedendom och omoral tilltog. Därtill
korn att Salomos luxuösa liv pålade
folket tunga ekonomiska bördor.
Slutet på denna utveckling blev rikets
delning. Se: Salomo.
Delningen ägde rum under Salomos
son Rehabeam. Tio av stammarna
avföll och bildade ett eget rike, Israel
(även kallat Tiostamsriket och Nordriket), med J erobeam som sin förste
konung. Endast Juda och Benjamins
stammar höll fast vid Davids hus; de
bildade Juda rike (även kallat Tvåstamsriket och Sydriket).
Konungaböckerna berättar om de
två rikenas historia parallellt. Israels
rikes historia skildras dock utförligast.
Israel ~önk djupare än Juda. Jerobeam I upprättade två religiösa centra i
landet, Dan i norr och Betel i söder.
En högtid motsvarande lövhyddohögtiden infördes, och ett nytt
prästerskap ersatte det levitiska, vilket
i stort sett höll fast vid Sydriket. Med
denna religiösa nyordning ville man
förhindra, att Nordrikets folk genom
att fara till Jerusalems tempel för att
tillbedja blev religiöst beroende av och
knutet till Juda. Konungen lät göra två
guldkalvar , av vilka den ena placerades
i Dan, den andra i Betel. Detta bidrog
till att folket förleddes till hednisk
gudsdyrkan_
Ingen av de senare konungarna
förmådde bryta med dyrkan av
guldkalvarna. Den hade blivit en
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Konungar i Israel och Juda, kap.3; 8:16-17:41
Israel:
Joram, Jehu, Joahas, Joas, Jerobeam II, Sakarja, Sallum,
Menahem, Pekaja, Peka (alla ogudaktiga)
Juda:
Joram, Ahasja, Atalja (enda regerande drottning), Joas,
Amasja, Asarja (Ussia), Jotam, Ahas (somliga gudfruktiga,
andra ogudaktiga)
Israels rikes undergång under den ogudaktige konungen
Hosea, folkets bortförande till Assyrien

III.

Juda som ett enda rike, kap.18-25
Religiös förnyelse under Hiskia, assyrisk belägring av
Jerusalem, kap. 18-20
Reaktion·under Manasse och Amon, kap.21
Religiös reformation under Josia, 22:1-23:30
Juda lydrike under Egypten och Babel; första deportationen
till Babel; konungar: Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia
(ogudaktiga),23:31-24:20
Juda rikes undergång; andra deportationen till Babel; flykten
till Egypten; Jojakins benådning, kap.25

Förutom den muntliga traditionen
har författaren öst ur flera skriftliga
källor. Han nämner själv några av dem:
Salomos
krönika
(1.Kon_ll:41),
Israels konungars krönika (omtalad 17
gånger, bl.a_ i 1.Kon.14:19; 2.Kon_
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nödvändig betingelse för landets självständighet i förhållande till Juda_
Under Ahab och hans drottning, den
feniciska prinsessan lsebel, fick dessutom den feniciska naturreligionen
med dyrkan av Baal och Astarte ett
starkare grepp över folket än någonsin_
Det var mot denna avgudadyrkan som
profeten Elia förde sin intensfva kamp,
vilken kulminerade i den kända scenen
på Karrnel.
Vid denna tid uppträdde även
profeten Mika, Jimlas son. Medan
Ahabs 400 hovprofeter uppmuntrade
honom att tillsammans med Judas
konung Josafat gå i krig mot
arameerna, förutsade Mika att kriget
skulle bli Ahabs olycka. Denna
profetia gick i uppfyllelse. Ahab föll i
striden, och hans son Ahasja efterföljde honom på Israels tron. Se:
Mika 3.
2.Konungaboken böljar mitt i
Ahasjas regeringstid. Här uppträder på
nytt profeten Elia. Ahasja, som blivit
sjuk, vill höra vad profeten har att säga
om hans framtid. Elia förkunnar, att
han skall dö, emedan han i stället för
att genast fråga Herren vänt sig till
Ekrons gud Baal-Sebub. Sedan kommer en skildring av Elias sista dag. Han
tar avsked av sin främste läljunge Elisa
och blir i en eldsvagn upptagen till
himmelen. Elisa tar upp Elias mantel
och får »en dubbel arvslott» av hans
ande.
Elisa fortsätter sin lärares gärning.
Han kommer till konungens hov i
Samaria, där han förkunnar, att den
rådande torkan skall upphöra följande
dag. Senare fmner vi honom i
Damaskus, där han förutsäger den
syriske konungen Ben-Hadads död och
Hasae1 som dennes 'efterträdare, och
allt ont som denne skall komma att
göra sitt folk. För övrigt omtalas
många av Elisas under, bland annat
hans uppväckande aven död och
helande av den arameiske konungens
härhövitsman Naaman. Se: Elisa.
Genom flera kapitel skildras förhållandena i de två rikena. Nordriket
(Israel) försvagades genom uppror,
sammansväIjningar och kungamord.
Avgudadyrkan florerade, och sederna
förföll. Under Nordrikets drygt 200åriga bestånd regerades landet av sju
dynastier med tillsammans 19 konungar, som alla vandrade i »Jerobeams,
Nebats sons, synder». Trots varningar
genom Herrens profeter - förutom
Elia och Elisa även Hosea, Amos, Joel,
Obadja och Jona - kunde folket inte
räddas. Det drabbades av Herrens dom_
Assyriens härskaror invaderade landet,
och efter tre års belägring av huvudstaden Samaria in togs staden av
Sargon, och rikets undergång var ett
faktum (år 722). Folket bortfördes
som fångar till Assyrien och andra
länder i öster. Från denna fångenskap
har de aldrig vänt tillbaka som ett
samlat folk, och de har c:fterhand
försvunnit ur historien.
Juda rike (Sydriket ) fick behålla sin
självständighet ännu 136 år, och här
satt hela 'tiden Davids dynasti vid
makten, i enlighet med Herrens löfte.
Sammanlagt hade Sydriket genom sin
ca 400-åriga historia endast 20 regenter.

Även i Juda trängde emellertid
hedendomen in, och flera av dess
konungar var ogudaktiga. Men dessa
konungar avlöstes av sådana som
fruktade Herren och försökte få bukt
med hedendomen. Av dem är det
särskilt två som utmärker sig: Hiskia
och Josia. Den förre gjorde sig särskilt
känd för sin innerliga hängivenhet åt
Gud. Han renade och iståndsatte
templet, som på nytt öppnades för
kultiskt bruk. Han avskaffade den
lagstridiga offertjänsten på höjderna
runt omkring i landet och samlade i
enlighet med Herrens lag allt gudstjänstliv i centralhe1gedomen i Jerusalem.
Under Hiskias regeringstid intogs
alla städer i Juda av den assyriske
konungen Sanherib, som krävde en
hög avgift för att lämna landet i fred.
Likväl kom han en tid därefter med en
stor här mot Jerusalem och uppeggade
folket mot Hiskia. Den modlöse
konungen tröstades emellertid av
profeten Jesaja, och landet räddades
på ett underbart sätt. Hiskias regeringstid räknas som den bästa sedan David
och Salomo. Se: Hiskia 1.
Hiskias son och efterföljare Manasse
var sin faders raka motsats. Under hans
55-åriga regering kom på nytt en tid av
religiöst förfall. Offerhöjderna byggdes
upp igen, och till och med i Herrens
hus uppsattes altaren åt hedniska
gudomar. Själv lät Manasse sin son »gå
genom eld»; han övade teckentyderi
och svartkonst och skaffade sig
andebesväljare och spåmän, allt i strid
med Moses lag. Efter en tid i
babylonisk fångenskap omvände han
sig till Herren och böljade rena landet
från allt avgudaväsen. Se: Manasse 3.
Den egentliga reformationen kom
dock först under Manasses sonson
Josia. Denne gick till radikal kamp
mot hedendomen i alla dess former,
både i Jerusalem och ute i landet, ja,
till och med i Betel och Samaria. I
templet fann man den förlorade boken
med Moses lag. Folket sammankallades, lagboken förelästes, och förbundet med Herren förnyades. Sedan
allt som hade med avgudakulterna att
göra hade avskaffats, höll man påskhögtid i enlighet med bestämmelserna i
lagboken. Se: Josia 1.
Efter J osias död visade det sig
emellertid snart, att hans reformation
inte hade gått på djupet i folket. Hans
tre söner, som i tur och ordning
efterföljde ,honom på tronen, gick inte
i sin faders fotspår, och folket sjönk
allt djupare i hedendom och omoral.
Även Juda rike gick nu sin undergång
till mötes. Först blev det lydrike under
Egypten, sedan under Babel. Den
senare babyloniske konungen N~bu
kadnessar intog Juda är 605 och
medförde till Babel en liten skara av
landets förnämsta unga män, däribland
Daniel och hans tre vänner. En allians
mellan Juda och Egypten ledde till att
Nebukadnessar kom tillbaka år S97.
Jerusalem intogs, och den första
egentliga deporteringen ägde rum.
8000 av landets rika män och
hantverkare fördes som fångar till
Babel. Bland dem befann sig prästen
och profeten Hesekiel. När Juda pä
nytt avföll frän Babel, kom Nebukad-

FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN
I.

Släktregister ffi_m., kap.l-IO
1.
2.
3.
4.

II.

Adams linje (folken), kap.l
Israels linje (det utvalda folket), kap.2-8
Efterexilska familjeöverhuvuden osv., 9:1-34
Sauls släktregister och hans död, 9:35-10:14

David, kap.11-21
1. David och Guds folk, kap.11-12
David konung över hela Israel, 11 :1-9
Hans hjältar och förnämsta stridsmän, 11 :1047
Trogna anhängare under flykttiden, kap.I2
2. David och Guds ark, kap.13-16
Arken till Obed-Edoms hus, kap.13
Davids seger över Blisteerna, kap.14
Arken till Davids stad, kap.lS
Folkets tacksägelsehögtid, kap.I6
3. David och Guds hus, kap.17-2I
Davids-förbundet, kap.17
Davids segrar och byte, makt och förvaltning,
kap.IS-20
Folkräkning, straffdom, altarbygge, kap.21

III.

Templet, kap_22-29
1.
2.
3.
4.

Davids förberedelser för tempelbygget, 22 :1-5
Salomos kallelse att bygga ett tempel, 22 :6-19
Leviter och präster, kap.23-24
Sångare, dörrvaktare och tillsyningsmän,
kap.2S-26
5. Stamhövdingar, Davids tillsyningsmän
och ämbetsmän, kap.27
6. Folkförsamling, planer för tempelbygget, kap.28
7. Gåvor till templet, Davids lovsång,
hans död, kap.29

nessar för tredje gången. Efter en
fruktansvärd belägringstid intogs Jerusalem. Staden förstördes och templet
brändes. Större delen av folket
bortfördes jämte tempelskatterna till
Babel (år 586).
Gedalja (se Gedalja'l) blev satt att
styra över den lilla rest av folket som
var kvar i Juda, men efter kort tid blev
han mördad. Då bröt folket upp och
drog till Egypten. Uppenbarligen
stannade några kvar, ty år 582 ägde en
tredje och sista deportation rum.
Se för övrigt: Israel (särskilt mom.
7-8).
Krönikeböckerna
I likhet med Samuelsböckerna och
Konungaböckerna utgjorde Krönikeböckerna ursprungligen en bok. Uppdelningen i två böcker härstammar
också i detta fall från Septuaginta.
Böckernas hebreiska namn är dilJre
hajjåmim, »dagarnas ord el. gärningar
(händelser»), dvs_ ungefår detsamma
som »journaleD) eller »annaleD). Beteckningen »Krönikeböckerna» har övertagits från Luthers bibelöversättning,
som i sin tur fått den från Hieronymus, upphovsmannen till den latinska kyrkobibeln Vulgata. I Septuaginta
kallas böckerna Paraleipbmena, »Utelämnande el. förbigångna ting» (se
nedan). I den hebreiska kanon har
Krönikeböckerna sin plats sist bland
Skrifterna (kli!ul]im), vilket kan tyda
på att de kommit med i kanon senare
än Esra- och Nehemjaböckerna, vilkas
händelser utspelade sig efter Krönikeböckernas. I Septuaginta och Vulgata
är Krönikeböckerna - liksom i vår
kyrkobibel - placerade bland de
historiska böckerna.
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Krönikeböckerna innehåller stora
avsnitt, som är mer eller mindre
identiska med delar av Samue1s- och
Konungaböckerna. Somliga har på
grund härav dragit slutsatsen, att
Krönikeböckerna har använt de andra
böckerna som källa, men det förhåller
sig snarare så, att alla tre historieverken delvis har öst ur samma källor.
För övrigt innehåller Krönikeböckerna
en lång rad upplysningar och redogörelser, som inte fmns med i de två
andra verken. Detta gäller speciellt
Davids förberedelser för tempelbygget,
hans organisering av prästernas, leviternas och tempelsångarnas avdelningar
och uppgifter, Davids sista folkförsamling, hans och hövdingarnas gåvor till
templet samt Davids lovsång och bön i
samband därmed (1.Krön.29:1O ff.),
ett av G. T.s teologiska och kultiska
kärnställen.
Å andra sidan berör Krönikeböckerna Israels (Nordrikets) historia
endast i förbigående. Vidare utelänmas
i I.Krönikebokens breda skildring av
David flera händelser, som utförligt
behandlas i Samuels- och Konungaböckerna, t_ex. Davids liv som
flykting, hans regering i Hebron, hans
klagosång över Saul och Jonatan, hans
fall och Absaloms uppror. Septuagintas namn på Krönikeböckerna (se
ovan) har antagligen samband med
dessa utelämnade eller förbibångna
avsnitt.
Vissa ting ger Krönikeböckerna en
särprägel i jämförelse med Samuelsoch Konungaböckerna. Iögonenfallande är, att en stor del av Krönikeböckerna upptas av släktregister, som
sträcker sig från Adam till ca år 400
f.Kr., alltså flera släktled efter den
babyloniska fångenskapen. Syftet med

dessa släkttavlor är uppenbarligen att
visa, hur de dåvarande släkterna hade
sina rötter långt tillbaka i den heliga
historien och sålunda var rättå grenar
på gudsfolkets stora stamträd.
Medan Nordrikets historia nästan
helt förbigås - dess inbyggare hade ju
också bortförts och i stort sett
försvunnit för flera hundra år sedan 
behandlas Sydrikets historia mycket
ingående. Särskilt dröjer författaren
vid de gudfruktiga konungarnas,
främst Josafats, Hiskias och Josias, liv
och insats.
I högre grad än vad fallet är i
Samuels- och Konungaböckerna kom
menterar och värderar Krönike
böckernas författare de händelser, som
omtalas. All historieskrivning vill
förmedla både fakta och tolkning av
fakta. Den bibliska historieskrivningen
ger Guds syn på folkens och särskilt
Israels, det utvalda folkets, historia.
Biblisk historia är uppenbarelse- och
frälsningshistoria_ I Krönikeböckerna
ges därför gudomligt inspirerad under
visning och förmaning i anslutning till
de olika händelser, som skildras, se
t.ex. l.Krön.l0:13 f.; 2.Krön.12:2,12;
13:18; 17:3 f.; 21:10; 24:22; 33:12;
36:13. Författaren ställer alla händel
ser under en religiös synvinkeL Mycket
starkt understryker han Guds direkta
ingripande i historien, och han visar,
hur ogudaktighet och trolöshet får sitt
straff, medan ett liv i gudsfruktan
belönas och välsignas av Herren.
Författaren vill på detta sätt visa de
återvändande judarna, att fången
skapen i Babel var en straffdom från
Gud, en fullmogen frukt av flera

släktleds avfall från Herren. Eftersom
Herren är en helig Gud, måste straffet
komma. Himmelens Gud är historiens
Herre. Nu har folket ödmjukat sig och
har därför fått återvända till sitt land.
Om det vill vandra lydigt på Herrens
vägar, skall Guds välsignelse följa det.

ESRA
I.

l.
2.
3.
4.
5.

Ett annat kännetecken hos Kröni
keböckerna är deras ingående behand
ling av det som hör templet och
gudstjänsten till. Under Davids
dynastin hade folkets liv varit som en
ellips med två centra: tronen och
templet. Nu var tronen borta, endast
templet stod kvar, och det måste nu
vara den mittpunkt, som folket
samlade sig omkring. Det måste ske en
helhjärtad överlåtelse åt Herren och
hans sak. Utan att folket i tro och
lydnad tjänade och tillbad honom,
kunde det icke bestå. »Herrens hus» är
ett av huvudorden i Krönikeböckerna.
Enbart i Salomos historia, 2.Krön.I-9,
förekommer det omkring 50 gånger.
Och även där templet icke är speciellt
omtalat, läggs vikten ofta på den
gudsdyrkan, som det representerar.
Arkens flyttning till Jerusalem skildras
utförligt, prästernas och leviternas
uppgifter och plikter beskrivs ingåen
de, liksom sångarnas och musikanter
nas indelning och tjänst.

II.

Att de gudfruktiga konungarna
ägnas en särskilt ingående behandling i
samband med Juda rikes historia,
2.Krön.l0-36, har också att göra med
författarens religiösa avsikt. Det är
t.ex. betecknande, att Hiskias reforma
tion, som i Konungaböckerna beskrivs
i en enda vers (2.Kon_18:4), i

Salomos regering, kap.I-9

Juda rikes historia, kap.l0-36
l.
2.
3.
4.5.

6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.

Esras avresa, Artasastas skrivelse, kap.7
De som återvände med Esra, kap.8
Folkets synd och Esras sorg, kap.9
Folkets ånger och dess konsekvenser, kap.10

Krönikeböckerna ägnas tre kapitel
(2.Krön.29-31 ).
Som framgår av ovanstående, måste
Krönikeböckerna ha avfattats efter
den babyloniska fångenskapen. De
slutar för övrigt med perserkonungen
Kores' (Kyros') edikt är 538 f.Kr.,
vilket gav judarna löfte att återvända
till sitt land. Den judiska traditionen
hävdar, att den skriftlärde prästen Esra
(Esrabokens huvudperson) är Krönike
böckernas författare. Detta kan dock
icke med säkerhet fastslås. Under alla
omständigheter måste verket ha skri
vits eller samlats aven som stod präst
och levittjänsten nära.
Krönikeböckerna uppger en mängd
olika källor, som gett upplysningar
frän olika epoker i Israels historia. Se
Lex. l.Krön.27:24; 29:29; 2.Krön_
9:29;12:15; 13:22; 16:11; 20:34;
24:27; 26:22; 27:7; 33:18 f. Här
omnämns konungakrönikor från såväl
J uda som Israel. De flesta krönikor
och uppteckningar, som det hänvisas
till, är författade av profeter (t.ex.
Samuel, Natan, Gad och Iddo), som
har upptecknat de viktigaste händelser
na i sin samtid. Dessa krönikor har
antagligen förvarats i profetiska kret
sar. Under och efter den babyloniska
fångenskapen har inom vissa delar av
folket uppstått ett ökat intresse för
den heliga historien. Man har tagit
fram de gamla urkunderna och
granskat dem, och Krönikeböckernas
författare har samlat dem till en helhet
och satt sin personliga prägel på
verket. Att Krönikeböckerna har
kommit till på detta sätt, bekräftar att
vi här befmner oss på trygg historisk
grund. Bokens källor består av ögon
vittnens berättelser från sin samtid.
Under den helige Andes ledning och
inspiration har materialet nedtecknats
och därigenom bevarats i den heliga
Skrift också för senare släkten_
Se även: Israel (mom.6-8), David,
Salomo, Krönika, Släktregister.

l. Folkförsamling i Gibeon, gudsuppenbarelse,
Salomos bön om vishet, Salomos rikedom, kap.l
2. Förberedelser för tempelbygget, kap.2
3. Templets storlek, inredning och föremål,
kap.3-4
4. Arkens placering i templet, kap.5
5. Salomos tal och bön, kap.6
6. Invigning, högtid, ny gudsuppenbarelse, kap.?
? Salomos arbetsfolk, offertjänst,
flotta m.m., kap.8
8. Salomos ryktbarhet och rikedom, hans död, kap.9

II.

Kores' påbud, judarnas förberedelser, kap.1
De som återvände med Serubbabel, kap.2
Brännoffersaltaret, templets grundläggning, kap.3
Tempelbygget förhindrat, kap.4
Tempelbyggets fortsättning och fullbordan, kap_5-6

Återkomsten under Esra, kap.7-1O
l.
2.
3.
4.

ANDRA KRÖNIKEBOKEN
I.

Återkomsten under Serubbabel, kap.I-6

Rehabearn, de tio stammarnas avfall, kap.lO-l2
Abia (ogudaktig), kap.l3
Asa (gudfruktig);första reformationen, kap.14-l5
Asas avfall, Hananis profetia, kap.16
Josafat (gudfruktig); andra reformationen;
förbund med Israel, protest från profeterna
Jehu och Elieser, kap.l?-20
Joram (ogudaktig), tillrättavisad av
profeten Elia, kap.2l
Ahasja och Atalja (ogudaktiga), kap.22
Joas (gudfruktig), hans avfall, kap.23-24
Amasja, början god men slutet dåligt, kap.25
Vssm (gudfruktig), hans högmod, kap.26
Jotam (gudfruktig), kap.27
Ahas, tilltagande ogudaktighet, kap.2S
HisIda (gudfruktig); tredje reformationen;
stöd av profeten Jesaja, kap.29-32
Manasse (ogudaktig), hans omvändelse;
Amon (ogudaktig), kap.33
Josia (gudfruktig); fjärde reformationen, kap.34-35
Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia (alla ogudaktiga);
folkets bortförande till Babel, kap.36

Esra
Esras bok behandlar - liksom den
efterföljande Nehemjas bok - judafol
kets historia under tiden närmast efter
den babyloniska fångenskapen. I den
hebreiska bibeln utgjorde Esra- och
Nehemjaböckerna ursprungligen en
enda bok, kallad »Esras bolo>. År 1448
genomfördes uppdelningen även i den
hebreiska bibeln. I den hebreiska
kanon är dessa böcker placerade bland
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Skrifterna (k~!ul>im), före Krönike
böckerna.
Esras och Nehemjas böcker ger
ingen sammarJhängande historisk fram
ställning pä samma sätt som Konunga
och Krönikeböckerna. De behandlar
huvudsakligen särskilt betydelsefulla
händelser_ Tillsammans täcker de en
tidrymd av drygt 100 år (538-433
f.Kr.). Den tid, som ligger mellan de
två böckerna, omfattar endast ca 13
år.
Esras bok är en direkt fortsättning
av Krönikeböckerna, vilka slutar med
ett omnämnande av Kores' (Kyros')
dekret om judarnas återvändande till
sitt land. Esras bok börjar med samma
dekret, vilket här citeras något utför
ligare. Några forskare har därför
hävdat, att det är samme person som
står bakom Krönikeböckerna och
Esras bok, eventuellt även Nehemjas
bok. Härom kan intet sägas med
säkerhet, även om också andra ting
skulle kunna peka i samma riktning.
En del av Esras bok (kap.8-9), är
skriven i jag- eller vi-form. Denna
måste ha nedtecknats av Esra själv.
Vidare lägger man märke till att vissa
avsnitt (4:8-6:18 och 7:12-26) är
skrivna på arameiska (se d.o_). Det rör
sig här till stor del om offentliga
skrivelser, vilka i den tidens väst
asiatiska stater vanligen avfattades på
arameiska. De återgivna skrivelserna är
sannolikt kopior av originalen. Tiden
för Esrabokens avfattning kan icke
med säkerhet fastslås. Några har
föreslagit 430-400 LKr.
Esraboken kan lämpligen indelas i
två huvuddelar. Den första handlar om
judarnas återkomst från Babel under
ledning av Serubbabel och Josua (el.
Jesua). Serubbabel blev ståthållare i
J uda, och J osua var överstepräst
(Hagg_l:l; 2:3). .Se: Serubbabell,
Jesua 3.
Kores lät utfärda sitt dekret om
judarnas hemfärd på sommaren 538,
sedan han hade erövrat BabeL Han
hade blivit ålagd av Herren, himmelens
Gud, att bygga ett hus åt honom i
Jerusalem. Detta skulle ske genom
Herrens eget folk, som nu fick
tillåtelse att resa hem och som därtill
fick föra med sig de tusentals
tempelkärl som Nebukadnessar hade
låtit föra till Babel efter Jerusalems
erövring år 586. Profeterna Jesajas och
J eremias förutsägelser gick nu i
uppfyllelse, Jes.44:28 fL; Jer.25:1l fL;
29:10 ff. Huvudmännen för de släkter,

som på detta sätt kom till Jerusalem,
uppräknas i Esraboken. Tillsammans
med tjänstefolket var det en skara på
omkring 50.000 personer. Det måste
alltså ha varit endast en liten del av
judafolket som utnyttjade den kung·
liga tillåtelsen att återvända till
hemlandet. De allra flesta valde att bo
kvar i det främmande landet med de
relativt goda levnadsvillkor, som de
åtnjöt där. De som valde att vända
hem, var sannolikt den mest gudfrukti·
ga delen av folket. Inte minst tanken
på templets återuppbyggnad och gudstjänsten där var för dem ett inspirerande motiv.
Det första, som de hemvändande
företog sig, var att bygga ett brännoffersaltare, som fick sin plats, där det
förra hade stått. Därnäst fuade man
lövhyddohögtiden och lade grunden
till det nya templet med glädje och
lovsäng. Arbetet mötte emellertid
motstånd från samariternas sida, då
judarna måste avslå deras erbjudande
om bistånd i tempelbygget på grund av
deras hedniskt påverkade gudsdyrkan.
Samariterna lyckades utverka ett kungligt förbud mot att fortsätta bygget.
I Esra 4:6 nämns en inte närmare
specificerad anklagelseskrift, som avsändes under Ahasveros' regering (se
Ahasveros l), och i 4:7-23 återges en
skrivelse till Artasasta (se d.o.) samt
dennes svar, som gick ut på att
Jerusalems återuppbyggnad skulle förhindras (denna svarsskrivelse anlände
förmodligen inte förrän efter det att
murarna redan hade uppförts). Detta
hör alltså hemma i den tid, som
Nehemjas bok behandlar.
IDarejaves I.s (se Darejaves l)
andra regeringsår (520 f.Kr.) återupptogs tempelbygget med kunglig tillåtelse och på stark tillskyndan av
profeterna Haggai och Sakarja. I
Darejaves' sjätte regeringsår (516) stod
templet färdigt, 70 år efter det förra
templets förstöring. Man höll en
invigningshögtid, prästerna och leviterna insattes efter sina avdelningar för
att förrätta tempeltjänsten enligt
föreskrifterna i Moses lag. Senare
fuades påskhögtiden och det osyrade
brödets högtid »med glädje».
I Esrabokens andra huvuddel har
skildringen hunnit några år framåt i
tiden, till den persiske konungen
Artasasta (Artaxerxes) I.s sjunde regeringsår (458). Först nu kommer Esra
in i bilden. Hans släktregister visar, att
han hade översteprästerlig härstamning, i det att han var ättling till
Seraja, som var överstepräst, när
Jerusalem erövrades av Nebukadnessar.
Släktregistret förs för övrigt ända
tillbaka till Aron, jfr l.Krön.6:1-14.
Esra var särskilt känd för sin kunnighet
i Moselagen. Artasasta kallar honom
»den i himmelens Guds lag lärde»,
Esr.7:12. Esra räknas som den förste
och den främste i judafolkets långa rad
av skriftlärde. Se: Skriftlärd.
I Esr.7:11-26 återges den skrivelse,
som Artasasta gav Esra. I skrivelsen
tillförsäkras Esra all möjlig hjälp i form
av gåvor till tempeltjänsten, skattefrihet för dem som tjänstgör i templet
osv. (»på andra sidan floden» i v.2!
betyder: väster om Eufrat). Esra får
tillstånd att tillsätta domare och

lagkloka till att döma folket efter
Guds lag. Judarna fick alltså nu ett
självständigt rättsväsen jämte den fria
religionsutövningen. Artasasta, som
tidigare varit avogt stämd mot judarna,
hade nu slagit om helt, jfr 7:27 f.
Detta kan ha skett under påverkan av
Esra, som enligt vad somliga antar,
innehade en tjänst vid konungens hov
som statssekreterare för judiska ärenden.
Den skara som följde Esra, uppräknas efter sina släkter. Hela antalet
var omkring 2000. Esra avstod från
militär eskort på fården. Han och de
som var med honom, satte sin lit till
Herren, som även höll sin hand över
dem, så att de kom lyckligt fram till
Jerusalem. Här överlämnades det
medförda silvret och guldet, och de
hemkomna offrade brännoffer till sin
Gud.
Under sin inspektion av de religiösa
och sociala förhållandena i J uda och
Jerusalem kom Esra underfund med
att många av de judar, som hade
återvänt med Serubbabel, hade ingått
äktenskap med hedniska kvinnor.
Detta väckte djup sorg hos honom,
och i innerlig bön klagade han inför
Herren över folkets otrohet. Hela
folket sammankallades till Jerusalem,
och efter Esras manande tal utsåg man
honom och några familjeöverhuvuden
att undersöka vilka som hade äktat
främmande kvinnor. De som så gjort,
skulle bryta sin förbindelse med sina
hedniska hustrur. Esraboken slutar
med en förteckning över präster,
leviter och andra män, som hade tagit
främmande kvinnor till äkta.
Se för övrigt: Esra I, Israel (mom.
9).

NEHEMJA
I.

Jerusalems återuppbyggnad, kap. I-7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Nehemjas bön för Jerusalem, kap.1
Hans avresa och ankomst till Jerusalem, kap.2
Påbörjande av återuppbyggnadsarbetet, kap.3
Svårigheter och motstånd, 4:1-6:14
Arbetets avslutning, 6:15-19
Jerusalems bevakning; de med
Serubbabel återkomna, kap.7

Religiös reformation, kap.8-13
1. Föreläsning ur lagen, firande av
lÖVhyddohögtiden, kap.8
2. Faste-, bot- och bönedag, kap.9
3. Förnyelse av förbundet med Herren, kap.lO
4. Jerusalems och övriga orters befolkning, kap.11
5. Präster och leviter; m urens invigning;
tillsyningsmän, kap.12
6. Israels religiösa rening, kap.13

Esras bok, skriven vid denna tid, eller
är Jadduas namn, eventuellt även
Jonatans och Jojadas (v. Il}, senare
tillägg (översteprästen EljaSlb levde på
Nehernjas tid och omtalas även eljest i
boken).
Bakgrunden till Nehemjas bok är
förhällandena i Jerusalem omkring 90
år efter det att de första judarna hade
återvänt hem från Babel. Stadens
gamla murar, som hade blivit nedrivna
av Nebukadnessar år 586, låg ännu i
ruiner, och portarna var uppbrända.
Detta gjorde ställningen otrygg för
invånarna, som ofta anfölls av rövarhorder från beduinstammar och andra
omgivande folkgrupper. Nehernja fick
besked om tillståndet i Jerusalem
genom sin broder Hanani, som tillsammans med några andra män hade
kommit från Juda till den persiske
konungens vinterresidens i Susan, där
Nehemja befann sig i egenskap av
munskänk hos konung Artasasta (Artaxerxes) I. Nehemja berättar själv om
sin reaktion i Neh.1 :4-11. En dag i
konungens tjugonde regeringsår (445)
lyckades Nehemja utverka kunglig
fullmakt att resa till Jerusalem för att
återuppbygga stadens murar.

Nehemja
Nehemjas bok är intimt förbunden
med Esras bok. Som nämnts i
omtalandet av denna, utgjorde dessa
två böcker endast en bok i de gamla
hebreiska biblarna. I den hebreiska
kanon är de båda placerade i tredje
och sista avdelningen (ke!u~im, Skrifterna). Tillsammans omfattar Nehemjas och Esras böcker en tid på drygt
100 år (539433), mellan dem ligger
endast omkring 13 år.
I Nehemjabokens första huvuddel,
kap.I-7, som behandlar återuppbyggandet av Jerusalems murar, är
Nehemja huvudpersonen. I den andra
delen, kap.8-13, som handlar om det
religiösa livets reformation, är Esra den
centrala gestalten, bortsett från de
allra sista kapitlen, där Nehemja
återkommer.
De avsnitt, där Nehemja är huvudperson, är skrivna i jag-form och bör
därför tillskrivas Nehemja själv. Annars
är det en öppen fråga, vem som är hela
bokens författare. Somliga kommentatorer hävdar, att en och samma person
står bakom både Krönikeböckerna och
Esra- och Nehemjaböckerna. Om
Nehemjabokens avfattningstid kan ej
heller något sägas med bestämdhet. I
Neh.12 finns bl.a. en förteckning över
överstepräster, vilken går ända fram till
Jaddua (v. II ,22}, som var överstepräst
på Alexander den stores tid (ca 330
f.Kr.). Antingen är Nehemjas bok, och
eventuellt även Krönikeböckerna och

Under militär bevakning och med
anbefallningsbrev till de olika ståthållarna väster om Eufrat och till
UppsyningSInannen över den kungliga
skogsparken drog Nehemja åstad på sin
farofyllda färd, ledsagad aven skara
hemvändande judar. Efter sin ankomst
till Jerusalem inspekterade Nehemja
nattetid stadens murar. Han invigde
judarnas ledande män i sin plan och
lyckades få i gång återuppbyggnadsarbetet. De som deltog, indelades i
avdelningar, och varje avdelning fick
ansvaret för en bestämd del av
murarna. De olika arbetslagen och
deras ledare uppräknas.
Inom kort stötte arbetet på förbittrat motstånd, representerat av
Sanballat, persernas ståthällare i Samarien, Tobia, en ammonit i ledande
ställning, och Gesem, en framstående
arab. Med lock och pock försökte de
lägga hinder i vägen för Nehemja, men
allt var förgäves. Också från sina egna
mötte Nehemja motstånd. De fattiga
bland judarna klagade över att deras
2S

rika landsmän utsög dem. Ä ven detta
lyckades Nehemja avhjälpa. I en stor
folkförsamling lovade de rika att ge de
fattiga deras egendom tillbaka och
efterskänka räntorna på deras lån.
Nehernja framlade alla svårigheter i
bön till Gud, varigenom han fick nytt
mod och ny kraft till sin stora gärning.
För att avvärja motståndet mot arbetet
lät Nehemja ena hälften av arbetsfolket fungera som vaktposter, fullt
beväpnade, medan de övriga bokstavligen arbetade med mursleven i den
ena handen och svärdet i den andra.
Efter 52 dagar var murarna återuppbyggda, och man satte dörrar i
portarna och utnämnde dörrvaktare.
De hemkomnas släktregister refereras.
I tiden hör skrivelserna i Esr.4:7-23
hemma i detta sammanhang, se under
Esras bok.
I Nehemjabokens andra huvuddel
skildras det reformationsarbete, särskilt på det religiösa området, som nu
påbörjades. Här kommer Esra in i
bilden, sedan det länge har härskat
tystnad omkring hans person, möjligen
på grund av att han befann sig i Babel.
Denna del börjar med skildringar av
hur folket samlades till nyårsfest (det
borgerliga årets första dag, början av
det religiösa årets sjunde månad) och
lövhyddohögtid och hur man därvid
föreläste ur »Moses lagbok» eller »Guds
lagbok», dvs. Moseböckerna, som
också utlades av Esra och leviterna.
Sedan hölls i samma månad en faste-,
bot- och bönedag med ny uppläsning
ur lagen, bön och syndabekännelse.
Folket förnyade sitt förbund med
Herren. Denna förbundsbekräftelse har
kallats Nehemja-förbundet. Namnen
på dem som undertecknade detta
uppräknas, och det ges en redogörelse
för de förpliktelser, som folket iklädde
sig angående sabbatsfuandet, tempeltjänsten m.m.
Sedan murarna blivit restaurerade,
kunde judarna tryggt bosätta sig i
Jerusalem. Man vidtog vissa åtgärder
för att öka stadens invånarantal. Sedan
hölls själva invigningen av murarna
med lovsångskörer och högtidsprocessioner . TillsyningSInän för prästernas
och leviternas förrådskamrar tillsattes,
och alla hedningar avskildes från den
judiska menigheten.

Under den tid, som sedan följde,
var Nehemja icke i Jerusalem, Neh.
13:6. Redan samma år som han hade
avrest till J uda, hade han blivit
utnämnd till landets ståthållare, 5:14,
och nu hade han, efter 12 år i denna
tjänst, kommit tillbaka till den
persiske konungen, i dennes 32. regeringsår (433). Men >>efter någon tid»,
antagligen ca ett år, bad han konungen
att på nytt få resa till Jerusalem,
13:6 f.
Vid återkomsten till Jerusalem fick
Nehemja klart för sig, att folket på
nytt hade glidit utför. Flera hade tagit
fränunande hustrur, tiondet hade blivit
försummat osv. Men Nehemja företog
en kraftig upprensning. Den ammonitiske fursten Tobia, åt vilken översteprästen Eljasib hade inrett en kammare
i förgårdarna till templet, måste fmna
sig i att få sitt bohag avlägsnat
därifrån. Alla främlingar blev än en
gång avskilda från folket, leviterna fick
på nytt sitt tionde, tillsyningsmän
insattes åter över templets förrådskamrar, allt arbete på sabbaten
förbjöds, äktenskap med hedniska
kvinnor upplöstes, och präster och
leviter erinrades om sina plikter och
uppgifter.
Se för övrigt: Nehemja 1, Esra 1,
Israel (mom. 9)_
Ester
Esters bok är - enligt den i våra
bibelutgåvor gängse ordningen - den
sista av de tolv historiska böckerna. I
den hebreiska kanon har Esters bok sin
plats bland Skrifterna (ke!ulJim), där
den utgör den femte och sista av de
s.k. megillo!, »festrullarna» (se vidare
under Höga Visan).
Medan Esra- och Nehemjaböckerna
skildrar förhållandena bland de hemvändande judarna efter fångenskapen i
Babel, handlar Esters bok om de judar
som bodde kvar i fränunande land,
kringspridda bland hednafolken. De
händelser, som boken beskriver, ägde
rum på den persiske konungen Ahasveros' tid. Han är densanune som
världshistoriens Xerxes I (486-465
f.Kr.). Tidsmässigt kommer alltså
Esters bok före Nehemjas bok.
Esters bok grupperar sig omkring
tre kungliga gästabud (kap.l,S och 7)
samt judarnas purimsfest (kap.9). Den
börjar med skildringen av ett gästabud,
som Ahasveros lät hålla i Susan, Elams
gamla huvudstad, perserkonungens
vinterresidens. Det hölls i Ahasveros'
tredje regeringsår, och gäster var alla
rikets förnämste män från dess 127
hövdingdömen_ Detta stämmer med
den grekiske historieskrivaren Herodotos' uppteckningar, enligt vilka det i
Xerxes I.s tredje regeringsår hölls en
stor församling av persiska furstar i
Susan för att planera en expedition till
Grekland. Xerxes' föregångare, Darejaves (Darius) I Hystaspes, hade
utvidgat det persiska rikets gränser
ända till Indien, och Xerxes själv hade
kort tid efter sin tronbestigning
erövrat Etiopien och Egypten. Hans
plan var nu att vända sig mot nordväst
och inta Grekland. Detta misslyckades
emellertid, och han led ett förkrossande nederlag i slaget vid Salamis år 480
f.Kr_

kastat »PUD>, lott, om lämpligaste
datum för judarnas utplånande. Vid
purimsfesten, som sedan dess firats
som en stor judisk glädjehögtid, läser
man ur Esters bok. Se även: Purim.
Vid ett flyktigt betraktande kan det
se ut som om Esters bok inte hade
någon klart religiös prägel. Några har
sålunda lagt stor vikt vid att Guds
namn icke uttryckligen nämns i boken.
Detta avspeglar emellertid de svåra
förhållanden, som ofta kännetecknade
judarnas tillvaro i främmande land.
Många av dem höll fast vid sin tro på
Gud och vid hans lag men vågade inte
träda fram med en öppen bekännelse
av fruktan för repressalier. - Det
heliga gudsnamnet JHWH (se: Herren)
finns emellertid dolt i den hebreiska
grundtexten på fyra ställen. Begynnelsebokstäverna av fyra hebreiska ord i
Est.! :20 (lästa från vänster till höger)
och i 5:4 (lästa från höger till vänster)
samt slutbokstäverna av fyra hebreiska
ord i 5:13 (lästa från vänster till höger)
och i 7:7 (lästa från höger till vänster)
ger kombinationen JHWH.
Tron på Israels Gud är den
självklara bakgrunden till Esters bok.
Herren bevarar sitt folk även i
landsflykten, när själva gudsfolkets
existens hotas. Just för en sådan
situation och tid som denna har Ester
fått konungslig värdighet, Est.4:l4,
klart underförstått: genom Herrens
försyn. Om hon sviker, skall Israel få
hjälp från något annat håll, återigen
klart underförstått: Herren skall fmna
villiga redskap. I nationens ödestimma
samlas alla judar i Susan till en tre
dagars fasta, alltså på det sätt som
profeterna lärt Israel att möta en dylik
situation Ofr Joel 1:13 f.; 2:12 ff.).
Bokens budskap - även om det inte
direkt utsägs - är, att Israels Gud leder
historiens gång. Genom sitt fördolda
men mäktiga ingripande räddar han
sitt förskingrade folk från död och
undergång. Vad boken berättar är helig
historia och därför helig skrift. Den
förmedlar frälsningshistoriska aspekter. Agagiten (den amalekitiske konungaättlingen) Harnans anslag mot
det utvalda folket är i själva verket ett
Satans angrepp mot den frälsningsplan,
som Herren vill genomföra genom
detta folk, jfr 2.Mos.17:8 ff.; S.Mos.
25:17 ff.; l.Sam.lS. Se: Amalekiter.
Den som är judarnas, egendomsfolkets,
ovän, är därför också Guds ovän, jfr

Herodotos skriver vidare, att Xerxes
nu hämtade tröst hos sitt harem. Detta
står i samklang med det som i
fortsättningen berättas i Esters bok.
Under gästabudet i Ahasveros' tredje
regeringsår förkastade han sin drottning, Vasti, emedan hon hade trotsat
hans önskan om att låta gästerna
beundra hennes skönhet och prakt. I
sitt sjunde regeringsår beslöt han att
skaffa sig en ny drottning. Bland alla
sköna jungfrur, som för detta ändamål
hade samlats i hans harem, föll valet på
judeflickan Hadassa, även kallad Ester,
som emellertid för konungen inte
vågade yppa något om sitt folk och sin
släkt. Emedan Ester var föräldralös,
hade hon uppfostrats av sin morbroder
Mordokai, av Benjamins stam_ En av
hans stamfäder, troligen hans farfader,
hade bortförts till Babel tillsammans
med konung Jojakin (Jekonja) år 597.
Härifrån hade hans släkt flyttat till
Susan.
När Mordokai vägrade att böja knä
för agagiten Haman, som hade upphöjts till den främsta platsen bland
Ahasveros' furstar, uppfylldes denne
med vrede. Genom dramatiska händelser blev Mordokai räddad från Hamans
onda anslag och upphöjd till förste
minister efter Haman, sedan konungen
hade fått vetskap om att Mordokai
hade räddat hans liv genom att avslöja
en sammansvärjning.
Innan Haman avsattes och avrättades, hade han emellertid hos konungen
lyckats utverka, att man skulle påbörja
en förföljelse mot judarna. På den
trettonde dagen i den tolfte månaden,
Adar, skulle alla rikets judar dödas och
utrotas och deras ägodelar plundras.
I Esters bok skildras vidare Esters
och Mordokais bemödanden för att
rädda sitt folk från undergången. Den
kungliga förordningen om judarnas
utplånande kunde icke återtagas,
eftersom den hade utfärdats efter
»Persiens och Mediens oryggliga lagaD>.
Men drottning Ester lyckades genom
sitt modiga uppträdande utverka, att
Ahasveros lät utfärda en ny förordning, som hade till syfte att neutralisera den första: judarna fick tillåtelse
att sluta sig samman till väpnat försvar.
Ett stort antal av deras fiender miste
livet i dessa strider i månaden Adar.
Till minne av denna befrielse
instiftade Mordokai en fest, som
kallades »purim», emedan Haman hade

ESTER
I.

En annalkande kris, kap.l-S
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Ahasveros' gästabud, Vastis avsättning, kap.1
Ester blir drottning, kap.2
Hamans upphöjelse, hans anslag mot judarna, kap.3
Mordokais vädjan till Ester, kap.4
Esters första gästabud, hennes framgång, kap.5

Krisens övervinnande, kap.6-1O
1. Mordokais upphöjelse, kap.6
2. Esters andra gästabud, Hamans undergång, kap.?
3. Mordokais vidare upphöjelse, judarnas
tillåtelse att försvara sig, kap.8
4. Judarnas hämnd, purimsfesten, kap.9
5. Mordokais makt och storhet, kap.IO
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Sak.2 :6-9 (Israel är Herrens ögonsten,
v.8). - Boken har varit judarna till
ovärderlig tröst och hjälp under deras
tusenåriga förskingring bland folken.
Det religiösa värdet av Esters bok
understryks även av den omständigheten, att dess dramatiska händelser
påbörjades som en följd av Mordokais
gudahängivna hållning. Som en rätttrogen israelit kunde han icke svika sin
religiösa övertygelse och ägna den
persiske konungens närmaste man en
tillbedjan, som endast tillkommer
Gud. Här visade Mordokai samma
inställning som Daniel och hans
vänner, när de icke ville orena sig
genom att äta konungens mat eller
genom att tillbedja konungen och hans
bild. På samma sätt som Danie1sboken
skildrar, hur Israels Gud kom sina
tjänare till hjälp och förödmjukade
världsmakten, så berättar Esters bok
om Herrens ingripande till räddning
för sitt folk och till dorn över dess
fiender.
Esters bok är troligen skriven kort
tid efter de händelser den berättar om.
Dess syfte är att ge en historisk
skildring av de händelser, som utgör
bakgrunden till purimsfesten. Bokens
författare är okänd. Enligt Augustinus
är boken skriven av Esra, enligt
Clemens av Alexandria m.fl. är den
författad av Mordokai, jfr Est.9:20.
Som källmaterial har författaren bl.a.
använt de mediska och persiska
konungarnas krönika, där de viktigaste
händelserna var upptecknade (se 2:23;
6:1 och särskilt 10:2), samt de
offentliga skrivelser, som utsändes
angående judeförföljelsen och purimsfesten (se 4:8 och 9:20-32).
Se även i ordboksavd.: Ester,
Ahasveros 1, Mordokai 2, Haman.
Job
Jobs bok har fått sin plats i vår bibel
som den första av de s.k. poetiska
böckerna. Den är alltså inte utformad
som en historisk berättelse utan som
ett drama i poetisk form. I den
hebreiska bibeln har Jobs bok sin plats
bland Skrifterna (ke!ulJim), den tredje
och sista huvudavdelningen i den
hebreiska kanon.
Det faktum att Jobs bok är ett
diktverk, har fått några att dra den
slutsatsen, att bokens handling och
personer är uppdiktade. En sådan
slutsats är emellertid förhastad och
felaktig. Det fmns ingenting som tyder
på att Job icke skulle ha existerat och
att det händelseförlopp, som boken
skildrar, skulle vara ohistoriskt. Tvärtom betraktar Bibelns författare J ob
som en historisk person. Profeten
Hesekiel nämner honom jämsides med
Noa och Daniel, Hes.14:l4-20, och
Jakob omtalar hans ståndaktighet i
lidandet som ett trosstärkande exempel, Jak. 5 :11.
J obsboken bär också självvittnesbörd om sin historicitet. Job hörde
hemma i landet Us, som enligt en
uppfattning omfattade Edom, enligt
en annan låg i landskapet Hauran
(Basan), öster om sjön Gennesaret.
Vidare omtalas Jobs vänners hemorter:
Elifas kom från Teman Ofr l.Mos.
36:11), Bildad från Sua Ofr l.Mos.

25:2), Sofar från Naama (jfr Jos.
15:41) och Elihu från Bus (jfr
1.Mos.22:21). Elihu omnämns som
Barakels son, av Rams släkt. Vidare
uppges namnen på de tre döttrar, som
Job fick efter sin upprättelse: Jemima,
Kesia och Keren-Happuk. Det fmns
således starka skäl för J obs och
J obsbokens historiska förankring.
, Det råder delade meningar om när
Job levde och när bokens handling
ägde rum. Atmosfliren är patriarkalisk.
J ob var präst' i sitt eget hus, som sed
var under patriarktiden, och lagen,
templet (tabernaklet) och gudstjänsten
omtalas icke. Rikedomen räknas i
mängden av boskap, kameler osv. Den
myntsort, som omtalas, kesita, Job
42:11, användes på patriarkernas tid
(jfr 1.Mos.33:19). Jobs osedvanligt
höga älder talar likaledes för att han
måste ha levat under patriarktiden.
Om bokens upphovsman och avfattningstid fmns det också olika uppfattningar. Talmud utpekar Mose som
bokens författare och förlägger den
därmed till ett tidigt stadium av Israels
historia. Andra hävdar, att bokens
konstnärliga, poetiska form tyder på
att den är skriven på Salomos tid, då
diktningen i Israel nådde högst. Andra
åter vill förlägga avfattningstiden till
efter den babyloniska fångenskapen. Förutom Mose har t.ex. följande
personer nänmts bland tänkbara författare till Jobsboken: Job själv, Elihu,
Salomo, Jesaja, Hiskia och Baruk.
Jobsbokens två första kapitel samt
,större delen av det sista kapitlet är
skrivna på prosa, resten i poetisk form.
Den första prosadelen utgör en prolog,
den sista en epilog.
Prologen presenterar Job och omtalar hans ostrafflighet och redlighet,
hans sociala ställning och stora
rikedom samt hans harmoniska familjeförhällanden. Därnäst ges en skildring från Guds tron. »Guds söneo>,
änglarna, och bland dem också Satan
(Åklagaren), träder fram inför Herren.
Satan drar Jobs gudsfruktan i tvivels-

mäl. Herren ger allt vad Job äger i
Åklagarens hand, för att Jobs gudsfruktan skall prövas. J ob blir hastigt
fråntagen hela sin egendom samt sina
söner och döttrar. Vid budet om alla
olyckor, som drabbat honom, faller
han ned i tillbedjan och lovprisning av
Herren. Vid ytterligare ett möte inför
Herren får Satan tillstånd att tillfoga
J ob svåra kroppsliga lidanden. Inte
heller nu anklagar Job sin Gud utan
häller fast vid sin tro på honom. Det
som hänt med Job utgör en bakgrund
till bokens huvudtema, som kan
formuleras så: hur kommer det sig, att
den rättfårdige, den gudfruktige, får
lida?
Tre av Jobs vänner kommer för att
trösta honom. Efter sju dygns tystnad,
påverkade av J obs obeskrivliga lidanden, och efter J obs första tal, där han
klagar över sin situation, börjar
vännerna sina tröstetal, som emellertid
snart formar sig till anklagelser. De är
bundna av den i gammaltestamentlig
tid vanliga synen, att allt vad sjukdom
och lidande heter är en följd av
personlig synd. Så är det enligt deras
mening även i Jobs fall. Ellfas grundar
sin syn på egna erfarenheter, Bildad på
fådernas, Sofar på antaganden. Job
reser sig till protest mot vännernas
anklagelse, som omsider, gör honom
bitter mot Gud.
Efter Jobs meningsutbyte med
Elifas, Bildad och Sofar framträder
ynglingen Elihu, som talar om lidandets syfte i stället för om dess orsak.
Guds avsikt med J obs lidanden är att
luttra honom. De fromma räddas just
genom nöd och lidande, som öppnar
deras öron för Guds röst. Den
Allsmäktige är visserligen ofta obegriplig i sin ledning av världen och den
enskilde, men han är aldrig orättvis,
som J ob påstår.
Sedan Elihu har avslutat sitt tal,
uppenbarar Herren sig för Job i en
stormvind. Han ger ingen förklaring på
lidandets problem, utan uppenbarar
sin allmakt och sin visa ledning på ett

JOB
I.

Prolog: Job, Herren och Satan (Åklagaren),
kap.l-2
1. Jobs gudsfruktan och rikedom. 1:1-5
2. Herrens utmaning, 1 :6-8
3. Satans anklagelse, 1 :9-11
4. Satans anslag, 1:12-2:10
5. Jobs vänner, 2:11-13

II.

Job och hans vänner, kap.3-37

Herren och Job, 38:1-42:6
1. Herrens svar till Job, kap.3841
2. Jobs förkrosselse och ånger, 42:1-6

IV.

1.

Första boken, Ps.I-41
DaVids-psalmer (utom Ps.l)
Motsvarar 1.Moseboken

2.

Andra boken Ps.42-72
Huvudsaldigen Davids-psalmer
Motsvarar 2.Moseboken

3.

Tredje boken, Ps.73-89
Huvudsakligen Asafs-psalmer
Motsvarar 3.Moseboken

4.

Fjärde boken, Ps.90-106
Huvudsakligen anonyma psalmer
Motsvarar 4.Moseboken

5.

Femte boken;Ps.107-150
Dels Davids-psalmer, dels anonyma psalmer
Motsvarar 5.Moseboken

sådant sätt att Job på allvar lär känna
Gud. Han tar tillbaka allt som han i
sitt oförstånd har sagt om Gud, och
han ångrar sig »i stoft och aska».
Vad som sedan sker, behandlas i
den s.k. epilogen. Tiden är nu inne för
Herren att ge Job rätt, samtidigt som
han förebrår Ellfas, Bildad och Sofar
för deras oriktiga tal om Herren. De
skall gå till Job och offra brännoffer
för sig, och Job skall bedja för dem.
Då Job ber för sina vänner, blir han
själv upprättad.
Job får full upprättelse av både Gud
och människor. Herren ger Job
dubbelt igen mot vad han ägt, innan
olyckorna drabbat honom. Jobs
bröder och systrar och alla hans forna
bekanta, som under hans prövningstid
hällit sig borta från honom, vill nu
gärna vara tillsammans med honom.
De kommer till Job för att trösta
honom och ge honom gåvor. Job får
lika många söner och döttrar som han
hade haft förut, och han lever rikt
välsignad av Herren, tills han dör i hög
älder.
Genom sin poetiska skönhet och
sina djupa tankar intar Jobs bok en
framträdande plats bland Bibelns
böcker. Den räknas till antikens
litterära mästerverk.
Se även i ordboksavd.: Job 2,
Djävul, Åklagare, Satan, lidande.
Psaltaren
Psaltaren utgör den andra av de s.k.
poetiska böckerna i vår bibel, medan
den i den hebreiska bibeln vanligen
står först bland Skrifterna (kC!!ulJim),
jfr Luk.24:27,44. Dess hebreiska namn
är vanligen tehillim, »lovsängeo>, men
stundom kallas den också tepillo!,
»böneo>. Septuagintas (LXX. s) namn
på boken är Psalmoi, »Psalmerna», eller
Blblos psalmon, »Psalmernas bok», jfr
Luk.20:42; Apg.l:20. Vissa handskrifter av LXX kallar den Psalterion,
varav vi fått vår benämning »Psaltaren»
(ordet betecknar ett stränginstrument,
se: Psaltare).
Den samling av 150 psalmer som
ingår i Psaltaren, är icke den ursprungliga. Den första samlingen bestod
uppenbarligen av psalmerna 1-72,
vilket bl.a. synes framgå av anmärk-

1. Jobs klagan, kap.3
2. Vännernas syn på J obs lidande och
Jobs självförsvar, kap.4-37
a. Diskussionens första omgång, kap.4-14
b. Andra omgången, kap.15-21
c. Tredje omgången, kap.22-31
d. Elihus tal, kap.32-37

III.

PSALTAREN

Epilog: Jobs upprättelse, 42:7-17
1. Herren ger Job rätt, v.7-8
2. Job beder för sina vänner, v.9-10
3. Job får dubbel väJsjgnelse, v.11-l7
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ningen: >JSlut på Davids, Isais sons,
böneo>, Ps.72:20. Längre fram i
Psaltaren fmns nämligen ännu 18
psalmer, som tillskrivs David, och flera
av dem är också bönepsalmer. Det är
möjligt, att denna första sammanställning företogs av Salomo, som i så fall
har velat markera detta genom att
placera sin egen psalm 72 sist i
samlingen.
Under de 400 år, som ligger mellan
Salomos regeringstid och den babyloniska fångenskapen, låg gudstjänstlivet
mestadels nere. Därför diktades inte
heller så mänga psalmer under denna
period. Under enstaka gudfruktiga
konungar, såsom Josafat och Hiskia,
blomstrade det religiösa livet upp, men
det förföll snart igen under deras
ogudaktiga efterföljare. Frän dessa
fyra sekler fmns endast några få
psalmer. Den andra sammanställningen
av psalmer har företagits under denna
period, några menar under Hiskia. Till
denna avdelning räknas psalmerna
73-89.
Under och närmast efter den
babyloniska fångenskapen fick psalmdiktningen ett nytt uppsving i och med
det religiösa livets förnyelse. Från
denna period härstammar den tredje
och sista samlingen, psalmerna 90-150.
Att en psalm tillhör en bestämd
samling, behöver dock inte betyda, att
den också är skriven under den period,
då samlingen som sådan fårdigställts.
Sälunda räknas t.ex. den första
psalmen i tredje samlingen, Ps.90, som
Psaltarens äldsta, skriven av Mose.
Psaltaren har alltså blivit till genom
århundraden. I sitt nuvarande skick är
den enligt judisk tradition ett verk av
Esra, Israels förste och störste skriftlärde (ca 450 f.Kr.). Han anses av
traditionen även vara författare till
Ps.119, som med sina 176 verser är
Bibelns längsta psalm och som är en
lovsång till Gud, väl ägnad att skapa
kärlek till Gud i den israelitiska
menigheten efter den babyloniska
fång()nskapen.
I och med Septuaginta (ca 250
f.Kr.), enligt somliga ännu tidigare,
indelades Psaltaren i fem mindre
böcker (se den schematiska översikten). Denna indelning är avsedd att

motsvara de fem Moseböckerna. Man
antar att, när det i synagogan lästes ett
stycke ur en av Moseböckerna, det
också lästes eller sjöngs en eller flera
psalmer ur motsvarande bok i Psalta·
ren. De fem böckerna markeras genom
att var och en av dem slutar med en
doxologi, en lovprisning. Ps.lS0 kan
betraktas som en avslutande doxologi
både för den femte boken och för hela
Psaltaren.
Den ovannämnda indelningen har
icke företagits efter psalmernas sakliga
innehåll. Psalmer av olika art fmns
spridda i alla fem böckerna. I den
femte boken fmns dock gruppering av
psalmer efter sakliga grunder, nämligen
»vallfartssångerna»
(ps. 120-134),
»ha1lel-psalmern3» (ps. 113-118) och
»ha1leluja-psalmern3» (ps.14S-lS0).
I Israel och den kristna församlingen har man genom tiderna indelat
psalmerna i olika grupper, såsom
profetiska el. messianska psalmer (t.ex.
Ps.2; 22; 110), konungapsalmer (20;
21), läropsalmer (74; 78; 89), tröstepsalmer (3; 4; 57), bönepsalmer (S; 59;
83), lovprisningspsalmer (103; 104;
113; 135) och klagopsalmer (10; 44;
74). En särskild kategori utgör de sju
botpsalmerna (6; 32; 38; 51; 102; 130;
143).
Under konung David fick sång- och
musiklivet i Israel sitt stora genombrott. Icke mindre än 73 psalmer har
tillskrivits David. Flera av dem är djupt
personliga och skildrar både sorg och
glädje, kamp och seger. Av övriga
psalmer bär tolv Asafs namn, och tolv
har överskriften »av Koras sönen>,
medan två tillskrivs Salomo, en
Heman, en Etan och en Mose. De
övriga är anonyma. Man kan i detta
sammanhang observera att prepositionen le, som i psalmöverskrifter är
översatt: av, vanligen betyder: för, till;
den kan också betyda: om.
Psalmerna var flitigt i bruk under
gudstjänsten. Flera av dem är liturgiska
psalmer, avsedda att sjungas växelvis
mellan präst och församling. ÖVerhuvudtaget tjänade psalmerna till att
aktivisera församlingens deltagande i
gudstjänsten. Någon predikan i vår
mening hölls icke i äldsta tid, varför
psalmerna hade desto större betydelse.
Vissa psalmer förekom vid särskilda
tillfållen. Sålunda sjöngs Ps.113-118
vid de tre stora högtiderna, påsk,
pingst och lövhyddohögtid, Ps.130 på
försoningsdagen, Ps.30; 35; 42; 43 och
122 vid tempelinvigningens högtid.
Som morgonpsalmer brukades i synagogan Ps.14S-lS0. Ps.92 förekom
traditionellt på sabbatsdagen, och för
övrigt hade varje veckodag sin särskilda
psalm ( söndag - fredag: Ps.24; 48; 82;
94; 81; 93). - Även i hemmen sjöngs
psaltarpsalmer.
Sålunda
sjöngs
Ps.113-118 i samband med påskmåltiden, jfr Matt.26:30 (»lovsångem>, här
avseende Ps.11S-118).
Omkring 100 psalmer är försedda
med överskrifter av olika slag. Några
anger psalmens orsak eller bakgrund
(t.ex. Ps.18; 51; 52; 54; 56; 57; 59;
60), andra dess syfte eller användning
(t.ex. Ps.38; 60; 92). Några antyder
den art av musik, som skall beledsaga
sången (t.ex. Ps.4; 5; 6). I vissa fall är
betydelsen osäker, det kan möjligen

ORDSPRÅKSBOKEN
l.

Inledning, 1:1-7
1. Överskrift, v.l
2. Syfte, v .2~
3. Motto, v.7

II.

Vishetstal, 1 :8-9: 18
1.
2.
3.
4.

III.

Förmaning till de unga, 1:8-19
Vishetens maning, 1:20-33
Betydelsen av att söka vishet, kap.2-7
Vishetens förnyade maning, kap.8-9

Salomos ordspråk, 10:1-22:16

och Hannas lovsång, l.Sam.2:1-10.
Dessa sånger visar, att den religiösa
poesin redan tidigt hade tagits i bruk i
Israel. »Boken om Herrens krig»,
4.Mos.21 :14, och »Den redliges bolo>,
Jos.10:13, var möjligen också skrivna i
poetisk stil. Det är sannolikt, att de
profetskolor som startades på Samuels
tid, bl.a. ägnade sig åt poesi.
Se även: Psalm, Sång, Musik,
Sångrnästare, Vallfartssång, Halleluja,
Lovprisa, Gudstjänst, Tempel, Synagoga, Profet (sp. 4516), David, Asaf S,
Kora 3.

(första samlingen)

IV.

De vises ord, 22:17-24:34
första samlingen, 22:17-24:22
andra samlingen, 24:23-34

V.

Salomos ordspråk, kap.2S-29

VI.

Agurs ord, kap.30

(andra samlingen)

VII. Förmaningsord till Lemuel, 31:1-9
VIII. Dikt till en idog hustrus lov, 31: 10-31

psalm, så att det blir en bestämd
symmetri i det sätt, på vilket de följer
varandra. Klarast kommer strofbildningen fram i de psalmer, där vissa
strofer har samma början eller slut
eller ett gemensamt omkväde, som i
Ps.39:6,12; 42:6,12; 62:2,6; 140:2,5.
Till den bibliska psalmkonstens
poesi hör även, att i vissa psalmer varje
vers eller varje strof börjar med en ny
bokstav enligt den ordning bokstäverna (konsonanttecknen) har i det
hebreiska alfabetet. Till dessa alfabetiska psalmer hör t.ex. Ps.119.
Mer än någon arman av Bibelns
böcker ger Psaltaren en inblick i Israels
religiösa liv genom tiderna. Här kan
man höra den troende menighetens
hjärta slå. I psalmerna får vi bevittna
den enskilde frommes inre strider,
hans tro på Gud, hans segrar och
frälsningsfröjd, hans böner och hans
tack och lovprisning. Här fmner man
också psalmer, som på ett levande sätt
skildrar hela folkets historia i medgång
och motgång.
Även i nytestamentlig tid användes
psalmerna flitigt. De var Jesu bönbok i
synagogan och hans sångbok i templet.
Han sjöng tillsammans med sina
lärjungar »lovsångem> (ps.l1S-118, den
senare delen av »hallel-psalmem3»),
innan de lämnade nattvardssalen för
att gå till Getsemane, och tre av Jesu
sju ord på korset är hämtade från
Psaltaren. Även Paulus' brev innehåller
flera psalmcitat. Tillsammans har N.T.
75 citat från psalmernas bok.
För den kristna församlingen har
Psaltaren genom tiderna varit kär
läsning och har ofta tjänat som
bönbok. Flera psalmer har även
omdiktats för gudstjänstbruk. Psaltaren har blivit kallad »Bibeln i Bibelm>,
ett uttryck för den centrala plats den
intagit bland Guds folk i såväl gamla
som nya förbundet.
Utom de psalmer som fmns i
Psaltaren, förekommer även andra i
G.T., t.ex. Israels lovsång efter tåget
genom Röda havet, 2.Mos.lS:I-21,
Moses avskedssång, S.Mos.32:1-43,
Deboras och Baraks segersång, Dom.S,

vara en anvisning om melodi el. dyl.
(t.ex. Ps.22; 45; 56). Tillsammans 102
psalmer har dessutom författarnanmet
i överskriften (se ovan).
Psalmernas poetiska form består
inte i metrisk rytm i västerländsk
mening eller i någon form av rim, utan
i parallellism eller symmetri mellan
satsled eller versdelar , s.k. parallellisrnus membrorum. Innehållet uppdelas
i symmetriska led, som korresponderar
med varandra. Man kan urskilj.. tre
olika slags parallellism: l) Den synonyma parallellismen, där det första
ledet klingar med i det andra, t.ex.
»Himlarna förtälja Guds ära, och fåstet
förkunnar
hans
händers
verk»,
Ps.19 :2, eller där det första ledet
innehåller tanken i positiv form, det
andra i negativ, t.ex. »Mina steg hålla
sig stadigt på dina vägar, mina fötter
vackla icke», 17:5. 2) Den antitetiska
parallellismen, där tallken i det andra
ledet uttrycker motsatsen till tanken i
det första, t.ex. »Ty du frälsar ett
betryckt folk, men stolta ögon
ödmjukar du», 18:28. 3) Den syntetiska parallellismen, där tanken i det
första ledet förs vidare i det andra,
t.ex. »1 din hand befaller jag min ande;
du förlossar mig, Herre, du trofaste
Gud», 31 :6, eller där tanken i det
första ledet får ett tillägg i det andra,
t.ex. »J ag fruktar icke för skaror av
många tusen, som lägra sig mot mig
runt omkring», 3:7. Tanken i andra
ledet kan ange orsaken till tanken i det
första, t.ex. »Bevara mig, Gud, ty jag
tager min tillflykt till dig», 16:1, eller
det ena ledet kan förklaras av det
andra genom en jämförelse, t.ex. »De
spärra upp sin mun mot mig såsom ett
glupande och rytande lejom>, 22:14
(grt.).
Den poetiska formen kommer
också till uttryck i tankeledens
symmetri, som i sin tur kommer till
synes i strofbildningen - i tankeledens
symmetriska fördelning och sammanfogning. Leden inom de olika verserna
korresponderar med varandra. Det
fmns också ett visst samband mellan
de större tankekedjorna inom en hel
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Ordspråksboken
Ordspråksboken är i vår bibel den
tredje av de s.k. poetiska böckerna. I
den hebreiska bibeln är boken den
andra bland Skrifterna (ke!u~im). Dess
hebreiska nanm är misle, som är en
förkortning av inledningsorden miSle
selomo, »Salomos ordsprålo>. Septuagintas namn är. Paroimfai, »Ordspråkem>.
Bokens introduktion: »Detta är
Salomos ordspråk, Davids sons, Israels
konungs» utgör en gemensam titel för
flera mindre böcker. Salomos ordspråk
börjar nämligen först med kap. 10,
vilket också har markerats i grundtexten. De nio första kapitlen består av
inledningsord, som anger hela bokens
titel, syfte och motto, samt aven
samling vishetstal. Sedan följer salomoniska ordspråk, 10:1-22:16, därefter
ord av andra visa män, 22:17-24:34.
Sedan kommer ytterligare en samling
ordspråk av Salomo. De två sista
kapitlen i Ordspråksboken återger
Agurs vishetsord, modems förmaningsord till kon ung Lemuel och en dikt till
den idoga hustruns lov.
Ordspråksboken ger icke något
djupsinnigt tankesystem, som löser
tillvarons gåtor, utan innehåller råd,
levnadsregler och förmaningar för det
dagliga livet. Dessa talar inte så mycket
till förståndet som till samvetet, vilket
låter oss förstå, att frågan om rätt
vetande icke först och främst är ett
fIlosofiskt problem, utan ett etiskt.
Detta kommer också fram i det som
skulle kunna kallas bokens motto:
»Herrens fruktan är kunskapens begynnelse», Ords. l :7 (grt.), eller: »Herrens
fruktan är vishetens begynnelse», 9:10.
Vishetstalen i början av Ordspråksboken ger en bakgrund till ordspråken.
Talen tecknar den djupa kontrasten
mellan att söka vishet och att leva ett
liv i synd och last. I närmare tre av
kapitlen uppträder visheten personifierad på ett sätt som påminner om
Ordet i J ohannesevangeliet. Se: Vishet,
Ordet.
Den första samlingen ordspråk av
Salomo består av 375 ordspråk, som
kanske i sin helhet är hämtade från
Salomos rika produktion (3000 ordspråk, l.Kon.4:32). De är nästan
samtliga tvåledade och karakteriseras
sålunda av s.k. parallellismus membrorum (jfr Psaltaren). I kap. 10-15 fmns
mestadels den antitetiska parallellismen, där tanken i det andra ledet
uttrycker en motsats till tanken i det
första, t.ex. »De rättfårdigas väntan får
en glad fullbordan, men de ogudaktigas hopp varder om intet», 10:28. I
16:1-22:16 förekommer dels den

syntetiska, dels den synonyma parallellismen. I den syntetiska parallellismen
går tanken vidare i det andra ledet,
Lex. »Befall dina verk åt Herren, så
hava dina planer framgångl), 16:3, i den
synonyma klingar det första ledet med
i det andra, t.ex. »Den som aktar på
ordet, han finner lycka, och säll är den
som förtröstar på Herren», 16:20. Denna del anses av många som bokens
äldsta.
Nästa avdelning av Ordspråksboken
består av två samlingar: 22:17-24:22
och 24:23-34. De inledande orden till
dessa: »Böj ditt öra och hör de vises
ord», 22:17, samt »Också dessa äro av
de vise», 24:23 (grt.), anger, att det här
är fråga om ett inslag från en speciell
grupp, de »vise», jfr Jer.18:18. Dessa
vises ord i Ordspråksboken har inte
ordspråkets vanliga form, utan de är
snarare korta, kärnfulla förmaningstal.
Den övervägande delen av dessa
samlingar, 22:17-23:11, har en formell likhet med egyptiska ordspråk av
Amenemope. Somliga har därför påstått, att denna del är av egyptiskt
ursprung, men det kan lika gärna vara
tvärtom, vilket också har hävdats av
vissa egyptologer, eller man kan ha öst
ur en gemensam tredje källa. Hur det
nu än förhåller sig härmed, är detta
avsnitt i Ordspråksboken - liksom
boken i sin helhet - så präglat av
Israels tro, att det på ett naturligt sätt
ingår i den i G.T. samlade gudomliga
uppenbarelsen.
Den andra samlingen ordspråk av
Salomo, kap.25-29, uppges ha företagits av »Hiskias, Juda konungs, män»,
25:1, dvs. omkring 300 år efter
Salomo. Under konung Hiskia skedde
en förnyelse av Israels gudstjänstliv,
inte minst när det gällde sången och
musiken. Det ligger nära till hands att
antaga, att det vid denna tid i Israel
väcktes ett nytt intresse för den
salomoniska vishetslitteraturen, vilket
ledde till det kungliga initiativet att
sörja för en ny samling ordspråk från
Israels guldålder. Dessa 126 ordspråk
måste dels ha bevarats på folkets
läppar, dels ha hämtats från skriftliga
uppteckningar. Jämförda med ordspråken i den första samlingen är de
något vidlyftigare i formen.
Bokens två sista kapitel antas vara
senare tillägg. Upphovsmannen till
vishetsorden i kap.30, Agur (namnet
betyder »samlare»), är för övrigt
okänd. Några utläggare hävdar, att
hebr. masså' , »det som (fram)bärs»,
övers. »utsaga», hellre skall uppfattas
som ett egennamn och att det här
skulle röra sig om arabstammen Massa,
som genom Ismael härstammade från
Abraham (1.Mos.25:14). Denna toIkning är emellertid högst osäker (massa'
står för övrigt i Ords.30:1 i bestämd
form).
Konung Lemuel (se d.o.), som får
förmaningsord av sin moder, 31: 1-9,
har av några uppfattats som ett
täcknamn för konung Salomo. Resten av kapitlet har poetisk form
och måste betraktas som ett självständigt avsnitt. Denna lovprisning aven
idog hustru utgör en värdig avsiutning
på hela boken.
När Ordspråksboken slu tgiltigt sammanställdes och vem eller vilka som

Bokens tema anges i 1 :2: »Fåfängligheters fåfangli~et! Allt är fåfänglighet!» Ordet häqäl, vindfläkt; tomhet,
fåfanglighet, förekommer nästan 40
gånger i Predikarens bok. Predikaren
vände sitt hjärta till att »begrunda och
utrannsaka genom vishet allt vad som
händer under himmelen», och allt
visade sig vara »fåfanglighet och ett
jagande efter vind». Samma resultat
kom han till genom att ta del av
världslivets njutningar. Livet )>under
solen» är tomt och fåfangligt på i
huvudsak tre sätt: l) Varje strävan är
resultatlös, ingen människa uppnår det
hon eftersträvat. Allting går i en cirkel.
2) I detta liv ingår som ett ofrånkomligt moment mänsklig inbördes hårdhet, grymhet, hjärtlöshet, maktmissbruk och förtryck. 3) Från detta lägre
livs synpunkt tycks det icke finnas
någon gudomlig rättvisa. Det enda
goda, som människan har, är att taga
emot och anvanda de gåvor Gud har
givit människorna, 2:24; 3:13,22;
5:17-19. Härigenom kan hon ana något
av livets mening.
Den omständigheten, att Predikaren
väsentligen ser livet ur mänsklig
synvinkel, gör att många av bokens
tankar kan missförstås och feltolkas,
något som också ofta har skett. Boken
har t.ex. tagits till intäkt för en
alltigenom pessimistisk livssyn, eller
som ett försvar för lättsinnig livsnjutning. Några har menat, att Predikarens
bok icke har något religiöst värde,
varför man betvivlat dess rätt att
räknas bland de kanoniska skrifterna.
Men den som har blivit klar över
författarens intention, finner, att
boken har stort värde. Huvudsumman
av Predikarens undervisning anförs
som bokens konklusion: »Frukta Gud
och håll hans bud, ty det hör alla
människor till», 12:13. Sådana förmaningar till gudsfruktan skymtar för
övrigt fram även tidigare i boken, t.ex.
2:24-26; 3:11,14,17; 4:17-5:7; 7:19;
8:12 f.; 11:9 b; 12:1. Människans
gudomliga ursprung och hennes syndafall antyds i 7:30, jfr 3:11. Endast ett

gjorde det, kan man inte fastslå utifrån
föreliggande fakta. Talmud hävdar, att
Hiskias män svarat även för slutredigeringen. Det anses inte heller omöjligt,
att samlingsarbetet, möjligen med
undantag av de två sista kapitlen,
försiggått på Hiskias tid, dvs. ca år 700
f.Kr.
Ordspråksboken utmärker sig genom sin allmänmänskliga form, vilket
har gjort den till allmän egendom
bland de mest skilda folk på jorden.
Bokens mål är att hjälpa människorna
att leva vardagslivet rätt och att
genomföra Guds krav också i små nära
ting. Det har med rätta gjorts gällande,
att vad Psaltaren är för det inre
troslivet, det är Ordspråksboken för
det yttre, praktiska liveL Då boken
väsentligen består av korta kärnord, är
dess utsagor också lätta att lära och
minnas. - IN. T. citeras Ordspråksboken flera gånger.
Se för övrigt: Ordspråk, Vishet,
Samtal (G.T.), Salomo.
Predikaren
Predikaren har fått sitt namn av
bokens inledningsord: diqre ~ohlilä!,
»Predikarens ord». Bokens författare
betecknas alltså som koMlät , en som
samlar (sentenser) el: en som kallar
samman (människor), en som predikar
(i en J,cähäl, församling). Motsyarande
grekiska ord är ekklesiastes (av:
ekklesia, församling). Boken har i den
hebreiska bibeln sin plats som den
sjunde i den tredje huvudavdelningen,
Skrifterna (ketubim). Den utgör en av
judarnas fem me"gillo!, »(fest)rullaD) (se
under Höga Visan), och delar av boken
läses varje år under lövhyddohögtiden.
Boken är skriven dels på prosa, dels i
poetisk form.
Predikaren behandlar själva livsgåtan, frågan om människolivets innehåll, mening och mål. Livet betraktas
från två sidor, dels det liv som levs
)>under solen», utan Gud, dels det som
levs i gudsfruktan. Syftet är att visa
livets fåfanglighet (tomhet) utan Gud.

PREDIKAREN
I.

Prolog, 1:1-11
Tema: »Allt är fåfanglighet»

II.

Livet »Under solen», 1 :12- 7:1
Vishetens fåfanglighct, 1:12-18
Njutningens och mödans fåfanglighet, kap. 2
(Guds gåva, v.24-26)
Allt har sin tid, 3:1-15
Livets orättvisor, 3 :16-4:16
Maning till gudsfruktan, 4:17-5:6
Rikedomens fåfanglighet, 5:7-7:1 (Guds gåva, 5:17-19)

III.

Vägen till livets mening, 7:2-12:8
Livets kontraster, 7:2-30
Maning till vishet och gudsfruktan, kap.8-9
Varning för dårskap och lättja, kap.10
Råd och regler för livet, 11 :1-6
Ungdom och ålderdom, 11 :7-12:8

IV.

Epilog, 12:9-14
Konklusion:»Frukta Gud och håll hans bud»
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liv i gudsfruktan och rättfardighet kan
rädda en människa från den stora
tomheten och ge livet dess rätta
innehåll. Ur vanlig mänsklig synpunkt
synes det gå människor och djur lika
efter döden, 3:16-21. För den som
lever i det högre livet i gudsfruktan
står det däremot klart, att allt inte är
slut i och med döden utan att alla skall
stå till svars inför sin Gud och Skapare,
11 :9; 12:14.
Predikarens bok tillhör den s.k.
vishetslitteraturen. Den har en religiösfilosofisk prägel. Vissa avsnitt präglas
aven särskild skönhet, Lex. 1:3-11 och
3:1-11. Gripande är skildringen av
ålderdomens plågor under de mest
skiftande bilder, 12: 1-7. - Predikaren
kan betecknas som en livsftlosof. Detta
hade han blivit genom att resa och se
mycket, jfr 11 :1, genom att tänka över
det han sett och erfarit, jfr 9:17, samt
genom att tänka med ordning för att
fmna en sammanhållande princip eller
lag, »huvudsummaru>, 7:26,28.
Som bokens författare anges redan i
inledningsorden: Davids son, konungen
i Jerusalem, jfr v.12. Vidare omtalas
Predikaren som en vis man, som
undervisade folket och författade
många ordspråk, 12:9, jfr 1:16. Sedan
gammalt har man utifrån dessa utsagor
pekat på konung Salomo som bokens
upphovsman. Han hade erfarenhet
bå de av livet i Herrens gemenskap och
av människolivets njutningar och
glädjeämnen, jfr 2:1-10. Salomo nämns
emellertid inte uttryckligen vid namn
som i Ordspråksboken och Höga
Visan. Flera kommentatorer anser, att
bokens författare är en annan vis man,
som velat vara anonym och därför
kallar sig J,cohiuä!. Som stöd härför
hävdas bLa., att bokens språk tillhör
en senare tid. Det kan emellertid inte
anses för uteslutet, att Salomos
ursprungliga manuskript har moderniserats aven senare bearbetare, något
som ständigt skett och sker med både
religiös och profan litteratur. Boken
kan i sin slutliga utformning mycket
väl datera sig från ca 250-200 f.Kr.
Under alla omständigheter framstår
Salomo i denna bok som ett exempel
på en människa, som sökte och fann
vishet. Boken visar vägen från tomheten i livet »Under solen» till livets
mening genom gudsfruktan och lydnad
mot Guds bud.
Se även i ordboksavd.: Predikaren,
Fåfanglig, Vishet, Salomo.
Höga Visan
Höga Visan, »sångernas sång av
Salomo», är den sista av de poetiska
böckerna i G.T. Dess hebreiska namn
är sir hassirim, »sångernas sångl), vilket
kan betyda dels en sång, som består av
flera sånger, dels sången framför alla
andra. Till den senare innebörden
hänför sig Luthers beteckning »Das
Hohelied», varav vi fått benämningen
»Höga Visarn). Septuaginta och Vulgata
återger bokens hebreiska titel med
motsvarande grekiska, resp. latinska
uttryck: Asma asmåtön, resp. Canticum canticorum. I den hebreiska
kanon är Höga Visan den tredje bland
Skrifterna (ke!u~im). (På egen hand
fick ingen israelit läsa Höga Visan,

trots vissa främmande termer likväl
härstammar från denna tid.
Se även: Sulem, Salomo, Kärlek,
Förbund, Israel, Församling.

HÖGA VISAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jesaja
Jesajas bok är i Bibeln den första av de
s.k. profetiska böckerna. Dessa står
inte i kronologisk ordningsföljd. Först
kommer de fyra större profetskrifterna
Gämte Klagovisorna) och därefter de
tolv mindre profetskrifterna. Kronologiskt kommer Jesaja som den femte
bland skriftprofeterna ~ efter Joel,
Jona, Amos och Hosea. Den sistnämnde var delvis Jesajas samtida,
liksom profeten Mika.
Jesaja, son till Amos (möjligen en
kunglig person), levde och verkade
under Juda rikes konungar Ussia,
Jotam, Ahas och Hiskia, Jes.l:1. Man
antar, att han uppträdde först mot
slutet av Ussias tid (ca 740), och att
han möjligen levde även under Hiskias
efterföljare Manasses första regeringstid. Profeten Jesaja levde i en tid, då
det sjöd på alla samhällslivets områden. Medan Ussia och Jotam hade
bekänt sig till den israelitiska religionen och gjort »vad rätt var i Herrens
ögorn>, kom med Ahas en religiös och
moralisk avfallstid. Även politiskt var
situationen oroväckande. J uda invecklades i det storpolitiska spelet. Israels
(Nordrikets) och Arams (Syriens)
konungar gick till angrepp mot Juda,
och Ahas svarade med att söka hjälp
hos den assyriske konungen, varigenom hans land blev assyriskt
lydrike. Under Hiskia blev landet åter
självständigt, men sedan assyrierna
hade erövrat Nordriket, kom turen till
Juda, och landet blev åter lydrike
under Assyrien. I sitt trångmål sökte

Sångernas sång av (el. om) Salomo, 1:1
Brudens längtan och dess stillande, l :2~2:7
Avbruten och återupprättad gemenskap, 2:8~3:5
Den obrutna gemenskapen och dess glädje, 3:6~5:1
Ny skilsmässa och ny bedrövelse, 5:2~6:2
Glad återförening, 6:3~7:13
Nytt sökande, ny längtan, 8:1-2
Slutlig förening, 8:3-14

förrän han hade fyllt 30 år.) Den utgör
den första av de fem megillot,
»(fest)rullarna», och läses under påskhögtiden. De övriga rullarna är: Rut
(pingst), Klagovisorna (Tisha b' Ab),
Predikaren (lövhyddohögtiden) och
Ester (purimfesten).
Höga visan har värderats olika.
Litterärt betraktas den som en av den
antika litteraturens pärlor, men ur
religiös synpunkt har meningarna varit
delade. I huvudsak tre uppfattningar
har gj ort sig gällande. Några h yIlar den
rent historiska tolkningen. Enligt
denna är Höga Visan enbart en profan
kärleksdikt. Dess huvudpersoner är
Salomo och Sulammit (i vår kyrkobibel: bruden från Sulem), en fattig
lantflicka från Libanons bergstrakter.
Hon antas ha blivit upptäckt av
konungen på en av hans resor i norr
och på grund av sin ovanliga skönhet
ha vunnit hans hjärta.
Om det inte fanns mer att säga om
denna dikt, skulle den svårligen kunna
försvara sin plats i den bibliska kanon.
Många bibelläsare och bibelutläggare
har därför menat, att Höga Visan
måste ha en djupare, andlig mening.
Detta har fått åtskilliga inom kristenheten att acceptera den allegoriska
tolkningen, vilken går ända tillbaka till
kyrkofadern Origenes (ca 182-254)
och senare har anammats av framträdande teologer och förkunnare
inom skilda kyrkosamfund. Redan
rabbinerna tolkade Höga Visan allegoriskt. I dikten såg de en beskrivning av
förhållandet mellan Gud och den
israelitiska menigheten, medan de
kristna utläggarna i Höga Visan såg en
skildring av Kristus och den nytestamentliga församlingen. Den allegoriska
tolkningen präglas emellertid ~ när
den drivs för långt ~ av stort
godtycke. När varje drag tolkas
allegoriskt, blir det för stort spelrum
för den enskilde utläggarens egen
fantasi.
En tredje grupp hävdar därför den
historisk-typologiska uppfattningen.
Även denna tolkning är av gammalt
datum, klart utformad under 15.århundradet. Enligt den bygger Höga
Visan på en historisk händelse.
Konungen har fattat kärlek till
Sulamrnit (bruden från Sulem) och
valt henne till sin brud. Det är
kärleksförhållandet mellan dessa två
som skildras. Detta är emellertid inte
diktens egentliga syfte. Förhållandet
mellan Salomo och Sulamrnit är en
förebild till det ännu rikare och

härligare förhållandet mellan den
himmelske brudgummen och hans
församling. Denna tolkning ger alltså
plats både för den historiska händelsen
och för dess andliga, symboliska
mening, samtidigt som inte alla
detaljer uppfattas andligt ~ och endast
andligt ~ som i den allegoriska
tolkningen.
Kärleken, både den mänskliga och
den gudomliga, är Höga Visans tema.
Ett nyckelställe är HY.8:6, där
kärleken betecknas som »en Herrens
låga». Skriften använder även eljest
förhållandet mellan man och kvinna
som en bild av förhållandet mellan
Herren och hans folk (menigheten,
församlingen), se t.ex. 3.Mos.20:5 f.;
Jes.54:4 ff.; Jer.2:2; Hes.16:8 ff.; Hos.
2; Ef.5:25 ff.; Upp.19:7 ff.
I senare tid har man lanserat den
s.k. herde-hypotesen. Dikten skall
enligt denna ha tre huvudpersoner,
förutom Salomo och Sulammit även
en herde Gfr bl.a. HY. l :7), som enligt
denna hypotes är det egentliga föremålet för Sulammits kärleksförklaringar. Dikten handlar alltså om den
trofasta kärleken .. Konungen för den
fattiga lantflickan till sitt hov och
försöker vinna hennes ynnest, men
hon håller fast vid sin trolovade från
hemtrakten och låter sig icke övertalas
att svika sin vän. Konungen måste
omsider släppa henne, och dikten
slutar med att hon möter honom, som
har vunnit hennes hjärta. Även på
detta sätt kan dikten tolkas historiskttypologiskt, som församlingens fasthållande vid sin himmelske brudgum
trots världens förförelseförsök. Denna
hypotes betraktas emellertid av många
som föga trolig. Rabbinerna skulle
säkerligen med denna uppfattning om
dikten ha tagit den med i kanon, då
Salomo därigenom skulle framträda i
en mindre hedervärd dager.

Juda hjälp hos Egypten. Detta medförde, att den assyriske konungen
Sanherib belägrade Jerusalem med en
stor här. Denna hemsöktes dock av
pest, och belägringen måste upphävas.
Efter detta följde en förhållandevis
lugn tid med bl.a. en förnyelse av
gudstjänstlivet, men snart förföll
folket åter till lättsinne och njutningslystnad.
Mot denna historiska bakgrund bör
Jesajas verksamhet ses. Hans profetior
behandlar olika sidor av Guds rättfärdiga handlingssätt i skilda situationer.
Han går till angrepp mot all synd, som
florerar bland folket, och han förkunnar Herrens dom över både Sydoch Nordriket. Inte bara över Herrens
egendomsfolk utan också över dess
grannfolk frambär han Herrens domsutsagor, ja, över alla jordens folk.
Profeten ingriper direkt i de
politiska händelserna. När Arams
konung Resin och Israels konung Peka
anfallit Juda, får Jesaja Herrens
befallning att förkunna förtröstan på
Gud. De två konungarna är endast
rykande brandstumpar. »Om I icke
haven tro, skolen I icke stå fast»,
Jes.7:9 (grt.). När Ahas vägrar att
begära ett tecken från Herren, får han
likväl Immanuels-tecknet, den första
profetian om jungfrufödelsen (se d.o.),
7:14. Profeten varnar folket för
allianser med främmande makter och
manar det till omvändelse, stillhet och
förtröstan, 30:15. I kap .36-39 skildras
Jesajas trosförkunnelse i samband med
Jerusalems belägring och Hiskias sjukdom.
Somliga utläggare har antagit, att
innehållet i kap.I-6 behandlar tiden
före angreppet från Israel och Aram
och att kap.7-12 omfattar den tid, då

JESAJA
I.

Tal till Herrens folk, kap.I-12
l.»Förhärdelsens bok», kap.l-6
a. Domsord över Juda, kap. 1-5
(frälsning från Sion, kap.2; 4)
b. Profetens kallelse, kap.6"
2. »Immanuelsboken», kap.7-12
a. Fridsfursten av Davids ätt, kap.7-11
(domsord, kap.8; 10)
b. Det frälsta Israels lovsång, kap.12

II.

Domsord över hednafolken, kap.13-23
»Folkens bok»
Babel, Assyrien, Filisteen, Moab, Damaskus,
Etiopien, Egypten, Edom, Arabien, Tyrus
(Israel och Jerusalem, kap.17; 22)

III.

Att Salomo uppfattats som författare till »sångernas sång», hänger
samman med orden 'iiSär lis[omo i
bokens inledning. De översätts vanligen: som .(är) av Salomo, men de kan
också betyda: som (handlar) om
Salomo. Några persiska och grekiska
låneord samt en del arameiska ord har
fått några utläggare att anta, att dikten
i sin nuvarande form är redigerad
under den grekiska perioden (ca 300
f.Kr.). När man beaktar den livliga
kontakt, som Israel hade med omvärlden på Salomos tid, kan man
emellertid gott tänka sig, att dikten

Dom och nåd, kap.24-39
l. »Uppenbarelseboken», kap.24-27

Herrens dag
2. »Sions bok», kap.28-35
a. Juda och främmande makter, kap.28-3l
b. Sions frälsning och förnyelse, kap.32-35
(Edoms undergång, kap.34)
3. »Historieboken», kap.36-39
Profetens verksamhet under Hiskias regering

IV.

En ny tid, kap.40-66
»Trösteboken»
a. Befrielse och frälsning, kap.4o-55
(Herrens Tjänare, kap.42; 49; 50; 53)
b. Fulländning och världsförnyelse, kap.56-66

30

Ahas ingick förbund med Assyrien.
(Emellertid förefaller boken inte vara
ordnad efter kronologiska utan efter
teologiska principer.) - Närmandet till
Egypten berörs flera gånger i kap.
28-39.
Jesaja uppträder inte bara som
domsprofet. Han förkunnar även tröst
och frälsning. En kvarleva skall
omvända sig och bli frälst. Frälsningen
är knuten till Sion (Jerusalem), kap.2
och 4, och till Fridsfursten av Davids
ätt, kap.9 och 11. Budskapet om den
kommande Messias och hans eviga rike
kan betecknas som ett gammaltestamentligt julevangelium. Skriftens
klaraste och mäktigaste Messiasprofetior finns i Jesajas bok - hela
evangeliet, från budskapet om jungfrun, som skall föda Immanuel, till
förkunnelsen av Herrens lidande Tjänares försoningsdöd. Kap.53 anses vara
höjdpunkten i hela den gammaltestamentliga profetian. Också de nya
himlarna och den nya jorden omtalas,
kap.65.
Ingen av de profetiska böckerna har
emellertid varit föremål för så vitt
skilda värderingar som Jesajaboken.
Detta gäller i synnerhet frågan om dess
författare och dess enhet. Ända till ca
år 1800 har den judiska synagogan och
den kristna kyrkan enstämmigt hävdat
denna boks enhet och betraktat dess
profetior som härstammande från
Jesaja, Amos' son. Senare har Jesajas
författarskap ifrågasatts, men särskilt
beträffande bokens enhet råder det
olika uppfattningar. Detta kommer
framförallt till uttryck i synen på den
s.k. »Tröstebokem>, kap.40-66. Somliga
anser, att hela denna del härstammar
från en okänd författare, ofta kallad
Deuterojesaja (den andre Jesaja), andra
räknar kap.56-66 som ett verk aven
Tritojesaja (den tredje Jesaja). Andra
åter hävdar att även delar av kap.
13-14; 21; 24-27 m.fl. avsnitt härstammar från andra författare. Enligt vissa
kritiker är endast en bråkdel av
J es.1-39 äkta; de radikalaste kritikerna
godkänner endast 262 verser i Jesajaboken som härrörande från Jesaja. Å
andra sidan finns det också i dag
bibelforskare, som starkt hävdar
Jesajabokens enhet.
Den viktigaste invändningen mot
att särskilt kap.40-66 tillhört den
ursprungliga Jesajaboken, är denna
dels historiska bakgrund, emedan den
anses förutsätta judarnas babyloniska
fångenskap som ett historiskt faktum
och därför antas vara skriven under
eller efter denna. Den persiske konung,
som befriade judarna från fångenskapen, är ju till och med namngiven
(Kores, se d.o.). Men Jesaja levde ca
200 år före denna tidpunkt. Dessutom
är innehåll och stil annorlunda i
»Tröstebokem>. Den mörka domstonen
blir i stort sett avlöst aven ljusare och
mildare ton av tröst. Författarens
ståndpunkt synes här vara babylonisk.
Därtill påstås, att det råder stora
språkliga olikheter mellan bokens
första och andra del.
Det finns emellertid många ting,
som talar för bokens enhet. Först och
främst bör nämnas den gamla judiska
och kristna traditionens enstämmiga
vittnesbörd. Septuaginta (från ca 250

f.Kr.) har hela boken samlad under en
enda författare. Den apokryfiska
skriften »Syrak» (från ca 190 f.Kr.)
talar om »Esaias, profetem> (Syr.
48:22), varvid det av sammanhanget
framgår, att därmed avses författaren
eller upphovsmannen till såväl J eS.40
som föregående avsnitt i Jesajaboken.
Historieskrivaren Josefus säger, att
Kores (Kyros) påverkades av Jes.45 till
att sända judarna hem från Babel. Nya Testamentet känner endast en
författare till hela Jesajaboken. Också
när det gäller kap.40-66 hänvisas till
Jesaja (grek. Esaias), se t.ex. Matt.
8:17; 12:17 ff.; Luk.4:17 ff.; Joh.
12:38 ff. (här citeras böde från kap.53
och kap.6); Apg.8:28 ff.; Rom.
10:16,20.
Många språkliga uttryck, som är
typiska för Jesajaboken, förekommer
både i första och andra delen. Sålunda
förekommer benämningen på Gud som
»Israels Helige» 12 gånger i första och
13 gånger i andra delen. Medan Jesaja
har detta uttryck sammanlagt 25
gånger, förekommer det för övrigt i
Bibeln endast 6 gånger, därav en gång
som ett ord av Jesaja (2.Kon.19:22).
Vad beträffar den stilistiska utformningen, är det vanligt, att den skiftar
med de ämnen, som behandlas, och
med de yttre omständigheterna. (Jfr
Paulus' kampskrifter med t.ex. hans
pastoralbrev.) Det är emellertid tydligt, att kritikerna ofta överdrivit de
litterära variationerna. Likheterna
mellan Jes.1-39 och 40-66 är mer
påfallande. Enligt en beräkning är
närmare 70 speciella termer och fraser
gemensamma för de båda delarna.
Härtill kommer, att kap.36-39 bildar
en naturlig bakgrund till kap.40 och
att detta direkt anknyter till kap.35.
Jfr t.ex. den banade vägen i 35:8 med
vad som sägs i 40:3.
Den lokala bakgrunden är densamma i bokens båda delar, och den är
palestinensisk, icke babylonisk. Berg,
skogar, djur - allt är typiskt för
Palestina; likaså träden, medan palmen
(Babyloniens viktigaste träd) överhuvudtaget inte nämns.
För enheten talar vidare det
förhållandet, att Trösteboken aldrig, så
långt man vet, har existerat som
självständig bok. - Det skulle vara
märkligt, om Esra, som började samla
de heliga skrifterna kort efter fångenskapstiden, inte skulle ha känt till en
så betydande författare och förkunnare som en eventuell Deuterojesaja. Det
skulle också ha varit underligt, om en
författare med ett så viktigt teologiskt
budskap som t.ex. Jes.53, fullständigt
skulle glömmas bort, medan t.ex. en
profet som Obadja, vilkens Skrift
består av ett enda kapitel med
begränsat innehåll, är tydligt namngiven. Bland de s.k. Dödahavsrullarna
fmns hela Jesajaboken samlad i en
rulle från ca 100 f.Kr. (se: Qumran,
sp.4588), och det är intressant att
konstatera, att kap.40 börjar på sista
raden i en spalt. Som jämförelse kan
nämnas, att de tolv mindre profetSkrifterna, som vanligen är nedtecknade på samma bokrulle, alltid är klart
avgränsade från varandra.
Nämnas bör även, att utsagor hos
flera profeter, som var verksamma före

JEREMIA
I.

Före Jerusalems fall, kap.1-39
1. Profetens kallelse, kap.l
2. Nationell synd och otacksamhet, 2:1-3:10
3. Maning till omvändelse, 3:11-4:4
4. Den kommande domen, 4:5-6:30
5. Hot om landsflykt, kap.7-1O
6. Det brutna fOrbundet, nytt hot om
straffdom och landsflykt, kap.11-19
7. Profetens vedermödor; hans maning till
kapitulation för Babel, kap.20-21
8. Verop över ogudaktiga konungar och falska profeter,
kap.22-23
9. Nya domsutsagor, folkets reaktion, kap.24-29
10. Messias' rike och ett nytt förbund, kap.30-33
Il. Ett olydigt folk och ogudaktiga konungar, kap.34-38
12. Jerusalems rårstöring, kap.39

II.

Efter Jerusalems fall, kap.40-52
1. Jeremia och de kvarblivna i Juda, kap.40-42
2. I Egypten, kap.43-44
3. Herrens ord till Baruk, kap.45
4. Profetior mot många länder och folk, kap.46-5l
5. Jerusalems förstöring; Jojakins benådning,
kap.52

den babyloniska fångenskapen, tyder
på kännedom även om Jesajabokens
andra del. Jämför sålunda Sef.2:15
med Jes.47:8; Jer.31:12 med Jes.
58:11; Jer.31:35 med Jes.51:15; Nah.
1:15 med Jes.52:1,7. Det är föga
sannolikt, att Trösteboken har hämtat
sina tankar från de andra profeterna,
utan det förhåller sig snarare tvärtom.
För den som betraktar det bibliska
stoffet som inspirerat av Guds Ande,
är det naturligt, att profetian även kan
uppenbara framtiden i detaljer, jfr
t.ex. l.Kon.13:2; Jes.7:14; Mika 5:2.
Frågan om Trösteboken är skriven av
Jesaja, Amos' son, är i själva verket en
fråga om profetians art. Det torde vara
svårt att sätta upp gränser för
profetordets räckvidd. Se: Profet.
Jesaja har kallats Gamla Testamentets evangelist, konungen bland
profeterna och trons härold. I Nya
Testamentet är hans bok den oftast
citerade eller refererade av samtliga
gammaltestamentliga böcker. Man har
i N.T. kunnat konstatera 80 citat från
Jesajaboken och 300 allusioner på
utsagor i samma bok.
Se för övrigt i ordboksavd. :
Jesaja 7, Esaias, Immanuel, Fridsfurste, Tjänare (Herrens).
Jeremia
Jeremias bok är den andra av de
profetiska böckerna, medan Jeremia
kronologiskt är den tionde bland
Skriftprofeterna. Boken är inte kronologiskt ordnad, vilket har försvårat
indelningen av den. Mellan den
hebreiska grundtexten och Septuagintas grekiska text råder stora
olikheter, ett förhållande som man
ännu inte helt kommit till klarhet om.
I den hebreiska kanon liksom i den
kyrkliga har man föredragit den
hebreiska texten. Boken är en blandning av historia, biografi och profetia.
Jeremia levde och verkade under
Juda rikes fem sista konungar: Josia,
Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia.
Han var prästson från Anatot, nära
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Jerusalem, och fick sin profetkallelse i
unga år - i J osias trettonde regeringsår, dvs. 626 f.Kr. Jeremia var samtida
med profeterna Nahum, Sefanja och
Habackuk.
Jerernias ca 50-åriga profetverksamhet inföll i en brytningstid i stormaktspolitiken och i en ödesdiger tid för
Juda. Det assyriska världsriket var
starkt försvagat och gick under med
Nineves fall år 612. Efter några få års
rivalitet mellan Egypten och den nya
stormakten Baby10nien segrade den
senare i slaget vid Karkemis år 60S.
Juda, som länge hade varit vasallstat
under Assyrien och som under kort tid
lytt under Egypten, blev nu lydrike
under Babylonien. Flera försök på att
komma loss slutade med Jerusalems
totala förstöring, Juda rikes undergång
och folkets bortförande till Babel (år
586).
J osias regeringstid var en god period
både för judafolket och för Jeremia.
Efter det fruktansvärda religiösa och
moraliska förfallet under Manasse och
Amon följde en ny gudstjänstlivets och
sedernas förnyelse. Att Josias religiösa
reformation inte hade trängt så djupt
ned i folket, visade sig emellertid
under hans efterföljare på tronen. Det
föll därför på profetens lott att åter
och åter förkunna Herrens stränga
dom över ogudaktighet och omoral
samt att varna för förstöring och
undergång, om folket inte ville vända
om. Mot de falska profeterna, som
målade den politiska situationen i ljusa
färger, förde han en bitter kamp.
J erernias outtröttliga verksamhet
mötte idel motstånd hos både hög och
låg, och han fick genomgå de största
själsliga och kroppsliga lidanden. Hans
varningar för en brytning med Babel
ådrog honom stämpeln som landsförrädare och gjorde hans ställning
ännu svårare. Efter Jerusalems fall
fördes han med våld till Egypten av
judar, som hade undgått att bortföras
till Babel. Även här leddes han att tala
,domens ord över sina ogudaktiga
landsmän.

Förutom domsutsagorna över Juda
och en rad andra länder i Främre
Orienten innehåller Jeremias bok även
profetian om en ny tid för folk och
land och om ett nytt förbund där
Herrens lag skall vara skriven i
människornas hjärtan, kap.31. Profe·
ten talar överhuvudtaget ofta om den
enskildes hjärteförhållande till Israels
Gud. Ordet »hjärta» (1e~) förekommer
över 70 gånger i bokens hebreiska
grundtext. Boken innehåller även en
förutsägelse om folkets återvändande
från fångenskapen efter en period av
70 år.
Kap.36 ger en inblick i Jeremia·
bokens tillkomst. Profeten fick i
Jojakims fjärde regeringsår (604 f.Kr.)
Herrens befallning att uppteckna i en
bokrulle allt vad Herren hade talat till
honom. Detta ombesörjdes av hans
sekreterare Baruk. Eftersom konungen
brände upp rullen, efterhand som den
förelästes för honom och hans närmaste män, upptecknade Baruk på
Jeremias diktamen alltsamman på en
ny rulle, och därtill fogades »ytterligare mycket annat av samma slag».
Både julisk och kristen tradition
betraktar J eremia som bokens upphovsman. Kap.S2 är ett historiskt
appendix, som har sin parallell i
2.Kon.24:18-2S:30. - I Nya Testamen tet återfinns flera citat från
J eremias bok. Se för övrigt: Jeremia 9
( ordboksavd.).
Klagovisorna
Klagovisorna kallas på hebreiska 'e~a,
»(ack) huru», efter bokens första ord.
Rabbinerna kallar skriften ofta även
lf:inot, »klagosångeD>, en benämning
som - har sin direkta motsvarighet i
Septuagintas Thr~noi. I den hebreiska
kanon har Klagovisorna sin plats bland
Skrifterna (kelu~im), där boken hör
till de s.k. megillo!, »(fest)rullarna» (se
under Höga Visan). Klagovisorna har i

den kyrkliga kanon fått sin plats bland
de profetiska böckerna efter förebild
av Septuaginta, som placerat skriften
omedelbart efter Jeremias bok,
emedan Jeremia betraktades som dess
författare.
Boken själv nämner inte sin författare. Författarskapet kan därför inte
med bestämdhet fastslås, men starka
skäl talar för att Jeremia har skrivit
boken. I Septuagintas förord till
Klagovisorna står, att Jeremia satt
gråtande i Jerusalem och ~i:ing dessa
klagosånger, sedan Israel hade bortförts i fångenskap och J erusalem hade
förstörts. Även om detta är ett tillägg
av översättarna, visar det, hur gammal
traditionen om Jeremias författarskap
till boken är. Också den syriska
översättningen av G.T., Peshitta, och
den judiska traditionen (targumerna
och Talmud) betraktar Jeremia som
Klagovisornas författare.
Språk och innehåll talar också för
Jeremias författarskap. Klagovisornas
smärtfyllda ton, där de ljuder bland
Jerusalems rykande ruiner, är besläktad med Jeremiabokens Ofr Jer.
4:19; 8:18; 9:1; 13:17 m.fl. ställen).
Vad som har bebådats av profeten, har
nu gått i uppfyllelse. »Herren har gjort,
vad han hade beslutit, han har
fullbordat sitt 0[(1)>, Klag.2:17. Orsaken till att olyckan måste komma, är
folkets stora synd Ofr Klag.l:S,8,20;
3:42 med Jer.S:9,29; 6:11). Huvudansvaret vilar på de falska profeterna
och de gudlösa prästerna Ofr Klag.
2:14; 4:13 med Jer.6:13 ff.; 14:14 ff.;
23:9 ff.).
Klagovisorna är också präglade av
samma vånda ochbönekamp, som vi
känner från Jeremias liv. Även det att
Herren vägrar att höra profetens ord,
återfmns här Ofr Klag.3 :8,44 med
Jer.7:16; 11:14; 14:11 f.). Även eljest
har Klagovisorna en hel del drag, som
påminner om Jeremias oroliga och

kampfyllda tillvaro Ofr Klag.3:7 med
Jer.37:1S ff.; Klag.3 :S2 ff. med J er.
38:6 ff.; Klag.3:14,63 med Jer.20:7 f.).
Klagovisorna består av fem sånger.
De fyra första är skrivna så, att
versernas begynnelsebokstäver i tur
och ordning följer det hebreiska
alfabetet. Eftersom det hebreiska
alfabetet har 22 bokstäver, har första,
andra och fjärde sångerna vardera 22
verser. Den tredje sången har 66
(3 x 22) verser, i det att alfabetets 22
bokstäver är begynnelsebokstäver i
vardera tre på varandra följande verser.
Den sista sången är inte alfabetisk men
har dock 22 verser. I slutet av alla
sångerna utom den fjärde finns en bön
till Herren.
Sångerna måste ha skrivits någon
gång efter Jerusalems förstöring år 586
f.Kr. Av hela framställningen framgår,
att denna katastrof har inträffat
nyligen. Det är därför rimligt att anta,
att sångerna kommit till under de
första månaderna efter stadens förstöring. Den fruktansvärda händelsen står
frisk och levande
författarens
medvetande.
Klagovisorna andas djup fosterlandskärlek, de är präglade av författarens bittra tårar över folkets djupa
smärta och olycka. För dem, som
blivit bortförda till Babel, blev de
alldeles säkert en kär läsning. Det
plågade Israel har sedan ofta återvänt
till denna bok. På den årliga sorgehögtiden till minne av templets
förstöring, Tisha b'Ab den 9. Ab (se:
Högtid, sp.2724) läser man i synagogorna ur Klagovisorna. - Flera
verser i dessa sånger har en ton, som
för tankarna till Jesu messianska
gärning och undervisning, Lex. Klag.
1:12; 2:15; 3:14 ff.,30.
Hesekiel
Hesekie1s bok är den tredje bland pe
profetiska böckerna, men kronologiskt
kommer Hesekiel som den elfte (eller
tolfte) bland skriftprofeterna. Ända
fram till vår egen tid har Hesekie1s
författarskap och bokens enhet varit
allmänt erkända. Under de senaste
årtiondena har dock kritiska röster
höjts, men de har rönt föga bifall.
Hesekiel var liksom J eremia prästson. Sannolikt var han också ~älv
präst. Han växte upp i Juda, där han
antagligen mottog starka intryck av
J eremias profetiska förkunnelse och av
konung Josias reformation. När konung Jojakin bortfördes till Babel år
597 tillsammans med de förnämsta av
folket, var Hesekiel av allt att döma
även en av dem. I Babel fick han
bosätta sig vid floden Kebar. Sin
profetkallelse fick han fem år senare,
Hes.l:1. Vidare heter det, att detta
skedde »i det trettionde året», och de
flesta utläggare antar, att härmed avses
profetens ålder. Hans verksamhet som
profet sträckte sig över minst 22 år.
Hesekiels profetior är personliga,
bildrika och lärorika. Han har ett mer
litterärt språk än de övriga skriftprofeterna, och hans bok är klart
disponerad. Särskilt karakteristiskt för
Hesekiel är hans många symboliska
handlingar. Han hade även en rad
syner, varför hans bok ibland har

KLAGOVISORNA
I.

Första sången, kap. l
1.
2.
3.
4.

II.

Andra sången, kap.2
1.
2.
3.
4.

III.

Herrens vrede, v.I-9
Jerusalems skada, v.IO-14
Människors hån, v.15-1?
Bön om Herrens förbarmande, v.18-22

Tredje sången, kap.3
1.
2.
3.
4.

IV.

Jerusalems övergivenhet, v.I-?
Jerusalems synd och elände, v.8-ll
Et! rop om medlidande, v.12-19
Bön om Herrens ingripande, v.20-22

Den betrycktes klagan, v.I-20
Hopp om Herrens barmhärtighet, v.21-38
Maning till syndabekännelse, v.39-54
Bön om Herrens vedergällning, v.55-66

Fjärde sången, kapA
1. Belägringens fasor, v.l-IO
2. Herrens rättfardiga vrede, v.1l-16
3. Dom över Edom, nåd över Israel, v.I?-22

V.

Femte sången, kap.S
1. Jerusalems smälek och synd, v.I-?
2. Syndens lön, v.8-18
3. Bön om förnyelse, v.19-22
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kallats »synernas bok». Hesekiel är
prästen och själasörjaren bland profeterna. Genom honom förmedlas an·
svaret inför Gud både till ogudaktiga
och rättflirdiga, likaså den enskildes
ansvar för sina egna gärningar. Profeten varnar också starkt för de falska
profeterna.
De sex första åren av Hesekie1s
profetiska verksamhetstid gällde de
kvarblivna i Juda. Under dessa år
gjorde han allt - liksom Jeremia i Juda
- för att genom en stark botförkunnelse rädda sitt folk från undergång.
Men ingenting hjälpte. Folket hörde
hellre på de falska profeterna, som
försäkrade, att Herren aldrig skulle
överlämna sin helgedom i Jerusalem åt
hedningarna utan att både staden och
landet skulle förbli oskadda.
Efter Jerusalems fall år 586, med
påföljande ny deportation till Babel,
vände Hesekiel sig till sina landsmän i
landsflykten. Israels folk upplevde nu
den största krisen i sin historia. Skulle
det - som erövrarna ville - utplånas
som folk, och skulle därmed Guds
planer med sitt egendomsfolk som
Messias' moderssköte göras om intet?
Det behövdes verkligen en profetröst i
denna folkets ödestimma. Folket, som
på många sätt uppenbarligen hade
goda yttre levnadsvillkor, fick icke
sjunka ytterligare i materialism och
avgudaväsen. Det fick icke förlora tron
på fädernas Gud och icke se Judas och
Jerusalems fall och templets förstöring
som uttryck för Guds maktlöshet och
underlägsenhet gentemot hedningarnas
gudar. Folket skulle tvärtom få hjälp
att inse, att Herren hade överlämnat
det i hedningarnas händer som straff
för dess synd. »1 skolen (el. de skola)
förnimma (grt. känna), att jag är
Herrem> är Hesekie1s nyckelord, som
återkommer över 50 gånger i hans bok.
Hesekiel blir nu tröstepredikant.
Visserligen kommer fångenskapen att
bli långvarig, som J eremia har förutsagt, men en dag skall den ta slut.
Folket skall få återvända till sitt land,
återuppbygga Jerusalem och på nytt
resa Herrens tempel, medan Herrens
dom skall drabba hednafolken runt
omkring. De två åtskilda delarna av
folket, Israel och Juda, skall förenas
till ett folk under en enda konung,
Messias.
Men profeten låter sitt folk se ännu
längre, ända in i ändens tid, i det att
han ger en skildring av ett nytt tempel,
ett nytt land och en ny stad, vars
namn skall vara: »Här är Herren» (grt.
JHWH samma, »Herren är däD».
Härmed avses antagligen både den
messianska församlingen i det nya
förbundet och fulländningen i den nya
himmelen och på den nya jorden.
Dessa profetior i Hesekie1s bok klingar
med också i Uppenbarelseboken i
N.T., liksom Hesekie1s syn av de fyra
väsendena i Hes. l.
Se för övrigt i ordboksavd.: Hesekiel l, Judendomen (mom. 2 a), Härlighet, Kerub, Gog 2, Tempel (mom.
4).
Daniel
Daniels bok är den fjärde bland de
profetiska böckerna i vår bibel. I den

Testamentet, där uttrycket »evigt liV»
förekommer.
Daniels bok måste ha bringat riklig
tröst till judarna under fångenskapen i
Babel, och den har också senare varit
dem till uppmuntran under deras
många trångmål. Ä ven för det nya
förbundets gudsfolk har boken haft
stor betydelse, inte minst på grund av
dess framtidsvisioner, en betydelse
som kommer att tillta, ju mer vi
närmar oss ändens tid.
Man vågar tryggt påstå, att Danielsboken är en av de viktigaste i hela
Skriften, samtidigt som den är en av de
mest omstridda. Efter att den till en
början ansågs härstamma från Daniel,
blev den på 200-talet e.Kr. föremål för
skarp kritik från den nyplatonske
grekiske filosofen Porfyrios. I femton
böcker angrep denne kristendomen
och försökte få bort allt övernaturligt
frän Bibeln Ofr vår tids »avmytologisering» av Skriften). Den tolfte av
böckerna var riktad mot Daniels bok.
Porfyrios hävdar här, att Danie1sboken
var skriven under den syriske konungen Antiokus Epifanes' regeringstid
(175-163 f.Kr.) till tröst och uppmuntran för judarna i deras trångmål. Mot
denna kritik försvarade kyrkofäderna
den traditionella uppfattningen om
Daniels bok, och efter detta blev det
under läng tid tyst omkring den. Först
under 17. århundradet restes på nytt
tvivel om bokens äkthet. I våra dagar
förnekar en rad gammaltestamentliga
forskare, att Daniels bok härrör från
den babyloniska fångenskapen, och de
bestämmer, i likhet med Porfyrios,
dess avfattning till mackabeertiden.
Några har till och med velat fixera
tidpunkten till strax före Antiokus
Epifanes' död år 163 f.Kr.
Kritikernas huvudargument är, att
tiden under de riärmaste århundradena
efter fångenskapen är skildrad med så
stor noggrannhet (se särskilt kap.ll),
att det omöjligen kan röra sig om
förutsägelse av kommande händelser,
utan måste vara forntidshistoria i form
av profetia. Till stöd för detta
påstående hävdas också, att den
apokryfiska skriften »Syralo> (från ca
190 f.Kr.) i sin lovprisning av G.T.s
andliga stormän från Hanok (Enok) till

HESEKIEL
Före Jerusalems fall
I.

Profetens kallelse, kap.I-3
(Herrens härlighet uppenbaras)
1. Heseldels syn, kap. 1
2. Hans gudomliga uppdrag, kap.2-3

II.

Domsförkunnelse över Juda, kap.4-24
(Herrens härlighet lämnar Jerusalem)
1. Förebud om Jerusalems förstöring, kap.4-7
2. Syner av förstöringen, kap.8-11
3. Nya förutsägelser, kap.12-19
4. Profeten som domare, kap.20-23
5. Jerusalems belägring, kap .24

III.

Domsförkunnelse över andra folk, kap.25-32
1. Fyra grannfolk, kap.25
2. Tyrus och Sidon, kap.26-28
3. Egypten, kap.29-32

Efter Jerusalems fall
IV.

Frä1sningsförkunnelse, kap.33-39
1. Israels återupprättelse, kap.33-37
2. Gogs anfall och undergång, kap.38-39

V.

En ny tid, kap.4048
(Herrens härlighet återvänder till Jerusalem)
1. Det nya templet, kap.4044
2. Det nya landet, kap.4548

hebreiska kanon återfmns den bland
Skrifterna (ketubim), mellan Ester och
Esra. Septua8iIita gav boken den
placering, som den har i den kyrkliga
kanon.
Boken består av två huvuddelar. I
den första skildras Daniels historia,
och där omtalas Daniel i tredje
personen. Den andra huvuddelen
berättar om Daniels .syner, och där
uppträder Daniel i första personen.
Daniels bok är den fjärde av de
större profetskrifterna. Medan Jesaja
och Jeremia verkade i Juda, fick
Daniel i likhet med Hesekiel sitt
verksamhetsområde i Babel. Men
medan Hesekiel kom dit med den
andra deportationen (år 597 f.Kr.),
kom Daniel med den första (605).
Denna bestod av unga män av förnäm
börd, sådana som icke hade något lyte
och som var intellektuellt begåvade.
De skulle undervisas i kaldeemas
(babyloniernas) språk och kultur, så
att de skulle bli skickade att tjäna vid
konungens hov som representanter för
sitt folk. Meningen var, att de helt och
hållet skulle »babyloniseras», vilket
emellertid inte skedde.
Daniel var 14 år när han bortfördes,
och dessförinnan hade han säkerligen
blivit påverkad av Jeremias förkunnelse och förmodligen även av konung
Josias religiösa reformation. I stället
för att i Babel svika sin tro på Israels
Gud blev han tvärtom en troskämpe.
Danielsbokens historiska del ger
gripande skildringar av Danie1s och
hans vänners mod. Danie1s nära
umgängelse med Herren gjorde honom
också skickad att tyda konung Nebukadnessars drömmar samt skriften på
väggen under ·konung Belsassars gästabud. Daniels personlighet väckte förtroende, och han fick stort inflytande
vid det kungliga hovet. Han blev av

Nebukadnessar förordnad till herre
över Babels hövdingdöme och högste
föreståndare .rör alla de vise i Babel,
och under Belsassar upphöjdes han till
den tredje herren i riket (efter den
nominelle konungen Nabonid och den
fungerande regenten, tronföljaren Belsassar).
I Danielsbokens andra huvuddel
profeteras om kommande händelser
angående världsmakterna och Guds
rike. Dessa förutsägelser gäller ända
fram till Jesu tid, ja, några av dessa
profetior väntar ännu på sin uppfyllelse i ändens tid. I denna del får vi
också blicka in i Daniels böneliv . I det
sista kapitlet, epilogen, återfmns de
klaraste orden i G.T. om uppståndelse
och ett liv efter döden, och detta om
såväl rättfärdiga som orättfärdiga. Här
är också det enda ställe i hela Gamla

DANIEL
I. Daniels historia, kap. 1-6
1. De tre läroåren i Babel, kap.l
2. Nebukadnessars dröm, kap.2
3. Daniels vänner i den brinnande ugnen, kap.3
4. Nebukadnessars nya dröm, kap.4
5. Belsassars gästabud, kap.5
6. Daniel i lejongropen, kap.6

II. Dawels syner, kap.7-12
1. De fyra djuren och Människosonen, kap.7
2. Väduren och bocken, kap.8
3. Daniels bön; de 70 årsveckorna, kap.9
4. Uppenbarelsen vid Hiddekel, kap.IO
5. Världsmakternas kamp, kap.U
6. Epilog, kap.12
a. Den stora vedermödan, v.l
b. Den dubbla uppståndelsen, v.24
c. Avslutande budskap, v.4-l3
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översteprästen Simon på författarens
egen tid inte nämner Daniel, trots att
boken omtalar bl.a. Jesaja, Jeremia,
Hesekiel och de tolv mindre profetskrifternas upphoVSJIlän. Vidare hänvisar man till att Danielsboken i den
hebreiska kanon inte har fått sin plats
bland Profeterna (ni!bi'im), vilket
skulle bevisa, att boken icke existerade
på den tid, då denna kanon kom till
stånd. Som argument anförs även, att
boken är skriven dels på hebreiska,
dels på arameiska, att den innehåller
grekiska och persiska ord samt att
uppgifterna angående Belsassar och
medern Darejaves icke stämmer med
vad man vet från den allmänna
historien.
Härtill kan emellertid anföras: Om
man överhuvudtaget tror på en
övernaturlig, gudomlig uppenbarelse,
är det principiellt inte svårare att sätta
sin lit till profetiorna i Daniels bok än
att tro på dem som fmns i Johannes'
Uppenbarelse. Ä ven när det gäller så
noggranna förutsägelser som i Dan.lI,
är det ingen omöjlighet för den
allvetande Guden att meddela sådana
till sina tjänare. Vad beträffar den
omständigheten, att Syrak inte omtalar Daniel, kan man observera, att
boken ej heller nämner en så
framträdande man som Esra, trots att
både Serubbabel och Esras samtida
Nehemja är omtalad.
Att Daniels bok inte har placerats
bland Profeterna i den hebreiska
kanon, kan bero på att Daniel inte var
profet i ordets vanliga betydelse. Han
hade en profetisk gåva men icke ett
profetiskt ämbete; Daniel var statsman. Det typiska profetordet: »Så
säger Herren» möter vi därför inte i
hans bok. Den har ej heller - som de
övriga profetskrifterna - ett budskap
till samtiden, utan den behandlar
drömmar och visioner om en nära eller
avlägsen framtid.
När det gäller Danielsbokens språk,
behärskade Daniel med all sannolikhet
både hebreiska och arameiska. Det
förra hade han fått med sig frän Juda,
och arameiska fick han säkerligen lära
sig i Babel, där det var den tidens
folkspråk. Dan.2-6 skildrar händelser,
som rör världsmakten, varför det är
lämpligt att använda världsmaktens
eget språk. Synen i kap.7 avser hela
världsutvecklingen, därför används
arameiska även i· detta kapitel. Men
från kap.8 gäller synerna mera Israels
folk, och därför används här judarnas
eget språk, hebreiska.
Beträffande
förekomsten
av
grekiska ord, i synnerhet namn på
musikinstrument, har nyare arkeologiska fynd visat, att grekisk handel
förekom i Babel redan på 600-talet
f.Kr. Då är det inte så underligt, om
grekiska instrument fått behålla sitt
grekiska namn, när de omtalas i
Danielsboken. I boken förekommande
persiska ord kan förklaras av den nära
förbindelsen mellan Babel och Persien
och av att Daniel levde ett stycke in på
det persiska världsrikets tid, då Babel
var lydrike under Persien.
Belsassars namn, som tidigare icke
var känt utanför Danielsboken, har i
senare tid påträffats av arkeologer.
Medern Darejaves, som tidigare också

var en gåta, antas nu av flera forskare
ha varit identisk med Gubaru, som
blev utnämnd av Kores till guvernör i
Babel och distriktet väster om Tigris.
Vidare kan nämnas, att Daniel är
känd av Hesekiel, som delvis var hans
samtida. I Hes.14:14,20 står Daniel
tillsammans med Noa och Job, där alla
tre prisas för sin rättfärdighet, och i
28:3 omtalas Daniels visdom. Mot
detta anför kritikerna, att det här
måste röra sig om en annan, äldre, för
övrigt okänd Daniel. Det skulle emeller·
tid i så fall ha varit egendomligt, att en
man, som i rättfärdighet ställs i
jämnhöjd med Noa och Job och som
Hesekiel anser vara lika känd som
dessa, inte skulle vara nämnd på något
annat ställe i Skriften. Som ännu ett
vittnesbörd från G.T. kan nämnas, att
Esras och leviternas botsböner (Esr.
9:5 ff.; Neh.9:16 ff.) visar tydlig släktskap med Danie1s bön för sitt folk,
Dan.9. - Den judiske historieskrivaren
Josefus berättar (Ant. XI, 8:5), att
dåvarande
översteprästen
visade
Daniels bok för Alexander den store,
när denne kom till Jerusalem år 332
f.Kr.
IN. T. hänvisar Jesus själv till
profeten Daniel i sitt stora eskatologiska tal, Matt.24:15, och hans bruk av
titeln »Människosonen» har anknytning
till Dan.7. Ställen som 2.Tess.2 och
Upp. 13 , där Antikrist omtalas, påminner även om Dan.7, likaså N.T.s
ord om den stora vedermödan, Jesu
tillkommelse och domens dag. Uttrycken i Hebr.11 :33 f.: »tillstoppade
lejonens gap» och »dämpade eldens
kraft» för tanken till Dan.6 och 3. Nya
Testamentet räknar med ' Danielsbokens enhet och med Daniel som dess
upphovsman.
Se för övrigt: Daniel 3, Beltesassar,
Nebukadnessar, Belsassar, Darejaves 2,
Människoson, Messias, Antikrist, Tillkommelse, Vedermöda.
Hosea
Hoseas bok är den första av de tolv
mindre profetskrifterna, vilka tillsammans utgör Tolvprofetboken och i
stort sett är placerade efter resp.
profeters verksamhetstid, så långt man
kunnat fastställa denna. Lättast att
datera är de profeter, som verkade
efter den babyloniska fångenskapen,
Haggai, Sakarja och Malaki, vilkas
skrifter är placerade i kronologisk
följd.
Av allt att dörna kom Hosea från
Nordriket (Israel), som också var hans
verksamhetsområde. I så fall är han
den ende skriftprofet, som kommit
från det norra riket. Somliga antar, att
profeten tillbringade sina sista år i
Juda och att hans bok blev skriven där.
Hosea var samtida med profeten
Jesaja. I inledningsorden anförs, att
Hoseas bok innehåller »Herrens ord,
som kom till Hosea, Beeris son, i
Ussias, Jotams, Ahas' och Riskias,
Juda konungars, dagar och i Jerobeams, Joas' sons, Israels konungs,
dagar» (grt.). Även om Hoseas budskap
först och främst var riktat till
Nordriket, kom han också med
varningar till Sydriket (Juda), som
ännu inte hade sjunkit så djupt,

Guds kärlek till folket bildar
bakgrunden till Hoseas förkunnelse,
och den omtalas under bilden aven
trolovning i rättfärdighet och nåd,
Hos.2:19 f. Denna Guds kärlek har
Israel förkastat och måste därför
smaka hans vrede. Men också över
vreden segrar Guds kärlek, 11 :8.
liksom profeten inte kan överge sin
trolösa hustru, kan ej heller Herren
överge sitt utvalda men trolösa folk.
Boken mynnar ut i en kallelse till
omvändelse och ett löfte om nåd,
14:5. En ny och härlig tid randas för
Guds folk.
Jesus citerar Hosea i Matt.9:13;
12:7 (Hos.6:6) och i Luk.23:30
(Hos. 10:8). Citat från Hoseaboken
återfmns även i Matt.2:15 (Hos.11:1);
Rom.9:25 f. (Hos.2:23; 1:10); I.Kor.
15:55 (Hos.13:14); I.Pet.2:1O (Hos.
1:6,9 f.; 2:23); Upp.6:16 (Hos. 10:8).
Se även i ordboksavd.: Hosea 5,
Gomer2.

HO SEA
Inledning, 1:1
l. Profetens äktenskap - Israels gudsförhållande, 1 :2-3:5
1. Profetens hustru och bam, 1 :2-9
2. Israels folk, 1:10-2:1
3. En trolös hustru, ett trolöst folk, 2:2-13
4. Guds trofasthet, 2:14-23
5. Profeten friköper sin hustru, och Herren sitt folk,
kap.3

II. Dom och nåd, kap.4-14
1. Igaels synd - Guds helighet, kap.4-7
a. Herrens rättegång med sitt folk, kap.4
b. Folkets synd, kap.5
c. Ingen sann omvändelse, kap.6-7
2. Israels straff - Guds rättfärdighet, kap.8-10
a. Domsbasunen, kap.8
b. Hemsökelsens d"8, kap.9-10
3. Israels iJterupprättelse - Guds kärlek, kap.II-14
a. Herrens kärlek till sitt folk, 11 :1-11
b. Folkets gensträvighet, 11:12-12:14
c. Nödvändig straffdom, 13:1-14:1
d. Maning till omvändelse, löfte om nåd, 14:2-10

Hos.4:15; 5:5 ff.; 6:11. Några menar,
att Hosea fick sin profetkallelse ca år
750 f.Kr., under senare delen av
Jerobeam ILs regeringstid. Han verkade antagligen flera år efter dennes död
(745), men upplevde knappast Samarias fall (722).
Under Jerobeam Il hade Nordriket
sin politiska och ekonomiska glansperiod, men i socialt, moraliskt och
religiöst hänseende var förhållandena
långt ifrån tillfredsställande. De rika
utsög de fattiga, och folket bedrev en
alltmer tilltagande avgudadyrkan med
därav följande syndigt leverne. Tiden
efter Jerobeams död var ödesdiger
även ur politisk synpunkt, präglad som
den var av palatsrevolutioner och
kungamord. Den ene konungen avlöste
den andre, och under en tid rådde ren
anarki. Folket var splittrat genom inre
strider; några förordade ett närmande
till Egypten, andra till Assyrien.
Landet hade kommit in i sin dödskamp, undergången var nära. Till slut
fick det egyptiskvänliga partiet övermakten, och med anledning härav
ryckte assyrierna mot landet, erövrade
det och bortförde den största och
förnämsta delen av folket.
Hoseas förkunnelse präglas av de
oroliga och sedligt slappa tiderna i
Nordriket. Han talar stränga ord mot
konungahuset och bebådar dess fall.
Han klandrar också folket, emedan det
vänder sig till de stora världsmakterna
för att fä hjälp, i stället för att hålla sig
nära Herren, leva i hans kärlek och lita
på honom.
Hoseas bok kan indelas i två
avdelningar. De tre första kapitlen
skildrar profetens olyckliga äktenskap,
medan de övriga elva återger hans
förkunnelse. Framställningen är lyrisk
och stämningsmättad. Knappast någon
annan profet använder så många och
slående bilder.
Hosea fick Guds befa11ning att ta en
trolös kvinna till hustru, och med
henne fick han tre barn, en son och två
döttrar. Dessa fick på Herrens ord
symboliska nanm. Sonen skulle kallas

Jisree1 (beteckning på Nordriket) för
att förebåda konungahusets snara fall.
Den äldsta dotterns nanm skulle vara
Lo-Ruhama (»hon som icke finner
förbarmande») som ett uttryck för
Guds dom över folket och den yngstas
Lo-Anuni (»icke mitt folk») för att
beteckna folkets förkastelse.
Det har rått delade meningar om
hur profetens familjeförhållanden skall
uppfattas: allegoriskt eller som en
historisk verklighet. De flesta utläggare
anser det sista som mest sannolikt,
samtidigt som hela framställningen
klart avspeglar Israels gudsförhållande
(typologisk tolkning). Folket levde
andligt talat i den värsta form av
otrohet. Gudsdyrkan var endast utvärtes; det fanns ingen sann kärlek till
Israels Gud och ingen verklig gudskunskap, medan däremot avgudadyrkan florerade som aldrig förr.
Profeten måste förkunna Guds
dom, som snart skall gå i fullbordan,
om folket inte omvänder sig. Hans
förkunnelse är fylld av lidande. Hans
stämma är än darrande av harm, än
blandad med gråt. Mer än någon annan
profet liknar han Jeremia.

Joel
Joels bok har i såväl den hebreiska som
den kyrkliga kanon placerats omedelbart efter Hoseas bok, medan den i
Septuaginta kommer som den fjärde
bland de mindre profetböckerna.
Om J oels personalia är ingenting
annat känt än att han var son till en
annars okänd man vid nanm Petuel.
Att profeten verkade i Juda, framgår
av många drag i hans bok, bl.a.
ortnamn som Sion, Jerusalem och
Juda. Hans budskap är närmast riktat
till Sydriket.
Utgångspunkten för Joels profetior
är en förödelse, som förorsakats av
gräshoppssvärmar. Flera kommentatorer har menat, att Joel här använder
gräshopporna som en bild av fientliga
härar, som skall komma över landet. I
så fall bör framställningen tolkas på
samma sätt som Upp.9:7 ff. Hela Joels
förkunnelse utgör då en profetia om
något som skall komma.
Emellertid är de flesta utläggare
numera eniga om att skildringen av
gräshoppsplågan är för realistisk för att
kunna uppfattas endast allegoriskt.
Det är uppenbarligen fråga om en
katastrof, som lever i färskt minne och
som därför kan tjäna som bakgrund till
profetens appell till omvändelse, bot
och bon, varigenom en långt större

JOEL
l.
Il.

Prolog, 1:1-3
Den stora landsplågan, 1:4-2:17
1. Gräshoppornas förödelse, 1:4-12
2. Maning till bot och fasta, 1:13-20
3. Gräshoppornas inträngande i Jerusalem, 2:1-11
4. Förnyad maning till omvändelse, 2:12-17

III.

Herrens svar på folkets nöd, 2:18-29
1. Rik timlig välsignelse, 2:18-27
2. Andens utgjutande över mänskligheten, 2:28-29

IV.

Herrens stora dag, 2:30-3:17
1. Förebud till Herrens dag, 2:30-31
2. Frälsning för alla som åkallar Herren, 2:32
3. Dom över Guds folks fiender, 3:1-17

V.

Epilog, 3:18-21
Gudsrikets välsignelser
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olycka skall kunna avvarJas. Herren
skall höra denna bön och på nytt
välsigna jordens gröda. Icke endast
marken skall få del av välsignelsens
strömmar, utan även människors hjärtan. Herren skall utgjuta sin Ande över
allt kött, dvs. över hela mänskligheten.
Men profeten går ännu längre_
Gräshoppsplågan är en förvarning om
»Herrens dag», som är det egentliga
temat för hans förkunnelse, se 1:15;
2:1,11,31; 3:14. Detta uttryck återkommer ofta hos profeterna. Se: Dag
(Herrens). Herrens dag är en domens
dag för alla som står Gud och hans
folk emot, men över sitt eget
botnirdiga folk skall Herren förbarma
sig, och dess land skall uppleva
paradisiska förhållanden. J oels bok har
sålunda en klar eskatologisk och
apokalyptisk prägel.
Tiden för Joels uppträdande omtalas inte i hans bok, och bland
bibelforskarna har meningarna härom
varit delade. Några håller före, att han
är den äldste av samtliga skriftprofeter,
andra menar, att han är den yngste. I
senare tid har den sistnämnda uppfattningen gjort sig starkt gällande.
SOIn1iga menar, att Joel framträdde
efter Esras och Nehemjas reformation
(i slutet av 400-talet f. Kr.), andra att
han levde och verkade strax före
Malaki (ca år 500). Huvudargumentet
är, att Joel synes förutsätta Jerusalems
förstöring och folkets bortförande,
3 :17, och att boken alltså måste vara
skriven efter år 586. Folket har
återkommit från Babel, gudstjänsten
har fått fasta former, avgudadyrkan
omtalas inte, någon konung nämns ej,
och om Nordriket sägs ingenting.
Namnet Israel används till och med om
Juda, så defmitivt har Tiostamsriket
försvunnit ur medvetandet.
Enligt traditionen är boken emellertid mycket gammal, möjligen den
äldsta av alla profetskrifterna. Detta
förklarar också, varför boken står
bland de första i profetkanon. Om den
blivit skriven i slutet av 400-talet,
skulle gräshoppsplågan och boken själv
knappast ha varit okända för dem som
vid den tiden samlade och redigerade
profetkanon. Redan det faktum att
Joels bok har placerats som den andra
skriften i Tolvprofetboken, synes peka
på dess höga ålder.
Tidpunkten för Joels uppträdande
och bokens avfattning har företrädesvis fixerats till Joas' första regeringstid,
medan konungen ännu var barn och
översteprästen Jojada styrde landet,
dvs. i slutet av 800-talet f.Kr. Den
historiska bakgrund, som tecknas i
boken, passar in på denna tid. Orsaken
till att ingen konung om talas kan vara
just den, att Joas inte hade någon reell
politisk betydelse, så länge han var
barn. Avgudadyrkan omtalas inte.
Först sedan Joas själv hade övertagit
makten, återinfördes den i landet.
Kulten är ordnad och knuten till
templet i Jerusalem. Men prästerna
spelar inte samma avgörande roll som
efter den babyloniska fångenskapen. Landets .erövring och Jerusalems
undergång, omtalas ej som historiskt
faktum utan som profetia. Babel
nämns överhuvudtaget icke, ej heller
Persien. Omtalandet av folkets fiender,

fenicierna. och filisteerna, egyptierna
och edomeerna, kan stämma på Joas'
tid, däremot inte på en tidpunkt efter
den babyloniska fångenskapen. Nämnas bör även, att Joelsbokens
innehåll synes vara känt av Amos, som
levde på 700-talet Gfr Am.l:2 med
Joel 3:16 och Am.9:13 med Joel
3:18).
Joels bok räknas som en av Gamla
Testamentets litterära pärlor. Dess
språk och stil tillhör den hebreiska
litteraturens klassiska period_ Förutom
Amos synes även profeterna Jesaja och
Mika, Hesekiel och Sakarja vara
påverkade av Joels förkunnelse. Ä ven i
Nya Testamentet återfinns tankar och
bilder från Joels bok, Rom.lO:13 (Joel
2:32); Upp_6:12; 14:15 ff. (Joel
3:13,15). På den första kristna pingstdagen utgick Petrus från Joels profetia
om ande utgjutelsen, när han höll sitt
stora tal för folket i Jerusalem,
Apg.2:14 ff. (Joel 2:28 f.). Pingstundret var en första uppfyllelse av
denna profetia. Se: Pingst.

AMOS
Prolog, 1:1-2

II.

Åtta domsutsagor, 1 :2-2:16
1. Över ktiltgboende hednafolk, 1:2-2:3
a. Damaskus, 1:3-5
b. Filisteen, 1:6-8
c. Tyrus, 1:9-10
d. Edom, 1:11-12
e. Ammon, 1:13-15
f. Moab,2:1-3
2. Över Juda och Israel, 2:4-16
a. Juda, 2:4-5
b. Israel, 2:6-16

I11.

IV.

V_

Epilog: Israels återupprättelse, 9:11-15
1. Israel och hedningarna, 9:11-12
2. Landets blomstring, 9 :13-15

största och mäktigaste, men här var
det också mest nödvändigt med ett
Herrens ingripande. Man njöt av sin
storhetstid och blundade för att den
nya världsmakten, Assyrien, snart
kunde bli farlig för Israel. Man levde i
sorglös trygghet och maklighet. Det
var en god tid, inte bara politiskt utan
också ekonomiskt. Handeln hade fått
ett starkt uppsving; stora karavaner
drog genom landet. Men den växande
rikedomen var fördelad på några få,
och samhället kom att lida av stora
sociala klyftor. Pengar lånades ut mot
höga räntor, man tog de fattigas säd
och egendom i pant och tog ingen
notis om att de fick svälta och lida
nöd. Man förfalskade mått och vikter
och tog skamlös betalning av dem som
var i nöd_ Hand i hand med allt detta
följde dryckenskap och osedlighet.
Inte heller religiöst stod folket
starkt, även om det rådde en viss iver i
gudsdyrkan. Särskilt i de religiösa
medelpunkterna Betel, Dan och Gilgal
hölls stora kultfester, ja, några israeliter synes till och med ha vallfärdat till
Beer-Seba i Sydriket, 5:5; 8:14. Man
gav sitt tionde och förde fram sina
offer, och längtade efter Herrens dag,
då Gud skulle krossa alla Israels

OBADJA
Domen över Edom, v.I-16
1. Edoms undergång, v.I-9
2. Straffets orsak, v.l0-16

II.

Fem syner, 7:1-9:10
1. Gräshopporna - domen avvärjd, 7 :1-3
2. Elden - domen uppskjuten, 7 :4-{j
3. Sänklodet - domen fastställd, 7 :7-9
(Profetens utvisning från Israel, 7:10-17)
4. Fruktkorgen - domen nära förestående, 8 :1-14
5. Herren vid altaret - domen fullbordad, 9:1-10

Amos
Amos' bok är den tredje bland de
mindre profetböckerna. Kronologiskt
hör Amos till de första skriftprofeterna. Bokens första vers ger i koncentrerad form upplysning om Amos' yrke,
hemort, profetkallelse och verksamhetstid. Han var född i Tekoa (se d_o.),
en liten, högt belägen stad nära
Betlehem_ Där var han en av herdarna,
som vaktade boskap och som livnärde
sig av mullbärsfikon (se d.o.). I Tekoa
hade Amos sina syner angående Israel
vid den tid, då Ussia var konung i Juda
och Jerobeam, Joas' son, regerade i
Israel. Ussias regeringstid beräknas till
ca 786-735 och Jerobeam ILs till ca
783-745 f.Kr. Amos uppträdde »två år
före jordbävningem>, Am.l:l, en händelse som man uppenbarligen kom
ihåg i långa tider, jfr Sak.14:5_ De
flesta kommentatorer antar, att Amos
började sin profetgärning någon gång
mellan 760 och 750 f.Kr.
Trots att Amos bodde i Sydriket
(Juda) fick han Herrens kallelse att
profetera mot Nordriket (Israel), även
om vissa profetior också gäller Sydriket. Båda rikena upplevde vid den
tiden en glansperiod. Både Ussia och
Jerobeam var dugliga regenter, som
genom lyckosamma krigståg hade
återerövrat gamla israelitiska områden,
så att de båda rikena sammanslagna
hade samma utsträckning som det
enade riket på Davids och Salomos tid_
Av de två rikena var Nordriket det

I.

Tre strafftal, kap.3-6
1. Israels utkorelse och förkastelse, kap.3
2_ Israels synd och obotfardighet, kapA
3. Klagosång och verop över Israel, kap.5-{j

Israels återupprättelse, v.l7-21
1. Löftet, v.17-18
2. Uppfyllelsen, v.19-21
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33-lllustrerat Bibel-lexikon

I.

fiender och göra dess härlighet större
än någonsin. Men alltsammans var skal
utan kärna, och tillbedjan av den sanne
Guden blev allt mer uppblandad med
främmande gudsdyrkan.
Här sätter Amos in sin mäktiga
domsförkunnelse. Man har liknat
denna vid ett väldigt tordön, som först
dundrar över länderna runt omkring
och till slut stannar över Israels rike
för att där urladda sig i den ena blixten
efter den andra. Profetens ord slår
kraftigt ned på den sociala orättfärdigheten, det moraliska förfallet och den
religiösa falskheten. Hans förkunnelse
är. etiskt orienterad, med en stark
betoning av Guds rättfärdighet. Om
folket inte vill vända om, medan
nådens tid varar, skall Gud vedergälla
all den orätt, som ständigt utövas
bland människorna, främst hos hans
egendomsfolk, men även bland hednafolken_
Amos synes ha uppträtt vid själva
rikshelgedomen i Betel. Så länge hans
domsutsagor gällde grannfolken, lyssnade man säkerligen till hans förkunnelse med välvilja, men när han
vände udden mot israeliterna själva,
blev reaktionen en annan. ÖVersteprästen rapporterade saken till konungen och bjöd Amos lämna landet
och återvända till Juda, 7:10 ff.
Möjligen är det just på grund av denna
händelse, som vi har fått en skrift av
Amos. I varje fall har några antagit, att
profeten skrev sin bok efter hemkomsten till J uda, för att på detta sätt
fortfarande kunna nå sina landsmän
både i norr och i söder. Möjligt är
också, att det är först nu, som de ljusa
tonerna bryter fram, budskapet om en
ny och rik tid för Davids hus, när
Herren skall göra slut på sitt folks
fångenskap, 9:11 ff. Denna del har
även en eskatologisk aspekt, till tröst
och uppmuntran för Guds folk genom
alla tider. Med Messias blir detta

profetord uppfyllt. I Jesus Messias blir
Davids fallna hydda återupprättad, och
i den kristna församlingen förenas
Juda och Israel och de omvända
hednafolken i en stor andlig enhet. Så
uppenbaras Messias-rikets härlighet.
Antos' bok är en enhet, både
språkligt, historiskt och logiskt. Den är
skriven på klassisk hebreiska och
räknas till Gamla Testamentets litte
rärt högtstående skrifter. Språket är
enkelt och kraftfullt. Med få ord och
slående bilder, oftast hämtade från
naturen, inpräglas de andliga sanning
arna. Författaren hade inte fått
utbildning vid någon profetskola, 7:14;
han var en man ur folket. Han var en
rikt utrustad människa, en gudagripen
och andefylld profet. Man har liknat
Antos i gamla förbundet vid Joh31mes
döparen, portalgestalten mellan G.T.
och N.T., och Jakob, Herrens broder, i
nya förbundet.
I N.T. citeras Antos av Stefanus i
Apg.7:42 f. (Ant.5:25 ff.) och av
Jakob i Apg.15:l6 f. (Am.9 :11 f.).
Se även: Amos 1 (ordboksavd.).
Obadja
Obadjas bok är i den hebreiska och
kyrkliga kanon den fjärde av de
mindre profetböckerna, medan den i
Septuaginta kommer på femte plats.
Boken, som består av endast 21 verser,
är den minsta av Gamla Testamentets
böcker.
Om bokens författare är intet känt
utöver hans namn, som han för övrigt
har gemensamt med många andra i
G.T. Historieskrivaren Josefus samt
kyrkofadem och bibelöversättaren
Hieronymus hävdar, att profeten
Obadja är identisk med konung Ahabs
överhovmästare med samma namn (se
l.Kon.18:3 ff.). Enligt Talmud var
Obadja en edomeisk proselyt.
Obadjas bok irJleds i grundtexten
med orden: )>Obadjas syn». Profetens
syn gällde Edom. Boken är en kort och
kraftig profetia mot Israels broderfolk
i söder. Edomeernas stamfader var
Esau. Liksom det var strid mellan Esau
och Jakob, stod också deras efterkom
mande mot varandra. Se: Edom.
Trots profetian i l.Mos.25 :23 såg
det på Obadjas tid ut som om Edom
skulle bli den triumferande parten.
Juda hade kommit i stort trångmål
genom att Jerusalem hade plundrats av
främmande folkslag. I stället för att
komma Juda till hjälp eller åtminstone
visa medlidande med det olyckliga
folket, hade Edom visat stor skade
glädje, ja, det hade till och med
deltagit i plundringen av den erövrade
staden, roffat åt sig av dess dyrbar
heter och överlämnat flyende judar åt
fienden. Som straff härför förkunnade
Obadja Guds dom över Edom. Landet
skulle kuvas och folket utrotas. Denna
profe~ia gick också i uppfyllelse.
Under mackabeertiden blev edomeerna
underkuvade av judarna, och senare
försvann de fullständigt som folk. I
dag återstår endast huvudstaden Petras
(»klippstadenS») praktfulla ruiner som
ett vittnesbörd om Edoms forna
storhet, jfr Ob.v.34.
Till slut vänder sig Obadja i sin bok
till ~tt eget folk med tröstande ord
från Gud. Jakobs hus skall bestå.

Fiendemas dag avlöses av Herrens dag.
Hela den sista delen av Obadjas
profetia är en framtidsvision av Guds
rikes slutliga seger. Guds folk kan
underkuvas och förföljas, men segern
är likväl viss. )>Och så skall riket vara
Herrens».
Svaret på frågan om när Obadja
levde och verkade, beror på vilken
erövring av Jerusalem som boken
avser. Flera utläggare har pekat på
filisteernas och arabernas angrepp mot
Juda under konung Joram (2.krön.
21:16 f.) som den direkta bakgrunden
till Obadjas bok. Denna händelse ägde
rum kort tid efter en brytning mellan
Edom och Juda (ca år 850 f.Kr.). Om
detta antagande är riktigt, är Obadja
därmed den äldste av Bibelns samtliga
skriftprofeter. Som stöd härför anförs,
att ordet i Joel 2:32: »på Sions berg
och i Jerusalem skall finnas en räddad
skara» har ett visst samband med
Ob.v.17. Man pekar också på andra
beröringspunkter mellan Obadja och
Joel.
Mer sannolikt förefaller emellertid
en rad andra kommentatorers antagan
de, att Obadjas bok avser Nebukad
nessars erövring av Jerusalem år 586
f.Kr. Här föreligger också ett historiskt
belägg för att edomeer deltog på
fiendens sida (ps.137:7; LEsra 4:45).
Denna erövring av Jerusalem var därtill
en långt större olycka än händelsen på
Jorams tid. Den stora formella och
innehållsmässiga likheten mellan Ob.
v.1-9 och Jer.49:7-22 Ofr t.ex. Ob.
v.l ff. med Jer.49:l4 ff.) synes även
peka på ett nära samband mellan
Obadja och den profet, som upplevde
Jerusalems förstöring. Obadja måste i
så fall ha levat och verkat någon gång
på 500-talet f.Kr.

JONA
I.

Första kallelsen, kap .1-2
1. Guds kallelse och Jonas olydnad, 1 :1-3
2. Jonas nöd och Guds frälsning, 1 :4-2:11

II. Andra kallelsen, kap.34
1. Guds kallelse och Jonas lydnad, kap.3
2. Jonas bitterhet och Guds barmhärtighet, kap.4

ställas. Han måste dock även ha varit
klar över, att Herren ville varna
Nineves befolkning för den annalkande
domen, just därför att han önskade
dess omvändelse, så att domen skulle
kunna avvärjas. Några utläggare ser i
profetens flykt ett uttryck för J onas
patriotism. Assyrierna var kända för
sin grymhet, och om de fick driva sitt
politiska spel vidare, skulle turen en
dag komma till Israel. Det fruktans
värda öde, som då skulle drabba hans
folk, önskade profeten förskona det
från. Han såg därför gärna, att Nineve
inte fick tillfålle till omvändelse utan
att domen över staden gick i full
bordan. - Andra kommentatorer ser i
profetens flyktförsök ett utslag av
religiös partikularism. J ona var be
härskad av den vanliga judiska före
ställningen, att Guds utkorelse av
Israel var exklusiv. Herren var israeli
ternas Gud, icke hedningarnas. Israel
var under Guds välbehag, hedningarna
under Guds dom. - Vilket profetens
motiv än kan ha varit, så lärde han
genom sina upplevelser - och därmed
även hans landsmän - att Gud har
omsorg om alla människor, ja, för hela
sin skapelse, 4:11.
Få gammaltestamentliga böcker har
blivit så utsatta för kritikernas angrepp
som Jonas bok. Den har uppfattats
som legend, myt eller liknelse. Både
Jona själv och hans bok har påståtts
vara ohistoriska. Huvudargumentet är
de mirakulösa dragen i boken, särskilt
berättelsen om profetens räddning ur
den stora fiskens buk.
J ona som historisk person är
emellertid omvittnad även på andra
ställen i Skriften. I 2.Konungaboken
omtalas, att konungen (Jerobeam II i
Nordriket) återvann vissa landområden
»i enlighet med det ord som Herren,
Israels Gud, hade talat genom sin
tjänare, profeten Jona, Amittais son,
från Gat-Hahefer», 14:25. Gat-Hahefer
låg i Galileen,omkring en halv mil från
Nasaret. (Fariseerna tog alltså fel, när
de hävdade, att »ingen profet kommer
från Galileen», Joh.7:52.) Jona levde
och verkade sålunda antingen under
eller kanske till och med före
Jerobeams
regeringstid
(783-745
f.Kr.). Många anser honom vara den
äldste av samtliga skriftprofeter.
Inte bara profeten Jonas utan också
Jonabokens historicitet är bevittnad,
och detta av Jesus själv, Matt. 12:39 ff.
med par. Jesus omtalar Jonas vistelse i
fISkens buk och ninevitemas omvän
delse som historiska fakta. Denna syn
har också präglat hela den kyrkliga
traditionen, representerad av bl.a.
Hieronymus, Irena:us, Augustinus och

Jona
Jonas bok är den femte av de mindre
profetskriftema. Den skiljer sig klart
från Bibelns övriga profetböcker .
Medan dessa mestadels. består av syner
och profetior, innehåller Jonas bok
endast en profetia, som utgör en enda
mening i boken, 3:4. Jonas bok är ett
stycke profethistoria, en skildring av
en händelse i profetens liv, jfr liknande
skildringar från profeterna Elias och
Elisas verksamhet. När Jonas bok
likväl har fått sin plats bland de
profetiska böckerna, måste det bero på
att Jona av Herren fick ett profetiskt
uppdrag att förkunna Nineves före
stående undergång.
Som det assyriska världsrikets
huvudstad var Nineve vid denna tid
hednavärldens ledande stad. Men nu
var dess dagar snart räknade. Invånar
nas himmelsskriande synd hade fått sin
dom, vilken Jona kallades att för
kunna, 1:1 f. Men Jona ville inte
utföra detta uppdrag utan beslöt att
fly till Tarsis (se d.o.), »undan Herrens
ansikte». Profetens egen motivering för
sitt flyktförsök var: »Jag visste ju, att
du är en nådig och barmhärtig Gud,
långmodig och stor i mildhet och
sådan, att du ångrar det onda», 4:2.
Dessa ord utgör bokens egentliga
budskap.
Profeten försökte dra sig undan
kallelsen, emedan han räknade med att
domen över Nineve inte skulle verk-
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Chrysostomos. - Även judisk tradition
hävdar Jonabokens historicitet. Boken
fmns med i den hebreiska profet
kanon. Vidare omtalas Jona och hans
bok i den apokryfiska boken Tobit
(frän ca 200 f.Kr.). Filosofen Filon
och historieskrivaren Josefus - båda
judar från första århundradet e.Kr. 
betraktar också boken som historisk.
Beträffande Jonabokens avfatt
ningstid, har några bibelforskare häv
dat, att den härstammar från tiden
efter den babyloniska fångenskapen,
b1.a. med hänvisning till dess universa
listiska prägel och dess arameiska
uttryckssätt. Universalistiska utsagor
fmns emellertid redan från 700-talet
(se t.ex. Jes.2:2 ff.), för att inte tala
om Herrens löften till Abraham mer än
2000 år f.Kr. (se t.ex. l.Mos.12:3;
22:18). Arameiska former förekommer
även i andra gammaltestamentliga
skrifter av äldre datum, till och med i
vissa Ras Shamra-texter från ca 1400
f. Kr . (beträffande Ras Sharnra, se art.
Skrift). Andra exegeter har därför
menat, att Jonas bok blev skriven fÖre
Nordrikets undergång (år 722 f.Kr.). 
Boken själv nämner intet om vem som
är dess författare. Jona omtalas i tredje
personen, vilket emellertid inte ute
sluter, att han själv kan ha skrivit den
bok, som bär hans namn.
Jona har kallats den förste hedna
missionären, och hans bok har beteck
nats som världens äldsta missionsskrift.
Se även: J ona (ordboksavd. ).
Mika
Mikas bok är i den hebreiska och
kyrkliga kanon den sjätte skriften i
Tolvprofetboken. I Septuaginta kom
mer den som den tredje bland de tolv
mindre profetskrifterna. Bokens tre
huvuddelar riktar sig i tur och ordning
till alla folk (kap.I-2), Israels ledare
(kap.3-5) och hela skapelsen (kap.6-7)
med en uppmaning att höra Herrens
ord.
Mika var morastit (se d.o.), vilket
sannolikt betyder, att han var från
Moreset-Gat (se d.o.) i sydvästra delen
av Juda. Hans verksamhetstid inträffa
de, då Jotam, Ahas och Hiskia var
konungar i Juda, dvs. under senare
hälften av 700-talet f.Kr. Han var alltså
samtida med profeterna Jesaja, Antos
och Hosea.
Mika levde i en för Juda och Israel
stormig och ödesdiger tid. Han måste
ha upplevt det syrisk-efraimitiska
kriget (ca år 734) och Nordrikets
undergång (år 722). I Juda var han
vittne till Hiskias reformation, som
han möjligen också var aktivt enga

gerad i. Han kunde på nära håll följa
de upprivande stridigheterna mellan
ett assyriskvänligt och ett egyptiskvänligt parti. Han genomlevde även de
spänningsfyllda år, då Hiskia försökte
frigöra sitt land från de assyriska
vasallbanden, vilket förde till Sanheribs angrepp mot Juda (år 701), som
dock hejdades genom ett Herrens
ingripande.
Mika engagerade sig inte direkt i de
politiska och militära aktionerna på
samma sätt som Jesaja eller som senare
Jeremia, men de stora yttre omvälvningarna påverkade givetvis hans förkunnelse. Att Mikas namn var känt vid
hovet, och att man aktade på hans ord,
omvittnas i Jer.26:18 f. - Liksom
Amos med kraft slår ned på det
religiösa och moraliska förfallet företrädesvis i Nordriket, så angriper Mika
det osunda och syndiga livet framförallt i Sydriket. Han tar de fattigas parti
mot de rike, klandrar orättflirdigheten
i samhället, oärligheten i handelslivet
och mutorna inom rättsväsendet. Han
förkunnar Guds dom över domare,
präster och profeter, vilka alla endast
tänker på att göra sig rika. En
smädesång skall en dag sjungas över
dem, när Guds rättflirdiga straffdom
har drabbat dem.
Mika ser orsaken till det djupa
sedliga förfallet i en förvrängd och
falsk religiositet. J uda tror sig vara
säkert på Guds beskärm, emedan det
är Guds folk och har hans tempel i sin
mitt. Man menar, att ingen olycka kan
drabba Jerusalem, om folkets synd är
aldrig så stor. Där templet är, där är ju
Herren. Denna säkerhet är felaktig.
Folket måste omvända sig. Situationen
kräver en gudsdyrkan aven helt annan
halt. Inför Herren räcker det inte med
yttre ceremonier och offer; han kräver
ett liv i rätt, kärlek och ödmjukhet,
Mika 6:6-8. Mika lyfte detta höga
sedliga och religiösa ideal som ett
baner över sitt folk, som en vägvisare
till frälsning och nytt liv.
Mikas frälsningsförkunnelse intar en
stor plats i hans bok. I en framtidsvision (kap.4) pekar han på hur folken
skall samlas på Herrens berg och hur
lag (gudomlig undervisning) skall utgå
från Sion och Herrens ord från
Jerusalem. Ett härligt fridsrike skall

NAHUM
I.

Inledning, 1:1
Dornen avkunnas, 1:2-15
1. Herrens vrede över Nineve, v.I-12
2. Judas befrielse från oket, v.13-IS

II.

Dornen verkstäl1s, kap.2
1. Israels återupprättelse, v.I·2
2. Nineves fall, v.3-13

III.

Dornen är oåterkallelig, kap.3
1. Ve över blodstaden, v.I-7
2. Nineve ödelagt liksom No-Amon, v.8-11
3. Fullständig förstöring, v.12-19

synders mått och var dömd till
undergång. Jona hade också bebådat
Nineves undergång, men den gången
gjorde konungen och folket bot, och
Herren avvärjde straffet (Jona 3:10).
Nineviternas omvändelse var dock inte
tillräckligt djupgående, och snart
florerade synden som förr. Nahum fick
därför uppdraget att på nytt förkunna
dom. Men denna gång skulle dornen
inte förkunnas i själva staden. Det
fanns inte längre någon möjlighet till
omvändelse. Nineves ödeläggelse var
fast besluten av Herren.
Fastän Nahums profetia är en
utsaga om Nineve, förkunnas den för
Juda - till dess tröst. Metropolen, som
så länge har varit ett gissel för världen,
även för Juda, skall nu gå under.
Glädjebudbärarens fridsbudskap avser
världsstadens undergång, 1:15. Juda
kan åter andas fritt.
För bestämning av tiden för
Nahums verksamhet fmns det två
hållpunkter. Han måste ha framträtt
före Nineves fall år 612 och efter
assyriernas erövring av Övre Egyptens
huvudstad No-Amon el. Thebe (se:
No) ca år 663 f.Kr. (Nah.3:7 f.). Några
kommentatorer antar, att Nahum
profeterade mellan 663 och 654,
emedan No-Amon reste sig till ny
maktställning vid sistnämnda tidpunkt.
I så fall skulle Nahums profetia ha
ljudit under Manasses regeringstid.
Häremot kan dock invändas, att detta
var den djupaste religiösa förfallsperioden i Juda rikes historia och att
det då skulle vara märkligt, att Nahum
icke har ett enda dornens ord att säga
till sitt folk, utan endast tröst, se t.ex.
1:7. Flera utläggare antar därför, att
Nahurn måste ha profeterat under
Josias regeringstid, efter dennes reformation på 620-talet. Det religiösa livet
förlöpte nu normalt igen. Herrens
högtider hölls, även om folket kunde
behöva en påminnelse därom, 1:15.
För denna datering talar även det
förhållandet, att sistnämnda tid ligger
så mycket närmre Nineves undergång.
Nahums profetia gick bokstavligen i
uppfyllelse. Nineve gick under i vatten,
som Nahum hade förutsagt, 1:8. Under
stadens belägring måste flodernas
vattenstånd ha ökat starkt på grund av
snösmältning i bergen. Mederna och
babylonierna, assyriernas motståndare,
hade lyckats stänga av de kanaler, som
ledde bort högvattnet, och Tigris, som
flöt fram strax väster om Nineve, bröt
sig igenom vallarna och murarna, jfr
2:6 ff. När den grekiske härföraren

upprättas, där vapnen skall smidas om
till arbetsredskap och ingen längre
skall lära sig att strida. I detta nya rike
skall Messias vara konung. Från Davids
stad, det oansenliga Betlehem, skall
han komma. Han skall vakta sin hjord
(dvs. leda sitt folk) i Herrens kraft och
vara stor intill jordens ändar (kap.5). I bokens avslutning, 7 :18-20, prisar
Mika Herren som en förlåtelsens,
nådens och barmhärtighetens Gud.
Medan Mika i sin sedliga stränghet
påminner om Amos, har han i sin
frälsningsförkunnelse en ljusare, evangelisk ton. Här visar han sig som en
värdig lärjunge eller andlig frände till
sin äldre samtida Jesaja. Jämför
särskilt Mika 4:1 ff. med Jes.2:2 ff.
och Mika 5:2 ff. med Jes.9:6 f. - Mika
var förvissad om att ha fått sitt
budskap direkt från Gud, till skillnad
från sin tids falska profeter, Mika 3 :8.
I Matt.2:6 citeras Mikas profetia om
Messias' födelseort (Mika 5 :2). Jesu
ord i Matt.10:35 f. leder tankarna till
Mika 7:6.

Nahurn
Nahums bok är den sjunde av de tolv
mindre profetböckarna, vilka tillsammans utgör Tolvprofetboken. Profe~
tens namn betyder »trösterik», och
hans bok är samtidigt en sträng
dornsprofetia och en tröstebok.
Bokens budskap gäller Assyriens
huvudstad, Nineve, Nah.1:1. Denna
mäktiga världsstad hade nu fyllt sina

MIKA

I.

Inledning, 1:1
Dorn och löfte, 1:2-2:13
»Hören, I folk»
1. Dom över Israel och Juda, 1:2-16
2. Dom över förtryck, 2 :1-11
3. Löfte om upprättelse, 2:12-13

II.

Dorn och upprättelse, kap.3-5
»Hören, I hövdingan>
1. Dom över folkets ledare, kap.3
2. Sions kommande härlighet, 4 :1-8
3. Tillfillig fångenskap, 4:9-5:1
4. Fridsfurstens rike, 5 :2-15

III.

Dom och nåd, kap.6-7
»Hören, I berg»
1. Herrens rättegång med Israel, kap.6
2. Profetens klagan, 7 :Hi
3. Herren&frälsning, 7 :7-13
4. Herrens nåd och trofasthet, 7:14-20
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Xenofon på 300-talet f.Kr. besökte
den plats, där Nineve hade legat, var
den alldeles öde Gfr Sef.2:13 ff.).
Om Nahum personligen föreligger
få upplysningar. Enligt inledningsorden var han elkosit, dvs. från en ort
vid namn Elkos, men någon ort med
detta namn har ännu icke med
säkerhet identifierats. Hieronymus
hävdar, att det var Elkas, en liten
galileisk by. Några menar att det måste
ha varit Kapernaum i Galileen, emedan
detta namns betydelse är »Nahums
by». Pseudepifanius menar sig veta, att
det var Elcesei, en ort i J uda. På
1600-talet korn man till att det måste
ha varit el-Qush, nära Mosul i Assyrien,
där man också menar sig kunna påvisa
profetens grav.
Nahums goda kännedom om Nineve
kan enligt en förklaring tyda på att
han tillhörde en judisk koloni på den
plats, som motsvaras av nuv. el-Qush.
Man kan då tänka sig, att han hade rest
från Assyrien till sitt hemland för att
där förkunna sitt budskap.
Nahums bok räknas som ett
litterärt och stilistiskt mästerverk. Se
t.ex. skildringen av Nineves framstormande fiender: »Hör, piskor smälla!
Hör, vagnshjul dåna! Hästar jaga fram,
och vagnar rulla åstad. Ryttare komma
i fyrsprång; svärden ljunga, och spjuten
blixtra. Slagna ser man i mängd och lik
i stora hopar; ingen ände är på döda,
man stupar över döda», 3:2 f. Nineves
fall skildras också på ett synnerligen
levande sätt, kap.2.
Nahum förkunnar Herren som
rättflirdighetens och vedergällningens
Gud, se t.ex. 1:2 f. Gud skall ha sista
ordet. Han skall döma och straffa de
ogudaktiga men frälsa dem som tar sin
tillflykt till honom. Någon direkt
Messias-profetia finns inte i Nahums
bok, som emellertid i sin helhet är en
förkunnelse om världsrikenas undergång och Guds rikes slutliga seger.
I inledningsorden karakteriseras
boken som »den bok, som innehåller
elkositen Nahums sym). Det sägs inte
direkt, att Nahum också nedtecknat
synen, vilket emellertid är det troliga.
Se även: Nahurn (ordboksavd.).
Habackuk
Habackuks bok är den åttonde av de
tolv mindre profetskrifterna. Den
skiljer sig från de övriga profetböckerna däri att profeten inte vänder sig till
sitt eget eller andra folk utan till Gud.
De två första kapitlen består av ett
samtal mellan Gud och profeten,
medan det tredje utgörs aven hymn.
Det är de inre förhållandena i Juda
som behandlas. Hela samhället är
korrumperat. Den som har makten,
har också rätten. De svaga får lida i
stillhet, och det är de gudfruktiga som
får lida mest. Eftersom de inte brukar
vare sig makt, svek eller orätt, blir de
också utnyttjade och förtryckta av de
ogudaktiga. Detta smärtar profeten,
och det som plågar honom mest är att
Gud inte griper in, att den allsmäktige,
helige Guden låter allt detta onda ske,
Hab.1:2 f.
rå profetens klagorop svarar Gud,
att straffet kommer, och detta genom
kaldeerna, »det bistra och oförvägna
folket, som drager ut så vitt, som

ingen tar upp det så ingående som
Sefanja. Ej heller har någon skildrat
Herrens dag med så starka färger, se
t.ex. Sef.1 :14 ff. Profeten förkunnar,
att denna Herrens stora vredesdag är
nära och att den kommer med hast.
Enligt inledningsorden fick Sefanja
Herrens kallelse att profetera, dä J osia,
Amons son, var konung i Juda, dvs.
under senare hälften av 6oo-talet.
Amons och ännu mer hans fader
Manasses regeringstid präglades av det
djupaste moraliska och religiösa förfall. I över ett halvsekel hade den
mörka natten ruvat över folket. Under
denna tid förstummades också de
profetiska rösterna. Enligt traditionen
led Jesaja martyrdöden i början av
Manasses regeringstid, och sedan
dröjde det länge, innan någon ny
profetröst förkunnade Herrens ord för
Juda. Den förste profet, som sedan
framträdde, var efter allt att döma
Sefanja.
Josia, den nye konungen, får redan
som 16-åring ett religiöst genombrott,
och en ny och bättre tid börjar. Men
ännu återstår mycket av det gamla:
Baals.dyrkan,
assyrisk
kananeisk
stjärnkult och tillbedjan av ammoniternas gudom Malkam (el. Milkom),
Sef.1:4-6. På Israels Gud aktade man
föga, v.12. Under dessa förhållanden
påbörjade Josia sin stora religiösa
reformation på 620-talet. Men redan
dessförinnan hade Sefanja antagligen
framträtt med sitt mäktiga budskap,
dvs. ca år 630. I hans bok fruns
nämligen ingen antydan om Josias
reformation och ej heller om Nineves
fall (år 612), jfr förutsägelsen om det
assyriska rikets undergång, 2:13 ff.
En bakgrund till Sefanjas förkunnelse om den nära förestående Herrens
dag var förmodligen också de världspolitiska händelserna. Förhållandet
mellan
stormakterna
Assyrien,
Egypten och det unga Babylonien
skärptes och hotade att dra in Juda i
krigets virvel. Därtill kom fruktan för
skyterna, ett vilt ryttarfolk från södra
Ryssland som vid den tiden drog fram
genom länderna i Främre Asien,
plundrande och härjande. De hade
redan invaderat Medien och Assyrien
år 632 och hejdades först vid Egyptens
nordgräns. Nu levde man i skräck för
att skyterna även skulle invadera
Palestina.
Mitt i allt detta kommer profetrösten . som en tordönsstämma:
»Herrens stora dag är nära, ja, den är

HABACKUK

I.

Inledning, 1:1
Profetens klagan - Guds svar, 1:2-11
L Folkets ondska, Herrens dröjsmål, v_l-4
2. Straffdom genom kaldeema, v.5-H

II.

Ny klagan - nytt svar, 1:12-2:20
L Den helige Guden, det oheliga redskapet, 1:12-17
2. Domsredskapets straff, den rättfardiges tro, 2:1-4
3. Femfaldigt verop över kaldeema, 2:5-20

III.

Profetens bön och lovsång, kap.3
L Rop om förbarmande, v.1-2
2. Guds frälsning av sitt folk, v.3-14
3. Från fruktan till glädje, v.15-19

jorden nåD), 1:5 f. Väl är kaldeerna ett
kulturfolk, men i sin erövringslusta,
härsklystnad, hänsynslöshet, råhet och
girighet är folket »förskräckligt och
fruktansvärt», v. 7. Detta leder emellertid profeten in i en ny anfåktelse. Han
undrar, hur Gud kan straffa Juda med
hjälp av ett folk, som är långt mer
ogudaktigt än hans eget, i stället för
att hejda dess vilda framfart, v_13.
Härpå svarar Herren, att även hans
straffande redskap, kaldeerna, skall få
sitt straff, »men den rättfardige skall
leva genom sin tro», 2:4. Därpå följer
ett femfaldigt verop över kaldeerna.
Bokens sista kapitel har formen av
en hymn, där profeten först ber om
barmhärtighet med tanke på förestående trångmål och därnäst skildrar
hur Herren uppenbarar sig i väldighet
och kraft. Guds folks fiende skall
dömas och folket självt frälsas.
Profeten bryter slutligen ut i jubel och
vittnar frimodigt om att Herren är
hans starkhet. Lätt och fri kan han gå
fram på trons höjder. Denna hymn har
antagligen senare använts vid gudstjänsten i templet (se de liturgiska
anvisningarna i v.1,3,9,19).
Om Habackuks person är föga känt.
Inledningsorden presenterar honom
som »profet», vilket möjligen betyder,
att han innehade ett profetiskt ämbete
och tillhörde ett profetskrå Gfr
Hagg.1:1 och Sak.I:1). Bokens slutord:
»För sångmästaren, med mitt strängaspeb> kan tyda på att Habackuk
dessutom tillhörde tempelsångarna och
alltså var levit.
Tidpunkten för Habackuks framträdande kan inte fastslås med säkerhet. Några forskare hävdar, att miljöskildringen tyder på den religiösa och
moraliska förfallstiden under konung
Manasse, alltså under första hälften av
600-talet f.Kr. Detta överensstämmer
också med den judiska traditionen.
Andra antyder tiden under Manasses
eftenöljare, Amon, eller första delen
av dennes efterföljare Josias regeringstid. - Den omständigheten, att
assyrierna överhuvudtaget inte om·
talas, men däremot kaldeerna, skulle
emellertid tyda på att de forskare har
rätt, som menar, att Habackuk
uppträdde efter Nineves fall (år 612)
och före Jerusalems förstöring (år
586), alltså omkring 600 f.Kr. Detta
var under Jojakims regeringstid, vilket
också kan passa in på de förhållanden,

som beskrivs i boken. Uttrycket »en
gärning utför han i edra dagao>, 1:5,
talar också för denna tidpunkt. (Jfr
avsnittet »Draken i BabyloII» i de
apokryfiska tilläggen till Daniels bok
och dess uppgift om att Habackuk var
samtida med Daniel.)
Flera utsagor hos Habackuk påminner om Jesaja och Mika. Språket i
Habackuks bok präglas av flykt och
dramatisk kraft, hymnen i slutkapitlet
är full av poetisk skönhet. Boken kan
betraktas som en enhet, och intet talar
emot påståendet att Habackuk själv
kan ha författat den.
De två första kapitlen av Habackuks
bok har återfunnits bland Dödahavsrullarna, försedda med Qumran-församtingens kommentar (se: Qumran,
sp.4589). Den omständigheten, att
kap.3 saknas, har av några tolkats
därhän, att detta kapitel ursprungligen
inte har tillhört boken. Orsaken är
emellertid sannolikt den, att hymnen
inte lämpade sig för den aktuella
omtolkning, som kommentaren avsåg
att ge.
Ordet i Hab.2:4: >>den rättfärdige
skall leva genom sin trm> citeras i
Rom.l:17; Gal.3:11 och är huvudtanken i den paulinska förkunnelsen av
rättfardiggörelsen genom tron. Hab.2:4
anförs också i Hebr.10:38. Se även:
Habackuk (ordpoksavd.)_
Sefanja
Sefanjas bok är den nionde av
Tolvprofetbokens skrifter. Dess huvudtema är »Herrens dag». Detta ämne har
redan tidigare behandlats av profeterna
Jesaja, Amos och framförallt Joel. Men

SEFANJA

I.

Inledning, 1:1
Herrens vredes dag, 1:2-3:8
L Dom över hela jorden, 1 :2-3
2. Dom över Juda och Jerusalem, 1:4-13
3. Beskrivning av Herrens dag, 1:14-18
4. Maning till Herrens folk, 2:1-3
5. Dom över grannfolken, 2:4-15
6. Dom över Jerusalem och alla hednafolk,
3:1-8

II.

Förnyelsens och reningens tid, 3:9-20
1. Folkens tillbedjan av Herren, v.9-10
2. Israels återupprättelse, v.1l-20
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nära, den kommer med stor hast. Hör,
det är Herrens dag! I ångest ropa nu
hjältarna», 1:14. Herrens dag är en
vredens dag. Herrens dom förkunnas
över såväl Juda och Jerusalem som
folken runt omkring, filisteer, moabiter, ammoniter, etiopier och assyrier.
Men den stannar icke hos dessa folk.
Domen har världsperspektiv; den gäller
alla jordens folk, alla människor, ja,
allt skapat.
Bortom detta mörker randas dock
en ny dag. Messias-riket skall upprättas. Herren skall ge folken nya,
renade läppar, så att de alla åkallar
hans nanm och endräktigt tjänar
honom. Och i Israel skall han lämna en
kvarleva, ett betryckt och armt folk,
som skall förtrösta på Herrens namn.
Herren skall själv bo mitt ibland sitt
nya gudsfolk som dess konung och
Frälsare - en profetia om den
kommande Messias.
Om Sefanja personligen fmns få
upplysningar. Hans släkt uppräknas i
fyra led, 1:1, vilket inte förekommer i
samband med någon annan profet.
Enligt mångas mening är avsikten med
Sefanjas släkttavla att markera, att
Sefanja var av kunglig börd. Man antar,
att hans farfars farfar, Hiskia, är
identisk med den gudfruktige konungen i Juda. I så fall var Sefanja en
släkting till konung J osia och bistod
möjligen. denne i hans strävan att
reformera det religiösa livet i Juda.
Det är möjligt, att Sefanja levde och
verkade även efter Josias reformation,
som nådde sin höjdpunkt i förbundets
förnyelse år 621 f.Kr. I så fall var
profeterna Jeremia och Habackuk hans
samtida, möjligen även profeten
Nahum. I Sefanjas och Jeremias
böcker fruns en del besläktade tankar_
Om någon personlig kontakt mellan
Sefanja och nänmda profeter sägs intet
vare sig i Sefanjas bok eller i andra
skrifter.
Se även: Dag (Herrens).
Haggai
Haggais bok, den tionde av de tolv
mindre profetskrifterna, består av fyra
tal, som möjligen är återgivna i en
något koncentrerad form. Talen är alla
daterade och har en bestämd historisk
ram. Alla fyra talen har anknytning till
uppbyggandet av det andra templet,
även kallat Serubbabels tempel.
De judar, som med konung Kores'
tillåtelse och under Serubbabels ledning hade återvänt från Babel år 538
f.Kr., var mycket angelägna om att få
till stånd ett nytt tempel i Jerusalem i
stället för Salomos tempel, som hade
bränts upp vid Jerusalems förstöring år
586. Templets återuppbyggnad var
också en förutsättning för perserkonungens dekret.
Efter att man först hade byggt upp
ett brännoffersaltare på det förras
plats, lades grundstenen till tempelbyggnaden redan året efter hemkomsten. Glädjen var stor, om än
blandad. Emellertid avstannade snart
byggnadsarbetet av olika skäl. Samariterna, som hade erbjudit sin hjälp
men fått sitt erbjudande avslaget,
utverkade kungligt förbud mot fortsatt
tempelbygge. Därtill var de hemkomna

upptagna med att bygga sina egna hus.
De var kanske också besvikna över att
Messias' ankomst, som de i Babel
sannolikt hade förbundit med återkomsten, uteblev. Det skiner igenom,
att de använde sig av detta förhållande
som en ursäkt för att uppskjuta
byggnadsarbetet, Hagg.l :2.
Mot denna bakgrund bör Haggais
uppträdande ses. Arbetet hade legat
n~re
i ca 15 år, när han i
perserkonungen Darejaves I.s andra
regeringsår, dvs. 520, uppmanade sina
landsmän att återuppta byggnads·
arbetet. Detta skedde vid nymånads·
festen i den sjätte månaden (Elul, som
infaller i augusti-september). Haggais
tal riktar sig inte bara till folket, utan i
första hand till dess två ledare,
ståthållaren Serubbabel (se d.o.) och
översteprästen J osua (se J esua 3,
Josua 2). Han påpekar, att folkets
materiella nöd beror på dess försumlighet. Folket tänker endast på sig och
sitt, inte på Herrens sak, som nu i
första hand gäller tempelbygget.
Herrens maning genom profeten, 1:8,
vann genklang både hos ledarna och
folket, och redan den 24. EluI
återupptogs arbetet.
Följande månad (Tishri), den 21.
dagen, håller Haggai ett nytt tal. Å ter
är det fest, denna gång lövhyddohögtid, och mycket folk är samlat i
Jerusalem. Den iver och hänförelse,
som för sju veckor sedan gripit folket,
är nu i dalande. Folket behöver en
förnyad kallelse och uppmuntran från
Herren. Han lovar att vara med
Serubbabel, Josua och hela folket i
deras arbete, och hans Ande skall
förbli hos dem_ Templets kommande
härlighet skall bli större än dess
tidigare· härlighet. Bokstavligen gick
detta i uppfyllelse på .Jesu tid, när
konung Herodes den store utvidgade
och smyckade templet (även kallat det
tredje templet). Haggais profetia avsåg
säkerligen också den härlighet, som
med Messias skulle fylla templet.
Haggais tredje tal är daterat den 24.
dagen i nionde månaden (Kislew,
november-december). Talet börjar med
en fråga till prästerna, vilken har
tolkats på olika sätt. Det är möjligt, att
bakgrunden är en meningsskiljaktighet
mellan profeten och prästerna. De
senare har möjligen inte så mycket att
erinra emot att även sådana som inte
tillhör den judiska menigheten, bl.a.
samariterna, får delta i tempelbygget,
medan profeten kräver klara linjer och
försäkrar, att Herren från denna dag
skall välsigna.
Det fjärde talet, hållet samma dag
som det tredje, är riktat endast till
Serubbabel. Herren skall akta denne
som en signetring, eftersom han har
utvalt honom till sitt redskap. Herren
tilltalar honom också »min tjänare».
Löftet gäller Serubbabel personligen,
men det avser även Messias, som skall
framträda, när alla konungatroner har
störtats och hednarikenas makt har
gjorts om intet.
Om Haggais person finns få upplysningar. Han är den förste av de tre
profeter, som levde och verkade efter
den babyloniska fångenskapen, och
han var samtida med profeten Sakarja.
De båda omnämns också i Esr.5:1 f.;

HAGGAI
I.

Första budskapet, 1:1-2:1
l. Tempelbygget försummat, 1 :1-4
2. F olkets nöd, 1 :S-11
3. Budskapets verkan, 1 :12-2:1

II.

Andra budskapet, 2:2-10
1. Folkets missmod, v.2-4
2. Herrens löfte, v.5-6
3. Templets härlighet, v.7-10

III.

Tredje budskapet, 2:11-20
1. Folkets orenhet, v.11-15
2. Syndens förbannelse, v.16-18
3. Löfte om välsignelse, v.19-20

IV.

Fjärde budskapet, 2:21-24
1. Hednarikenas undergång, v.21-23
2. Serubbabels utkorelse, v.24

Hagg.1:1. Samtidigt som de båda
profeterna ivrade för tempelbygget,
profeterade de om Messias' ankomst,
vilken de betraktade som nära förestående. De var angelägna om att få
templet färdigt, innan Messias kom. profetbroder Haggai, den
Från
praktiska handlingens man med det
enkla och nyktra språket, skiljer sig
Sakarja som de stora synernas man
med ett bildrikt och ofta gåtfullt
budskap.
Första huvuddelen av Sakarjas bok,
kap.1-8, börjar med en inträngande
maning till omvändelse och bot.
Därefter följer profetens åtta syner
samt en symbolisk handling, kröningen
av översteprästen J osua. Så kommer en
predikan om rätt fasta, som svar på en
fråga från Betels invånare, och slutligen en försäkran om att Herren på
nytt skall ta sig l1ll sitt utvalda folk.
Herrens nitälskan för Sion eller
Jerusalem går för övrigt som en röd
tråd genom hela denna del av Sakarjas
bok, jfr 1 :14; 8:2.
Bokens andra huvuddel, kap.9-14,
innehåller en rad messianska profetior.
Här finner man Messias-konungen

6:14. Septuaginta anger Haggai och
Sakarja som författare till psalmerna
138 och 146-148, den syriska bibelöversättningen Peshitta även till psalmerna 126 och 127. Några utläggare
har menat, att Haggai var en gammal
man, när han trädde fram med sina tal.
De antar att han var med bland dem
som hade sett Salomos tempel, jfr
Hagg.2:4. Detta kan dock inte bevisas.
Det troligaste förefaller vara, att han
var född och uppvuxen i Babel och
tillhörde dem som återvände med
Serubbabel. Haggai var uppenbarligen
lekman, och hans kallelse låg på det
praktiska planet. Där fick han också
göra en stor insats. Att templet blev
återuppbyggt (år 516) var av allra
största betydelse. Utan detta skulle
knappast judarnas tro och messiasförväntan ha kunnat bevaras.
Haggaibokens språk och stil utmärks av enkelhet och saklighet. Här
återkommer
ständigt gudsbenämningen »Herren Sebaob> (»Herren,
härskarornas Gud»), ett uttryck som
för övrigt främst frons hos profeterna
Jesaja, Jeremia, Sakarja och Malaki. Haggai omtalas endast i tredje personen och på flera ställen som »profeten». Om hans tal har nedtecknats och
samlats av honom själv eller av någon
annan, kan inte med säkerhet fastställas. - Hagg.2:7 citeras och kommenteras i Hebr.12:26 f.
Se även i ordboksavd.: Haggai,
Tempel.
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framställd som Herrens lidande tjänare, 9:9, förbundsblodet, 9:11, herden
som blir slagen och fåren som
förskingras, 13:7, de trettio silverpenningarna
och
krukmakaren,
11 :12 f., ja, också en glimt av den
korsfåste som hans folk skall skåda
upp till, 12:10_ Profeten ser den
lidandesväg, som Guds folk måste gå,
innan det når fram till fulländningens
tid, samtidigt som han bryter igenom
de nationella skrankorna och förkunnar frälsning för alla folk. Det utvalda
folket skall uppgå i ett andligt Israel,
som skall utgöra Guds nya församling,
kap.14. Profeten skådar - på vanligt
profetiskt sätt - dessa kommande
händelser som en helhet.
Denna del innehåller inga upplysningar vare sig om bokens författare
eller om tiden för profetens uppträdande, som första delen, jfr 1:1,7;
7:1. Kap.9 och 12 inleds med de mer
obestämda orden: »Detta är en utsaga
som innehåller Herrens ord». Den
andra huvuddelen har också en helt
annan historisk bakgrund. Arameer
(syrier), fenicier och filisteer omtalas
som israeliternas fiender, och Egypten
och Assyrien nämns som stormakter.
Dessa omständigheter har fått många
kommentatorer att förneka denna dels
samhörighet med den ursprungliga
Sakarjaboken. Som argument mot
bokens enhet anförs även, att stil och
språk är olika i de två delarna samt att
den andra huvuddelen talar om
avgudadyrkan i Juda, något som man
menar icke har existerat efter den
babyloniska fångenskapen. Vidare
pekar man på att första delen - till
skillnad från den andra - i stort sett är
skriven i första personen. Somliga talar
om en Deuterosakarja, andra också om
en Tritosakarja, i det att de hävdar, att
kap.9-11 och kap.12-14 härstammar
från två olika personer Ofr en del
forskares uppdelning av Jesajaboken).
Några utläggare anser, att kap.9-14
härstammar från tiden före den
babyloniska fångenskapen, andra att
denna del har tillkommit efter exilen.

SAKARJA
I. Herrens nitälskan för sitt folk, kap.1-8
1. Maning till omvändelse, 1 :1-6
2. Profetens syner, 1:7 -6:8
a. Ryttarna i myrtendalen, 1:7-17
b. De fyra hornen och smederna, 1:18-21
c. Mannen med mätsnöret, kap.2
d. ÖVersteprästen Josuas rening, kap.3
e. Den gyllene ljusstaken och de två olivträden,
kap. 4.
f. Den flygande bokrullen, 5:1-4
g. Kvinnan i skäppan, 5 :5-11
h. De fyra vagnarna, 6:1-8
3. Josuas kröning, 6:9-15
4. Frågor och svar om fasta, kap.7
5. Israels återupprättelse, hedningarnas
omvändelse, kap.8

Sakarja
Sakarjas bok, den näst sista skriften i
Tolvprofetboken, består av två huvuddelar, av vilka den första härrör från
tiden före templets återuppbyggnad
efter den babyloniska fångenskapen,
medan den andra har tillkommit
senare.
Sakarja var profeten Haggais samtida. Båda två omtalas som de främsta
tillskyndarna till återuppbyggandet av
Herrens tempel i Jerusalem, sedan
arbetet hade legat nere i flera år,
Esr.5:1 f.; 6:14. Sakarja uppträdde i
åttonde månaden (Marcheshwan, oktober-november) av den persiske konungen Darejaves l.s andra regeringsår (520
f.Kr.), Sak. 1 :1, alltså två månader efter
det att Haggai höll sitt första tal,

II. Gudsrikets seger, kap.9-14
1. Messias och hans fridsrike, kap.9
2. Israels återupprättelse, kap.10
3. Israels herdar, kap.11
4. Nådens och bönens ande, kap.12
5. Prövning och rening, kap.13
6. Nederlag och seger, kap.14
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Somliga åter hävdar, att kap .9-11 och
kap .12-14 härstammar från två olika
perioder, som avgränsas av fångenskapen i Babel.
Några av dem som anser, att den
andra huvuddelen är förexilsk, håller
sig bl.a. till citatet om silverpenningarna och krukmakarens åker i Matt.27 :9,
som här har tillagts Jeremia, medan
det påminner om Sak.11:13 och icke
förekommer i Jeremias bok. Följ·
aktligen antar man, att Jeremia
författat dessa kapitel. Det kan
emellertid röra sig om en tidigare icke
nedtecknad Jeremia-utsaga, som även
Sakarja känt till och som genom
Andens inspiration blivit levande för
honom och tagits med i hans bok Ufr
Mika 4:1 ff. och dess samband med
Jes.2:2 ff.).
Under senare tid har de flesta
kommentatorer övergett teorin om
förexilsk avfattningstid , bl.a. under
hänvisning till att det i andra
huvuddelen är tal om Grekland. Det
grekiska riket (Javan) nämns här som
Israels fiende, Sak.9:13. Beträffande
den exakta tidpunkten för avfatt·
ningen av den andra huvuddelen,
eventuellt av dess båda avsnitt, är dock
meningarna högst olika.
Till fördel för bokens enhet och
Sakarjas författarskap kan emellertid
anföras, att profeten bör ha varit en
ung man, när han uppträdde år 520 (se
nedan). Han kan därför mycket väl ha
upplevt det grekiska rikets begynnande
storhet. Mellan år 520 och slaget vid
Maraton åt 490, då grekerna vann en
förkrossande seger över perserna, låg ju
endast 30 år.
Så länge den persiske konungen höll
sin hand över det lilla Juda, var landet
förhållandevis tryggt. Men vad skulle
ske med Herrens folk, om perserriket
skulle störtas? Mot denna bakgrund
kan den till åren komne Sakarja ha
skrivit bokens andra del. Judas
ovannämnda fiender spelade i själva
verket en roll även efter den babyloniska fångenskapen. Likaså kunde man
även då tala om Egypten som en
stormakt, och Assyrien var fortfarande
en viktig del av det persiska riket och
den del som Juda hade mest att göra
med. Faran för avgudadyrkan var
visserligen inte så stor efter som före
exilen, men den existerade dock, jfr
Esras kamp mot blandäktenskapen,
Esr.9-10, och Henens varningar och
förmaningar genom Malaki, t.ex. Mal.
2:11,14 ff.; 3:5.
Olikheterna i språk och stil i de två
huvuddelarna kan bero på tidsavståndet och på de skiftande ämnen, som
behandlas. För övrigt är flera drag
gemensamma för de två delarna. I båda
omnämns nödvändigheten av åriger
och rening, Sak.9:7; 12:12; 13:1, jfr

MALAKI
I.

Inledning, 1: l
Kärlekens budskap, 1:2
Gud älskar sitt folk

Il.

Domens budskap, 1:3-2:17
1. Edoms förkastelse, 1 :3-5
2. Orena offer, 1:6-14
3. Israels otrohet mot Herren, 2:1-9
4. Blandäktenskap och skilsmässa, 2:10-17

III.

Hoppets budskap, kap.34
1.
2.
3.
4.
5.

Israels dom och rening, 3 :1-5
Från förbannelse till välsignelse, 3:6-12
Löften till de gudfruktiga, 3:13-18
Herrens dag med dom och frälsning, 4:14
Messias' förelöpare och hans gärning, 4;5-6

1:4; 3:3 f.,9; 5:3 ff.; 7:5 fL, Jerusalem
som huvud, 12:6; 14:8 fL, jfr 1:16 f.;
2:7 f., folkets återvändande, 9:12;
10:6 ff., jfr 2:2,6; 8:7 f., Israels
fienders
besegrande,
12:2 ff.;
14:1ff.,12 ff., jfr 1:21, samt deras
omvändelse, 9:7; 14:16, jfr 2:11;
8:20 ff. Det finns även andra beröringspunkter, t.ex. det anropande
tilltalet: 9:9,13; 11:1 f.; 13:7, jfr
2:7,10; 3:2,8; 4:7, och förkärleken för
två-talet: 11:7; 13:8, jfr 4:3; 5:9; 6:1.
Det hebreiska uttryck (me 'o~er
umiSså1;l), som i vår kyrkobibel
översatts »så att ingen färdas där, vare
sig fram eller tillbaka», 7:14, resp.
»som komma eller gå», 9:8, och som
alltså förekommer i båda huvuddelarna, fruns icke på något annat ställe i
G. T. Den för efterexilska profeter
typiska termen »Herren SebaoD>
(»Herren, härskarornas Gud»), förekommer även i båda huvuddelarna,
likaså uttrycket »säger Herren». Därtill
kommer, att det är svårt att förklara,
hur man så nära inpå profetkanons
avslutning skulle ha kunnat sammanfoga dessa två delar, om de inte varit
skrivna av samma person. Både i de
äldsta hebreiska handskrifterna och i
Septuaginta utgör boken en enhet.
Sakarja var son till Iddos son
Berekja, Sak. 1 :1. I Esr.5:1 och 6:14
omtalas han som Iddos son. Detta kan
möjligen bero på att Berekja hade dött
i Babel och att Sakarja följde sin
farfader hem till J uda, jfr Neh.12 :4. Se
även: Iddo 4,5. Sakarja var förmodligen en ung man vid hemkomsten. Att
han i Esr.5:1; 6:14 nämns efter Haggai,
kan tyda på att han i alla fall var yngre
än denne. Under översteprästen Jojakim, översteprästen J osuas son och
efterföljare, var Sakarja Iddo-släktens
överhuvud, Neh.12:16, och han tjänstgjorde antagligen själv som präst.
Liksom Jeremia och Hesekiel var han
alltså både präst och profet. Man kan
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lägga märke till att, medan Haggai
väsentligen intresserar sig för ståthållaren Serubbabel, uppehåller Sakarja sig
mer vid översteprästen J osua och hans
gärning, Hagg.2:22 ff.; Sak. kap.3;
6:11 ff. En egendomlighet hos Sakarjas
bok är, att den flera gånger anknyter
till tidigare profeter, 1:4; 7:7,12; 8:9.
Sakarjas bok har delvis en arman
litterär prägel än de övriga profetböckerna. Uppteckningen av synerna
har ett konstnärligt, poetiskt drag, som
tyder på att innehållet inte är talat,
utan ämnat att läsas. Synerna har
något symboliskt, mystiskt och apokalyptiskt över sig. För att kunna förstå
dem, måste de tolkas aven ängel. Gud
framställs som den avlägsne och
upphöjde. Vissa avsnitt i kap. 1 samt
bokens senare delar fr.o.m. kap.7 har
en muntlig prägel.
Sakarjas bok är näst efter Jesajas
bok den skrift, som oftast citeras i
N.T.

Malaki
Malakis bok är den sista av de tolv
mindre profetskrifterna och i våra
bibelutgåvor även den sista av Gamla
Testamentets böcker.
Om författaren till denna bok vet
man mindre än om någon av de övriga
skriftprofetema. Även beträffande
namnet härskar osäkerhet. Hebr.
mal'älsi betyder egentligen »min budbärare», »tnitt sändebud», och förekommer eljest aldrig som personnamn
i G.T. Några har därför uppfattat det
som en kortform av mal'älsijä,
»Herrens budbärare», medan andra åter
har menat, att författaren är anonym
och att namnet är hämtat från Mal.3:1,
där samma ord förekommer i betydelsen: min budbärare, min ängel.
Septuaginta uppfattar det så, liksom
Jonatan bar-Uzziel-targumen (arameisk
profetkommentar), vilken dessutom

har tillägget: »vilkens namn är Esra,
den skriftlärde».
Man kan ej heller med säkerhet
datera denna profetskrift, men av
innehållet framgår, att den måste ha
tillkomtnit efter den babyloniska
fångenskapen, troligast någon gång på
400-talet f.Kr., emedan mycket påminner om förhållandena på Esras och
Nehemjas tid. Några hävdar, att boken
är skriven 470-60, alltså strax före
Esras ankomst till J uda, andra föreslår
tiden mellan Nehemjas första och
andra uppehåll i Jerusalem (422-32),
andra åter en något senare tidpunkt.
Av boken framgår, att templet är
återuppbyggt och att gudstjänstlivet
har ordnats. Men den första hänförelsens tid är uppenbarligen förbi. En
likgiltighetens ande har smugit sig in
både hos prästerna och hos folket.
Man var inte längre så noga med
offren, utan frambar orena och
vanställda offerdjur till Herrens altare,
något som godtogs av prästerna. Även
tiondet fuskade man med. - Också
moraliskt stod det illa till med folket.
Många skilde sig från sina judiska
hustrur och ingick äktenskap med
hedniska kvinnor. Det vimlade av
trollkarlar, äktenskapsbrytare och
menedare, ohederliga arbetsgivare,
korrumperade domare och sådana som
övade våld mot änkor och faderlösa.
Det stora flertalet fruktade icke
Herren. Till och med bland de fromma
fanns det många som tvivlade på om
det lönade sig att hålla Guds bud
eftersom det såg ut som om det gick
de ogudaktiga lika bra. Mot all denna
synd och slöhet tog profeten upp
kampen i helig nitälskan för Herrens
namn och sak.
F olket längtar efter Messias, men
Malaki förkunnar, att Messias skall
komma med dom, med luttringens eld.
Då skall alla övermodiga och ogudaktiga vara som strå.i eld, 4:1, men för
dem som fruktar Herrens namn, jfr
3: 16, skall rättHirdighetens sol gå upp
med läkedom under sina vingar, 4:2.
Före Messias skall hans förelöpare
komma och bana väg för honom i
människors hjärtan, 3:1; 4:5 f. Denna
profetia om förelöparen är ett särdrag
hos Malaki. Härigenom avslöjas, att
den messianska tiden närmar sig. - Ett
armat särdrag i Malakis bok är dess
dialoger, dess framställning i form av
frågor och svar. I denna dialogform
och i det starka intresset för gudstjänstlivets ordning kan man skönja
grunddragen i den senare synagogtjänsten med dess undervisning i lagen.
Från Malakis bok fmns citat och
allusioner i Matt. 11 :10,14; 17:11;
Mark.1:2; 9:11 f.; Luk.1:17,76; 7:27
samt Rom.9:13. Se även: Malaki
(ordboksavd.).

Nya Testamentet
De fyra evangelierna
De fyra evangelierna är det apostoliska
vittnesbördet om Jesu Kristi liv, död
och uppståndelse. I dessa skrifter fmns
den apostoliska traditionen och förkunnelsen bevarade. De är givna åt
församlingen genom alla tider som
helig skrift. Det är en fyrfaldig
framställning av det enda evangeliet,
det goda och glada budskapet om
Guds frälsning i Jesus Kristus. Termen
»evangelium» syftar egentligen på det
samlade budskapet, endast sekundärt
används den om varje särskild evangelieskrift. När de fyra berättelserna,
icke lång tid efter år 100, samlades i en
bok, kallades denna »Evangelium»
(grek. Euanggelion), och var en av de
fyra delarna med prepositionen
»enIigt» (grek. kata) och forfattarens
namn: »enligt Matteus» (katå Maththaion), »enligt Markus» (katå Markon)
osv.
Innehållet i de fyra evangelitrna
kan indelas i tre huvudgrupper: l)
berättelse om Jesu liv och gärning, 2)
framställning av Kristi ord och lära, 3)
Jesu lidandes historia.
Berättelsen om Jesu lidande, död
och uppståndelse intar en så dominerande plats i alla fyra evangelieskrifterna, att det förefaller oproportionerligt,
om författarens avsikt uteslutande
varit att ge en biografisk skiss av Jesu
liv. Man har sagt, att varje evangelieskrift är en »passionshistoria med
utförlig inledning». Själva det utrymme, som ägnas detta stoff, är ett
vittnesbörd om dess centrala ställning i
den urkristna förkunnelsen.
De tre första evangelierna, enligt
Matteus, Markus och Lukas, har så
mycket gemensamt material och är så
närbesläktade i sin uppbyggnad, att de
till stor del täcker varandra. De kan
skådas eller betraktas tillsammans och
har därför kallats »synoptiskm). Medan
de synoptiska evangelierna huvudsakligen talar om Jesu verksamhet i
Galileen,
kompletterar
Johannesevangeliet deras framställning av Jesu
liv med en del berättelser från Jesu
besök i Jerusalem vid olika högtider.
Det är uppenbart, att de synoptiska
evangelierna på ett eller annat sätt är
besläktade. Alla tre har samma
historiska struktur: Efter en kortare
eller längre inledning börjar de sin
framställning med att tala om Jesu dop
och fortsätter med en skildring av Jesu
gärning i Galileen och hans undervisning av lärjungarna, vilken när sitt mål
vid Cesarea Filippi, där Petrus bekänner deras tro på Jesus som Guds
Son. Därefter foljer berättelsen om
den sista resan upp till Jerusalem och
till sist lidandeshistorien och berättelser om lärjungarnas möte med den
uppståndne.
Till stor del är materialet gemensamt. Således återfinns nästan hela
Markusevangeliets
innehåll
hos

Matteus, delvis i en något koncentrerad form, och utgör nästan exakt
hälften av hela Matteusevangeliet. Ca
600 verser hos Markus fmns hos
Matteus, och ca 300 har paralleller i
Lukasevangeliet. Vidare är en stor del
av det övriga materialet hos Matteus
och Lukas gemensamt för de två,
närmare bestämt ca 200 verser, vilka
icke fmns i Markusevangeliet. Detta
material består mestadels av Jesus-ord.
Trots allt detta gemensamma stoff
är det likväl tydligt, att evangelisterna
inte kan ha skrivit av varandra. I
många fall fOreter de nämligen anmärkningsvärda variationer i sin framställning. Både ordval och historiska
sammanhang kan vara olikartade. Det
»synoptiska problemet» är icke löst i
alla detaljer, men nyare forskning har
kastat ett intressant ljus över mycket
som förr syntes gåtfullt och närmast
olösligt.
Det gemensamma talstoffet är
otvivelaktigt Jesus-ord, som har blivit
memorerade av lärjungarna enligt den
praxis, som rådde bland judiska
rabbiners lärjungar. Man räknar med
att detta material nedtecknades förhållandevis tidigt för att användas i

församlingarnas undervisning av nyomvända. Möjligen foretog Matteus
den första nedskrivningen av Jesus-ord.
Som stöd härför kan anföras vad
Papias skriver i första hälften av andra
århundradet: »Matteus samlade utsagorna (grek. tå 16gia) på hebreiska
(dvs. arameiska), och var och en
översatte dem så gott han kunde». En
sådan tidig arameisk »talkälla» skulle
då ligga till grund for de synoptiska
evangeliernas Jesus-ord. De Jesusskildringar, som är gemensamma för
synoptikerna, synes kunna föras tillbaka till den apostoliska förkunnelsen,
som denna har nedtecknats i Markusevangeliet. Markus var Petrus' tolk och
skrev ned huvudinnehållet i hans
förkunnelse.
Synoptikernas gemensamma material synes alltså vara auktoritativa
nedteckningar av den apostoliska
förkunnelsen, särskilt sådan den frambars av Petrus och nedtecknades av
Markus, samt av den apostoliska läran,
antagligen
forst
nedtecknad av
Matteus. Därtill kommer det stoff,
som de olika evangelieförfattarna har
tagit med i sin framställning. Matteusevangeliet återger något av det som var

EVANGELIUM ENLIGT
MATTEUS
I.

Jesu barndom, kap.I-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Jesu släkttavla, 1:1-17
Jesu födelse, 1:18-25
De vise männen, 2:1-12
Flykten till Egypten, 2:13-15
Barnamorden i Betlehem, 2:16-18
Från Egypten till Nasaret, 2:19-23

Förberedelse av Jesu verksamhet, 3:1-4:11
1. Förelöparen, 3:1-12
2. Jesu dop, 3:13-17
3. Jesu frestelse, 4:1-U

III.

Jesu begynnande verksamhet i Galileen, 4:12-25
1. Från Nasaret till Kapernaum, 4:12-17
2. De första lärjungarna, 4:18-22
3. Den första predikofarden, 4:23-25

IV.

Jesu tal och liknelser
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.

Bergspredikan, kap.5-7
Utsändandet av lärjungarna, kap.l0
Liknelser om himmelriket, 13:1-52
Olika utsagor, kap.18
Mot de skriftlärde och fariseerna, kap.23
Eskatologiska tal, kap.24-25

Berättelsecykler
1. Första cykeln, kap.8-9
2. Andra cykeln, kap.U-12
3. Tredje cykeln, 13:53-17:27
4. Fjärde cykeln, kap.19-22

VI.

Jesu lidande, kap.26-27
1. Från smörjelsen i Betania
. till Petrus' förnekelse, kap.26
2. Från Gabbata till Golgata, 27:1-56
3. Jesu begravning, 27:57-66

VII. Jesus som den Uppståndne, kap.28
1. Jesu uppståndelse, v.l-l0
2. Stora rådets bedrägeri, v.U-15
3. Missions- och dopbefallningen, v.16-20
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levande i kretsen kring aposteln
Matteus och på palestinensisk mark.
Lukas, aposteln Paulus' medarbetare,
skriver evangeliet för de hednakristna,
sedan han grundligt har efterforskat
allt från begynnelsen, och han infogar
därmed nya drag i bilden. Slutligen
skriver aposteln Johannes i sin ålderdom sitt evangelium, där han som
ögonvittne berättar mycket av det som
icke var upptaget i den vanliga
tradition, som levde i församlingarna.
Han återger även flera av Jesu stora tal
och förklarar själv, hur det var möjligt
för honom att göra detta: det var den
helige Andes uppgift att påminna om
Jesu ord, Joh.14:26. Denna Andens
medverkan i återgivningen av Jesu ord
och i valet av stoff från Jesu liv tar
icke förbises.
De fyra evangelierna mottogs från
första stund som helig skrift i de
urkristna församlingarna. I motsats till
de många andra berättelserna om Jesu
liv kom dessa fyra skrifter med
apostolisk auktoritet och som ett
koncentrat av den apostoliska forkunnelsen.
Se för övrigt: Nya Testamentet som
Guds ord, mom.l (i början av band I).
Evangelium enligt Matteus
I den nytestamentliga kanon har
Matteusevangeliet placerats främst
bland de fyra evangelierna. Detta beror
antagligen både på dess allmänna bruk
i fornkyrkan och på dess speciella,
nära samband med Gamla Testamentet.
Evangeliet har i första hand skrivits
för judar, och dess huvudintention är
alldeles tydligt att påvisa, att Jesus
från Nasaret var den i gamla förbundet
utlovade Messias. Uttryck som »för att
det skulle fullbordas, som var sagt
genom profeten» e.dyl. återkommer
oftare i detta evangelium än i något
annat. Citaten överensstämmer vanligen med Septuaginta men utgörs
också av direkta översättningar av
gammaltestamentliga, hebreiska utsagor.
Att evangeliet forst och främst
riktar sig till judiska läsare, framgår
även av dess omtalande av Moses lag
med dess bestämmelser om fasta,
sabbatsfrrande, offer etc., vidare av att
seder och bruk bland judafolket inte
närmare förklaras, emedan de förutsätts vara kända, samt av utsagan, att
budskapet om att himmelriket är nära
(i första hand) endast skulle förkunnas
för Israels folk. Det allra starkaste
kriteriet är dock, att evangeliet börjar
med Jesu släkttavla, som omtalar Jesus
som Davids son och Abrahams son,
och som på rabbinskt sätt har ordnats i
tre grupper, med vardera fjorton
släktled. Betecknande for evangeliet
äf, att släkttavlan icke går längre
tillbaka än till Abraham, medan den
hos Lukas går ända tillbaka till Adam,

Guds son. - Matteus är den ende av mycket särstoff, bl.a. liknelserna om
evangelisterna, som har uttrycket de oförståndiga och de förståndiga
»himmelriket», endast sällan (som hos jungfrurna och om de anförtrodda
Markus och Lukas) »Guds rike», punden samt skildringen av domens
emedan judarna inte gärna uttalade dag, kap.25.
Guds namn. Karakteristiskt är även det
Om vem som är evangeliets författaför semiter typiska bruket av tretalet re har skriften själv visserligen ingen
och sju talet.
direkt upplysning, men en enstämmig
Hand i hand med denna partikula· fornkyrklig tradition tillskriver evanrism går emellertid även ett starkt geliet Herrens apostel Matteus. Antaguniversalistiskt drag. Visa män från ligen redan före år 125 var kanon
östern hyllar det nyfödda Jesus-barnet, fårdig vad beträffar de fyra evangelierden heliga familjens flykt undan na, och de fick överskrifterna: (evangeHerodes sker till Egypten, den lium) »enligt Matteus», »enligt Markus»
romerske hövitsmannen och den kana- osv. Indirekt är därmed även författarneiska kvinnan beröms för sin tro, frågan avgjord. För Matteus' författarGuds rike skall tagas ifrån judafolket skap till det första evangeliet fmns
och ges åt ett folk som bär dess dessutom en rad fornkyrkliga belägg. I
frukter, frälsningens evangelium skall sitt verk »Tolkning av Herrens ord»
förkunnas för alla folk.
skriver således Papias, biskop i HieraMatteusevangeliet börjar med berät- polis i Frygien, så tidigt som ca år 140,
telser om Jesu barndom och avslutas att Matteus samlade utsagorna (dvs.
med lidandes· och uppståndelsehisto- Jesu ord) på hebreiska (se nedan) och
rien. Större delen av skriften är att var och en översatte dem efter
uppbyggd kring sex Jesus-tal eller bästa förmåga (en upplysning som är
samlingar av Jesus-utsagor: Bergs- återgiven i Eusebius' kyrkohistoria).
predikan, anvisningarna till de tolv vid Att dessa utsagor (logia) var liktydiga
deras första utsändande, liknelserna med Matteus' evangelium, omvittnas
om Riket, församlingstalet, varningen av Iremeus i hans verk mot villolärarna
för fariseerna och de skriftlärde samt (från ca 185). Han skriver här:
talet om de yttersta tingen. Mellan »Matteus har bland hebrtlerna även
varje tal fmns en berättelsecykel om utgivit en evangelieskrift på deras eget
Jesu liv och verksamhet osv. Över- språk, medan Petrus och Paulus i Rom
gången från tal till berättelse markeras förkunnade evangelium och grundlade
med ord som: »När Jesus hade slutat kyrkan». Längre fram i sin skrift säger
detta tal» e.dyl. Denna systematisering Irenreus, att det endast var fyra
av materialet gjorde det lättare att evangelier, som erkändes av fornminnas och även mer användbart för kyrkan. Ungefår samtidigt omvittnar
gudstjänstbruk och vid katekumen- Tertullianus i sin skrift mot Marcion,
att det fmns fyra evangelief samt att
undervisningen.
Matteusevangeliet är det enda, som två härstammar från apostlar och två
använder ordet »församling» (grek. från apostlalärjungar. Här föreligger
ekklesia). Det förekommer i samband alltså ett enstämmigt vittnesbörd från
med Petrus' bekännelse av Jesus som skilda håll inom kristenheten (Mindre
Messias, 16:13-19, och i Jesu ord om Asien, Gallien och Nordafrika). Liktillvägagångssättet vid lösning av tviste- nande uttalanden kan även anföras
från de alexandrinska teologerna
frågor mellan de troende, 18:15-18.
För övrigt är »himmelriket» (ca 30 Clemens och Origenes. - När det sägs,
gånger) eller »riket» (ca 60 gånger) det att evangeliet har skrivits på hebreiska,
stora huvudordet hos Matteus. »Him- avses det besläktade arameiska språket,
melriket är nära» - detta budskap som var judarnas talspråk på Jesu tid.
Flera exegeter i senare tid har
proklameras av såväl Jesus som hans
förelöpare, Johannes döparen. Riket är hävdat, att Papias' logia icke syftar på
nära i och med att Guds Son, Jesus något evangelium utan på en samling
Kristus, har kommit till jorden. Som Jesus-ord. Något arameiskt Matteus»judarnas konung» blev Jesus född, evangelium skall alltså inte ha existe2:1, och som sådan hängde han på rat, och många anser, att Matteus inte
korset, 27 :37. Som hela världens är författare till det evangelium, som
konung gav han sin order om att alla bär hans nanm. Det förefaller i så fall
folk skulle göras till lärjungar, obegripligt, att kyrkofaderna så totalt
28:18 ff. Himmelrikets »grundlag» är skulle ha missuppfattat Papias på
utförligare behandlad i Matteusevange- denna punkt. (Se närmare härom i
liet ån hos någon av de andra. Medan inledningsartikeln om de fyra evange»Bergspredikan», där denna grundlag lierna.)
Matteusevangeliet bär prägel av att
skisseras, upptar hela tre kapitel hos
Matteus, kap.5-7, omfattar den hos vara skriven före Jerusalems förstöring
Lukas (här gärna kallad »Slätt- år 70. Sannolikt har den arameiska
predikarn» endast 30 verser, 6:20-49 skriften kommit till omkring år 65.
(en del av Bergspredikans tanke- . Vid den tiden lämnade Matteus
innehåll återfmns emellertid även på Palestina, och i början av 60-talet
verkade Paulus och Petrus i Rom Ofr
andra ställen i Lukasevangeliet). I de
övriga evangelierna är den överhuvud- citatet från Irenreus). Några antar, att
taget icke nämnd. Himmelrikets egen- översättningen till grekiska företogs
art och storhet skildras i sju liknelser, kort tid före år 70, andra att den
kap.13. - Matteusevangeliet har också gjordes ca 80-85. Vem som har
en grundligare framställning av Jesu företagit översättningen, kan icke med
säkerhet fastslås. Det är ingalunda
lära om de yttersta tingen (eskatologien) än någon av de övriga evangelier- uteslutet, att det kan ha varit Matteus
na. - Matteus har mycket material själv. Hela den kyrkliga traditionen
gemensamt med de två andra synop- betraktar vårt grekiska Matteustikerna (Markus och Lukas), men även evangelium som en direkt återgivning

EVANGELIUM ENLIGT
MARKUS
l.

Förberedelsen, 1:1-13
1. Förelöparen, v.1-8
2. Jesu dop, v.9-ll
3. Jesu frestelse, v.12-13

II.

Jesu verksamhet i Ga1i1een, 1: 14-9 :50
1. Jesu första framträdande och
första läIjungar, 1:14-20
2. Gärningar i och vid Kapernaum, 1:21-2:22
3. Växande arbete och motstånd, 2:23-7:23
4. Jesus i avskildhet, 7:24-9:50

III.

Jesu vandring till Jerusalem, kap. 10-13
1. På väg till Jerusalem, kap.1O
2. Jesu intåg och verksamhet i Jerusalem, kap.11-12
3. Jesu tal om Jerusalems förstöring
och om sin tillkommelse, kap.13

IV.

Jesu lidande, kap.14-15
1. Från smöIjelsen i Betania till
Petrus' förnekelse, kap.14
2. Frän Gabbata till Golgata, 15 :1-41
3. Jesu begravning, 15:42-47

V.

Jesus som den Uppståndne, kap.16
1. Jesu uppståndelse, v.1-8
2. Jesu uppenbarelser, v.9-14
3. Missionsbefallningen, v.15-20

av det ursprungliga arameiska, som har
gått förlorat.
Se även: Matteus (ordboksavd.).
Evangelium enligt Markus
Markus' evangelium, det andra av de
fyra evangelierna, anger lika litet som
de två övriga synoptikerna sin författare. Men att den fornkyrkliga överskriften »enligt Markus» (grek. kad.
Mårkon) skall uppfattas som ett
angivande av Markus som evangeliets
författare, omvittnas aven enstämmig
tradition.
Redan Papias återger sålunda i sitt
verk »Tolkning av Herrens ord» (från
ca 140) följande uttalande av sin
lärare, aposteln Johannes: »Markus
blev Petrus' tolk och nedskrev Herrens
ord och gärningar efter minnet,
noggrant om än icke i ordningsföljd».
Och Papias tillägger själv: »Ty han hade
själv varken hört Herren eller följt
honom men senare följt Petrus, som
höll sina tal efter åhörarnas behov,
men icke i avsikt att samla alla Herrens
ord. Därför felade icke Markus, när
han nedskrev något såsom han mindes
det; ty han vinnlade sig om en enda
sak: att icke utelämna något av det
som han hade hört eller förfalska
något därav». Clemens av Alexandria
(f. ca 150) berättar, att Markus skrev
sitt evangelium på uppmaning av
Petrus' åhörare, när aposteln verkade i
Rom. Även kyrkofaderna Justinus
Martyren, lrenreus och Tertullianus
samt kyrkohistorikern Eusebius och
kyrkoläraren Hieronymus omvittnar,
att evangeliet har skrivits av Markus,
Petrus' lärjunge och tolk.
Den vanliga uppfattningen bland
exegeterna är, att Markus är identisk
med Johannes Markus, son till den
Maria, i vilkens hus de första kristna
höll till, samt syskonbarn till Barnabas
och dennes och Paulus' medarbetare.
Markus stod alltså urförsamlingen och
dess ledande män mycket nära, och
han hade förmodligen även själv sett
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Jesus. Det råder ganska stor enighet
om att den unge man, som omtalas i
Mark.14:51 f., är evangelisten själv.
Evangeliet präglas på många sätt av
att Markus var »Petrus' toI1o>. Uppläggningen påminner mycket om Petrus'
tal i Kornelius' hus, Apg.10:34-43. Det
är även betecknande, att något av det
stoff, som är till Petrus' förmån, icke
ftnns medtaget, såsom hans bekännelse
av Jesus som Messias och hans
vandring på vattnet, medan t.ex. hans
förnekelse av Jesus skildras utförligt.
Medan Jesus i Matteusevangeliet
företrädesvis skildras som himmelrikets messianske konung, beskrivs han
hos Markus mer som Herrens mäktige
tjänare. Och medan Matteus i sitt
evangelium har tagit med en rad av
Jesu tal och liknelser, är stoff av denna
art sparsamt hos Markus. Sålunda fmns
Bergspredikan inte alls med. I stället
berättar Markus väsentligen om Jesu
gudomliga undergärningar. De olika
berättelserna framhäver Jesus som
herre över sabbaten, demonerna,
naturkrafterna, döden och framförallt
synden. Som den ende har han makt
på jorden att förlåta synder. Evangeliets nyckelord är 10:45, där Jesus själv
skildrar sin mission med orden:
»Märmiskosonen har ju kommit, icke
för att låta tjäna sig, utan för att tjäna
och giva sitt liv till lösen för många».
Särskilt ingående berättar Markus, i
likhet med de övriga evangelieförfattarna, Jesu lidandes- och uppståndelsehistoria. Kristi kors och den
tomma graven är också här evangeliets
kärna.
Markus har kallats berättaren bland
evangelisterna. Det är liv och fart över
skildringen. Ordet »strax» är typiskt, i
detta evangelium används det oftare än
annars i hela N.T. Markus har även
många små drag, som fattas hos de
övriga synoptikerna, t.ex_ att Jesus
under frestelsen i öknen »levde bland
vilddjuren», att han under stormen på
sjön Gennesaret låg i bakstammen och

sov, »lutad mot huvUdgärden», att hans
kläder under förklaringen på berget
blev »glänsande och mycket vita, så att
ingen valkare på jorden kan göra
kläder så vita». Även berättelserna om
Jesu konflikter med sina motståndare,
om den besatte i gerasenernas land och
om gossen med en stum ande utmärker
sig genom livfulla detaljer. Markus'
språk är enkelt och folkligt. Hans
framställning präglas av stark realism.
Ingen låter oss liksom han se in i Jesu
känsloliv. Jesus blev vred och bedrövad
över fariseernas förstockelse, upprörd
över lärjungarnas brist på förstånd,
förundrad över otron i sin hemstad,
full av medömkan med ett folk utan
herde.
En vanlig uppfattning är, att
Markus skrev sitt evangelium i Rom.
Detta omvittnas redan av Clemens av
Alexandria. Enligt Irenreus skedde det
först efter Petrus' och Paulus' bortgång
(exodos), vilket van1igtvis uppfattas
som de två apostlarnas död. Evangeliet
skulle då ha avfattats på 60-talet,
möjligen ca år 65.
Mycket tyder på att Markusevangeliet i första hand var skrivet för
hedningar, först och främst för
romare. Judiska förhållanden och
seder förklaras noga, arameiska ord
och uttryck är översatta till grekiska,
grekiska ord är ofta återgivna i en
latinsk form. Nattväkterna är fyra i
enlighet med den romerska indelningen av natten (i motsats till den
judiska indelningen i tre nattväkter),
värdet av änkans skärv anges i
grundtexten med en romersk myntenhet. Å andra sidan är hänvisningar
till profetiorna sparsamma, likaså ting
och förhållanden som har samband
med Israels lag och gudsdyrkan.
Lärjungarnas förbud att gå till hedningarna och det därmed besläktade
ordet till den kananeiska kvinnan
omnämns inte, 6:7 ff.; 7:27 Ofr
Matt. 10:5; 15:24). Markus fInner det
inte nödvändigt att omtala, vem
Pilatus var, 15:1 ff. Ofr Matt.27:2 ff.).
Anmärkningen att Simon från Cyrene
var fader till Alexander och Rufus,
15:21, tyder på att dessa båda var
kända i den kristna församlingen i
Rom Ofr Rom.16:13).
Verserna 9-20 i slutkapitlet saknas i
några av de äldsta handskrifterna,
varför några exegeter har menat, att de
har tillfogats senare. Dessa avslutningsord finns dock i flera andra handskrifter och förekommer även i den
text,som har använts av Tatianus och
Irenreus (som båda levde i 2. årh.).
Vare sig orden har skrivits av Markus
eller av någon annan, så utgör de under
alla omständigheter en del av kanon.
Det mesta av Markusevangeliets
innehåll finns även i Matteus- och
Lukasevangelierna. Beträffande det
»synoptiska problemet», se ovan under
rubriken »De fyra evangeliern3).
Se även: Markus (ordboksavd.).
Evangelium enligt Lukas
Lukas' evangelium, det tredje av de
fyra evangelierna, utmärker sig från de
övriga bl.a.· genom ett särskilt förord,
där evangelisten redogör för avsikten
med sin skrift. Eftersom många redan
företagit skriftliga nedteckningar om

Jesu liv.och verksamhet, efter muntliga
berättelser från ögonvittnen och ordets
tjänare, vill han göra detsamma. Men
han har gjort det efter att grundligt ha
efterforskat allt ända ifrån början.
Skriften är tillägnad en viss Teomus
(förmodligen en hednakristen), för att
han skulle inse tillförlitligheten i de
sanningar, som han hade undervisats i,
men möjligen även för att han som en
»ädei», dvs. förnäm och välbärgad, man
skulle kunna hjälpa till med skriftens
utbredning genom att leja avskrivare.
Liksom i de tidigare evangelierna,
har icke författaren namngivit sig själv,
men en enstämmig fornkyrklig tradition bevittnar att evangeliet »enligt
Lukas» (kata Louklm) är skrivet av
läkaren Lukas, aposteln Paulus' vän
och mångårige medarbetare. Enligt
Eusebius och Hieronymus var Lukas
från Antiokia, där han möjligen blev'
omvänd under den väckelse, som
stadens unga hednakristna församling
upplevde, Apg.11 :20 f. En vanlig
uppfattning är, att Lukas var grek, och
i så fall är han den ende icke-judiske
författaren till en nytestamentlig
skrift.
Att Lukas var särskilt förtrogen
med det grekiska språket och därtill en
man med god utbildning, bär hans
evangelium tydlig prägel av. Det är
skrivet på litterär grekiska med ett rikt
ordförråd, det innehåller flera hundra

grekiska glosor, som annars inte
förekommer i N.T. Författarens omtalande av sjukdomar röjer medicinsk
insikt.
Lukasevangeliet synes först och
främst vända sig till grekerna. Medan
Matteus skildrar Jesus som himmelrikets Messias-konung och Markus
beskriver honom som den mäktige,
gudomlige Herrens tjänare, framträder
Jesus hos Lukas som Människosonen,
den fullkomliga människan, som samtidigt är Guds Son. Här var äntligen
han som motsvarade grekernas människoideal. Att detta evangelium var
avsett speciellt för hednakristna, framgår tydligt. Berättelsen om den
kananeiska kvinnan fmns således icke
med, ej heller Jesu förbud till
lärjungarna att gå till hedningarna.
Flera liknelser, som är särskilt avsedda
för judar, är ej medtagna, ej heller de
avsnitt av Bergspredikan som handlar
om »de äldstes stadgar» och judiska
former av gudsdyrkan. Profetior från
G.T. citeras sällan. Vidare kan märkas,
att orternas läge i Det heliga landet
preciseras samt att Judeen icke som
hos judarna används om den södra
landsdelen utan om hela Palestina.
Evangeliet har en starkt universalistisk prägel. Dess världsomspännande
syfte kommer till uttryck redan i
återgivningen av Jesu släkttavla. Denna
stannar icke som hos Matteus vid

EVANGELIUM ENLIGT

LUKAS
Förord, 1:1-4

I.

Jesu barndom, 1:5-2:52
1. Budskap om Johannes' och
Jesu födelse, 1:5-38
2. Marias besök hos Elisabet och
hennes lovsång, 1 :39-56
3. johannes' födelse och Sakarias' lovsång, 1 :57-80
4. Jesu födelse och barndom, 2:1-40
5. Jesus vid tolv års ålder, 2:41-52

II.

Förberedelse till tjänst, 3:1-4:13
1.
2.
3.
4.

III.

Förelöparen, 3 :1-20
Jesu dop, 3:21-22
Jesu släkttavla, 3 :23-28
Jesu frestelse, 4 :1-13

Jesu gärning som Människosonen, 4:14-19:27
1. Fram till kallelsen av de första
lärjungarna, 4:14-44
2. Till kallelsen av de tolv, 5 :1-6:11
3. Till de tolvs första missionsresa, 6:12-8:56
4. Till avfarden från GaJiIeen, 9:1-50
5. På väg till Jerusalem, 9:51-19:27

IV.

IJerusalem, 19:28-21:38
1.
2.
3.
4.

V.

Intåget, 19 :28-44
Tempelreningen, 19:45-48
Undervisning i templet, 20:1-21:4
Jesu taJ om Jerusalems förstöring och
om sin tillkommelse, 21 :5-3 8

Jesu lidande, kap.22-23
Judas blir förrädare, 22:1-6
Påskmåltid och nattvard, 22:7-38
Jesu bönekamp i Getsemane, 22:39-46
Judas' förräderi och Petrus' förnekelse,
22:47-62
5. Jesus i förhör hos Stora rådet och Pilatus,
22:63-23:25
6. Jesu korsfastelse, död och begravning,
23:26-56
1.
2.
3.
4.

VI.

Jesus som den Uppståndne, kap.24
1. Jesu uppståndelse, v.I-12
2. Jesu uppenbarelser, v.13-49
3. Jesu himmelsfård, v.50-53
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Abraham utan förs tillbaka ända till
mänsklighetens stamfader, Adam. Att
evangeliet är insatt i ett världshistoriskt sammanhang, visar dateringarna av Jesu' födelse, 2:1 f., och
Johannes döparens framträdande,
3:1 f.
Evangeliets nyckelord är: »Människosonen har kommit för att uppsöka
och frälsa det som var förlorat», 19:10.
Här skildras Jesu kärlek till alla och till
människor av alla slag, till judar,
samariter, hedningar, till publikaner
och andra »syndare», vilse komna och
föraktade, ja, samhällets djupast
sjunkna och allra eländigaste (se bl.a.
liknelserna i kap.lS). Förlåtelsens ton
ljuder klart. Jesus själv förlåter villigt
och gärna, och han förmanar de sina
att förlåta.
Evangelieskriften är ett glädjens
budskap. Ordet »glädje» återkommer
ofta här: Johannes döparen skall bli till
glädje, Marias ande fröjdar sig i Gud,
ängeln över Betlehems nejder förkunnar en stor glädje, de sjuttio två
lärjungarna återvänder uppfyllda av
glädje, Jesus själv gläder sig, lärjungarna kan icke tro av bara glädje efter
Jesu uppståndelse, de återvänder från
Jesu himmelsfärd med stor glädje osv.
I samband härmed kan även nämnas de
hymner eller lovsånger, som är karakteristiska för detta evangelium och
som fått en fast plats i den kristna
kyrkans liturgi: Marias lovsång (lat.
Magnificat), Sakarias' lovsång (Benedictus), änglarnas lovsång (Gloria in
excelsis) och Simeons lovsång (Nunc
dimittis).
Ett annat särdrag är evangeliets
omtalande av kvinnorna. Dessa var
föga beaktade av samtiden men icke av
Jesus och ej heller av evangelisten. Här
berättas först och främst om Maria,
Jesu moder, om Elisabet, Johannes
döparens moder, om Hanna, Fanuels
dotter, om Maria Magdalena, Marta
och Maria, synderskan i fariseen
Simons hus, änkan i Nain, kvinnan
som led av blodgång (blödningar), den
hopkrympta kvinnan, kvinnan som
prisade Jesu moder salig, kvinnorna
som tjänade Jesus på hans vandringar,
kvinnorna som gråtande följde honom
på hans Via dolorosa, kvinnorna vid
Jesu kors och vid den tomma graven.
De fattiga och ringa i samhället
ägnas stor uppmärksamhet. »Saliga
ären I som ären fattig3) heter det i
Lukas' återgivning av bergspredikan,
medan Matteus tillägger »i anden». Å
andra sidan talas i starka ordalag om
rikedomens faror, jfr liknelserna om
den rike mannen och Lasarus samt om
den rike kornbonden.
Jesu böneliv skildras ingående. Här
talas om Jesu bön vid sex tillfallen i
hans liv: vid hans dop, efter botandet
aven spetälsk, innan han utvalde de
tolv, på förklaringsberget, på korset
för hans mördare och innan han gav
upp andan. Hos Lukas fmner vi även
den 'två gånger upprepade uppmaningen att bedja utan att förtröttas,
och här har vi den märkliga liknelsen
om vännen som fIck allt han behövde
på grund av sin inträngande bön.
Lukasevangeliet talar även mycket
om den helige Ande: Joharmes döparen, Maria, Elisabet, Sakarias, Simeon

- alla blev de uppfyllda av helig Ande.
Och Jesus själv avlades av den helige
Ande, Anden sänkte sig ned över
honom i samband med hans dop, han
fördes av Anden i frestelsens öken, han
utrustades för sin gärning av Anden,
uppmuntrades av Anden och väntade,
att hans lärjungar skulle fullföra hans
verk genom Anden.
Liksom Markus stod under Petrus'
påverkan när han skrev sitt evangelium, var Lukas påverkad av Paulus.
Dennes tal i Aten, Apg.17 :22-31,
återspeglas i viss grad i detta evangelium, liksom Petrus' tal i Cesarea,
Apg.1O:3443, i Markusevangeliet. Den
typiska paulinska rättfärdiggörelseIäran kommer igen hos Lukas, t.ex. i
liknelsen om fariseen och publikanen i
templet. Uttrycket )xlin tro har frälst
dig» förekommer oftare här än hos de
övriga synoptikerna.
Beträffande frågan om evangeliets
avfattningstid, bör man först beakta,
att Lukas även är forfattare till
Apostlagärningarna samt att han i
inledningen till denna skrift hänvisar
till evangelieskriften som sin första
bok. Apostlagärningarna slutar med
Paulus' första fångenskap i Rom.
Evangeliet är alltså skrivet före
Apostlagärningarna, enligt de flesta
utläggare ca år 60.
Lukas följde Paulus till Jerusalem
på hans tredje missionsresa och var
även hans ledsagare på resan till Rom.
Lukas kan då ha uppehållit sig i
Palestina under den tid Paulus satt i
fängelse i Cesarea. Under denna tid
fick Lukas rikliga tillfällen att företa
de ingående granskningar, som han
nämner i sitt förord. Han har haft
tillfålle att tala med en rad ögonvittnen till Jesu liv och verk, bl.a.
Jerusalems-församlingens föreståndare,
Jakob, Herrens broder, möjligen också
med Maria, Jesu moder. Därpå tyder
hans omtalande av Jesu födelse och
barndom, som han skildrar mer
ingående än de övriga evangelisterna.
Lukas har lika litet som de övriga
synoptikerna vinnlagt sig om att skriva
någon biografi med händelserna ordnade i kronologisk följd, utan han har
som de andra samlat besläktat stoff i
grupper, och liksom hos Matteus och
Markus är det väsentligen Jesu galileiska verksamhet som skildras. Omkring hälften av sitt innehåll har
Lukasevangeliet gemensamt med de
två andra synoptikerna, medan det
övriga är särstoff. Bland det senare kan
förutom de fyra lovsångerna bl.a.
nämnas berättelserna om Johannes
döparen och om Jesu födelse, om
Jesus vid tolv års ålder i Jerusalems
tempel, om hans första framträdande i
Nasarets synagoga, skildringen av
utsändandet av de sjuttiotvå lärjungarna, liknelserna om den barmhärtige samariten, den rike bonden,
det förlorade fåret, den borttappade
penningen, den for1orade sonen, den
otrogne förvaltaren, den rike mannen
och Lasarus, änkan och domaren samt
fariseen och publikanen, vidare skildringarna av besöket hos Marta och
Maria och hos Sackeus, av hur Jesus
grät över Jerusalem, av den botfärdige
rövaren sam t av Jesus och de två
lärjungarna på vägen till Emmaus.

Lukasevangeliet är den skrift som
ger oss den mest ingående skildringen
av Jesu liv, och det är Nya Testamentets största bok.
Se även: Lukas (ordboksavd.).

EVANGELIUM ENLIGT
JOHANNES
I.

Evangelium enligt Johannes
Det fjärde evangeliet skiljer sig på
många sätt från de tre synoptiska
evangelierna. Redan prologen, Joh.
1:1-18, markerar denna skillnad.
Medan Matteusevangeliet för Jesu
släkttavla tillbaka till Abraham och
Lukasevangeliet till Adam, går Johannesevangeliet tillbaka till Jesu preexistens. »1 begynnelsen var Ordet
(16gos, dvs. Kristus), och Ordet var hos
Gud, och Ordet var Gud». Här talas
också tydligt om inkarnationen (Guds
Sons människoblivande): »Ordet vart
kött och tog sin boning (ordagrant:
slog upp sitt tält el. tabernakel) ibland
oss».
Den missionerande avsikt, som är
gemensam för alla evangelieskrifterna,
understryks starkare i det fjärde
evangeliet än i de övriga. I 20:31 heter
det uttryckligen: »Men dessa (tecken)
hava blivit uppskrivna för att I skolen
tro, att Jesus är Messias, Guds Son,
och för att I genom tron skolen hava
liv i hans namm). Jesus som Guds Son
är evangeliets stora huvudtema. Guds
Son kom för att ge världen liv, och
detta liv mottages genom tro, nägot
som framhävs i kärnordet 3:16, som
kallats »lilla Bibeln». J ohannesevangeliet vänder sig mer direkt till
sina läsare, vilket framgår av den så
ofta förekommande tilltalsformen »1»
(ni). Det skildrar också starkare än
synoptikerna verkan av Jesu ord och
gärning: tron mognade hos de mottagliga och otron hos de oemottagliga.
Allt nådde så småningom en klimax.
Det fjärde evangeliet har också en
annan ram än de övriga. Medan dessa
mestadels omtalar Jesu verksamhet i
Galileen, komcentrerar sig detta evangelium väsentligen på. Jesu besök i
Jerusalem vid de stora högtiderna. Och
medan man av synoptikerna svårligen
kan få något intryck om varaktigheten
av Jesu verksamhet, framgår det av det
fjärde evangeliet, att Jesus verkade i
omkring tre år. Enligt detta evangelium synes även Jesus ha haft ett
verksamhetsår i Judeen, innan han
upptog sin galileiska verksamhet. Ä ven i fråga om innehållet råder en
ganska stor skillnad. Medan synoptikerna omtalar en mängd av Jesu
underverk, har Johannesevangtliet
endast sju (i stort sett sådana som inte
nämns hos de andra), och dessa
karakteriseras forst och främst som
tecken, vilka skall tjäna som bilder av
Jesu andliga gärning. Därför är de i
regel förbundna med dialoger (som vid
botandet av den sjuke vid Betesdadammen och av den blindfödde ) eller
med tal (som vid bespisningsundret,
där Jesus talar om sig själv som livets
bröd, och vid uppväckandet av
Lasarus, där han kallar sig själv
uppståndelsen och livet). - Talstoffet
är överhuvudtaget mycket framträdande i detta evangelium, både Jesu
tal till lärjungarna, hans sam tal med
enskilda, t.ex. Nikodemus och den
samaritiska kvirman, och hans strids-

Inledning, 1 :1-2:12
1. Prolog, 1:1-18
2. Johannes döparens vittnesbörd, 1:19-34
3. Jesu första lä!jungar, 1 :35-52
4. Jesu första tecken, 2:1-12

II.

Jesu uppenbarelse för folket, 2:13-12:50
1. I Jerusalem, 2:13-3:36
a. Jesu tempelrening, 2:13-25
b. Jesu samtal med Nikodemus, 3:1-21
c. Johannes döparens sista vittnesbörd, 3:22-36
2. I Samarien, 4:142
a. Jesu samtal med den samaritiska kvinnan, v.I-26
b. LäIjungarnas och samariternas reaktion, v.2742
3. I GaIiIeen, Jesu andra tecken, 4:43-54
4. Äter i Jerusalem, kap.5
a. Jesu botande aven sjuk vid Betesda, v.I-14
b. Judarnas motstånd, v.1547
5. Äter i GaIiMen, 6:1-7-9
a. Jesu bespisning av fem tusen män, 6 :1-15
b. Jesu gång på vattnet, 6:16-21
c. Jesus som livets bröd, 6:22-59
d. LäIjungarnas reaktion, 6:60-71
e. Diskussion mellan Jesus och hans bröder, 7:1-9
6. Äter i Jerusalem, 7 -9-10:39
a. Diskussion under lövhyddohögtiden, 7 -9-53
b. ÄktenSkapsbryterskan, 8:1-11
c. Tro och otro, 8 :12-59
d. Jesus och den blindfödde, kap.9
e. Den gode herden, 10:1-18
f. Diskussion under tempelinvigningens
högtid, 10:19-39
7. I Pereen (landet på andra sidan Jordan),
10:40-42
8. För sista giJngen i Jerusalem, kap.11-12
a. Jesu uppväckelse av Lasarus, 11:144
b. Judarnas reaktion, 11:45-57
c. Jesu smöIjelse i Betania, 12:1-8
d. Översteprästernas anslag mot Lasarus, 12:9-11
e. Jesu intåg i Jerusalem och
hans sista vittnesbörd, 12:12-36
f. Folkets förhärdelse, 12:37-50

III.

Jesu uppenbarelse för sina lärjungar, kap.13-21
1. Jesu tvagning av lä!jungarnas fötter, 13 :1-17
2. Jesu förutsägelse av Judas' förräderi och
Petrus' förnekelse, 13 :18-38
3. Jesu avskedstal, kap.14-16
4. Jesu översteprästerliga förbön, kap.17
5. Jesu lidande och död, kap.18-19
6. Jesu uppståndelse, 20:1-10
7. Den Uppståndnes uppenbarelser, 20:11-29
8. Evangeliets syfte, 20:30-31
9. Ny uppenbarelse, 21:1-23
10. Slutord, 21 :24-25

samtal med judafolkets ledare, vilka
här kort och gott kallas »judarna» (ca
60 gånger).
Evangeliet irmehål1er inga liknelser,
men däremot flera bilder, vilkas
betydelse fOrklaras, t.ex. ljuset, det
levande vattnet, det levande brödet,
vinträdet och grenarna, den gode
herden, dörren, vägen. Johannesevangeliet ger en fördjupad undervisning om den helige Andes gärning.
Andens tidshushål1ning inleds efter
Jesu död och uppståndelse, 7:39.
Framfor allt beskrivs Andens gärning i
Jesu avskedstal, kap.14-16, där Anden
kallas ho paråkletos, Parakleten, dvs.
Förespräkaren el. Hjälparen (se d.o.).
När man vill ha klarhet i vem som
skrivit det fjärde evangeliet, kan man
få god hjälp av evangeliet självt. För
det första framgär det med all
tydlighet, att författaren är jude. Han
känner väl till judiska seder och bruk,
han är förtrogen med Israels högtider
och överhuvudtaget med den judiska
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miljön. Författaren har även kunnat
hebreiska. Han citerar G.T. från den
hebreiska grundtexten och inte från
den grekiska översättningen (Septuaginta), och han nämner en rad
arameiska namn, som han samtidigt
förklarar. Vidare är författaren palestinensisk jude (icke en diasporajude).
Hans evangelium uppger många ortnamn, såsom Kana i Galileen, Sykar,
Enon nära Salem, Betania på andra
sidan Jordan, Betania nära Jerusalem,
Efraim vid. öknen. Han talar bl.a. om
Jakobs brunn, dammen Betesda, dammen Siloa, Fårporten, Getsemane
örtagård, bäcken Kidron, domars~.tet
Gabbata och avrättningsplatsen Golgata strax utanför Jerusalem. Från
tempelområdet nämner han tempelkistan och Salomos pelargång. Riktigheten av några av dessa uppgifter
betvivlades i sin tid av vissa forskare,
men den har i dag bekräftats genom
arkeologiska utgrävningar.
Författaren är ögonvittne. Redan i

prologen säger han: »vi sågo hans
härlighet», l :14, och han betecknar sig
uttryckligen som ögonvittne till vad
som skedde med Jesus på korset,
19:35. Ögonvittnet avslöjar sig även
genom tids· och taluppgifter. Johannes
döparens lärjungar, som kom och såg
var Jesus hade sitt härbärge, stannade
hos honom den dagen, det var vid
tionde timmen. Jesus satte sig vid
Jakobs brunn vid sjätte timmen.
Febern lämnade den kunglige tjänste·
mannens son i Kapernaum vid sjunde
timmen. Jesus kom gående på sjön, när
lärjungarna hade rott omkring tjugo·
fem eller trettio stadier. Betania låg
omkring femton stadier från Jerusa·
lem. Vid tiden för Jesu första
framträdande i Jerusalem hade man
byggt på templet i fyrtiosex år. Den
botade mannen vid Betesda hade varit
sjuk i trettioåtta år. Att författaren är
ögonvittne, framgår även aven rad
detaljer. Här följer några exempel: De
bröd, över vilka Jesus läste tacksägel·
sen vid det stora bespisningsundret, var
kornbröd. Vid Jesu sista måltid med
sina lärjungar gav Simon Petrus ett
tecken (grt. nickade) åt den lärjunge
som låg till bords vid Jesu sida, »den
lärjunge som Jesus älskade» (se nedan).
Det var natt, när Judas gick ut från
måltidssalen. Jesu livklädnad hade inga
sömmar utan var vävd i ett enda
stycke. I den tomma graven låg duken,
som hade varit höljd över Jesu huvud,
för sig och inte tillsammans med
bindlarna.
Författaren är apostel. Han har en
ingående kännedom om Jesu liv, han
återger samtal i lärjungakretsen, han
hör till de tolv i nattvardssalen.
Uttrycket »den lärjunge som Jesus
älskade» är karakteristiskt för Johan·
nesevangeliet, och om denne lärjunge
heter det uttryckligen i sista kapitlet,
att han är den som har skrivit
evangeliet, 21 :20,24. Denne lärjunge
måste ha tillhört den trängre kretsen i
lärjungaskaran, Petrus, Jakob och
Johannes, dvs. de tre som var
tillsammans med Jesus, när han
uppväckte Jairus' dotter, när han var
på förklaringsberget och när han
kämpade sin Getsemanekamp. Denne
lärjunge var icke Petrus, jfr 13:23 f.;
20:20, ej heller Jakob, som led
martyrdöden redan år 44, alltså lång
tid innan detta evangelium blev
skrivet. Följaktligen måste det vara
Johannes, som är evangeliets för·
fattare.
Att evangeliet »enligt Johannes»
(katA Iöånnen) har författats av
aposteln Johannes, omvittnas också av
en praktiskt taget enstämmig forn·
kyrklig tradition. I sin kyrkohistoria
räknar Eusebius (ca 260-340) Johannesevangeliet bland de skrifter, som
erkändes av alla inom kyrkan, och han
säger, att aposteln Johannes är dess
författare. Även kyrkofadern Origenes
(d. 254) nämner i sin Johanneskommentar evangeliet bland de erkända
skrifterna och förklarar, att det är
författat av den lärjunge, som låg till
bords närmast Jesus. Tertullianus avger
i sin skrift mot Mardon från ca 210 ett
liknande vittnesbörd, och Johannes'
författarskap betygas även i den s.k.
Muratoris kanon från ca 200 (en

han i Efesus har skrivit sitt evangelium,
antagligen någon gång under åren
90-100. Ett papyrusfragment, som
man påträffade i Egypten år 1935 och
som antas härröra från ca år 120, visar
att Johannesevangeliet redan vid den
tiden var känt där.
Evangeliet är skrivet på ett vanligt
grekiskt folkspråk. Meningsbyggnaden
är emellertid präglad av semitismer ,
vilket har lett några till antagandet, att
Johannesevangeliet ursprungligen var
skrivet på arameiska. Detta kan
emellertid icke bevisas. Stilistiskt
utmärker sig evangeliet genom sina
teser och antiteser, sin dualism: det
skildrar liv och död, ljus och mörker,
sanning och lögn, tro och otro, kärlek
och hat osv. Ordet »tro» är ett
huvudord, som förekommer över 100
gånger. Ett annat viktigt ord är »liv»,
som återfmns ca 40 gånger, ofta i
uttrycket »evigt liv».
Karakteristiskt för detta evangelium
är även de s.k. »Jag än)-orden (»Jag är
livets bröd», »J ag är världens ljus»,
osv.). Jesu ofta upprepade »Jag än)
synes anspela på det gammaltestamentliga gudsnanmet i 2.Mos.3:14. I
detta evangelium hänvisar Jesus också
flera gånger till G. T., för att bekräfta
sin gudomliga auktoritet och sändning.
»Det är dessa (skrifterna) som vittna
om mig», 5:39. »Men tron I icke hans
(Moses) skrifter, huru skolen I då
kunna tro mina ord?», v.46. Kopparormen i öknen framställer han som en
bild av sig själv som den upphöjde
(korsfäste) Människosonen, 3:14, och
mannat som en bild av sig själv som
det levande brödet, som har kommit
ned från himmelen, 6:31-35. När han
talar om den Ande, som de som trodde
på honom skulle få, sker det med
hänvisning till vad Skriften har sagt,
7:37-39 Gfr Jes.12:3; 44:3), och
evangelisten understryker, att Jesu
intåg i Jerusalem var i överensstämmelse med det som var skrivet; 12:14 ff.
När intet ben krossades på Jesus, då
han hängde på korset, skedde det för
att Skriftens ord skulle fullbordas,
19:36.
Det fjärde evangeliet vänder sig
först och främst till den stora
grekisktalande hednavärlden. Av uttrycket »för att I skolen trO» har
somliga letts till slutsatsen, att evangeliet i första hand är avsett som en hjälp
för katekumenerna. Det är också
möjligt, att evangeliet vill bekämpa
vissa tendenser i gnostisk-doketisk
riktning (beträffande gnosticismen, se
art. Kunskap, sp.3314-3317).
Perikopen om kvinnan, som hade
ertappats
med
äktenskapsbrott,
7:53-8:11, förekommer inte i de
äldsta och bästa handskrifterna, men
däremot i ett flertal av de yngre, här i
vissa fall i Lukasevangeliet. Perikopen
härstammar dock uppenbarligen från
den apostoliska tiden och representerar en äkta Jesus-tradition, varför
den med rätta har sin plats i kanon.
Joh.20:30 f. synes vara en naturlig
avslutning på evangeliet, och kap.21
betraktas därför av många som ett
tillägg. Stil och språk i detta kapitel
kan även tyda härpå. I varje fall måste
avslutningsorden, v.24 f., som betygar
evangelieförfattarens trovärdighet, här-

förteckning över de skrifter som lästes
och erkändes i Rom).
Clemens av Alexandria (d. ca 216)
säger i sin skrift »Hypotyposeis» att
hans lärare till honom traderat upplysningen, att det fjärde evangeliet är
skrivet av Johannes, och han kallar det
ett »andligt» evangelium, dvs. en skrift
som främst skildrar innersidan av Jesu
liv och verksamhet, medan synoptikerna mer behandlar yttersidan. Ett ännu
tidigare vittnesbörd har vi från TheofIlus av Antiokia, som i sin skrift »Ad
Autolycum libri tres» från ca 180
nämner Johannes bland de inspirerade
författarna och citerar början av hans
evangelium. Från ungefär samma tid
fmns ett vittnesbörd av Polykrates
(biskop i Efesus) och av Justinus
Martyren, som levde ännu tidigare (ca
100-165) och som hade blivit kristen i
Efesus ca år 130.
Ett vittne av allra största betydelse
är kyrkofadern Irenreus. I sitt verk
mot villolärarna (»adversus hrereses»)
från ca 185 berättar han om de fyra
evangeliernas tillkomst och säger om
det fjärde: »Därefter utgav Johannes,
Herrens lärjunge, han som låg vid Jesu
bröst, också själv evangeliet, medan
han bodde i Efesus i Asien». Detta
uttalande är av desto större vikt,
eftersom Irenreus hade fått sina
upplysningar från sådana som själva
varit apostlarnas och särskilt Johannes'
lärjungar, bl.a. Polykarpus (ca 70-158),
biskop i Smyrna.
De enda som medvetet förnekade
Johannesevangeliets äkthet, var de s.k.
»alogerna», en riktning som uppträdde
mot montanistema. Detta skedde dock
icke av historiska utan av dogmatiska
skäl. De hävdade, att evangeliet var
författat av Johannes' motståndare,
kättaren Kerinth.
I nyare tid har aposteln Johannes'
författarskap blivit mycket omstritt i
vissa kretsar. Således har man hävdat,
att den Johannes, som levde och dog i
Efesus, var en presbyter Johannes och
icke aposteln och att det är denne
presbyter som skrivit evangeliet. De
allra flesta exegeter i dag synes
emellertid vara eniga om att aposteln
Johannes och icke en för övrigt okänd
presbyter Johannes är det fjärde
evangeliets författare.
När det gäller frågan om avfattningstid, bör främst nämnas, att
Johannesevangeliet synes förutsätta,
att de synoptiska evangelierna är
kända (11:1 är uppenbarligen en
anspelning på Luk.l0:3842 och 11:2
på Matt.26:6-13; Mark. 14:3-9. Ett
ställe som Joh.3:24 förutsätter, att
Johannes döparens fangslande redan är
känt från de övriga evangelierna).
Johannesevangeliet måste alltså vara
det sista av evangelierna, inte bara i
N.T.s kanon utan även rent kronologiskt.
Enligt den kyrkliga traditionen Gfr
bl.a.
ovannämnda uttalande av
Irenreus) bosatte sig Johannes i Efesus,
vilket antagligen skedde någon tid före
Jerusalems förstöring år 70. I Efesus,
som nu för en tid blev kristenhetens
mittpunkt, har han - med avbrott på
grund av några års förvisning till ön
Patmos - levat och verkat till sin död
ca år 100. Det är mycket sannolikt, att
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stamma från en annan eller andra.
Eftersom kap.21 hela tiden har följt
J ohannesevangeliet, måste det betraktas som en del därav.
En jämförelse med synoptikerna
visar, att det fjärde evangeliet saknar
en rad berättelser, såsom Jesu frestelse,
utväljandet av de tolv apostlarna,
Bergspredikan, botandet av de besatta,
liknelserna om himmelriket, Jesu
förklaring, instiftandet av nattvarden,
bönekampen i Getsemane och förhöret
inför Stora rådet. I stället innehåller
det en rad andra berättelser, såsom
kallelsen av de första lärjungarna vid
Jordan, bröllopet i Kana, Jesu samtal
med Nikodemus och med den samaritiska kvinnan, botandet av den sjuke
vid Betesda och av den blindfödde,
uppväckandet av' Lasarus, fotatvagningen, förhöret hos Hannas samt
uppenbarelserna för Tomas och för
lärjungarna vid Tiberias' sjö.
Johannesevangeliet har kallats »den
djupaste av alla Nya Testamentets
skrifter» och »den underbaraste av alla
böcker».
Se även: Johannes 2 (ordboksavd.).
Apostlagärningarna
Apostlagärningarna (eg. »Apostlarnas
gärningar») bildar en naturlig övergång
från evangelierna till de nytestamentliga breven, och de senare kan bäst
förstås just mot denna bakgrund.
Apostlagärningarna utgör den andra
av två skrifter av samme författare,
läkaren Lukas, tillägnade samma person, Teomus (se vidare under »Evangelium enligt Lukas»). Han säger själv, att
han i sin första skrift (dvs. Lukasevangeliet) berättat om allt vad Jesus
gjorde och lärde. Nu vill han skriva om
vad Jesus som den uppståndne fortsatte att göra och lära genom sina
vittnen, i kraft av den helige Ande. När
de fyra evangelierna samlades i början
av det andra århundradet, blev emellertid de två Lukas-skrifterna åtskilda,
och den andra delen av Lukas' verk
fick omsider sin egen titel. Lukas'
författarskap till Apostlagärningarna
omvittnas av Irenreus, Muratoris
kanon, Clemens av Alexandria och
Tertullianus. Från fornkyrkans dagar
finns ingen tradition, som tyder på att
skriften skulle ha författats av någon
annan.
Apostlagärningarna är den kristna
kyrkans första historiebok och är som
sådan ovärderlig. Dess innehåll motsvarar dock icke helt dess titel, emedan
endast några få av apostlarna om talas,
nämligen Petrus, Johannes och Jakob
samt de som senare fick beteckningen
apostlar, framförallt Paulus och Barnabas. Skriften förmedlar endast en del
av kyrkans historia under dess första
tid, nämligen evangeliets erövringar
norrut och västerut, däremot icke dess
landvinningar i söder och öster. Enligt
traditionen verkade flera av apostlarna
i båda dessa riktningar. Vi får ej heller
höra om allt som skedde genom de
namngivna personerna, därom vittnar
bl.a. 2.Kor.ll:24 ff.
Boken kan indelas i två huvuddelar.
Den första, kap.1-12, handlar i stort
sett om judemissionen, och här är
Petrus huvudpersonen. Den andra
delen, kap.13-28, skildrar den begyn-

helige Andes utgjutande och bildandet
av den första kristna församlingen.
Med denna som kraftcentrum tog
judemissionen sin början - i Jerusalem. Ordet hade framgång, men det
mötte också starkt motstånd, särskilt
från folkets religiösa ledare. Efter
Stefanus' stening bröt motståndet ut i
ren förföljelse. Denna tjänade emellertid till att främja Guds plan. »Men de
som hade blivit kringspridda gingo
omkring och förkunnade evangelii
ord», 8:4. Missionen övergick i sin
andra etapp: Judeen och Samarien.
Härunder blev evangelium för första
gången även förkunnat i en hednings
hus, hos den romerske hövitsmannen
Komelius i Cesarea. Därmed hade
·missionens tredje etapp: till jordens
ända, inletts.
Den första hednakristna församlingen bildades kort tid därefter i
Antiokia i Syrien, och den blev
utgångspunkt och centrum för hednamissionen. I skildringar av Paulus' (och
Barnabas') första missionsresa samt
Paulus' andra och tredje missionsresor
berättas ingående om evangeliets segertåg - på Cypern, i Mindre Asien, i
Macedonien och Grekland (Akaja) och
ända till världshuvudstaden Rom.
Lukas visar sig vara en benådad
historieskrivare. Flera avsnitt är uppenbarligen skrivna utifrån hans egna
dagboksanteckningar, de s.k. »vistyckena», 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18;
27:1-28:16, där författaren avslöjar,
att han var med i Paulus' ressällskap.
Dessa stycken utmärker sig genom
noggranna uppgifter av geografisk,
politisk och religiös art. Lukas var
emellertid även med vid tillfällen, där
»vD>-formen inte förekommer, se t.ex.
20:16-38, jfr 21:1.
För övrigt har författaren fått
värdefulla upplysningar angående den
äldsta församlingen av Barnabas, som
varit dess medlem, 4:36, vidare av
Paulus, som bodde i Jerusalem under
sin uppväxttid och som hade varit
vittne till Stefanus' stening och för
övrigt hade kontakt med de ledande
inom judendomen (7:58; 22:3, jfr 5:34
och 6:9). Under besöket hos evangelisten Filippus, en av urförsamlingens
sju diakoner (församlingstjänare ) fick
Lukas sannolikt även informationer
från den första tiden i Jerusalem och
verksamheten i Samarien Gfr 21:8 ff.,
jfr 6:5 och 8:5 ff.). Under vistelsen i
Jerusalem träffade han Jakob, Herrens
broder, och även andra av församlingens ledare (21:17 ff., jfr 12:17;
15:13 ff.), och vidare var han tillsammans med Markus, när Paulus skrev
sina brev till kolosserna och till
Filernon (Ko1.4:10; Filem.v.24), vilket
sannolikt skedde under Paulus' första
fångenskapstid i Rom. Från alla dessa
har Lukas säkerligen fått stoff till sin
kyrko- och missionshistoria.
Apostlagärningarna
är
liksom
Lukasevangeliet skrivet på en grekiska,
som icke överträffas .av de andra
nytestamentliga skrifterna. Att språket
i dessa två skrifter är identiskt, rådet
det allmän enlighet om, något som på
sitt sätt bekräftar, att de har samme
författare. Skrifterna har 58 ord, som
är typiska för dem. Liksom evangeliet
är även Apostlagärningarna skrivet för

APOSTLAGÄRNINGARNA
I. Judemissionens tid, kap.1-12
1. Begynnelse i Jerusalem, 1 :1-6:7
a. Inledning, 1 :1-5
b. Jesu himmelsfard, 1:6-12
c. Val av ny apostel, 1:13-26
d. Andens utgjutelse, den första
kristna församlingen, kap.2
e. Helbrägdagörelse och förkunnelse, kap.3
f. Petrus och J ohannes inför Stora rådet, 4 :1-22
g. Förhällandena i den första församlingen, 4:23-5:11
h. Helbrägdagörelser och förföljelse, 5 :12-42
i. De första diakonerna, 6 :1-6
»Guds ord hade framgång», 6:7
2. Fortsättning i Judeen och Samarien, 6:8-9:31
a. Den förste martyren, 6 :8-7 :60
b. Evangelium förkunnat i Samarien, 8 :1-25
c. Den etiopiske hovmannen, 8:26-40
d. Saulus' omvändelse, 9 :1-19
e. Sauls förkunnelse i Damaskus och
Jerusalem, 9 :20-30
»Så hade nu församlingen frid», 9 :31
3. Övergång till hednamission, 9:32-12:24
a. Petrus' under, 9:32-43
b. Petrus' förkunnelse för hedningar, kap. 10
c. Hednamissionen sanktionerad av församlingen
i Jerusalem, 11:1-18
d. Den första hednakristna församlingen, 11:19-30
e. Konung Herodes' förföljelse av de kristna, 12:1-17
f. Herodes' död, 12:18-23
»Guds ord hade framgång och utbredde sig», 12:24

IL Hednamissionens tid, kap.l3-28
1. Evangeliet når Mindre Asien, 13:1-16:5
a. Paulus' första missionsresa, kap.13-14
b. Apostlamötet i Jerusalem, 15:1-29
c. Trösterikt budskap till de kristna i Antiokia, 15:30-35
d. Paulus' och Barnabas' vägar skiljs, 15 :36-39
e. Paulus' andra missionsresa börjar, 15:40-16:4
»Brödernas antal förökades», 16:5
2. Evangeliet når Europa, 16:6-19:20
a. I Macedonien, 16:6-17:14
b. I Aten, 17:15-34
c. I Korint, 18:1-18
d. Ater till Antiokia, 18:19-22
e. Paulus på sin tredje missionsresa, 18:23
f. ApoUos i Efesus, 18:24-28
g. Paulus i Efesus, 19:1-19
»På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång», 19 :20
3. Evangeliet når världshuvudstaden, 19:21-28:31
a. Oro i Efesus, 19:21-41
.
b. Besök i Macedonien, Grekland och Mindre Asien, kap.20
c. Till Jerusalem, 21:1-23:22
d. Till Cesarea, 23:23-26:32
e. Till Rom, kap.27-28
»(paulus) ... undervisade om Herren Jesus Kristus
•.. utan att någon hindrade honom däri», 28:31

nande hednamissionen med Paulus
som huvudperson. Dessa båda delar
kan i sin tur indelas i vardera tre
underavdelningar, som alla slutar med
en sammanfattning av evangeliets
framgång och utbredning.
Bokens program återfmns i Apg.
l :8: »(1 skolen) bliva mina vittnen både
i Jerusalem och i hela Judeen och
Samarien och sedan intill jordens
ända». Här nämns också vad det var
som gjorde det möjligt för svaga
människor att gå in i denna gigantiska
uppgift: »när den helige Ande kommer
över eder, skolen I undfå kraft».
I Apostlagärningarna ges också
många vittnesbörd om den helige
Andes ledning och gärning i denna
kyrkans första tid, såsom när evangeliet förkunnades för en representant
för Afrikas folk, 8:29, när det först
förkunnades för hedningar, 10:44 ff.,
när de första hednamissionärerna
sändes ut, 13 :2, och när missionen

nådde Europa, 16:6 f. Även de för
missionens framtid så viktiga besluten
under det s.k. apostlamötet i J erusalem fattades under den helige Andes
ledning: »Den helige Ande och vi hava
nämligen beslutit», 15 :28. Inte mindre
än ett 70-tal gånger hänvisas det i
denna bok till vad den helige Ande har
sagt eller gjort. Med rätta har hävdats,
att Apostlagärningarna lika gärna
kunde kallas »den helige Andes
gärningar». Gång på gång stadfästes
vittnesbördet genom åtföljande tecken
och under.
Boken börjar med att omtala Jesu
uppenbarelser får sina apostlar under
de fyrtio dagarna efter hans uppståndelse, när han talade till dem om
Guds rike. Sedan han hade givit dem
missionsbefallningen med sin anvisning
om hur den skulle genomföras, skildes
han från dem genom sin himmelsfärd,
sin himmelska tronbestigning.
Sedan följer berättelsen om den
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läsare av hednisk börd. Detta framgår
bl.a. av att hebreiska och arameiska
ord och uttryck förekommer i minsta
möjliga utsträckning och att de, där de
används, är översatta till grekiska.
Talen utgör en femtedel av stoffet.
De ger en god inblick i den nyanserade
missionsförkunnelsen
för judar
(2:14-36; 3:12-26; 13:16-41) där det
utifrån de heliga skrifterna påvisas, att
Jesus är Messias Gfr även Stefanus' tal
inför Stora rådet, 7 :2-53), för hedningar, som stod judendomen Lära
(10:34-43),
Jesus förkunnas som
den av Gud utsedde domaren och
för
enkla
hedningar
frälsaren,
(14:15-17), där Gud framställs som
himmelens och jordens skapare, för
filosofiskt
inriktade
atenare
(17:22-31), där tillbedjan aven okänd
gud blir en anknytningspunkt, och för
de äldste i församlingen i Efesus
(20:18-35), som förmanas att ge akt på
sig själva och på sin hjord.
Apostlagärningarna har sannolikt
även ett apologetiskt syfte (liksom
Lukasevangeliet, jfr Luk.l:4; Apg.
1:3a). För det första vill författaren
understryka, att evangeliet gick över
från judarna, Guds utvalda folk, till
hedningarna på grund av judarnas eget
förhållningssätt. De förkastade budskapet om sin Messias, när det blev
förkunnat i hemlandet, och de förhärdade sig mot det även i diasporan,
där Paulus överall t först vände sig till
sina landsmän enligt mottot: »först och
främst för juden, så ock för greken»
(Rom.l :16).
För det andra söker apostlahistorien påvisa, att evangeliet in te
utgör något hot mot den romerska
staten och dess representanter. Dessa
ställde sig också i stort sett mer
välvilliga till Kristi vittnen än dessas
egna landsmän gjorde. Paulus och
Barnabas blev väl mottagna av Cyperns
landshövding Sergius Paulus, 13:7.
Landshövdingen i Akaja, Gallio, ville
inte höra på judarnas klagomål mot
Paulus i Korint, 18:12-16. Några av
efesierna, som var Paulus' vänner,
varnade honom under upploppet i
staden, och kanslern lyckades lugna
den upphetsade folkmassan, 19:29-41.
Översten Klaudius Lysias tog Paulus
under sitt beskydd mot de judar, som
ville ta hans liv i Jerusalem, 23:22-32,
och landshövdingen Festus bedyrade
Paulus' oskuld inför konung Agrippa,
25:14-27.
Beträffande frågan om bokens
avfattningstid, har man inga bestämda
uppgifter att hålla sig till, och flera
olika data har därför föreslagits.
Skriften slutar 'med Paulus' tvååriga
fångenskap i Rom, och det är mest
troligt, att den har författats under
denna tid, emedan varken hans
befrielse eller hans martyrdöd omtalas.
Några menar visserligen, att dessa
händelser föll utanför bokens ram och
att den är skriven vid en senare
tidpunkt, något som emellertid inte
verkar särskilt troligt. Man har även
antytt, att Lukas planerat ett tredje
band av sitt verk, men därom vet man
intet.
Att det rådde en intim kontakt
mellan Lukas och Paulus visar den
omständigheten, att det i Apostla-

där

gärningarna fmns 65 historiska notiser
om Paulus, vilka han själv åberopar i
sina brev. Denna överensstämmelse
visar trovärdigheten hos dem båda.
Paulus' egna upplysningar om sina
resor stämmer dessutom fullständigt
med de historiska skildringarna i
Lukas' bok.
Apostlagärningarnas text föreligger
delvis i dubbel utgåva. Vid sidan av
textformen i våra äldsta handskrifter,
den s.k. alexandrinska, fmns även en
s.k. västlig textform, som ofta starkt
avviker från den förra. Mycket i den
västliga texten tyder på att den icke
kan vara urtexten och att alltså den
alexandrinska måste vara den ur·
sprungliga. Det är också denna, som
ligger till grund för vår bibelöversätt·
ning.
Se även i ordboksavd.: Lukas,
Petrus, Paulus.
De nytestamentliga breven
Märkligt med Nya Testamentet - till
skillnad från andra religioners heliga
skrifter - är att dess innehåll till stor
del föreligger i brevform, av 27 böcker
är inte mindre än 21 brev. Sålltnda
kommer det kristna budskapet till oss
på ett levande och aktuellt, enkelt och
lättfattligt sätt. Medan evangelierna
skildrar Jesu liv och verksamhet och
Apostlagärningarna berättar om evan·
geliets segertåg, klargör breven vad
Jesu verk betyder, hur man tillägnar
sig det och vilken verkan det har för
det praktiska kristenlivet.
Inom N.T.s brevsamling kan man
särskilja tre grupper: l) Paulus' brev,
2) Hebn\erbrevet, 3) de katolska el.
allmänna breven.
De paulinska breven kan i sin tur
indelas i fyra grupper: l) de eskatolo·
giska breven: de två Tessaloniker·
breven, 2) huvudbreven: Galaterbrevet,
de två Korintierbreven och Romar·
brevet, 3) fångenskapsbreven: Efesier·
brevet, Kolosserbrevet, brevet till
Filernon och Filipperbrevet, samt 4)
pastoralbreven:
I.Timoteusbrevet,
brevet till Titus och 2.Timoteusbrevet.
Breven har i denna uppräkning så långt
möjligt placerats i kronologisk ord·
ningsföljd, medan de i N.T.s kanon har
ordnats efter sin betydelse för läran
eller efter sin storlek. Brevet till
Filernon är ett rent privat brev, breven
till Timoteus och Titus är delvis
privata, medan de övriga är försam·
lingsbrev. De flesta av dessa har
emellertid tillkommit utifrån en konkret situation och har därför även de
en mer eller mindre personlig prägel.
Breven följer i stort sett samtidens
vanliga formel, med avsändare, mot·
tagare och hälsning i början samt en
sluthälsning, men aposteln använder
denna formel på ett självständigt sätt.
Vid angivandet av avsändare preciserar
han gärna sitt apostolat, till adressen
knyter han ofta olika detaljer, och den
annars brukliga välgångsönskan har
vanligen ersatts med en för judarna
typisk fridsönskan, ofta följd aven
tacksägelse till Gud för brevmottagar·
nas andliga tillstånd. I stället för
antikens gängse· avskeds· eller slutord
»far (el. lev) väl» (jfr Apg.15:29),
tillönskar aposteln sina läsare Guds
nåd. I brevens början eller avslutning

testamentliga brev varandra och bildar
tillsammans en helhet.Se även: Nya Testamentet som
Guds ord, mom.2 (i början av band I).

förekommer ofta personliga meddelan·
den.
Breven består i övrigt i regel aven
undervisande (dogmatisk) och en
förmanande (parenetisk) huvuddel.
Här fördjupas så gott som alla de
kristna huvudsanningarna och de mest
skiftande frågor rörande det praktiska
kristenlivet.
Paulus har med all sannolikhet
dikterat alla sina brev, jfr Rom.16:22,
men oftast har han tillfogat en
egenhändig hälsning (jfr Gal.6:l1·18),
vilken samtidigt tjänar som bevis för
resp. brevs äkthet, 2.Tess.3:17 f., jfr
2:2. Att Paulus dikterade sina brev,
kan förklara de anakoluter (bristande
sammanhang i satsbyggnaden), som
förekommer här och där, likaså de
plötsliga och stundom oförmedlade
övergångarna, något som kan bero på
långa meningar eller avbrott i arbetet.
Detta förhållande har fått somliga
utläggare att uppfatta vissa perioder
som interpolationer (inskott av andra
författare), eller att betrakta breven i
deras nuvarande skick som en felaktig
sammanställning av den ursprungliga
texten.
Det mer läromässiga innehållet är
ofta en återklang av apostelns
missionsförkunnelse. Vi får alltså här
en inblick i hur denna var upplagd.
Som bakgrund märks hans huvudangelägenhet: att utifrån skrifterna bevisa,
att Jesus var den genom profeterna
utlovade Messias (jfr referat i Apg.).
Paulus' dogmatiska huvudtes om rätt·
fardiggörelse genom tro utan laggärningar intar en stor plats, särskilt i
huvud· eller kampskrifterna.
Hebreerbrevet intar en särställning.
Det har en personlig sluthälsning men
saknar både avsändare och adress.
Några har därför uppfattat skriften
som en homilia (textutläggande predikan). I Hebreerbrevet fmns emeller·
tid flera avsnitt, som tyder. på att det
är ett brev, som skrivits med tanke på
en bestämd läsekrets. Hebreerbrevets
författare karakteriserar sin skrift som
»förmaningens ord» (Hebr.13:22). Det
innehåller emellertid även mycket
lärostoff, särskilt betonar det starkt
Jesus som överstepräst. Medan de
paulinska breven vanligen har lära och
förmaning i två skilda avdelningar, är
dessa i Hebreerbrevet hela tiden
inflätade i varandra.

Paulus' brev till romarna
Med Romarbrevet börjar den tredje
delen av Nya Testamentets kanon:
epistlarna. Att detta brev placerats
först, beror emellertid inte på att det
är det första i tid, utan uppenbarligen
på att det betraktats som det
viktigaste. Kronologiskt sett är Romar·
brevet det !!jätte av Paulus' i N.T.
bevarade brev.
Frågan om vem som är Romar·
brevets författare besvaras av brevet
självt: aposteln Paulus. Efter dåtidens
sed sätter han sitt namn redan i brevets
början, och till namnet fogar han sin
gudomliga kallelse, som förlänar brevet
dess verkliga auktoritet: »Paulus, Jesu
Kristi tjänare, kallad till apostel,
avskild till att förkunna Guds evange·
lium», 1:1. Efter en kort utredning av
vad detta evangelium går ut på, nämns
adressaten: »alla Guds älskade, som bo
i Rom, dem som äro kallade och
heliga», 1:7.
När den romerska församlingen
bildades, omtalas ingenstädes iN. T.
och ej heller i några andra källor. Det
framgår dock av Romarbrevet, att
församlingen redan existerat en längre
tid, eftersom Paulus säger, att han
»under ganska många ån> har längtat
efter att få besöka den, 15 :23.
Den romerske historieskrivaren
Suetonius (ca 120 e.Kr.) säger i sin
biografi över kejsar Klaudius, att
denne fördrev judarna från Rom (jfr
Apg.18:2), därför att de ständigt
vållade oro under anstiftan aven viss
Chrestus. Härmed menas uppenbar·
ligen Jesus Kristus. Enligt Orosius'
verk »Adversus paganos» hände detta
år 49. Enligt en upplysning i ett brev
från kyrkofadern Augustinus skall
kristendomen ha kommit till Rom
redan under kejsar Caligulas rege·

ringstid (37·41). Det är för övrigt
möjligt att den kommit ännu tidigare,
nämligen genom de inflyttade romare,
som befann sig i Jerusalem i samband
med den pingsthögtid, som omtalas i
Apg.2 (se v.lO). Det ligger nära till
hands att tro, att några av dem var
med bland de tre tusen, som vid detta
tillfålle tog emot evangelium och blev
döpta och som sedan förde evangelium
tillbaka till sina hemorter. Därtill
kommer, att det var en livlig förbindel·
se mellan de större städerna i
romarrikets östra delar och världs·
huvudstaden. Flera kristna från de nya
församlingarna i öster har helt säkert
efter hand invandrat till Rom och tagit
med sig sin tro och sitt behov av
gemenskap med trosfränder.
Till en början samlade sig de kristna
sannolikt i mindre grupper, och det är
möjligt att det inte ens på Romarbrevets tid fanns någon organiserad
församling, utan flera husförsamlingar,
jfr Rom.16:5,14 f. Även adressen kan
tyda på detta, emedan den inte
innehåller ordet »församling», som
fallet är i flera av de andra breven
(t.ex. 1. och 2.Kor., Gal., 1. och
2.Tess.).
Traditionen om att aposteln Petr'Js
ensam eller tillsammans med Paulus
grundat församlingen i Rom är icke
hållbar. För den senares del framgår
detta med all tydlighet av hans brev till
romarna. Paulus skulle ej heller ha
skrivit som han gör, om församlingen
grundats av Petrus. Dessutom strider
denna tradition mot de data vi annars
har angående Petrus. Här måste
föreligga en utbrodering av den mer
tillförlitliga traditionen om att de två
apostlarna led martyrdöden i Rom
efter en kortare verksamhetstid i
världshuvudstaden.
Det råder olika uppfattningar om
romarförsamlingens sammansättning
vid den tid, då Paulus skrev sitt brev.
Av brevet framgår, att församlingen
bestod av både judekristna och

PAULUS' BREV TILL
ROMARNA
Inledning och tema, 1:1·17
I. Undervisande huvuddel, 1:18-11 :36
1. Rättfärdiggörelsen, 1:18-5:21
a. Syndens universalitet, 1:18-3 :20
b. RätWirdiggörelsegenom tro, 3:21-31
c. Abrahams exempel, kap.4
d. Fullkomlig frälsning, 5 :1·11
e. Syndens och nådens herravälde, 5 :12-21
2. Helgelsen, kap.6-8
a. Döds- och livsgemenskap med Kristus, 6:1·11
b. Frigörelse från synden, 6:12·23
c. Tjänst i Andens nya väsende, 7 :1-6
d. Lagen och synden, 7:7-25
e. Livet i Anden, 8:1·30
f. Guds bevarande kärlek, 8:31·39
3. Israels ställning, kap.9-11
a. Guds suveränitet, 9:1-29
b. Israels självförvållade förkastelse, 9:30-10:21
c. Israels slutliga frälsning, kap. 11

Den tredje gruppen bland de
nytestamentliga breven består av sju
brev: Petrus' två brev, Johannes' tre
brev, Jakobs brev och Judas' brev. De
har fått det gemensamma namnet de
katolska el. allmänna breven, emedan
de i regel inte är adresserade till någon
bestämd person eller församling.
Undantag utgör 2.Johannesbrevet, som
(antagligen) är skrivet till en speciell
församling och 3.Johannesbrevet, som
avser en bestämd person. Med tanke på
de allmänna brevens vida syfte, är det
naturligt, att de lika mycket har
avhandlingens som brevets form.

II. Förmanande huvuddel, kap.12-15
1. Ett liv i kärlek och lydnad, kap.12·13
2. De starka och de svaga, kap.14
3. Judekristna och hednakristna, 15:1-13
4. Apostelns kallelse och verksamhet, 15 :14·33

Medan de paulinska breven och
Hebreerbrevet främst sysslar med tron
och rättfärdiggörelsen, handlar de
katolska breven mer om hoppet,
kärleken och de goda gärningarna.
Därigenom kompletterar samtliga ny·

Avslutning: Hälsningar och lovprisning, kap.16
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hednakristna (Paulus vänder sig till
bäda grupperna), och de flesta uttolkare antar, att de hednakristna var i
majoriteL »De förnämsta bland
judarna», vilka Paulus lät kallå till sig
under sin första fångenskap, Apg_
28:17, synes ha haft liten kännedom
om kristendomen och de kristna, som
de kallar ett »parti», v_22_ Detta skulle
också tyda på att det, i varje fall efter
Klaudius' förvisning av judarna, inte
fanns så många kristna av judisk
härkomst i den kristna församlingen i
Rom_
När det gäller tid och plats för
Romarbrevets avfattning, har man
allmänt antagit, att det skrevs under
Paulus' tre månader långa uppehåll i
Korint på hans tredje missionsresa,
omedelbart innan han for till Jerusalem med de insamlade medlen åt
församlingen där (jfr l S:25 fL), antagligen år 57 eL 58_ Brevet sändes med
Febe, församlingstjänarinna (diakonissa) i Korints östra hamnstad
Kenkrea_
Romarbrevets direkta bakgrund kan
man delvis sluta sig till av vad Paulus
skriver i kap_lS_ Han säger sig inte
längre ha något verksamhetsfaIt (grt.
t6pos, plats, rum) »i dessa trakten),
v_23, dvs_ han känner sig fardig med
sitt missionsuppdrag i det romerska
rikets östra deL Nu är hans håg vänd
mot väster, närmare bestämt mot
Spanien_ Här finns ännu orörd missionsmark, och att verka här överensstämmer med apostelns princip: att
icke förkunna Kristus, där han redan
var känd, för att icke bygga på en
annans grundval, v_20_ Men först vill
han göra sitt länge planerade besök till
Rom och dela gemenskapen med de
troende där, jfr l :11-12_ Han vill
förmodligen också knyta kontakter,
eftersom världshuvudstadens församling kan betraktas som en viktig
strategisk punkt för missionen i väster_
Det hör för övrigt till apostelns metod
att operera utifrån de stora städerna_
Han hoppas till och med få några av
bröderna i Rom med sig till det nya
missionsfältet, l S:24_
Emedan han tidigare inte har varit i
Rom och alltså är personligen obekant
för församlingen där, fmner han det
nödvändigt att genom brev närmare
presentera sig (se Lex_ inledningsverserna), dock icke endast sin person
utan även sitt evangelium_ Det sistnämnda gör han också grundligt och
ingående, i det att han lägger fram
huvudinnehållet i sin lära, med
rättfärdiggörelsen genom tro som
centrum_ Brevets tema och nyckelord
återfmns redan i 1:16 L
Först beskriver Paulus den mörka
bakgrunden genom att konstatera, att
synden är universell - både hedningar
och judar är syndare inför Gud och
därmed under hans vrede_ Genom egna
gärningar kan dock ingen komma ut ur
detta tillstånd och göra sig förtjänt av
Guds välbehag och gemenskap_ Ingen
människa kan göra sig rättfardig inför
Gud_ Men nu har Guds rättfardighet
uppenbarats utan lag, utan människans
egna laggärningar. Guds rättfardighet
är en gåva, som skänkes genom tro på
Jesus Kristus_ Icke en gång judarnas
stamfader Abraham blev rättfardig-

lemmar, både hedningar och judar,
pliktiga att ta hand om varandra och
vinnlägga sig om endräkt. Efter dessa
förmaningar ber aposteln närmast om
ursäkt för att han delvis har skrivit rätt
djärvt, förklarar så sina resplaner och
anbefaller sig åt församlingens förbön_
Flera uttolkare hävdar, att den
fridshälsning, som kap_IS slutar med,
även utgör brevets ursprungliga avslutning och att alltså kap J 6 icke hör
hemma här. Detta motiveras med
hälsningarna till Priska (Priscilla) och
Akvila, v.3, och till Epenetus, som
kallas »förstlingen av dem som i
provinsen Asien hava kommit till
Kristus», v_S, och för övrigt de många
övriga hälsning~rna i detta kapitel,
sammanlagt till 24 personer, samt
slutligen varningen för villoläror,
v_17-20_ Man har tänkt sig att Febe,
som medförde och överlämnade
Romarbrevet, reste till Rom via Efesus
och att hon till församlingen där
överlämnade ett brev, som utgjordes av
Rom_16_ Enligt denna förklaring skulle
det lilla brevet till efesierna senare vid
en avskrift av Romarbrevet ha fogats
till detta_
I fornkyrkan var det dock ingen
som bestred att kap_16 tillhörde
Romarbrevet, med undantag av kättaren Marcion, som av dogmatiska skäl
även strök kap_lS_ Paulus' hälsning till
sina medarbetare Priska och Akvila är
icke uppseendeväckande_ Visserligen
var dessa senast tillsammans med
honom i Efesus, men de kunde nu ha
återvänt till Rom, som de under kejsar
Klaudius hade fördrivits ifrån (Apg_
18:2)_ Epenetus tillhörde förmodligen
deras husförsamling i Rom och hade
följt dem dit från Efesus_ Att Paulus
för övrigt sänder sin hälsning till så
många, talar just för att dessa har
tillhört den romerska församlingen_ I
brev till de församlingar, som han själv
grundat, sänder han nämligen icke
hälsningar till de olika församlingsmedlemmarna för att icke utmärka
någon framför de andra_ Flera av
nanmen i kap_16 har man återfunnit i
inskriptioner som namn på personer
vid det kejserliga hovet (jfr FilA:22)_
Så livlig som förbindelsen var mellan
öst och väst, är det ej heller orimligt,
att Paulus under sin mångåriga missionärsverksamhet hade kommit i kontakt med samtliga 24 personer. (Som
exempel kan nämnas, att en köpman i
Hierapolis i Frygien enligt en gravskrift
hade företagit resan till Italien 72
gånger.)
Vad beträffar Rom_
16:17-20, så behöver det inte betraktas
som ett för brevet främmande avsnitt_
Det kan bland de kristna i Rom ha
funnits vissa företeelser och personer,
som aposteln har hört talas om och
som han varnar för_ Möjligen har några
judaister sökt vinna inflytande här,
sådana som på allt sätt försökte
bekämpa Paulus' evangeliska förkunnelse (jfr Galaterbrevet)_
Romarbrevet har genom alla tider
haft den största betydelse för den
kristna kyrkan_ Det var också återupptäckten av läran om rättfardiggörelsen
genom tro, utan laggärningar, som gav
upphov till den lutherska reformationen, och denna lära är grundvalen
för all evangelisk förnyelse_ Romar-

gjord av garnmgar utan genom tro,
varför han har blivit kallad »alla
troendes
faden)_
Rättfardiggjorda
genom tro har vi delaktighet i en
fullkomlig frälsning, med frid och med
hopp om Guds härlighet_ liksom alla
människor är syndare genom den
förste Adams olydnad, blir nu alla
rättfardiggjorda genom Kristi, den
andre Adams, lydnad_ »Där synden
blev större, där överflödade nåden
mycket mer» (5:20)_
Paulus övergår därefter till att
beskriva helgelsen_ Guds nåd ger icke
de troende frihet att synda, ty i dopet
till Kristi död har de dött från synden
och fått kraft till ett nytt liv_De är
frigjorda från lagen, som - trots att
den i sig själv är god - uppväcker
syndabegäret_ Livets Andes lag har i
Kristus Jesus frigjort dem från syndens
och dödens lag, för att lagens krav
skall uppfyllas i dem_ De uppmanas att
döda kroppens gärningar genom
Anden och låta sig ledas av den Ande,
som också med deras ande vittnar, att
de är Guds barn_ Även om de troende
ännu icke är fria från lidanden,
betyder dessa intet i jämförelse med
den härlighet, som de kommer att få
del av_Salighetshoppet vilar emellertid
icke på Andens moraliska verkningar i
de troendes liv utan på Guds utkorelse,
kallelse och rättfardiggörelse, så att de
triumferande kan utbrista: »Är Gud för
oss, vem kan då vara emot oss?»_ Intet
skall kunna skilja dem från Guds
kärlek i Kristus Jesus, deras Herre_
Efter att ha utvecklat sin rättfärdiggörelse- och helgelseIära kommer
Paulus in på Israels ställning_ Han
uttalar först sin djupa sorg över att
Israel har förkastat trons väg till
frälsning genom Guds rättfärdiggörelse
i Kristus, varigenom det självt har
förkastats av Gud_ Det ligger då nära
till hands att hävda, att Guds ord har
slagit feL I stället förhåller det sig så,
att icke alla som är av Israels ätt,
därmed tillhör det sanna IsraeL Gud,
som är suverän både i dom och nåd,
har utvalt åt sig ett nytt, andligt Israel
av hednakristna och aven troende
kvarleva av sitt ursprungliga gudsfolk_
En gång skall denna kvarleva - via
hedningarnas frälsning - också bli
frälst, ty »sina nådegåvor och sin
kallelse kan Gud icke ångra»_ Den
romerska församlingens hednakristna
bör alltså icke förhäva sig över de
judekristna utan minnas att de som
grenar av ett vilt olivträd har fått
delaktighet i det äkta olivträdets
saftrika rot_
Efter denna undervisande huvuddel
ger aposteln i en förmanande huvuddel
en tillämpning av sin lära på de
troendes vardagsliv_Kristendom är för
Paulus inte enbart något intellektuellt,
ett förståndsmässigt antagande av ett
lärosystem, utan något konkret och
praktiskt, ett nytt liv_Detta kommer
till uttryck i att de troende frambär sig
själva åt Gud som ett tackoffer samt
lever i kärlek till sina medmänniskor
(även sina fiender) och i lydnad mot
överheten_ 'Dessutom skall de som
känner sig starka i vissa frågor rörande
mat och dryck (de hednakristna), hysa
omtanke om de svaga (de judekristna),
och vidare är alla församlingens
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brevet har ansetts som Nya Testamentets viktigaste läro skrift_
Liksom i sina övriga brev bevisar
Paulus även i Romarbrevet sin lära
utifrån de gammaltestamentliga skrifterna_ I detta brev fmns över 70
gammaltestamentliga citat, fler än i
alla de andra breven tillsammans_
Romarbrevets äkthet omvittnas av
Clemens av Rom, Ignatius, Justinus
Martyren, Polykarpus, Hippolytus,
Marcion, Muratoris kanon samt gamla
latinska och syriska översättningar.
Se även i ordboksavd_: Paulus,
Rom, Rättfardiggöra, Tro_
Paulus' första brev till korintierna
Det första brevet till korintierna har
placerats som det andra bland de
nytestamentliga breven_ Bland de
paulinska breven räknas det kronologiskt sett som det fjärde - näst efter
de två breven till tessalonikerna och
brevet till galaternå_
Brevets avsändare och adressat
nämns redan i inledningen, 1:1 L Som
avsändare omtalar Paulus förutom sig
själv även »brodern SosteneS», möjligen
den sekreterare, som skrev ned brevet.
Brevet är ställt till »den Guds
församling, som fmnes i Korint», men
sam tidigt till »alla andra som åkalla vår
Herres, Jesu Kristi, nanm», dvs_
antagligen till de kristna i hela Akaja
(jfr 2.Kor. 1:1)_ Akaja var vid denna tid
namnet på den romerska provins, som
omfattade hela Grekland_ Provinsens
huvudstad och säte för den romerske
prokonsuln
(landshövdingen) var
Korint.
Sedan den gamla mäktiga handelsstaden Korint hade blivit totalt
utplånad av romarna, år 146 LKr_, och
ett nytt Korint hade blivit återuppbyggt av Caesar år 46 f_Kr., hade
staden genomgått en snabb utveckling
och var på Paulus' tid den fjärde i det
romerska riket, näst efter Rom,
Alexandria i Egypten och Antiokia i
Syrien_ Denna utveckling berodde
först och främst på Korints gynnsamma läge mellan Egeiska havet i
öster och Joniska havet i väster, på
näset mellan Peloponnesos och det
övriga Grekland_ För att undgå den
farliga sjövägen söder om Peloponnesos sände man till stor del sina varor
över näset vid Korint. På grund av den
livliga handel, som på detta sätt kom
att gå genom Korint, kom människor
från stora delar av det romerska riket
och slog sig ned i staden, förutom
greker även romare, egyptier och
orientaler, däribland en mängd judar_
Med den bIokiga befolkningen
följde religioner och mysteriekulter av
många slag, vilka ömsesidigt påverkade
varandra_ Härtill kom att många
visdomslärare bosatte sig här och
förkunnade sina livsåskådningar. Det
religiösa och kulturella livet kom att
präglas aven lös och flytande
pluralism_ Följden blev upplösning inte
minst på det moraliska omrödet.
Till denna stad kom Paulus, den
store missionsstrategen, på sin andra
missionsresa efter att först ha avlagt
besök i Greklands gamla huvudstad,
Aten_ Medan detta blev mycket
kortvarigt och ledde till ett mänskligt

bl.a. genom Kloes husfolk fått veta, att
församlingen var splittrad i partier.
Efter Paulus' avresa hade Apollos efter en tids uppehåll i Efesus - verkat
någon tid i Korint (Apg.18:24-28, jfr
l.Kor.3 :6). Hans filosofiska insikt och
bländande vältalighet tilltalade många,
som till och med betraktade honom
som överlägsen Paulus och därför
kallade sig Apollos' anhängare. Några
av Paulus' gamla vänner slöt då
starkare upp omkring sin lärofader.
Andra åter (sannolikt judekristna) höll
på Petrus (Cefas), som den främste
bland apostlarna, medan ett fjärde
parti uppenbarligen ville vara oberoende av mänskliga lärare och endast
hålla sig till Kristus (I.Kor.l:11 f.).
Allt detta gjorde, att Paulus fann sig
nödsakad att sända sin medarbetare
Timoteus till korintierna, för att han
skulle påminna dem om apostelns
»vägar i Kristus» (grt.), alltså hur han
undervisade i varje församling, I.Kor.
4:17. Ännu medan aposteln skrev
I.Korintierbrevet, var Tirnoteus på
väg, och korintierna anmodades att ta
väl hand om honom, 16:10 f. Paulus
hade gärna sett, att även Apollos följde
med till Korint, men denne var inte
hågad just då, 16:12. Möjligen ville han
inte blanda sig i de upprivande
partistriderna, till vilka han uppenbarligen var utan skuld, eftersom han
åtnjöt apostelns förtroende. Kanske
medan Tirnoteus ännu var i Korint,
kom en tremannadeputation från den
korintiska församlingen till Efesus för
att söka Paulus' råd och hjälp i
församlingens tilltrasslade problem.
Sändebuden - Stefanas, Fortunatus
och Akaikus, 16:17 - medförde ett
brev från församlingen, jfr 7:1, men
avlade naturligtvis även en muntlig
rapport.
Därmed har vi kommit till det som
föranlett aposteln att skriva det brev,
som kallats l.Korintierbrevet. Detta
består dels aven kritik av det som
hade kommit i olag i församlingen,
kap.l-6, dels av svar på olika frågor, i
flera fall inledda med uttrycket »vad
angåD> (grek. peri, om, beträffande),
kap.7-16.
Efter en inledning, där aposteln
tackar Gud för den nåd, som har
kommit församlingen till del, går han
först till rätta med partiväsendet, som
han fördömer. »Är då Kristus delad?»
1:13. Församlingen skall akta sig för
att hemfalla åt personkult, eftersom
förkunnarna endast är evangeliets
tjänare. Ej heller skall den ta anstöt av
ordet om korset, ty genom det har
Gud berett frälsning för var och en
som tror. Församlingen och dess
medlemmar skall också i sitt liv få
uppleva Guds visdom, som övergår all
mänsklig visdom. Därnäst behandlar
aposteln de moraliska bristerna, särskilt äktenskapsbrott och annan otukt.
Han tillrättavisar de kristna i Korint,
emedan de drar sina tvister inför
hedniska domstolar i stället för att få
dem avgjorda i församlingen.
Så följer de många frågorna, som
vittnar om oklarhet och förvirring.
Mot bakgrund av all omoral i Korint är
det inte överraskande, att frågan om
äktenskapet träder i förgrunden.
Aposteln redogör för förhållandet

PAULUS' FÖRSTA BREV TILL
KORINTIERNA
Inledning: Hälsning och tacksägelse, 1:1-9

l.

Partiväsen och tvister, 1:10-4:21
1.
2.
3.
4.
5.

Il.

Varning för partiväsen, 1:10-16
Världens visdom och Guds visdom, 1:17-2:5
Guds hemliga visdom, 2:6-16
Församlingen ett Guds tempel, kap.3
Apostlarna Kristi tjänare, kap.4

Kristen vandel, kap.5-7
1. Varning för osedlighet, kap.S
2. Varning för att gå till rätta inför hednisk
domstol, 6:1-11
3. Kroppen den helige Andes tempel, 6:12-20
4. Äktenskap och ogift stånd, kap.7

III.

Kristen frihet, 8:1-11:1
1. Förhållandet till offerkött och svaga
samveten, kap.8
2. Friheten att tjäna, kap.9
3. Utläggning av Israels ökenvandring, 10:1-13
4. Kristen bordsgemenskap, 10:14-11:1

IV.

Kristen gudstjänst, 11 :2-14:40
1.
2.
3.
4.
5.

V.

Kvinnornas uppträdande, 11 :2-16
Kärleksmåltid och nattvard, 11 :17-34
Nådegåvorna, kap.12
Kärlekens lovsång, kap. 13
Nådegåvornas rätta bruk, kap.14

De dödas uppståndelse, kap.1S
1. Uppståndelsens faktum, v.I-34
2. Uppståndelsens innebörd, v.3S-49
3. Den slutliga förvandlingen, v.SO-S8

Avslu tning: Förmaningar och hälsningar,

kap.l6

sett klent resultat, fick apostelns
vistelse i Korint större varaktighet och
betydelse (Apg_18:1-18a). Sin princip
trogen uppsökte Paulus först judarnas
synagoga, och detta av två orsaker: för
det första emedan Guds gamla förbundsfolk hade företrädesrätt till
evangeliet, för det andra emedan han
här fick en nödvändig anknytningspunkt. I synagogan hade han bland
sina åhörare inte bara judar utan också
s.k. proselyter, hedningar som stod
judendomen mer eller mindre nära.
Som det gått vid nästan alla apostelns
tidigare sammanträffanden med judar,
så gick det också i Korint. Hans
judiska åhörare reagerade skarpt mot
apostelns förkunnelse av Jesus som
Messias. Han vände sig då, som han
brukade, till hedningarna. Flera av
proselyterna följde honom, bl.a. Titius
Justus, vilken öppnade sitt hem för
sammankomsterna. Många kom till
tro, däribland också synagogföreståndaren Krispus och hela hans hus.
Vistelsen i Korint var emellertid en
kampfull tid för Paulus. Men Herren
uppenbarade sig för honom i en syn
och ingav honom frimodighet, Apg.
18:9 f. Ett försök från judarnas sida
att få landshövdingen Gallio att döma
Paulus misslyckades, och dessutom
blev dåvarande synagogföreståndaren
Sostenes antagligen vunnen för evangelium (sannolikt densamme som nämns
i l.Kor.l:1). Därefter stannade Paulus
ännu en lång tid i Korint, och
församlingen blev sannolikt mycket
talrik. De flesta av dess medlemmar var
hednakristna, jfr 12 :2, men det fanns
också en minoritet av judekristna. I
stort sett tillhörde de kristna i Korint
de lägre samhällsklasserna, 1:26-29,

men uttrycket »icke många mäktiga,
icke många av förnämlig släkt» visar,
att det även fanns några sådana, bl.a.
Erastus, stadens kamrerare, Rom.
16:23.
Efter ett 18 månader långt uppehåll
i Korint for Paulus sjövägen till Efesus
och därifrån till Antiokia. Till Efesus
åtföljdes han av sitt värdfolk i Korint,
Akvila och Priscilla (el. Priska).
Efter att en tid ha varit hos den
församling, varifrån han utsänts som
apostel, for Paulus ut igen - på sin
tredje missionsresa. Han vandrade
genom Mindre Asiens övre landskap
och slog sig sedan ned i Efesus, som då
var Mindre Asiens viktigaste stad. Här
verkade han i nära tre år och stod
under denna tid i livlig förbindelse
med församlingen i Korint, bl.a.
genom tillresande församlingsmedlemmar.
Det visade sig, att korintierförsamlingens utsatta ställning i den hedniska
miljön hade tagit sig många beklämmande uttryck, inte minst på det
moraliska området. Till och med ett
fall av blodskam förekom, 5:1, något
som var strängt förbjudet, inte bara i
Moses lag utan även i den romerska
lagen, och som också hedningarna
bestämt tog avstånd från. Detta
föranledde aposteln att skriva ett brev,
där han varnar för umgänge med
otuktiga människor, 5:9. Brevet, som
tyvärr har gått förlorat, blir närmare
kommenterat i det brev, som vi känner
som 1.Korintierbrevet. Här uppmanas
församlingen att från sin gemenskap
utesluta otuktiga, giriga osv., 5 :10-13,
jfr v.4 f.
Inte bara på det sedliga området
rådde missförhållanden. Aposteln hade
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mellan äkta makar, bl.a. den situation,
där den ena parten icke är troende och
skilsmässa kan ifrågakomma. För sin
egen del prisar han det ogifta ståndet,
men han uppmanar var och en att leva
som Herren har bestämt åt honom.
Ett annat brännande problem i
Korint var den kristnes deltagande i
hedniska offerrnåltider och överhuvudtaget ätande av offerkött. De kristna,
hävdar aposteln, behöver inte fråga,
varifrån köttet kommer, när de gör
sina inköp. Men han varnar dem för att
delta i offerrnåltiderna, då de därigenom kan komma i gemenskap med
de demoniska makter, som står bakom
avgudadyrkan. Ej heller skall de
troende fresta Kristus, som Israel
gjorde. Den som blir bjuden som gäst
hos en icke-troende, kan i den kristna
frihetens namn äta allt som sätts fram,
men om någon säger: »Detta är
offerkött», skall han icke äta det, av
hänsyn till den andre och hans
samvete. Överhuvudtaget skall den
troende vara villig att ge avkall på sin
frihet, när kärleken kräver det. Härpå
ger aposteln exempel från sitt eget liv,
bl.a. hur han avstår från sin rättighet
att uppbära lön för sin förkunnargärning (9:17 f.).
Paulus övergår sedan till att tala om
en rätt kristen gudstjänst. Kvinnorna
förmanas att uppträda höviskt under
sammankomsterna, och hela församlingen uppmanas att se till, att
kärleksmåltiderna
och
nattvardsfirandet inte urartar.
Paulus talar vidare om nådegåvorna.
De är olika, men de är alla givna av
Gud till församlingens uppbyggelse,
och vaIje gåva är oumbärlig. Därför
skall man akta sig för klassificering och
därav följande upphöjelse eller ringaktning. Större än alla Andens gåvor är
dock Andens frukt, som är kärlek.
Denna skildras i »kärlekens lovsång»,
kap.l3.
I församlingens sammankomster
bör allt ske höviskt och med ordning.
Tungotalet, som korintierna satte så
högt, måste få sin rätta plats i
förhållande till det profetiska talet.
Särskilt poängteras, att offentligt
tungotal skall tydas, om det skall få
den rätta betydelsen för de utomstående.
Flera i församlingen kunde uppenbarligen icke frigöra sig från den
grekiska synen i frågan om uppståndelsen. Grekerna trodde på själens
odödlighet men icke på någon
kroppens uppståndelse. Detta problem
behandlas ingående av aposteln.
Genom att hänvisa till Jesu lekamliga
uppståndelse hävdar han starkt alla
människors lekamliga uppståndelse. De
t~oendes jordiska kropp skall avlösas
aven ny, som motsvarar andens nya
liv.
Paulus avslutar brevet med en
uppmaning till de kristna i Korint att
delta i insamlingen för sina behövande
trosfränder i Judeen, en orientering
om sina resplaner, förmaningar till
vaksamhet och inbördes kärlek, hälsningar och välsignelseönskan.
I.Korintierbrevet skrevs i Efesus,
antagligen någon tid före pingst år 57
Ofr 16:8), troligen vid påsktiden Ofr
5:7 f.). Det överlämnades enligt som-

liga utläggare av den ovannämnda
deputationen, enligt andra av Titus (se
under Paulus' andra brev till korintierna)_
Brevet är delvis avfatta t i en skarp
ton, men det präglas samtidigt av
faderlig förtrolighet- Det har med rätta
hävdats, att - medan Romarbrevet är
hans »dogmatiskID> huvudbrev
l_Korintierbrevet är Paulus' »etiskID>
huvudbrev . Samtidigt som det rör sig
över hela området av korintierförsamlingens praktiska problem och behov,
sätts också de enklaste detaljer i
förbindelse med de största evighetsfrågor. Under sin behandling av
vardagens problem hänvisar aposteln
till grundläggande tros- och lärosanningar , och kärleken framhålls som
högsta regel och bevekelsegrund.
Emedan
korintierförsamlingens
angelägenheter har lösts på detta
principiella sätt, har brevet även fått
den största betydelse för den enskilde
kristne och för hela den kristna
kyrkans liv genom alla tider.
Omkring år 95 skrev Clemens av
Rom ett brev från den romerska
församlingen till församlingen i KorintHär omtalar han ett brev av Paulus,
vilket icke kan vara något annat än
1.Korintierbrevet, som alltså är ett av
N.T.s tidigast omvittnade brev. Irenreus har över 60 citat från detta brev,
Clemens av Alexandria över 130,
Tertullianus ca 400. Brevets äkthet har
dessutom betygats av Ignatius, Polykarpus, Hermas, Justinus Martyren,
Athenagoras och DidacM (»De tolv
apostlarnas lärID». I Muratoris kanon
står 1.Korintierbrevet överst på listan
över de paulinska breven.
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Korint.
Paulus' andra brev till korintierna
Det andra brevet till korintierna - i
N.T.s kanon det tredje brevet - är
kronologiskt sett det femte av de
paulinska breven.
Som vanligt nämns avsändare och
adressat redan i inledningen. Brevet är
från aposteln Paulus till församlingen i
Korint, dock icke endast till denna
utan även till »alla de heliga, som
fInnas i hela AkajID>, dvs. i hela
Grekland.
Liksom I.Korintierbrevet har även
detta breven medavsändare , vilken här
är »brodern Timoteus», en av apostelns
käraste medarbetare. Att han är
speciellt nämnd här kan bero på att
han vid den tiden fungerade som
Paulus' sekreterare, men det kan också
bero på att Timoteus för icke så länge
sedan hade avlagt ett besök i
korintierförsamlingen på apostelns
vägnar. Medan Paulus var i Efesus och
innan han skrev I.Korintierbrevet, lät
han nämligen Timoteus fara till Korint
för att påminna församlingen om sina
»vägar i Kristus», dvs. huvudpunkterna
i hans lära (jfr inledningen till l.Kor.).
Bakgrunden var uppenbarligen de
skiftande förhållandena i församlingen.
Nu hade Timoteus kommit tillbaka till
Paulus. Resultatet av hans mission
omtalas dock icke.
Emellertid sände Paulus åter en av
sina medarbetare till Korint, denna
gång Titus, 2.Kor.12:18. Själv hade

några av de frågor, som Paulus
behandlat i sitt förra brev, återupptas i
detta. Till och med partiväsendet, som
aposteln gått så strängt till rätta med,
synes nu ha övervunnits, i varje fall när
det gäller anhängare till Apollos och
Paulus (se nedan).
Emellertid hade en ny komplikation inträffat, förorsakad aven grupp
agitatorer, vilka intog en fIentlig
hållning till Paulus. Formellt var de
kristna och kom från församlingen i
Jerusalem, varifrån de hade fått
anbefallningsbrev, 3:1. Följaktligen
blev de gott mottagna, när de nu under
sina resor även avlade ett besök i
korintierförsamlingen. De gick under
namnet apostlar utan att de därmed
tillhörde apostlakollegiet; det är dessa
sändebud som Paulus avser i sitt
sarkastiska uttryck »dessa så övermåttan höga 'apostlar'», 11:5; 12:11.
Uppenbarligen var dessa män »judaisteD>, fariseiska kristna, som följde
efter Paulus överallt, där han grundlagt
kristna församlingar. De representerade en motmission mot hans fria
evangelium, i det att de hävdade, att
hedningarna först måste ställa sig
under Moses lag, bl.a. genom att låta
omskära sig, innan de kunde bli
rättrogna kristna, jfr Apg.15:1. I
Korint vågade de in te lägga fram sin
egentliga syn, utan de nöjde sig med
att tills vidare undergräva Paulus'
auktoritet genom att angripa och
misstänkliggöra hans person. De judaistiska agitatorer, som möjligen verkade i överensstämmelse med det i
I.Korintierbrevet omtalade Petrus
(Cefas)-partiet, 1:12, beskyllde Paulus
för lättsinne och opålitlighet, 2.Kor.
2:17, feghet och kraftlöst uppträdande, 10:1,10; 11:6, ja till och med för
förfalskning av Guds ord, 4:2; 12:16.
Att Paulus gav avkall på lön under sin

Paulus planer på ett nytt besök i
Korint. Först ämnade han ta sjövägen
från Efesus via Korint till Macedonien
och därifrån tillbaka via Korint till
Jerusalem, 1:15 f. Men senare ändrade
han denna plan till att omfatta
landsvägen till Macedonien och därifrån söderut till Korint, för att han
skulle kunna stanna där desto längre,
1.Kor.16:5-7. Han hade avtalat med
Titus att möta honom i Troas.
På grund av det motstånd, som
Paulus mötte i Efesus från Dianakultens anhängare och från de hantverkare, som för sitt uppehälle var
beroende av denna kult, Apg.19:23 ff.,
företogs resan tidigare än ursprungligen planerat, I.Kor.16:8. Efter närmare tre år i Efesus for aposteln norrut
mot Troas, antagligen strax efter
pingst år 57. I Troas kunde han inte
fmna Titus, varför han icke hade
någon ro i sin ande att stanna kvar där,
trots att förhål1andena var gynnsamma
för evangelieförkunnelse. Han reste
därför vidare till Macedonien i hopp
om att möta Titus där, 2.Kor.2:12 f.
En väsentlig orsak till Paulus' oro var
tanken på församlingen i Korint- Hur
hade den reagerat på hans förra brev,
och hurudana var förhållandena där
nu? Han blev lugnad, när han antagligen i Filippi - mötte Titus,
vilken meddelade Paulus goda nyheter,
7:4-7.
Därmed är orsaken till 2.Korintierbrevet antydd. Aposteln ville ge
uttryck för sin stora glädje över de
uppmuntrande nyheterna från Korint.
Församlingen hade alltså reagerat
positivt på hans förra, delvis skarpa,
brev, 7:8 ff. Den medlem, som hade
gjort sig skyldig till otukt, hade
tillrättavisats, 2:6, och även i övrigt
hade mycket förändrats till det bättre.
Anmärkningsvärt är, att knappast

PAULUS' ANDRA BREV TILL
KORINTIERNA
Inledning: Hälsning och tacksägelse, 1:1-11

I.

Apostlaämbetet,I:12-7:16
1. Dess ansvar, 1 :12-2:17
a. Värdig vandel, 1 :12-24
b. Omsorg om syndare, 2:1-11
c. Kristi vällukt, 2 :12-17
2. Dess härlighet, kap.3-7
a. Tjänst åt ett nytt förbund, kap.3
b. Frimodighet i tjänsten, 4:1-5:10
c. Försoningens ämbete, 5:11-21
d. Guds tjänare i allt, 6:1-10
e. Församlingens förhållande till aposteln,
6:11-7:16

II.

Insamlingen till de kristna i Jerusalem, kap.8-9
L
2.
3.
4.

III.

De macedoniska församlingarnas givmildhet, 8:1-5
Vädjan om fullbordan av insamlingen, 8:6-15
Anbefallning av sändebud, 8:16-9:5
Givm ildhetens välsignelse, 9 :6-15

Paulus' apostoliska myndighet, 10:1-13:10
L Bemötande av de falska apostlarna, kap.l0
2. Påtvungen självberömmelse, 11:1-12:10
3. Det rätta apostlaämbetets verkningar, 12:11-13:10

A vslutning: Förmaning, hälsning och välsignelse,

13:11-13

so

verksamhet i Korint, hade de uppenbarligen även satt ett frågetecken för,
11 :7. De påstod, att han var män om
att ta ut sin del t-ex. genom att förse
sig av kollekten till de behövande i
Judeen. Men framför allt anmärkte de
på att han icke hade anbefallningsbrev,
som de själva hade, och detta till och
med från moderförsamlingen i Jerusalem, 3:1. Med andra ord: han var ingen
apostel och kunde därför icke kräva
lydnad som en sådan.
Ä ven om det inte klart utsägs, att
flertalet bland de kristna i Korint slöt
upp om dessa män, framgår det dock,
att församlingen lånade dem ett öra
och att faran var stor för att den skulle
komma in på en avväg, 11 :4.
Frälsningen och nyskapelsen i Kristus
kunde ersättas med en etik utan
Kristus, moralisk livsföring utan nytt
liv. Innan det var för sent, ville därför
Paulus av all kraft ta upp kampen mot
dessa agitatorer. De måste stämplas
som det de egentligen var: »falska
apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar», 11 :13.
Härvid blir Paulus tvungen att
rättfardiga sig ~älv inför de många
orättfardiga beskyllningarna. Detta
självförsvar går genom hela brevet och
bildar dess huvudinnehåll; vi finner det
redan i första huvuddelen, kap. 1-7.
Det sker ibland på ett direkt, påtagligt
sätt, 1:12 ff.; 2:17; 3:1-3; 4:2,5; 5:12;
6:3 ff., stundom indirekt, som t-ex. i
skildringen av nya förbundets företräde framför det gamla, kap.3,
framhållandet av frimodigheten i
tjänsten, 4:1-5,10, och av själva
tjänsten som Kristi sändebud i Kristi
ställe, 5: 11 ff. En antydan till självförsvar möter vi även i den andra
huvuddelen, kap.8-9, i form av de
åtgärder, som aposteln vidtar för att
förebygga, att man talar illa om
honom i fråga om det rikliga
sammanskottet, dvs. kollekten till de
behövande i Judeen, 8:18-21. Särskilt i
brevets tredje huvuddel, kap.IO-13, tar
Paulus punkt för punkt upp kampen
mot motståndarna (jfr ovan). Här
tvingas han även till självberömmelse.
Han legitimerar sig som en sann Kristi
apostel, inte genom något mänskligt
anbefallningsbrev, utan genom de
lidanden, som han har utstått för
Kristi skull, Il :23 ff. Han är en äkta
hebre, en äkta israelit, en äkta
avkomling till Abraham, 11 :22. Han
har haft syner och uppenbarelser från
Herren, ja, han har varit uppryckt ända
till tredje himmelen (paradiset),
12:1-6, och hans förkunnelse har varit
ledsagad av tecken och under och
kraftgärningar, 12:12.
Det är emellertid inte för sin egen
skull, som Paulus driver sitt självförsvar, och det är egentligen icke
korintierna han försvarar sig inför,
utan han talar »inför Gud, i KristuS».
Men det sker med tanke på församlingens uppbyggelse, på dem som han
här tilltalar som sina »älskade», 12:19.
Om de judaistiska agitatorerna lyckas
att rubba apostelns auktoritet, undergräver de samtidigt den andliga
grundval, som korintiernas kristenliv är
uppbyggt på. Detta måste till varje pris
förhindras. Paulus' självförsvar lyftes
samtidigt upp på ett högre plan, med

en blick mot evighetens och fullkomlighetens värld, och det ger lärdomar
av bestående värde, tex_ om de två
förbunden, kap3, och om Kristi
försoningsverk och livet efter döden,
kap5_ Brevet ger även anvisning för
kristen församlingstukt, kap2, jfr
l.Kor5, och för kristen givmildhet,
kap_8-9_
Insamlingen till de behövande
'kristna i Judeen har Paulus omtalat
redan iLKorintierbrevet (16:1-4)_
Uppenbarligen har korintierna inte
lyckats så väl med att efterkomma
hans appell, men efter de goda
nyheterna från Titus har Paulus nu fått
frimodighet att ingående behandla
denna sak, kap_8-9_
Trots allt är Paulus inte riktigt säker
på korintierna_ Han fruktar för att
han, när han själv kommer, skall fmna
dem sådana som han icke skulle önska
- präglade av kiv, avund, vrede,
genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning_ Han är också rädd
för att korintierna å sin sida skall fmna
honom sådan som de icke skulle önska
- han kommer icke att visa någon
skonsamhet mot dem som inte har
velat omvända sig från sin orenhet,
otukt och skamlöshet, 12:11-13:3_
Brevet mynnar därför ut i förmaningar
till självrannsakan, till enighet och
saktmod, och det avslutas med en
välsignelseönskan, den s_k_ apostoliska
välsignelsen_
2-Korintierbrevet skrevs i Macedonien under Paulus' resa från Efesus till
Korint, sannolikt i Filippi och antagligen hösten 57 _Det sändes med Titus,
som tillsammans med två andra av
Paulus' medarbetare (möjligen Lukas
och Timoteus) reste i väg före Paulus,
ha fått
8:17 L,22_ Brevet ser ut
önskad verkan_ Härom vittnar indirekt
Romarbrevet, som Paulus skrev, när
han kom till Korint på denna sin tredje
missionsresa. Aposteln säger här, att
han anser sig vara fardig med sitt
missionsuppdrag i öster och nu vänder
sig västerut, Rom.15:23 f., och hela
brevet präglas av den största ro och
frihet från bekymmer.
Vissa problem reser sig i förbindelse
med de två korintierbreven, särskilt
beträffande hur många gånger Paulus
besökte Korint och hur många brev
han sände till denna församling. När
det gäller den första frågan, framgår av
2.Kor.12:14; 13:1, att han nu, medan
han skriver detta brev från Macedonien, är i fard med att besöka
korintierförsamlingen
för
tredje
gången. Frågan blir då närmare
bestämt denna: När ägde det andra
besöket rum? Detta besök omtalas
nämligen inte i Apostlagärningarna och
ej heller i breven. Möjligen kan man
fmna en antydan i l.Kor.16:7, som
talar om en »genomresa». Det kan
tänkas, att aposteln under sin vistelse i
Efesus reste (sjövägen) till församlingen i Aten för att sedan på
återvägen göra ett kort uppehåll i
Korint, vilket han för övrigt icke hade
planerat. Det kan också tänkas, att
aposteln avbröt sitt första besök i
Korint, mnan de 18 månaderna hade
gått till ända, och att han for till
Illyrien, jfr Rom.15:19, varifrån han
återvände till Korint Aposteln var

*

PAULUS' BREV TIL
GALATERNA
Inledning, 1 :1-10
1. Hälsning, v.I-5
2. Intet annat evangelium, v.6-10

I.

Apostelns självförsvar, 1: 11-2 :21
1. Kallad av Kristus, 1 :11-24
2. Erkänd av de övriga apostlarna, 2 :1-1 O
3. Episoden i Antiokia, 2:11-14
4. Lärans sanning, 2:15-21

ll.

Lag eller evangelium, kap.3-4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Anden given genom laggärningar eller genom tro? 3:1-6
Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse, 3:7-14
Lagen vår uppfostrare till Kristus, 3 :15-29
Lagens herravälde är förbi, 4 :1-11
Personlig appell, 4:12-20
De två förbunden, 4:21-31

Den kristna friheten, kap5-6
1. Kristus har frigjort oss, 5:1-12
2. Icke till köttets frihet utan till ett liv
i Anden, 5 :13-26
3. Sådd och skörd, 6:1-10
4. Jesu Kristi kors vår berömmelse, 6:11-18

uppenbarligen mycket sträng mot de
kristna korintierna under sitt andra
besök. Han uppsköt därför sin ursprungliga plan om ännu ett besök, jfr
2.Kor.l :15 f., för att icke åter vålla
dem bedrövelse, 2:1. I stället beslöt
han att skriva ett brev och sedan
avvakta församlingens reaktion.
Därmed har vi kommit till det
andra problemet. Hur många brev
skrev Paulus till korintierförsamlingen? Vi vet, att det var minst tre,
men kan det även fastslås att det var
fyra? För det första sände Paulus ett
brev, l.Kor.5:9, som anses förlorat (se
närmare under l.Kor.). Sedan följde
antagligen vårt l.Korintierbrev, som
närmare kommenterar det förlorade
brevet, 5:9 ff. Frågan är nu, om det
brev, som antyds i 2.,Kor.2:3 f. och
som aposteln skrev »i stor nöd och
hjärteångest», det s_k. »tårebreveb>, är
detsamma som I.Korintierbrevet eller
om det är ett självständigt brev. Flera
uttolkare hävdar det senare under
hänvisning till att I.Korintierbrevet
icke kan anses vara så skarpt, att
Paulus till och med kunde ångra, att
han hade sänt det, jfr 2.Kor.7:8, och
vidare att den person, som har vållat
Paulus bedrövelse, 2:5 ff., icke kan
vara identisk med den som bedrev
otukt,l.Kor5.
Andra menar, att det brev, som
Paulus avser i 2_Kor.2 och 7 är
I.Korintierbrevet, vilket också har
varit den gängse uppfattningen ända
från fornkyrkans dagar, tills teorien
om ett självständigt »tårebrev» framställdes år 1830_ l.Kor. innehåller i
verkligheten en rad stränga stycken,
som det kan ha vållat aposteln mycken
självövervinnelse att skriva (se: 3: 1-4;
4:8-13,18-21; 5:1-2,6; 6:7-8; 7:40;
9:1 ff.; 11 :17ff.; 14:36-38; 15:33 L)_
Ingen kan heller veta hur många tårar
aposteln fande när han skrev detta
brev. Han var i varje fall en man med
ett utpräglat sirtne för själavård, jfr
Apg.20:31. Vid närmare övervägande
kan man också mycket väl se mannen i
2.Kor.2 i samband med mannen i
l.Kor.5. Det straff vederbörande har

fått efter Paulus' uppmaning, 2.Kor.
2:6, jfr l.Kor.5 :13, anser aposteln vara
tillräckligt. För att syndaren icke skall
gå under bör han bemötas med kärlek,
2.Kor.2:8_ Utsagan i 7:12 passar också
bättre in på denne förbrytare än på en
som skulle ha förnärmat aposteln
personligen_
Enligt en teori från år 1870 är
»tårebreveb> identiskt med 2.Kor.
10-13_ När samlingen av de paulinska
breven företogs, skulle dessa fyra
kapitel ha placerats fel. Denna teori
strandar emellertid på den omständigheten, att den person som vållade
bedrövelse och som har omtalats i
»tårebreveb>, överhuvudtaget icke
nämns i dessa kapitel.
Det ovan omtalade äldsta brevet
från Paulus till Korint, se l.Kor.5:9,
som anses förlorat, menar sig flera
kommentatorer återfmna i 2.Kor.
6:14-7:1. Formellt synes också detta
avsnitt stå utanför sammanhanget, och
innehållsmässigt kan det vid första
påseende synas stämma på l.Kor5:9. I
nämnda avsnitt i 2.Kor. avser Paulus
emellertid umgänge med dem som icke
tror, medan han i l.Kor.5 talar om
kristna som lever i otukt, jfr 5: 11. Vid
närmare betraktande visar sig ej heller
2.Kor.6:14-7:1 vara någon främmande del av detta brev, utzn det har
sin naturliga plats i sammanhanget, jfr
12:20-13:2_ Samtliga handskrifter till
2.Kor. har också tagit med brevet i den
form vi känner det i N.T.s kanon.
2.Korintierbrevets äkthet och enhet
har betygats av Polykarpus, Irenams,
Theofllus, Athenagoras, Tertullianus
och Clemens av Alexandria. Det är
Paulus' personligaste brev. Någon har
sagt att vi genom detta brev kan känna
apostelns hjärta slå. Tillsammans med
l.Korintierbrevet ger detta brev oss
ovärderliga upplysningar om det första
århundradets kristenhet och dess
problem_
Paulus ' brev till galaterna
Galaterbrevet - det fjärde i N.T.s
kanon - är kronologiskt sett det tredje
av de paulinska breven.
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Brevets inledning anger avsändare
och adressat - från aposteln Paulus till
församlingarna i Galatien (1 :1-2).
Delade meningar råder emellertid om
hur denna adress skall uppfattas. Avser
den församlingarna·i landskapet Galatien eller i provinsen Galatien? Om det
senare är fallet, är brevet ställt till de
församlingar som Paulus (och Barnabas) grundade redan på sin första
missionsresa - i det pisidiska Antiokia,
Ikonium, Lystra och Derbe. Dessa
städer låg i landskapen Pisidien och
Lykaonien, som i sin tur tillhörde den
sydligaste delen av den romerska
provinsen Galatien. I nyare tid har en
rad uttolkare varit av denna uppfattning (»den sydgalatiska hypotesen»).
Som stöd för denna uppfattning
anförs, att Paulus i allmänhet använder
romerska provinsnamn, inte landskapsnamn, och medan hans verksamhet i
landskapet Galatien i Apostlagärningarna endast omtalas med ett par
penndrag (16:16 och 18:23), upptar
skildringen av missionsarbetet i södra
Galatien nästan två kapitel (kap.
13-14). Man håller det därför för
troligt, att Galaterbrevet var sänt till
dessa församlingar. I den deputation,
som överlämnade kollekten till de
behövande kristna i Judeen, är också
södra Galatien representerat (Apg.
20:4), däremot icke nona Galatien. I
Gal.2:1 fL omtalas Barnabas som en
för läsarna välkänd person, och detta
kan vara förklaringen till att det här
rör sig om församlingarna i söder.
Ända från fornkyrkans dagar har
man emellertid menat, att Galaterbrevet skrevs till de församlingar i
landskapet Galatien, vilka Paulus
antagligen grundade på sin andra
missionsresa (Apg.16:6) och besökte
på sin tredje (18:23). Denna uppfattning har många anhängare även i vår
tid (»den nordgalatiska hypotesen»).
Vad namnbeteckningen angår, finns
det exempel på att Paulus även
använde landskapsnamn (Gal. l :12),
och utombibliska dokument visar, att
bruket av det officiella provinsnamnec
Galatien ännu icke hade trängt igenom
vid den tiden. Visserligen är Paulus'
besök i norra Galatien föga omtalat i
Apostlagärningarna, men det heter
dock att aposteln på sin andra
missionsresa fardades »genom det
galatiska landet ... och styrkte alla
lärjungarnID>. Alltså hade människor
redan under den första missionsresans
besök vunnits för evangelium och
församlingar antagligen stiftats även i
norra Galatien_ Vidare kan anföras, att
Galaterbrevets läsare tilltalas som
»galaten>, 3:1. Det skulle vara uppseendeväckande, om folk från Lykaonien och Pisidien tilltalats med detta
ord. Paulus' anmärkning, att det var på
grund av svagheter i sitt kött, som han
första gån~-Kom att förkunna
evangeliUm för adressaterna, 4:13,
talar emellertid allra mest till fördel
för den traditionella synen. Aposteln
led uppenbarligen under en eller arman
sjukdom, möjligen en ögonsjukdom
(jfr v.lS). Något sådant omtalas
överhuvudtaget icke i Apostlagärningarnas ingående berättelse om Paulus'
verksamhet i Pisidien och Lykaonien.
Man vågar därför anta, att uttrycket

»församlingarna i Galatiem> betecknar
församlingarna i landskapet Galatien, i
Apg.16:6 och 18:23 kallat »det
galatiska landet». Befolkningen. här var
till stor del avkomlingar av kelter, som
omkring år 300 f.Kr. slagit sig ned i
Mindre Asien under sin vandring från
västra Europa, särskilt från Frankrike,
som bland romarna gick under namnet
Gallien. Därav fick dessa kelter
benämningen gallier, och de områden
som de lade under sig i Mindre Asien
fick namnet Galatien.
Galaterna hade ett skiftande temperament, de var snara till hänförelse, jfr
GaI.4:15, men även snara till förvirring. Det var en sädan förvirring som
nu pågick inom deras församlingar,
och som är Galaterbrevets orsak.
Judaistiska agitatorer, som följde
Paulus i spåren, hade ocksä kommit till
församlingarna i dessa trakter. Deras
lära gick ut på att hedningarna måste
bli judar för att kunna bli kristna,
vilket endast kunde ske genom att de
lät omskära sig och för övrigt
underordnade sig den mosaiska lagen
med alla dess bud och stadgar. De
framhöll, att Jesus själv levde sitt liv
som en omskuren israelit och likasä
hans apostlar, och betraktade sig
därför som bärare av den sanna
kristendomen, medan de - trots
apostlamötets dekret (Apg.15)
bekämpade Paulus och hans lagfria
evangelium.
Paulus var ingen verklig apostel,
hävdade de. Han var icke kallad av
Jesus själv (1 :1) och han hade icke
följt Jesus utan lånat sin auktoritet
från »de tolV» (2:6). Ett exempel på
hur han sökte vara människor till
behag (1:10), är att även han
förkunnade omskärelse, när han ansåg
det vara opportunt (5:11). Galaterna
skulle inte känna sig bundna av honom
och hans lära.
Redan under sitt andra besök i de
galatiska församlingarna hade Paulus
fått känna på judaisternas verksamhet
här, därför måste han redan då säga
galaterna sanningen, vilket hade gj ort
honom impopulär, 4:17. Vid den tiden
hade judaiseringsprocessen antagligen
endast påbörjats, men nu höll surdegen
på att genomsyra hela degen, 5:9.
Galaterna hade redan börjat fira
sabbaten, nymånaden osv., 4:10. Nu
återstod endast att låta omskära sig,
5:2 f. Om det gick sä långt, hade
judaisterna vunnit en fullständig seger.
Därför måste Paulus ingripa, innan det
blev för sent.
Helst ville aposteln ännu en gång
besöka sina galater och göra sin röst
»rätt bevekande», 4:20, men detta såg
han sig icke kunna göra. Därför skriver
han i stället sitt brev. Uttrycken »alla
de bröder som äro här med mig», 1:2,
kan avse de medarbetare, som han
hade. vid den tiden, men det kan även
avse de utsända från församlingarna i
Galatien, vilka hade givit aposteln
underrättelse om de spända förhållandena.
Efter en hälsning och en lovprisning
av Jesu offer för våra synder behandlar
aposteln det som är aktuellt för
honom - utan den sedvanliga tacksägelsen för läsarnas kristna liv. Han
förundrar sig över att galaterna så

hastigt hade avfallit från honom, som
har kallat dem att vara i Kristi nåd,
och vänt sig till ett nytt evangelium,
trots att det icke fmns något annat.
Verkligheten är, att det endast är några
som har förvirrat dem och som vill
förvränga Kristi evangelium. Men om
det sä vore aposteln själv, eller till och
med en ängel från himmelen, som kom
med denna motstridande förkunnelse,
så skulle han vara förbannad! Här
gällde det stora ting - själva kristendomens väsen och egenart.
Det evangelium som galaterna hade
fått sig förkunnat av Paulus, var icke
människoverk, och han själv var en
verklig apostel som icke hade lärt eller
mottagit evangeliet av någon människa
utan genom Jesu Kristi uppenbarelse.
Han hade ju en gång varit förföljare av
Guds församling och mer nitisk för
judendomen än de flesta, men den dag
kom, då Gud uppenbarade sin Son för
honom och han fick kallelsen att
förkunna hans evangelium för hedningarna. Efter denna upplevelse råd. frågade Paulus icke någon människa,
och han sökte icke fullmakt hos dem
som var apostlar före honom. Först tre
år efter sin omvändelse och sedan han
mottagit Herrens kallelse till apostlagärningen, drog han till Jerusalem för
att hälsa på Petrus. Här träffade han
också Jakob, Herrens broder, men
ingen av de andra apostlarna. Fjorton
år senare begav han sig till Jerusalem
(tillsammans med Barnabas och Titus)
för att inför apostlarna och de äldste
berätta om det fria evangelium, som
han förkunnade för hedningarna.
Härmed avses uppenbarligen det första
apostlamötet (Apg.15), som icke
pålade Paulus någonting utan tvärtom
erkände hans förkunnelse för hedningarna. I Antiokia måste Paulus efter
en tid tillrättavisa Petrus, som hade
ätit tillsammans med hednakristna (ett
uttryck för frigörelse från judisk
matordning), men som drog sig
tillbaka från sina hedniskfödda bröder,
när judekristna kom in i församlingen.
Detta var hyckleri av Petrus, som i
verkligheten stod på Paulus' sida i
frågan om det fria evangeliet.
Från detta självförsvar i brevets
första huvuddel (1:11-2:21) går
Paulus över till förhållandet lag evangelium. Behandlingen av denna
fråga utgör brevets andra huvuddel
(kap.34). Han påvisar, att laggärningar
icke hade varit galaternas väg till att få
Guds Ande. Anden hade de fått genom
trons förkunnelse. När Abraham tillräknades rättfärdighet inför Gud,
skedde det ej heller på lagens väg, utan
på trons grund. Och den välsignelse,
som genom tro kom Abraham till del,
har också de troende hedningarna
blivit arvingar till. Lagens gärning i
frälsningshistorien har varit en uppfostrares, dvs. bestått i att föra
människor till Kristus, för att de skulle
bli rättfärdiggjorda av tro. Men sedan
tron har kommit, står vi icke längre
under uppfostrare.
Galaterna har nu genom tron blivit
rättfärdiggjorda inför Gud och har fått
hans Sons Ande i sina hjärtan som
underpant (handpenning) på barnaskapet, och då får de icke återgå till
träldom under lagen. När det nu har

blivit så viktigt för dem att få vara
Abrahams barn, så måste de ha klart
för sig, att Abraham hade två söner, en
med tjänstekvinnan och en med den
fria hustrun. Den som vill gå lagens väg
till Gud, blir i själva verket en ättling
till tjänstekvinnans son, medan de som
går trons väg är den fria hustruns barn.
Härmed har vi kommit över till
brevets tredje huvuddel (kap.5-6). Den
som går in under lagen, lämnar den
frihet, som Kristus har frigjort honom
till, och faller ur nåden. Frihet från
lagen betyder dock icke frihet för
köttet. Visserligen kommer också den
troende att få märka köttets begärelse,
men den som vandrar (lever) i Anden,
gör inte det som köttet (den syndiga
naturen) har begär till. I stället för att
göra köttets gärningar bär han Andens
frukt. Den som har Anden som
drivkraft i sitt liv, sätts i stånd till att
följa förmaningen att göra gott mot
alla. Det är just detta som de troende
är kallade till, ty i Kristus Jesus har det
ingen betydelse, om någon är omskuren eller oomskuren, utan det
avgörande är en tro, som är verksam
genom kärlek.
I en egenhändig efterskrift ställer
aposteln mot varandra den judaistiska
lagförkunnelsen, kännetecknad särskilt
av omskärelsen, och den evangeliska
trosförkunnelsen, som har sitt centrum
i Jesu Kristi kors. Brevet slutar med en
tillsägelse av »vår Herres, Jesu Kristi,
nåd».
Frågan om när Galaterbrevet författades, har samband med frågan om
brevets adressater. De som hyllar den
sydgalatiska hypotesen antar, att
brevet skrevs under Paulus' andra
missionsresa och då sannolikt under
lians 18 månader långa uppehåll i
Korint. I så fall är det kanske det
äldsta av alla de paulinska breven,
möjligen skrivet till och med före de
två breven till tessalonikerna, vilka
man med säkerhet vet är skrivna i
Korint vid denna tid.
De som ansluter sig till den
nordgalatiska hypotesen antar emellertid, att brevet skrevs under Paulus'
tredje missionsresa - i Efesus, möjligen icke så lång tid efter hans sista
besök i Galatiens församlingar Ofr
4:13 ff.), och sannolikt före l.Korintierbrevet.

Galaterbrevet räknas bland Paulus'
fyra . huvudbrev eller »kampskrifteD)
(de tre andra är Romarbrevet och de
två breven till korintierna). Genom sin
lära om rättfärdiggörelse genom tro
har det särskilt mycket gemensamt
med Romarbrevet, men tonen är en
annan. Medan Romarbrevet är skrivet
till en församling, som var främmande
för Paulus, är Galaterbrevet sänt till
hans andliga barn, och medan den
judaistiska påverkan ännu tycks vara
svag i Rom, var den långt framskriden i
Galatien. Brevet till församlingarna här
är därför skrivet med en långt starkare
affekt.
Vilken verkan brevet hade på
galaterna, har vi intet vittnesbörd om.
Men för den kristna kyrkan genom
tiderna har det - tillsammans med
Romarbrevet - haft den allra största
betydelse som ett protestantismens
Magna Charta.
Galaterbrevets .äkthet betygas av
Polykarpus,
Ignatius,
Justinus
'Martyren, Athenagoras och Melito.
Marcion satte det först i sitt Apostolikon. Tillsammans med andra paulinska brev förekommer det i de äldsta
latinska, syriska och egyptiska översättningarna samt i Muratoris kanon.
Till och med den nyare tidens mest
radikala kritiker har icke ifrågasatt
brevets autenticitet.
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Galatien.
Paulus' brev till efesierna
Efesierbrevet är det femte i N.T.s
kanon, och av de paulinska breven
kommer det kronologiskt sett också
som nummer fem.
Som vanligt anges avsändare och
adressat redan i inledningsorden.
Brevet har skrivits av aposteln Paulus
till »de heliga som bo i Efesus», l: 1.
I ingen annan stad verkade Paulus
så länge som just i Efesus, den
romerska provinsen Asiens huvudstad
och en av romarrikets största och
livaktigaste städer. Redan i slutet av
sin andra missionsresa avlade aposteln
ett besök i Efesus, och i början av sin
tredje missionsresa gjorde han uppehåll
här under närmare tre år (54-57).
Under denna tid grundade han en
församling, som synes ha varit ganska

PAULUS' BREV TILL
EFESIERNA
Hälsning, 1:1-2
I. Undervisande huvuddel: Välsignelsen i Kristus, 1:3-3:21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guds mångfaldiga nåd i Kristus, 1:3-14
Frälsningen i Kristus, 1:15-23
LevandegöreIsen i Kristus, 2:1-10
De troendes enhet i Kristus, 2:11-22
Hemligheten i Kristus, 3:1-13
Bön om de troendes tillväxt i Kristus, 3:14-19
Lovprisning av Gud i Kristus, 3 :20-21

II. Förmanande huvuddel: Vandringen i Kristus, 4:1-6:20
1. Andens enhet genom fridens band, 4:1-16
2. Den gamla och den nya människan, 4:17-32
3. Vandring som ljusets barn, 5 :1-6:9
(i församlingen, i världen, i hemmet)
4. De troendes kamp i Guds vapenrustning, 6 :10-20

Slutord, 6:21-24

52

stor. I Lukas' berättelse från denna tid
om talas, att alla provinsen Asiens
inbyggare, både judar och greker, fick
höra Herrens ord och att Herrens ord
hade stor framgång och visade sin kraft
så att många kom till tro, Apg.19:1O,
18,20. Att Paulus även kom i kontakt
med den enskilde, framgår av hans tal
till efesierförsamlingens äldste, när han
i Miletus var på hemväg från sin tredje
missionsresa. Han påminner här om att
han »i tre års tid, natt och dag,
oavlåtligen under tårar har förmanat
var och en särskild» bland dem, 20:31.
Paulus var alltså väl förtrogen med
denna församling, liksom församlingen
kände Paulus. Därför skulle man vänta
sig, att Efesierbrevet vore präglat
därav, men så förhåller det sig icke.
Tvärtom ger brevet intryck av att de
troende i Efesus är främmande för
aposteln, och omvänt. Han har endast
hört om deras tro, Ef.l :15, och det ser
ut som om läsarna endast känner
aposteln genom hörsägner och först
genom hans brev får vetskap om hans
insikt i evangeliets hemligheter, 3:2-4.
Brevet slutar med en välsignelse·
önskan, skriven i tredje person
(»bröderna», »alla som»), 6 :23 f., vilket
är ovanligt i de paulinska breven. Det
innehåller ej heller antydningar till
konkreta situationer.
En vanlig uppfattning bland bibel·
översättare är därför, att Efesierbrevet
har varit en rundskrivelse eller ett brev
ställt även (och kanske främst) till en
rad andra församlingar i provinsen
Asien, församlingar som Paulus varken
hade grundat eller besökt, men som
var en frukt av hans medarbetares
verksamhet, jfr Upp. kap.2.3. Att
brevet verkligen avser församlingar i
detta område, kan man också sluta sig
till av att Tykikus, som överlämnade
det, samtidigt skulle ta med sig ett
brev till försam1ingen i Kolosse, en
annan av provinsen Asiens städer.
(Tykikus var från denna provins,
sannolikt från Efesus.)
Uppgift om ort, »i Efesus» (grek. en
Ephesö), finns i de flesta handskrifter
men saknas i de två äldsta och bästa,
likaså i Origenes' , Basilius den stores
och Hieronymus' handskrifter. Man
har därför menat att efter orden »de
heliga», 1:1, fanns ett tomrum och att
Tykikus vid besök i de olika försam·
lingarna under uppläsning av brevet
tillfogade vederbörande församlings
hemort. Man har vidare tänkt sig, att
orginalbrevet förvarades i provins·
huvudstadens församling och att orden
»i Efesus» har kommit med i avskrifter.
Vid den senare samlingen av de
paulinska breven har man också fått
överskriften »Till efesierna» (grek. Pros
Ephesious). I sin kanon från omkr. år
140 gav Marcion brevet titeln »Till
laodiceerna», emedan han identifierade
det med det brev »fråm> Laodicea, som
omtalas i Ko1.4:l6 (det är alltså
möjligt att detta brev är vårt Efesier·
brev).
Av Efesierbrevet framgår, att Paulus
skrev det under sin fångenskapstid,
3:1; 4:1. Det är således ett av de fyra
s.k. »fångenskapsbrevem> (de andra tre
är Filipperbrevet, Kolosserbrevet och
brevet till Filernon). Somliga har
menat, att aposteln författade brevet,

medan han satt i förvar i Cesarea utan i alla stycken växa upp till honom
(58·60), men det troligaste är, att det som är huvudet, Kristus.
Både i och utanför församlingen
skedde under hans första fångenskap i
Rom (61·63). Efesierbrevet och Kolos· gäller det alltså att vandra som ljusets
serbrevet har överlämnats av samme barn, avlägga den gamla människan
man, Ef.6:2l; KoI.4:7. Båda breven och ikläda sig den nya, som är skapad
skrevs antagligen samtidigt, ett an· till likhet med Gud, att förnyas genom
tagande som styrks av de många Anden, att alltid tacka Gud och
paralleller som förekommer. Sannolikt Fadern för allt och att underordna sig
skrevs Kolosserbrevet först, som en varandra i Kristi fruktan. Förmaningar·
slags kampskrift mot en villolära, som na att leva en rätt kristen vandel i
framhöll ängla· och andevärlden på ett denna värld övergår därefter till
sätt som förde Kristi person och verk i vandeln i det minsta av alla gemen·
skuggan (se närmare härom i inled· skapsformer, hemmet. Här ger Paulus
ningen till detta brev). Aposteln goda råd för förhållandet mellan
passade då på att sända ett brev även makar, mellan barn och föräldrar,
till andra församlingar i Asien, med en tjänare och herrar (en s.k. »hustavla»).
bredare utformning av Kolosserbrevets Förhållandet mellan man och hustru
huvudtankar och hållet i mer generella framställs samtidigt som en bild av
vändningar. Man kan dock även här Kristus och församlingen.
märka villoläran som bakgrund, 1:10;
Till slut uppmuntras läsarna att
1:21·23; 3:10; 4:14 m.fl. ställen.
ikläda sig Guds fulla vapenrustning i
Efesierbrevet har fått benämningen kampen mot alla ondskans ande·
»kyrkobleveb>, emedan det mer än makter, som vill rycka dem bort från
något annat talar om universalförsam· Guds nåd. Denna kamp innefattar
lingen, bildligt framställd som Kristi också förbönens ~änst för Herrens
kropp, med Kristus själv som försam· . sändebud, inte minst för aposteln själv.
lingens huvud. I denna församling är
Brevet slutar med ett omnämnande
de hednakristna jämställda med de av sändebudet, Tykikus, som skall
judekristna, och detta är också brevets underrätta adressaterna om hur Paulus
syfte: att få hednakristna att fatta den har det i sin fångenskap och därmed
gåva och uppgift, som de har fått som trösta deras hjärtan. Slutorden är en
lemmar i Kristi kropp, som med· välsignelseönskan om Guds frid, kärlek
lemmar i Herrens församling.
och nåd.
Gåvan, välsignelsen i Kristus, skild·
Efesierbrevets mer generella form,
ras i första huvuddelen, kap.l·3, som olik de övriga paulinska brevens, har
är undervisande eller kanske hellre fått somliga kritiker i nyare tid att
mediterande. Efter inledningshäls· anta, att brevet inte kan vara skrivet av
ningen böljar brevet med lovprisning Paulus själv. Som stöd för denna
av Guds mångfaldiga nåd i Kristus. Så uppfattning pekar man också på vissa
kommer en tacksägelse för läsarnas tro språkliga och stilistiska, dogmatiska
och en skildring av frälsningsverkets och historiska särdrag. Det sägs också
storhet. Läsarna, som förut var döda i vara litterärt och sakligt beroende av
överträdelser och synder, har nu blivit Kolosserbrevet. Flera kritiker menar,
levandegjorda med Kristus, och de som att brevet har författats av en av
förut var fjärran (de hednakristna) apostelns anhängare, som har velat
främmande för löftets förbund, utan summera de paulinska brevens lära.
hopp och utan Gud i världen - har nu För att förläna brevet den nödvändiga
kommit nära i och genom Kristi blod. auktoriteten har han emellertid skrivit
De har blivit de heligas (de jude· det i apostelns eget namn. Denna
kristnas) medborgare och Guds hus· hypotes bestrids dock av den forn·
folk, uppbyggda på apostlarnas och kyrkliga traditionen. Både ortodoxa
profeternas grundval, där hörnstenen kyrkoledare och kättare har ansett
är Kristus Jesus själv.
Paulus som brevets författare. I
Paulus, som har fått kallelse att Muratoris kanon fmns det med bland
förkunna Kristi nåds rikedom för Paulus' brev, likaså i latinska och
hedningarna, beder för läsarna, att de syriska översättningar.
till fullo kan fatta vad de är och har i
Brevet har det karakteristiska pau·
Kristus och lära känna Kristi kärlek linska schemat: inledningshälsning,
som övergår all kunskap, för att de tacksägelse, lära, förmaning, sluthäls·
helt skall bli uppfyllda av all Guds ning och välsignelse. Det har mycket
fullhet. Denna första huvuddel slutar gemensamt med de övriga paulinska
med en doxologi, en lovprisning till breven, ting som inte förekommer i
Gud, som kan göra långt mer än allt N.T. för övrigt. Brevets mer liturgiska
vad vi kan bedja eller tänka.
stil, särskilt i första huvuddelen,
Guds stora gåva i Kristus innebär kommer av den tillbedjande ton som
emellertid en motsvarande uppgift i är dess särprägel. I den förmanande
Kristus, och härmed har vi kommit delen återfmns i stort sett den vanliga
över till den andra huvuddelen, paulinska stilen med korta, kärnfulla
kap.4-6, som talar om vandringen i meningar. Brevet har en omisskännlig
Kristus. Läsarna förmanas att föra en bakgrund av paulinsk teologi, och de
vandel som är värdig den kallelse de historiska data är icke oförenliga med
har undfått. I församlingen skall de de faktiska förhållandena (bl.a. att den
vinnlägga sig om att bevara Andens judaistiska antimissionen nu i stort sett
enhet genom fridens band. Denna sin var övervunnen, jfr 2:11·22).
församling har Kristus tilldelat olika
Brevet har dessutom en rad person·
nådegåvor, för att de troende skall liga drag, som klargör, att Paulus själv
göras skickliga till att utföra sitt är dess författare. Han framhåller sin
tjänarvärv, att nå fram till enhet i tro kallelse från Gud, 3 :2·7, kallar sig
på Guds Son och icke längre låta sig Kristi Jesu fånge, 3:1; 4:1; 6:20, och
drivas omkring av vart vindkast i läran, han ber läsarna att inte filla modet vid
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hans lidanden, 3: 13, kallar sig den
ringaste bland alla heliga, 3 :8, talar om
sitt tillstånd, 6:21, osv.
Beträffande det påstådda beroendet
av Kolosserbrevet kan sägas, att det när båda breven har skrivits samtidigt
- är naturligt, att samma tankar
återfmns i dem. I Efesierbrevet
kommer de emellertid i regel i en
arman ordning och har fått en bredare
utformning. Det kan på det hela taget
fastslås att detta brev utgör en
organisk och självständig enhet.
Efesierbrevet rymmer de djupaste
andliga sanningar och är i det
hänseendet kanske det mest sublima av
alla Paulus' brev. Det har en andefull·
het och andemakt, som endast kan
härstamma från aposteln själv. Ingen
Paulus·anhängare. kunde skriva något
sådant, inte heller kunde någon
Paulus·beundrare
karakterisera
aposteln som den ringaste av alla de
heliga. Med rätta har sagts att den som
river ut Efesierbrevet ur de paulinska
brevens rad, tar bort en av de
kostbaraste pärlorna i detta diadem .
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Efesus.
Paulus' brev till filipperna
Filipperbrevet är det femte i N.T.s
kanon, medan det bland de paulinska
breven kronologiskt sett kommer som
det tionde.
Inledningen anger, att brevet är
skrivet av Paulus till »alla de heliga i
Kristus Jesus, som bo i Filippi, tillika
med församlingsföreståndare och för·
samlingstjänare», 1:1. Timoteus är
brevets medavsändare. Han var alltså
vid denna tid hos aposteln och är
sannolikt också den som har fört
pennan j brevet.
Filipperförsam1ingen var den första
församling som Paulus grundade, när
han under sin andra missionsresa för
första gången satte sin fot på Europas
jord. (Den första kristna församlingen i
denna världsdel var dock sannolikt
församlingen i Rom, se inledningen till.
Romarbrevet.)
Församlingen i Filippi bestod antag·
ligen till stor del av greker, men med
ett gott inslag av romare, enär Filippi
var romersk koloni. Däremot var
judarna i minoritet. Diasporajudarna
bosatte sig företrädesvis i handels·
städer, och Filippi var ingen sådan,
trots att det låg nära Egeiska havet och
vid huvudvägen mellan Dardanellerna
och Adriatiska havet. Staden hade inte
heller någon judisk synagoga, Apg.
16:12 ff.
Det rådde ett säreget förhållande av
ömsesidig tillit och hängivenhet mellan
filipperförsamlingen och dess grunda·
re. Detta kan möjligen till en del bero
på att Lukas var församlingens före·
ståndare under den första tiden. Det
goda förhållandet framgår redan av
brevets inledning. Paulus behöver inte
här presentera sig som apostel, vilket
var fallet i de flesta av hans övriga
brev. Jämställd med Timoteus kallar
han sig endast »Kristi J esu ~änare».
Karakteristiskt för detta brev är också,
att han särskilt hälsar församlingsföre·
ståndare
och
försam1ingstjänare.

skull. Inbördes skall de vinnlägga sig
om gemenskap och endräktighet, fria
fran genstridighet och begär efter
fåfänglig ära. De skall i stället i
ödmjukhet akta varandra högre än sig
själv, icke se på sitt eget bästa utan
också på andras. Det gäller att låta sig
fyllas av det sinne som var i Kristus
Jesus, han som lämnade sin gudomshärlighet, i det att han kom i
människogestalt och förödmjukade sig
själv och blev lydig intill döden på
korset. I sitt kristenliv får läsarna icke
slå sig till ro, utan de skall arbeta på
sin frälsning med fruktan och bävan.
Mitt ibland ett vrångt och avogt släkte
skall de vara ljus i världen, i det att de
häller fast vid livets ord. - Aposteln
upprepar sin förhoppning att snart få
komma til filipperna, men först sänder
han Timoteus, och därtill får församlingen nu tillbaka sitt eget sändebud,
Epafroditus.
Därefter följer en varning för
judekristna villolärare, som förkunnar
omskärelse även för hednakristna, och
för libertinistiska villolärare, som
proklamerar en falsk frihet och i
verkligh~ten har buken till sin gud. I
motsättning härtill framhåller aposteln
sig själv som exempel. Han hade väl
också skäl att förtrösta på köttet, men
det som för honom var en vinning, har
han för Kristi skull räknat som förlust.
Nu har allt annat blivit värdelöst
jämfört med att vinna Kristus och bli
funnen i honom i trons rätWirdighet
samt lära känna honom och hans
uppståndelses kraft och känna delaktighet i hans lidanden. Målet för
aposteln är att bli lik Kristus genom en
död sådan som hans, om han skall
kunna nå fram till uppståndelsen från
de döda. Paulus menar sig icke vara
fullkomlig, men han jagar efter att bli
det i det att han förgäter det som är
bakom och sträcker sig mot det som är
framför. Och han ber sina läsare att bli
hans efterföljare.
Filipperna är romerska medborgare,
vilket de antagligen är en smula stolta
för. De skall då erinra sig, att det är ett
medborgarskap som är ännu större: det
himmelska. Den som är medborgare i
Guds rike, skall till och med få sin
förnedringskropp utbytt mot en härlighetskropp, när Jesus Kristus kommer
tillbaka som frälsare.
Efter att ha förmanat två namngivna kvinnor i församlingen till
enighet, ber aposteln sina läsare att
glädja sig i Herren och lägga av alla
bekymmer. I stället bör de sträva efter
allt som är värt att akta och göra vad
de har lärt av honom. Paulus fortsätter
med att i hjärtliga ordalag tacka för
den gåva filipperna sänt honom och
som Gud skall välsigna dem för.
Brevet slutar med hälsningar från de
bröder som är hos aposteln, och från
alla de troende, främst de som hör till
kejsarens hus, och allra sist en
doxologi och välsignelseönskan.
Som redan nämnt har Paulus skrivit
detta brev i fångenskap, men vilken?
N.T. berättar om tre fångenskapsperioder för apostelns del - i Filippi,
Apg.16:24 ff., i Cesarea, 23:23 ff., och
i Rom.28:16 ff. Det första är uteslutet.
Det andra får sägas vara föga troligt,
även om denna hypotes har haft sina
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2. Tacksägelse, v.3-8
3. Förbön, v.9-11

l.

Från fångenskapen, 1:12-26
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2. Apostelns ställning, v.19-26

II.

En vandel värdig Kristi evangelium, 1:27-2:30
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Varning förvillolärare, 3:1-4:1
1.
2.
3.
4.

IV.

I förhållandet till motståndarna, 1:27-30
I förhållandet till de troende, 2:1-4
Kristi exempel, 2:5-11
Som ljus i världen, 2:12-18
Mänskliga föredömen, 2:19-31
Varningen, 3:1-2
Apostelns exempel, 3 :3-11
På väg mot målet, 3:12-16
Maning till efterföljelse, 3 :17 -4:1

Särskilda förmaningar, 4:2-9
1. Till enighet, v.2-3
2. Till glädje i Herren, v.4-7
3. Till goda tankar och gärningar, v.8-9

Avslutning, 4:10-23
1. Tack för hjälp, v.to-18
2. Slutord och hälsningar, v.19-23

Brevet är hållet i en förtrolig ton,
aposteln skriver till sina vänner och
andliga barn, och han talar om sina
personliga förhållanden, vilket han
annars sällan gö r.
Filipperförsamlingen var också den
enda som trädde i sådan förbindelse
med aposteln, att »räkning kunde föras
över utgivet och mottaget», ingen
annan församling hade han sådan tillit
till att han tog emot understöd av
ekonomisk art. Han fruktade in te för
att den skulle missförstå hans motiv
som missionär. Redan under hans
andra missionsresa hade filipperna tre
gånger givit honom sådan hjälp,
2.Kor.ll :9; Fil.4:15 f., jfr I :5. Och nu
hade han för fjärde gången fått en gåva
av dem, översänd genom en av
församlingens medlemmar, Epafroditus. Denne filipper som aposteln kallar
»min medarbetare och medkämpe»,
hade dessutom en tid hjälpt Paulus i
fångenskapen. Han satte sitt liv på spel
och var nära döden, så aposteln fann
det därför vara riktigt att sända honom
hem, så mycket mer som fIlipperna
hade hört om Epafroditus' sjukdom
och blivit oroliga för honom, 2:25-30.
Och härmed har vi nått anledningen
till Filipperbrevet. Paulus använder
detta tillfälle att sända ett brev till sin
kära församling, dels för att be den
taga emot sin budbärare med all glädje
och hålla honom i ära, 2 :29 f., dels för
att tacka för den gåva som de hade
skänkt honom och som hade varit till
sä stor glädje för honom, 4:10 ff. Men
brevet har också andra syften. Paulus
vill trösta filipperna, när det gäller
hans egna förhållanden, och han fmner
det samtidigt vara nödvändigt att
komma med några förmaningens ord
beträffande förhållandena i församlingen och därtill varna för villolärare .

Efter adress med önskan om
välsignelse böljar aposteln sitt brev
med att tacka Gud för filipperna på
grund av deras gemenskap med honom
i arbetet för evangelium. Han uttalar
sin förvissning om att han som begynte
ett gott verk i dem, också skall
fullborda det intill Jesu Kristi dag.
Aposteln bär dem på sitt hjärta och
längtar efter dem alla med Jesu Kristi
kärlek. Församlingen är alltid i hans
böner. Först och främst beder han, att
de allt mer och mer skall överflöda av
kunskap och förstånd i allt, sä att de
kan döma om vad rättast är, och att de
inte skall vara någon till stötesten, i
väntan på Kristi dag.
Aposteln låter sina vänner förstå,
att vad han fått uppleva under sin
fångenskap, snarare har länt till
evangeliets framgång. Det hade blivit
känt för hela pretoriet, att han inte var
någon politisk förbrytare, utan att han
bar bojor för Kristi skull. Detta var
också klart för »bröderna» i Herren,
och de flesta av dem hade nu fått
tilltro till hans bojor. Aposteln
personligen är förhindrad att förkunna
evangelium, men han gläder sig över
att Kristus förkunnas, även om
motiven inte alltid är de bästa. Hans
sak är ännu inte avgjord, mänskligt sett
kan det gå mot liv eller död. Själv vill
han helst lämna detta jordeliv och vara
med Kristus, men han har fått en inre
förvissning om att Herren ännu vill
använda honom som sitt vittne, och
att han åter skall få se fIlipperna.
Ä ven församlingen levde uppenbarligen i en svår tid. Paulus förmanar
dem därför att föra en vandel, som är
värdig Kristi evangeliUm, samt att de
icke skall lä ta skrämma sig av
motståndarna utan tvärtom betrakta
det som en nåd att fä lida för Kristi
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anhängare. Det var Rom, som var
målet för Paulus, när han var fånge i
Cesarea, icke Filippi. Kvar står alltså
Rom.
I senare tid har emellertid somliga
pekat på Efesus som platsen för
Filipperbrevets avfattande. Man motiverar detta med de många resor mellan
Paulus' uppehållsort och Filippi, som
brevet faktiskt förutsätter samt med
att en resa mellan Efesus och Filippi
endast tog hälften så lång tid som
mellan Rom och Filippi. Vidare
hänvisar man till 2.Kor.lI:23, där
Paulus säger, att han »oftare varit i
fangelse». Nu skrevs 2.Korintierbrevet
kort tid efter apostelns nära treåriga
uppehåll i Efesus och före fangelseuppehållen i Cesarea och Rom. Alltså
kan Paulus mycket väl ha suttit som
fånge i Efesus, även om N.T. inte
direkt nämner det. En antydan härom
menar man sig för övrigt fmna i
I.Kor.15 :30 ff. och 2.Kor.l:8 ff. När
Filipperbrevet talar om »pretoriet»,
1:13, och om »de som höra till
kejsarens hus», 4:22, kan det lika gärna
avse Efesus som Rom, hävdar man,
och resplanerna i Filipperbrevet för
Timoteus och för Paulus stämmer väl
överens med vad som är antytt i
I.Kor.16:5 ff.
Mot denna s.k. Efesus-hypotes kan
man emellertid invända att även längre
resor, Rom-Filippi, kunde genomföras under loppet aven tvåårsperiod,
Apg.28:30, och att uttrycken »pretoriet» och »de som höra till kejsarens
hus» passar bäst in på Rom. Det är
förståeligt, att den romerska församlingens medlemmar länge ställde sig
skeptiska till Paulus' fångenskap,
Fil.1:14, då han personligen var okänd
för dem. Men att det ocksä skulle vara
fallet i en församling som aposteln
hade grundat, och där han kände valje
medlem, jfr Apg.20:3l, är högst
osannolikt. På det hela taget bär Fil.l
prägel av att vara avslutningen på en
långvarig kontakt. Man får därför anta,
att Filipperbrevet skrevs i Rom,
närmare bestämt under loppet av de
två år, som omtalas i Apg.28:30, dvs.
år 63. Denna teori får också stöd aven
enstämmig fornkyrklig tradition.
Att aposteln Paulus har skrivit
Filipperbrevet, har man i stort sett
varit enig om genom tiderna, eftersom
det i så hög grad bär hans stämpel.
Brevets integritet har däremot ifrågasatts. Avsnittet 2:6-11 uppfattas av
många som en urkristen hymn. Om
denna del icke härstammar från
Paulus' hand, kan den dock vara
citerad av honom. ÖVergången 3:lb
verkar emellertid påfallande. Det ser ut
som om aposteln har menat sig avsluta
med 3 :Ia. Detta har fått flera att anta,
att man här har ett tillägg, eventuellt
från ett annat brev till filipperna. Ä ven
detta tillägg anses dock vara paulinskt.
Andra hävdar, att aposteln här kan ha
blivit avbruten. Han kan under sin
diktamen ha fått underrättelse om
vissa förhållanden i Filippi, som han
fmner det vara nödvändigt att komma
närmare in på, eller han kan plötsligt
ha erinrat sig vad som är anfört i
3:1 b ff. Tråden tas så upp igen i 4:4,
där han liksom i 3:la uppmanar
filipperna att glädja sig i Herren.

överhuvudtaget är glädjen grundtonen i detta brev_ Ord för »glä4je» och
»glädja sig» förekommer inte mindre än
15 gånger, oftare än i något annat
paulinskt brev. När man betänker, att
det är skrivet i fångenskap, är det
desto mer påfallande. Filipperbrevet
har därför kallats »glädjens breV». En
exeget beskriver apostelns sinnesstämning så här: »Jag är glad, gläd er
även ni!»
Brevets grundtema är »evangelium»,
en term som förekommer oftare här än
i något annat paulinskt brev, bortsett
från Romarbrevet. Först och främst
gäller det evangelii sak, inte Paulus'
personliga, jfr t.ex. 1:12 ff.
Filipperbrevet anses vara det sista
av de fyra »fångenskapsbreveID>. Till
stil och innehåll står det emellertid
närmare Paulus' huvudbrev (Romarbrevet, de två Korintierbreven och
Galaterbrevet) än de tre andra fångenskapsbreven (Efesierbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filernon). Det
kan dock bero på att Filipperbrevet
skrevs senare än dessa och att syftet
och situationen var annorlunda.
Filipperbrevet är ett av Paulus' mest
personliga brev. Över detta brev vilar
en säregen skönhet, som har givit det
en särskild plats i den kristna
församlingens hjärta genom tiderna.
Se även i ordboksavd. : Paulus,
Filippi.

Paulus' brev till kolosserna
Kolosserbrevet är i N. T-s kanon det
sjunde, och bland de paulinska breven
är det tidsmässigt sett det åttonde.
Inledningsorden ger till känna, att
Paulus är dess avsändare; med Timoteus som medavsändare, och adressaterna är »de heliga, som bo i Kolosse,
de troende bröderna i Kristus», 1:1-2.
Medan Paulus i Filipperbrevet
omtalar sig själv endast som »Kristi
Jesu tjänare», presenterar han sig här
som »genom Guds vilja Kristi Jesu
apostel». Han stod i ett mer avlägset
förhållande till denna församling, som
inte personligen hade sett hans ansikte,
2:2. Därför kan man dra den
slutsatsen, att han varken hade grundat
eller besökt församlingen.
Men aposteln kunde dock räkna
kolosserförsamlingen som tillhörande
sitt verksamhetsområde. När han
under sin andra missionsresa under en
längre tid stannade i Efesus, och alla
provinsen Asiens inbyggare fick höra
Herrens ord, Apg.19:10, hade evangelium också kommit till Kolosse. Denna
stad låg i Lykosdalen i landskapet
Frygien, som tillhörde provinsen
Asien. Huvudvägen mellan Efesus och
Mesopotarnien gick genom Kolosse,
som därför fick sina impulser både
från väster och öster. Befolkningen var
frygier, men med ett inslag av greker
och judar. Församlingen bestod huvudsakligen av hednakristna, 1:27; 2:11;
3:7, men med all säkerhet hade den
också judekristna i sin mitt.
Den som förde evangeliet till
Kolosse och möjligen även till dess två
grannstäder , Laodicea och Hierapolis,
4:13, var Epafras, som själv var från
Kolosse, 4:12. Möjligen blev han
omvänd genom Paulus' verksamhet i

Efesus. I varje fall kallar aposteln
honom sin älskade med tjänare. Nu
stod han sannolikt som ledare för
församlingen i sin hemstad, möjligen
var han också tillsyningsman över
församlingarna i de två grannstäderna,
4:12 f.
Kolosserbrevet tillkom på grund av
ett besök av Epafras under apostelns
fångenskap. Han hade goda nyheter
med sig från sin församling, 1:4 ff.,
men det hade också uppstått vissa
svåriglieter på grund av villolärare,
2:4 ff. Epafras hade nog själv tagit upp
kampen mot dessa, men situationen
var uppenbarligen så prekär, att han
såg sig föranledd att söka hjälp hos sin
läromästare. Paulus skriver till församlingen för att styrka den och uppmana
den att hålla fast vid den tro och lära,
som den en gång blivit undervisad i.
De kolossensiska villolärarna lanserade ett slags judisk teosofi i kristen
förklädnad med anknytning till hednisk religiositet. Det var tendenser i
riktning mot både den senare så starkt
utbredda gnosticismen och den tidigare förekommande judaismen Ufr inledning till Galaterbrevet), men ingendera
var här renodlad. Endast indirekt får vi
genom brevet en antydan om vad läran
gick ut på.
Man märker förbindelsen med
judendomen i apostelns omtalande av
»omskärelsen i Kristus», 2:11, som icke
skedde med händer, och av hans
varning mot att låta sig dömas för mat
eller dryck, eller i fråga om högtid eller
nymånad eller sabbat, 2:16. Om
villolärarna inte direkt förkunnade
omskärelse efter Mose lag, är det
sannolikt, att de framhävde dess
företräde. De pekade vidare på
betydelsen av att hålla de högtider som
föreskrivs i den mosaiska lagen. r fråga
om mat och dryck hade de antagligen
gått ännu längre än bestämmelserna i
Mose lag, i det att de hade förkunnat
principiell askes, särskil t avhållsamhet
från kött och vin, 2:21-23. Här kan

man märka en hednisk dualism.
Askesen skulle frigöra från materien
och därmed göra det lättare att
komma i kontakt med andevärlden.
Denna senare spelade en stor roll för
dessa människor, särskilt änglarna som
dyrkades som förmedlare av förbindelsen mellan en otillgänglig Gud och de i
materien fångna människorna. Genom
allt detta skulle kolosserna få del i en
högre visdom och ett rikare liv, bl.a.
genom syner av den andliga världen,
2:8.18.
Resultatet av denna villolära var att
Kristus och hans frälsning kom
fullständigt i bakgrunden, varför
aposteln fmner det vara nödvändigt att
ge läsarna en klarare förståelse av
Kristi person och verk, 1:15-20. Vad
han har gjort till vår eviga salighet är
inte avsett att endast gälla en skara
»invigda», utan det gäller alla. Därför
har aposteln bemödat sig om att
förmana var människa och undervisa
var människa med all vishet för att
kunna ställa fram var människa såsom
fullkomlig i Kristus, l :24-29.
Kolosserbrevet kan naturligt indelas
i tre huvuddelar: en undervisande, en
polemisk och en förmanande del.
Sedan aposteln har tackat Gud för
läsarnas tro och kärlek, beder han för
deras fortsatta andliga tillväxt. Han går
så över till att skildra Kristus som en
bild av den osynlige Guden och som
den förstfödde före allt skapat. Allting
har blivit skapat genom honom och till
honom. Han står över alla makter och
myndigheter och väldigheter i andevärlden. Han är huvudet för kroppen,
som är församlingen. Hela Guds fullhet
har tagit sin boning i honom, och
genom honom har. Gud försonat allt
med sig. Genom Kristi korsdöd har
också de kristna i Kolosse blivit
försonade. Nu gäller det endast, att de
förblir i tron, väl grundade och fasta,
och inte låter rubba sig från det hopp
som evangelium ger.
Aposteln ger så en skildring av sin

PAULUS' BREV TILL
KOLOSSERNA
Inledning, 1:1-14
a. Adress, v.I-2
b. Tacksägelse, v.3-8
c. Förbön, v.9-14

I.

Undervisande huvuddel, 1:15-29
l. Kristi persons storhet, v.lS-19
2. Kristi verks storhet, v.20-23
3. Kristi redskap, v.24-29

II.

Polemisk huvuddel, kap.2
l.
2.
3.
4.

III.

Kristus - Guds hemlighet, v.I-3
Varning för världslig visdom, v.4-8
Kristi fullhet, v.9-1S
Världens makter, v.16-23

Förmanandt' huvuddel,
l.
2.
3.
4.
S.
6.

3:1~4:6

Att söka det som är därovan, 3:14
Att döda de lemmar som hör jorden till, 3 :S-11
Att ikläda sig kärleken, 3:12-17
Att leva rätt i hemmet, 3:18-4:1
Uthållighet i bönen, 4 :2-4
Rätt bruk av tid och tal, 4:S-6

Avslutning 4:7-18
a. Upplysningar, v.7-11
b. Hälsningar, v.12-l8
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kallelse och sin förkunnargärning. Han
låter läsarna därtill få en inblick i den
bönekamp han har, för· att de skall nå
fram till en full förståndsvisshets hela
rikedom, till en rätt kunskap om Guds
hemlighet: Kristus, i vilken visdomens
och kunskapens alla skatter är fördolda. Kolosserna får därför inte låta
någon bedraga sig med »skenfagert tal»,
utan såsom de har mottagit Kristus
som herre, så skall de också vandra i
honom. De har ju blivit begravna med
honom i dopet, och i dopet har de
blivit uppväckta med honom genom
tron på Guds kraft. Den skrift som
anklagade dem, har han utplånat, han
som avväpnade andevärldens furstar
och väldigheter, i det att han segrade
över dem alla på korset. De är döda
från världens människobud och människoläror och skall därför inte lyda
villolärarnas stadgar: »Det skall du icke
taga i», »Det skall du icke smakal>, »Det
skall du icke komma vid». Dessa
människor representerar i verkligheten
en självvald gudsdyrkan, som endast
ger rum för andligt högmod.
Eftersom de troende är uppståndna
med Kristus, skall de också söka det
som är därovan. De är döda och deras
liv är fördolt med Kristus i Gud, och
det gäller nu för dem att döda sinu
jordiska lemmar. Liksom de har
avklätt sig den gamla människan och
iklätt sig den nya, skall de också som
Guds utvalda ikläda sig hjärtlig
barmhärtighet, godhet, ödmjukhet,
saktmod och tålamod. Ty såsom
Kristus har förlåtit dem, så skall de
också förlåta varandra. Kristi frid skall
råda i dem och mellan dem. Tacksamhet skall prägla deras ord och vandel.
Efter detta följer en liknande
hustavla som i Efesierbrevet, dock
något kortare.. Här ger Paulus förmanande ord till makar, till barn och
föräldrar, till tjänare och herrar.
Slutligen ber den fångne Paulus
enträget om förbön ~ att Gud måtte
öppna en dörr för ordet, så att han kan
förkunna Kristi hemlighet. Tanken går
till dem som fritt kan umgås med
människor. Här gäller det att allt sker
visligt, att de troende tar vara på vart
lägligt tillf:ille, att deras tal alltid är
välbehagligt, kryddat med salt, så att
de kan förstå hur de skall svara var och
en.
I brevets avslutning kommer först
några upplysningar. Brevets sändebud,
Tykikus, som också skulle överlämna
Efesierbrevet, skall berätta för kolosserna om hur det går med aposteln.
Jämte kolossern Onesimus, som också
har varit hos Paulus, skall han meddela
dem allt från fångenskapen.
Sedan följer en rad hälsningar, från
Aristarkus, från Markus som kanske
snart skall besöka dem, samt från en
viss Jesus med tillnamnet Justus.
Vidare från Epafras som alltså ännu är
hos aposteln, från läkaren Lukas och
från Demas. Därefter följer hälsningar
till bröderna i Laodicea, till Nymfas
och församlingen i hans hus, samt till
Arkippus Ufr Filem.v.2). Slutligen
skriver aposteln en egenhändig hälsning, där han ber läsarna komma ihåg
hans bojor och tillönskar dem Guds
nåd.
Medan den fornkyrkliga traditionen

inte har funnit någon anledning att
betvivla Kolosserbrevets äkthet, har
några exegeter i nyare tid ansett, att
det inte kan ha författats av aposteln
Paulus. Det hävdas, att den villolära,
som bekämpas i brevet, är andra
århundradets gnosticism. Vidare pekar
man på att brevet saknar flera av de
paulinska huvudtankarna (t.ex. rättfardiggörelsen genom tro), att dess
kristologi är spekulativ och att språk
och stil icke är paulinska.
Den gnosticism vi möter i detta
brev, är emellertid endast i sin
begynnelse och kan mycket väl
stamma från Paulus' tid. Paralleller till
kristologien fmner vi i andra paulusbrev, l.Kor.8:6 och 2.Kor.4:4. De
läromässiga formuleringarna sammanhänger för övrigt med det ämne som
behandlas, likaså språk och stil. Man
kan därför inte mot denna bakgrund
förneka brevets autenticitet.
Ett tungt vägande argument för
Kolosserbrevets äkthet är dess samhörighet med brevet till Filernon, vars
äkthet praktiskt taget aldrig har satts i
tvivel. Båda dessa brev innehåller
Tirnoteus' namn jämte Paulus' i
inledningshälsningen, Kol.1:1; Filem.
v.1. I båda breven sänds hälsningar
från Aristarkus, Markus, Epafras,
Lukas och Demas, som alla är hos
Paulus vid den tiden, KoI.4:10-14;
Filem.v.23-24. I Filem.v.2 kallas
Arkippus »vår medkämpe», i Ko1.4:17
uppmanas han att fullgöra sitt ämbete.
Den förrymde men genom Paulus
omvände slaven Onesirnus, som är
orsaken till brevet till Filernon,
omtalas också i KoI.4:9_ Allt detta
tyder på att dessa två brev är skrivna
av
samme
författare,
nämligen
aposteln Paulus.
Breven bör också ha skrivits
samtidigt och från samma plats. Men
vilken? Medan den kyrkliga traditionen anser Rom som avfattningsorten, har somliga i nyare tid pekat på
Efesus. Det är emellertid föga troligt,
att en förrymd slav från Kolosse, 4:9,
skulle känna sig trygg genom att
gömma sig i den förhållandevis
närbelägna staden Efesus. Rimligare är
att anta, att han for till världshuvudstaden, det avlägsnare Rom_ Därtill
kommer, att vi inte har några bevis för
att Paulus har suttit som fånge i Efesus
och inte heller för att Lukas uppehöll
sig i den staden under apostelns
Efesus-tid. Däremot vet vi att han
följde Paulus på dennes resa till Rom
Gfr »vi» i Apg.27-28), och han
starmade sannolikt där under en längre
tid.
Det är således rimligt att i likhet
med traditionen an ta, att b revet är
skrivet under Paulus' första fångenskap
i Rom (61-63), möjligen under dess
senare hälft. Samtidigt skrev alltså
aposteln sitt brev till Filernon, och
likaså skrev han vid den tiden brevet
till efesierna. Alla tre breven överlämnades av Tykikus, KoI.4:7,9; Ef.
6:21 ff.
I Ko1.4:16 omtalas ett brev »från»
Laodicea. Somliga har menat att det är
identiskt med Efesierbrevet (i Marcions kanon helt enkelt kallat
»brevet till Laodicea»). Andra menar

att det här rör sig om ett Paulus-brev
som har gått förlorat.
Kolosserbrevet har stundom kallats
»Kristusbrevet», emedan dess huvudtema otvivelaktigt är betydelsen av
Kristi person och verk. Brevet har
många paralleller med Efesierbrevet,
som antagligen skrevs strax efteråt och
som ger en bredare utformning av
Kolosserbrevets huvudtankar.
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Kolosse, Kunskap (N.L), Vishetslära.

PAULUS' FÖRSTA BREV TILL
TESSALONIKERNA
Inledning, kap.l
a. Hälsning, v.1
b. Tacksägelse, v.2-JO

l.

Personliga meddelanden, kap.2-3
L Apostelns uppträdande, 2:1-1:.0
2. Apostelns tacksamhet, 2:13-16
3. Apostelns längtan, 2:17 -3:5
4. Apostelns glädje, 3 :6-8
5. Apostelns hopp, 3:9-13

Paulus' första brev till tessalonikerna
I N.T.s kanon ärlförsta Tessalonikerbrevet det åttonde, medan det i
samlingen av de paulinska breven
kronologiskt sett är det första.
Avsändare och adressat anges som
vanligt redan i början av brevet. Likväl
är denna inledning olik de flesta andra
paulinska brevens. Här hänvisar Paulus
inte till sin kallelse som apostel, och
han jämställer sig med Silvanus (Silas)
och Tirnoteus som medavsändare. Man
kan därför få intryck av att alla tre är
lika ansvariga för brevet, men av t.ex.
2:18; 3:15 och 5:27 framgår dock, att
det är Paulus som är den egentlige
författaren. Att han på detta sätt tar
med de andra två, beror sannolikt på
att de kände läsarna personligen. Även
adressen har en annan form än i de
senare Paulusbreven (bortsett från
2.Tessalonikerbrevet): »hälsa tessalonikernas församling i Gud, Fadern, och
Herren Jesus Kristus». Det är möjligen
deras nådesställning som på detta sätt
skall framhävas.
Under sin andra missionsresa, tillsammans med Silas, korn Paulus till
Tessalonika, sedan de blivit lösgivna
från fangelset i Filippi. De måste först
passera städerna Amfipolis och Apollonia, men stannade inte i någon av
dem, antagligen emedan ingen av dem
hade någon judisk synagoga. En sådan
fanns det däremot i Tessalonika, och
dessutom var det huvudstaden i den
romerska provinsen Macedonien och
ett livligt handelscentrum, tack vare
sitt läge i Egeiska havets nordvästra
hörn och vid huvudvägen mellan
Adriatiska havet och Dardanellerna.
Som hans sed var uppsökte Paulus
genast judarnas synagoga, där han
under loppet av tre sabbatsdagar höll
samtal med dem. Han försökte befria
dem från felaktiga messiasföreställningar, och utifrån skrifterna påvisade
han att Messias skulle lida och därefter
uppstå från de döda. Denne Messias
var just den Jesus som han förkunnade. Några av judarna lät sig
också överbevisa och likaså »en stor
hop greker, som 'fruktade Gud', likaså
ganska mänga av de förnämsta kvinnorna», Apg.17 :2-4.
. Endast efter 2-3 veckors verksamhet fick Paulus alltså grunda en
församling i denna stad, men antagligen måste han kort tid därefter lämna
sina trosfränder och anbefalla dem i
Guds vård, ty av fruktan för att förlora
ännu fler medlemmar i synagogan hade
judarna ställt till med ett upplopp som
gjorde att staden korn i rörelse. Samma
natt drog Paulus och Silas vidare (till
Berea), sedan juden Jason och flera
andra av de nyomvända ställt borgen
för dem, Apg.l7:5-10.

II.

Förmaningar, 4:1-5:22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Till ett liv i renhet och helgelse, 4 :1-8
Till kärlek och plikttrohet, 4 :9-12
Till hopp inför döden, 4:13-18
Till vaksamhet inför Herrens tillkommelse, 5 :1-1 J
Till uppskattning av Herrens tjänare, 5:12-13
Till tålamod och tacksamhet, 5:14-111
Till respekt för Andens gåvor, 5:19-22

Avslutning, 5:23-28
a. Bön för tessalonikerna, v.23-24
b. Begäran om förbön, v.25
c. Hälsning och välsignelse, v.26-28

Naturligtvis var det med stor sorg
som Paulus avbröt sin verksamhet i
Tessalonika efter så kort tid. Dag och
natt bad han till Gud om att få se dem
på nytt och att få avhjälpa vad som
kunde brista i deras tro, I.Tess.3:10.
Han gjorde också ett par försök men
hindrades, 2:18. I stället måste han i
all hast lämna grannstaden Berea och
fara till Aten på grund av judarnas
nitälskan. När Tirnoteus och Silas
senare korn dit efter honom (de hade
stannat kvar i Berea, Apg.17:14),
kunde Paulus inte vänta längre utan
sände Tirnoteus till Tessalonika Gfr
17:15).-Huruvida denne hade varit där
förut, vet man inte något om med
säkerhet, men det är sannolikt. Någon
tid därefter kunde så Tirnoteus avge
rapport till Paulus, som under tiden
hade kommit till Korint, Apg.18:5.
Tirnoteus hade glädjande nyheter
att berätta:. Trots ihärdigt motstånd
från judarnas sida stod den nya kristna
församlingen i Tessalonika fast, ja, den
var till och med missionerande, så att
den blev känd "i vida kretsar för sin
stora iver, I.Tess.l :8.
I översvallande glädje över dessa
nyheter skriver så Paulus I.Tessalonikerbrevet. Han och hans medarbetare tackar Gud för dem alla, när
de kommer ihåg dem i sina böner, och
de minns deras verksamhet i tron,
deras arbete i kärlek och tålamod i
hoppet. De är övertygade om att
tessalonikerna är utvalda av Gud och
älskade av honom, och det sätt på
vilket de tog emot ordet och deras
nitälskan för evangelium har gjort dem
till ett föredöme för alla de troende i
Macedonien och Akaja.
Därnäst påminner aposteln om sin
vandel bland tessalonikerna, vilken
bäst kan liknas vid en mors och en fars
kärlek till sina barn. För att inte vara
någon till last hade Paulus och hans
medhjälpare arbetat praktiskt taget
både dag och natt. (Antagligen fann
Paulus detta självförsvar nödvändigt på
grund av förtal utifrån.)
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Vidare uppmuntras tessalonikerna
att stä fasta som efterföljare till Guds
församlingar i Judeen. De har av sina
egna landsmän fått lida detsamma som
de judeiska församlingarna har fått lida
av judarna. Och han vittnar om sin
oförändrade kärlek till dem. När
Paulus inte längre kunde vänta, sände
han Tirnoteus till dem. Och nu fröjdas
han över de goda rapporterna och ger
uttryck för sitt hopp och sin bön om
att få se dem på nytt. Ännu är det
mycket avevangelii fullhet som han
gärna vill dela med sig av.
Resten av brevet består väsentligen
av förmaningar. Ännu återstod mycket
av det gamla hos dessa människor, som
till större delen synes ha varit
hednakristna, jfr 1 :9. Särskilt gällde
detta hedendomens kardinalsynder :
otukt och girighet. Några måste han
också förmana för ett sjukligt utslag av
en rätt förväntan av Kristi tillkommelse (de ville inte arbeta till livets
uppehälle). Andra var bekymrade för
några av de troende som nyligen hade
avlidit. Hur skulle det gå för dem när
Jesus korn tillbaka? Paulus tröstar dem
med att de i Kristus döda skall uppstå
först, därefter sk2i1 de som ännu lever
jämte dem ryckas upp för att möta
Herren.
De troende å sin sida skall som
ljusets och dagens barn vara vakande
och nyktra, så att Herrens dag inte
kommer över dem' som en tjuv om
natten, som det skall ske med denna
världens barn.
Slutligen följer förmaningar angående de kristnas inbördes förhållande. De skall rätt uppskatta sina
föreståndare, leva i frid med varandra,
förmana de oordentliga, uppmuntra de
modlösa, taga sig an de svaga och visa
tålamod mot alla. De skall alltid
vinnlägga sig om att göra vad gott är
mot varandra och mot alla människor.
De uppmuntras att alltid vara glada,
bedja oavlåtligen och tacka Gud i livets
alla förhållanden. Profetians gåva skall
icke föraktas, och Anden skall icke

utsläckas. Allt ont skall de avhålla sig
ifrån. Brevet avslutas med förbön,
hälsning och välsignelse.
Antagligen skrevs brevet strax efter
Timoteus' ankomst till Korint, dvs. år
51. Vem som överlämnade det, fmns
det inga upplysningar om. Det är
främst missionären, inte så mycket
teologen, Paulus som har författat
detta brev. Det är till sitt innehåll
djupt själavårdande men rymmer inte
mycket undervisande stoff, bortsett
från avsnitten om Jesu tillkommelse
eller återkomst (grek. parousia). Det
verkar som om denna också intagit en
framträdande plats i apostelns förkunnelse bland tessalonikerna. Det
levande hopp, som väntan på Jesu
återkomst skapade, blev en mäktig
hävstång i de trångmål som församlingen måste utstå.
Ä ven om 1. Tessalonikerbrevet inte
är något lärobrev , innehåller dock
redan denna aposteln Paulus' åldsta
skrift de två viktigaste leden i den
kristna tron. Här talas om Gud Fadern,
1:1, Herren Jesus Kristus, 1:1, den
helige Ande, 1 :5. Jesus dödades, 2:15,
men Fadern uppväckte honom från de
döda, 1 :10. Han är nu i himmelen,
1 :10, men skall komma tillbaka, 2:19,
och frälsa sina troende undan den
kommande vredesdomen, 1 :10.
I.Tessalonikerbrevet fmns med
både i Marcions och i Muratoris kanon,
likaså i gamla syriska och latinska
översättningar. Irenams nämner det i
sitt stora verk mot villolärarna.
Tertullianus citerar det som skrivet av
en apostel. Clemens av Alexandria
tillskriver det Paulus, detsamma gör
även senare flera andra av fornkyrkans
ledande män. Det har också i nyare tid
varit tämligen stor enighet om att
detta är ett äkta Paulus-brev.
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Tessalonika, Tillkommelse.
Paulus' andra brev till tessalonikerna
Andra Tessalonikerbrevet är i N.T.s
kanon det nionde, medan det bland de
paulinska breven är det andra kronologiskt sett.

Liksom i 1. Tessalonikerbrevet har
dess avsändare uppförts som »Paulus
och Silvanus och Timoteus», och även
adressen har nästan samma ordalydelse
i de båda breven. Till skillnad från det
första brevet har »vi»-formen här
behållits genom hela brevet. Likväl
råder intet tvivel om att det är
aposteln själv, som först och främst
står bakom. Men de två medarbetarna
var alltså fortfarande tillsammans med
aposteln, liksom när det första brevet
til tessalonikerna blev sänt. De har
säkerligen också gett sitt bifall till
brevets innehåll.
Sedan Paulus ,skrivit I.Tessalonikerbrevet, har han fått nya rapporter från
församlingen. Den lever fortfarande i
trångmål, men därtill har kommit en
stark oro inom dess led. Den glada
väntan på Jesu tillkommelse som
betydde så mycket för tessalonikernas
motståndskraft och framåtanda, har
nu förbytts till ångest, så att de är nära
att förlora besinningen. Vissa personer
har uppträtt med krav på Andens
uppenbarelse om att Herrens dag stod
för dörren. De hade också hänvisat till
ett brev i samma riktning, vilket skulle
vara från Paulus.
Aposteln fmner det därför vara
nödvändigt med ett nytt brev till
tessalonikerna. Han tackar först Gud
för deras tillväxt i tro och kärlek och
för deras tålamod under förföljelser,
och han tröstar dem med att de som
nu vållar dem lidande skall få lidande
till vedergällning, när Jesus uppenbarar
sig från himmelen med sin makts
änglar för att döma dem som förkastar
evangelium. Med tanke på detta beder
aposteln och hans medarbetare inträngande för församlingen, att Gud
måtte akta den värdig sin kallelse och i
dem alla med kraft fullborda allt vad
en god vilja kan åstunda och vad tro
kan verka.
Sedan förklarar han vad som skall
ske först, innan Herrens dag är inne:
människorna skall avfalla och 'Laglöshetens människa', fördärvets man,
träda fram. Han skall komma, när den
som »håller honom tillbaka» har röjts
ur vägen, efter Satans intensiva

verksamhet med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. Men
J esus skall genom sin tillkommelses
uppenbarelse tillin tetgöra Laglöshetens
människa.
Å ter tackar aposteln för adressaternas kristna liv och förmanar dem att
stå fasta och. hålla fast vid det som de
har lärt genom aposteln och hans
medarbetare, muntligen och skriftligen. Paulus utbeder sig därefter
tessalonikernas förbön för evangelii
framgång och om att han och hans
medarbetare måtte bli befriade från
vanartiga och onda människor, liksom
han uttalar sin förvissning om att
Herren skall styrka och bevara dem
från allt ont. Därnäst går han starkare
än i sitt förra brev till angrepp mot
dem som inte vill arbeta för livets
uppehälle. Sådana bör varnas, men
man skall dock inte betrakta dem som
fiender utan förmana dem som bröder.
Till slut ger Paulus tessalonikerna
ett kännetecken på att det är han som
har skrivit brevet, så att de skall kunna
skilja hans brev från förfalskniI.gar.
Brevet slutar med förbön och välsignelse.
Trots att äktheten av detta andra
brev till tessalonikerna är lika starkt
betygat i fornkyrkan som det första,
har det varit mer ansatt av kritikerna.
Först och främst har man uppehållit
sig vid de två skenbart olika framställningarna av tillkommelsen. I det första
brevet talar Paulus om att Jesu
tillkommelse sker hastigt, i det andra
att vissa tecken först måste visa sig,
iIman Herrens dag kommer. Samma
problem möter oss emellertid också i
Jesu tal om de yttersta tingen, jfr
Matt.24:3-35 och 24:36-25:13. Jesus
nämner först en rad tecken på ändens
tid och talar därefter om nödvändigheten av att vara vakande, ty ingen vet
dag eller stund när Herren kommer. Jfr
även Upp.3:3 och bokens omtalande
av ändens tid för övrigt. Det är för
dem som är vakande som tecknen blir
till tecken, inte för dem som sover.
Av dem som särskilt i nyare tid
hävdar två etapper i Herrens tillkommelse, anförs att det i I.Tessalonikerbrevet talas om Jesu ankomst i skyn
för att hämta sin troende församling,
medan det i 2.Tessalonikerbrevet talas
om att Jesus kommer för att döma.
Herrens dag betecknar här den dag
som redan i G.T. målas i mörka farger,
Joel 1 :15; Mal.4:5 m.fl. ställen_ Vissa
personer har nu skrämt tessalonikerna
med att deras trångmål har samband
med denna dag.
De som tvivlar på brevets äkthet,
hävdar å sin sida att 2.Tess.2:3-12 icke
är paulinskt, emedan detta avsnitt
saknar motsvarighet i de äldre
paulinska breven och säges vara
beroende av den senare Joharmes'
Uppenbarelse (särskilt 13:3 ff. och
17:10 f.). Det påstås, att denna del är
skriven aven okänd författare, som
har ramat in den med tankar från
1. Tessalonikerbrevet, som detta brev
skall ha påfallande likheter med. Dessa
inskränker sig emellertid till inledningsorden' 1:1-3, och avslutningen,
3:6-16, men inte heller i denna sista
del är likheten slavisk. Således förekommer inte frågan om församlings-

PAULUS' ANDRA BREV TILL
TESSALONIKERNA
Inledning, kap.l
a.
b.
c.
d.

l.

Hälsning, v.1-2
Tacksägelse, v.34
Guds dom över förföljarna, v.5-1O
Förbön, v.lt-12

Herrens dag, 2:1-12
a. Laglöshetens människa, v.1-5
b. Det som håller honom tillbaka, v.6-7
c. Den Laglöses framträdande, v.S-12

Il.
III.

Tacksägelse för frälsningen, 2:13-14
Förmaningar, 2 :15-3 :15
a. Till fasthet, 2 :15-1 7
b. Till förbön, 3 :1-5
c. Till ordning och arbetsamhet, 3 :6-15

Avslutning, 3:16-18
a. Förbön;v.16
b. Hälsning, v.17
c. Välsignelse, v.lS
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tukt i I.Tessalonikerbrevet. Och
stycket om Herrens dag behöver inte
ha lånats från Johannes' Uppenbarelse,
ty liknande tankar finns redan i
Dan. 11 :36 f. och Hes.28:2. Detsamma
gäller de yngre Paulusbreven Ofr
I.Tim.4:1 och 2.Tim.3:1 ff.).
Andra menar sig kunna påvisa
brevets bristande äkthet med hänvisning till den formella ton, som präglar
det. I stället för »Vi tacka Gud alltid
för eder alla», I.Tess.1 :2, heter det nu:
»Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för
eden>, 2. Tess.l :3. Vidare brukas
stränga uttryck som »vi bjuda eden>,
3:6, och »Sådana människor bjuda och
förmana vi», 3:12. Denna förändrade
ton kommer emellertid av att situationen var en annan. Aposteln skriver i en
annan sinnesstämning. Det är inte den
omedelbara glädjen som nu fyller
honom, som när han skrev sitt första
brev.
Andra åter har pekat på att
2.Tessalonikerbrevet förutsätter större
kännedom om G.T. än I.Tessalonikerbrevet. Detta har fått några att lansera
hypotesen, att det senare brevet är
sänt till församlingens hednakristna,
medan det förra är sänt till de
judekristna. Denna hypotes strandar
emellertid på ett ord som I.Tess.5:27,
där aposteln besvär dem vid Herren att
läsa upp brevet »för alla bröderna».
Dessutom skulle det inte vara likt
Paulus att företa en sådan uppdelning
av församlingen, han som just hävdar
den kristna församlingens enhet Ofr
Ga1.3:28).
En annan hypotes går ut på att
2.Tessalonikerbrevet
skrevs
före
I.Tessalonikerbrevet, men den motsägs
av 2.Tess.2:15. Det brev som anförs
här kan knappast vara något annat än
1.Tessalonikerbrevet.
I fornkyrkan rådde inget tvivel om
att även 2. Tessalonikerbrevet var ett
äkta Paulusbrev. Det fanns med bland
de paulinska breven i Marcions kanon
och i Muratoris kanon, och Irenams
omtalar det som paulinskt. Brevet var
uppenbarligen känt även av Tertullianus, Clemens av Alexandria, Ignatius,
Justinus Martyren och Polykarpus.
Man antar allmänt, att 2.Tessalonikerbrevet skrevs från Korint och inte
lång tid efter det första, dvs. år 51 eller
52. Vem som överlämnade det, vet
man icke.
Den framträdande plats som
Herrens tillkommelse har fått i dessa
båda brev till församlingen i Tessalonika, har stundom givit dem benämningen »de eskatologiska breven».
Förutom att vara de äldsta breven från
aposteln Paulus anses de också vara de
äldsta skriftligt fixerade dokumenten i
Nya Testamentet (möjligen med
undantag av Jakobs brev).
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Tessalonika, Tillkommelse, Vedermöda.
Paulus' första brev till Tirnoteus
Det första brevet till Timoteus är i
N.T.s kanon det tionde, medan det i
samlingen av paulinska brev kronologiskt sett är det elfte.
I motsats till de flesta andra av
Paulus' brev har detta alltså sänts till
en person. Likväl är det inte ett rent

och har ett gott samvete. Somliga har
visserligen dövat sitt samvete, men de
har därigenom lidit skeppsbrott i tron.
Nu gäller det därför för Tirnoteus att
kämpa trons goda strid för att rädda
alla dem som ännu inte har kommit så
långt på vägen.
Aposteln ger därnäst föreskrifter
om församlingens gudstjänster. Framför allt ligger det på hans hjärta att
förmana till bön, åkallan, förbön och
tacksägelse. Inte minst skall man bedja
för överheten, så att de troende kan
leva ett lugnt och stilla liv på ett fromt
och värdigt sätt. Det blir en garanti för
evangelii framgång, så att det kan nå ut
till så mänga som möjligt, ty Gud vill
att alla människor skall bli frälsta och
komma till kunskap om sanningen.
Denna frälsning har medlaren Jesus
Kristus möjliggjort, han som gav sitt liv
till lösen för alla. Männen skall bedja
fria frän vrede, och kvinnorna skall
uppträda i hövisk dräkt. I stället för
kostbara kläder och annan prydnad
skall de hellre pryda sig med goda
gärningar. I församlingens mitt skall de
inte uppträda som lärare.
Aposteln ger därefter föreskrifter
om de kvalifikationer, som fordras av
församlingsföreståndare och församlingstjänare. Han förutsätter, att de
lever trons liv med Gud, och framhåller som det viktigaste därnäst, att
de besitter de rätta moraliska egenskaperna, som också ger nödvändig
tillit både inåt och utåt. Församlingen
är sanningens stödjepelare och grundfaste, och det gäller därför att förhålla
sig rätt i Guds hus. Centrum i den
levande Gudens församling är ingen
mindre än »Han som blev uppenbarad i
köttet, rättfardigad i anden, sedd av
änglar, predikad bland hedningarna,
trodd i världen, upptagen i härlighetem>, dvs. Jesus Kristus, Guds Son.
Aposteln förutsäger ett kommande
avfall från den kristna tron på grund av
en villolära, som föraktar Guds
skapelseordning. I stället förmanas
Tirnoteus att hämta sin näring ur trons
och den goda lärans· ord och visa ifrån
sig de oandliga käringfablerna. Han
skall icke låta någon förakta sig för sin

PAULUS' FÖRSTA BREV TILL
TIMOTEUS
I.

Inledning, 1 :1-2
Församlingens budskap, 1 :3-20
1. Fönnaningens ändamål, v.3-11
2. Budbärarens tacksamhet och budskapets härlighet,
v.12-l7
3. Den goda striden, v.lS-20

II.

Församlingens gudstjänst, kap.2
1. Bönens plats och betydelse, v.I-7
2. Männens uppträdande, V.S
3. Kvinnornas uppträdande, v.9-15

III.

Församlingens ledare, 3: 1-13
1. Församlingsföreståndaren, v.I-7
2. Församlingstjänarna, v.S-l3

IV.

Församlingens storhet, 3:14-16
1. Sanningens stödjepelare och grundfaste, v.14-15
2. Gudaktighetens hemlighet, v.16

V.

Församlingens ledning, 4:1-6:19
1. Gentemot falska lärare, 4 :1-11
2. Gentemot de troende, 4:12-16
3. Gentemot olika grupper av församlingsmedlemmar,
5:1-6:2
4. Gentemot främmande läror, 6:3-5
5. I fråga om jordiska ägodelar, 6:6-\0
6. I fråga om den goda bekännelsen, 6:11-16
7. Gentemot de rika, 6 :17-19

Avslutning, 6:20-21

privatbrev. Paulus skriver det med
förhållandena i församlingen för
ögonen och på sitt apostlaämbetes
vägnar, därav den oväntade, högtidliga
presentationen: »Paulus, Kristi Jesu
apostel, förordnad av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp», 1:1.
Med detta brev har vi kommit över i
den fjärde och sista gruppen av
apostelns brev, nämligen de s.k.
pastoralbreven eller herdebreven, som
förutom detta också omfattar det
andra brevet till Tirnoteus och brevet
till Titus. Samtliga handlar mer eller
mindre om församlingsledares kvalifikationer och ansvar och om förhållandena i församlingen överhuvudtaget.
Den situation, som avtecknas i'
dessa brev, gör det emellertid inte
möjligt att infoga dem i den ram av
Paulus' liv, som skisseras i Apostlagärningarna och i hans övriga brev. Man
fär därför anta, att aposteln nu har
frigivits från den fångenskap som
omtalas i slutet av Apostlagärningarna,
28 :30 f., med andra ord att den visshet
om frigivning, som Paulus tidigare har
givit uttryck för, Fil.! :25 f., inte har
kommit på skam. Han kan sedan först
ha företagit den långa påtänkta resan
till Spanien, Rom.15:24,28, och därnäst en resa till Östern. Här har han i
så fall först besökt Kreta, där. han
lämnade Titus kvar för att organisera
församlingarna, Tit.l:5. Frän Kreta
kan han så ha rest till Mindre Asien
och landstigit i Efesus. Här bad han
Tirnoteus, som antagligen ledsagade
honom på resan, att stanna kvar (se
nedan). Möjligen besökte han också
församlingarna i Lykosdalen, jfr Filem.
v.22. Aposteln for så vidare till
Macedonien, där han med stor sannolikhet .besökte församlingarna i Filippi,
Tessalonika och Berea. Frän Macedo-

nien ställde han åter farden till Mindre
Asien och hälsade på i Troas,
2.Tim.4:13, och sedan stannade han
åter i Efesus, där han hade tagit avsked
av Tirnoteus, l :4. Frän Efesus fardades
Paulus, i sällskap med Troflmus, till
Miletus, där han måste lämna honom
sjuk, 4:20. Frän Miletus tog han så
sjövägen till Korint, där Erastus, som
hade följt honom på denna resa,
stannade kvar, 4:20. Den sista anhalten
kan ha varit Nikopolis i Epirus (västra
Grekland). Härifrån har Paulus i så fall
kommit tillbaka till Rom, där han åter
blev fangslad.
Detta första brev till Tirnoteus
sändes, medan denne uppehöll sig i
Efesus, där han skulle ta upp kampen
mot de villolärare, som verkade i
församlingen, l.Tim.l:3 f. Och härmed
anges orsaken till brevet. Aposteln
kunde antagligen inte stanna tillräckligt länge i Efesus för att föra denna
kamp till slut. Han hoppas visserligen
snart få komma tillbaka, men om han
väntar med att komma, så skriver han
till sin medarbetare för att denne »skall
veta, huru man bör förhålla sig i Guds
hus», 3:14 f. Detta är också brevets
tema.
Tirnoteus uppmanas att förmana
somliga att hålla sig borta från
villoandar och onda andars läror, att
inte akta på fabler och släktledningshistorier (antagligen judarnas släktregister), .vilket endast ledde till
gagnlösa strider. Sådana människor
ville också vara lärare i lagen, fastän de
intet förstod. Lagen är till för dem
som trotsar lag och myndighet, men
evangelium är vägen till Gud. Det är
det glada budskapet om att Kristus
Jesus korn i världen för att frälsa
syndare. Och detta var apostelns egen
saliga erfarenhet. Samma upplevelse
har Timoteus haft. Han lever trons liv

ungdoms skull, utan fastmer vara ett
föredöme i tal och i vandel. Han skall
vinnlägga sig om att föreläsa skriften,
förmana och undervisa, tills aposteln
själv kommer. Den nådegåva som han
fick i kraft av de äldstes handpåläggning, skall han icke försumma att
vårda. Om han har akt på sig själv och
på sin undervisning, skall han frälsa
både sig själv och andra.
Sedan följer regler för behandling
av de olika åldersklasserna och grupperna inom församlingen, gamla och
unga män, gamla och unga kvinnor,
äldre och yngre änkor, föreståndare
och tjänare.
Än en gång varnar aposteln för
främmande läror, som menar att
gudsfruktan är ett medel till vinning.
Men det är gudsfruktan i förening med
förnöjsamhet som är en verkligt stor
vinning. De som vill bli rika i denna
världen, kommer att få dåliga erfarenheter, ty penningbegäret är en rot till
allt ont. I stället skall Tirnoteus fara
efter de andliga värdena: rättfärdighet,
gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod, och han skall kämpa
trons goda kamp och söka att vinna
det eviga livet, vartill han har blivit
kallad. Därtill skall han bjuda dem som
är rika att inte sätta sitt hopp till
ovissa rikedomar, utan till Gud, som
rikligen ger oss allt till att njuta därav,
och vinnlägga sig om att bli rika på
goda gärningar.
Brevet slutar med en sista förmaning till Tirnoteus om att vända sig
bort ifrån de oandliga, tomma orden
och gensägelserna som kommer från
den falska kunskapen.
Det första brevet till Tirnoteus
skrevs antagligen sedan Paulus hade
kommit tillbaka till Macedonien frän
Mindre Asien (se ovan), dvs. någon
gäng mellan åren 63 och 67.
Beträffande detta och övriga pastoralbrevs äkthet, se närmare under
Paulus' brev till Titus.
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Tirnoteus.
Paulus' andra brev till Timoteus
Det andra brevet till Tirnoteus är i
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N.T.s kanon det elfte, medan det i
samlingen av de paulinSka breven
kronologiSkt sett är det trettonde och
sista.
Inledningsorden anger Paulus som
avsändare och Timoteus som adressat,
1 :1-2. Men trots att brevet skrevs till
en person, presenterar Paulus sig med
de högtidliga orden: »genom Guds vilja
Kristi Jesu ,apostel - sänd enligt det
löfte, som gavs oss om liv, livet i
Kristus Jesus», jfr l.Tim.1:1. Brevet är
mer än ett vanligt vänbrev , det är
apostelns andliga testamente till sin
arvtagare.
Det är otvivelaktigt ingen tillfillighet, att de sista ord vi har från den
store aposteln - också kallade hans
svanesång - har riktats till Timoteus.
Ingen av Paulus' många medarbetare
stod honom så nära som just denne.
Timoteus var apostelns »sannskyldige
son i tron», l.Tim.1 :2; jfr l.Kor.4:l7,
vunnen för evangelium redan på den
första missionsresan. Från den andra
missionsresan blev han Paulus' medarbetare och den som sedan följde
aposteln på de flesta av hans resor.
Han står också som medavsändare till
flera av apostelns brev. Om än
Timoteus var ung och något tillbakadragen, fanns det ingen som Paulus
satte så stort värde på, Fil.2:20-22.
Han fick därför flera viktiga uppdrag,
senast i Efesus (se inle dningen till
1.Timoteusbrevet).
Paulus har nu avslutat de resor, som
han gjort efter frigivningen från sin
första fångenskap, och han sitter åter
som fånge i Rom. Men denna
fångenskap är mycket strängare, och
hela situationen är annorlunda. Efter
Roms brand under kejsar NerQs tid år
64 påbörjades en regelrätt förföljelse
mot de kristna, vilken i grymhet
saknar sitt motstycke i historien. Den
antikristliga strömningen har nog
också i hög grad gått ut över aposteln,
som nu har full visshet om att hans tid
snart är ute: »Ty själv är jag nu på väg
att offras, och tiden är inne, då jag
skall bryta upP», 2.Tim.4:6. Paulus är
likväl förtröstansfull, han är i Guds
hand: »Herren skall rädda mig från alla
ondskans tilltag och frälsa mig till sitt
himmelska rike», 4:18. Men också när
han har döden för ögonen, är det
evangelii sak som ligger aposteln varmt
om hjärtat. Han har berövats alla
möjligheter att missionera, men han
kan uppmuntra dem som skall föra
kampen vidare. Därför Skriver han nu
till sin bäste vän och käraste medarbetare.
Efter adress och önSkan om nåd
och frid tackar han Gud, som han i
likhet med sina förfader tjänar med
rent samvete (den gamle fångens
tankar går tillbaka i tiden där han
sitter i sin ensamhet). Han försäkrar
sin vän, att han oavlåtligen kommer
ihåg honom i sina böner, både natt och
dag, och att han längtar efter att få se
honom. Han minns hans tårar antagligen när de sist skildes i Efesus.
Han minns också Timoteus' gudfruktiga mormoder och moder, och
han är förvissad om att samma tro nu
också bor i hans medarbetare.
Så påminner han Timoteus om att
han skall uppliva den nådegåva, som

han fick genom apostelns handpåläggning. Timoteus har sannolikt gripits av
modlöshet på grund av den allmän:lll
förföljelsen, kanSke också på grund av
personlig motgiing. Aposteln låter
honom förstå, att försagdhetens ande
inte är ifrån Gud, som ger något helt
annat: kraftens, kärlekens och tuktighetens ande. Inte heller skall Timoteus
blygas för evangelium eller för den
fångne aposteln. Situationen inbjuder
visserligen till undvikande aven öppen
bekännelse av Kristus, vilket aposteln
till sin stora sorg konstaterat. »Det vet
du, att alla i provinsen Asien hava vänt
sig ifrån mi!!». Dock var det en som
sökte honom med stor iver och även
fann honom: Onesiforus, vilkens kärlek aposteln minns med tacksamhet. I
stället för att sjunka ned i missmod
och maktlöshet uppmanas Timoteus
att vara stark i den nåd, som är i
Kristus Jesus, och villigt bära sitt
lidande såsom en god Kristi Jesu
stridsman. Här är aposteln själv ett
föredöme för sin unge medarbetare.
Därnäst följer förmaningar beträffande förhållandet till villoläror och
villolärare. Timoteus skall sträva efter
att själv kunna träda fram inför Gud
såsom en som håller provet, och rätt
förvalta sanningens ord. Oandligt och
tomt prat skall han däremot undfly, ty
de som befattar sig med sådant
kommer att gå allt längre i sin
ogudaktighet. I stället Skall han fara
efter rättfardighet, tro, kärlek och frid
med dem som av rent hjärta åkallar
Herren.
Särskilt i »de yttersta dagarna» skall
svåra tider komma. Människorna skall
vara behärskade av många slags synder,
och onda människor skall förvilla
andra och själva bli förvillade. Men
mitt i allt detta skall Timoteus förbli
vid det som han har lärt av aposteln
och det som han har fått visshet om,
det som han känner från barndomen.
Vägen till helgelse och ett fruktbärande kristet liv går genom Guds
inspirerade ord, som är nyttigt till
undervisning, till bestraffning, till
upprättelse och till fostran i rättfardighet. Ä ven här är aposteln en förebild,
han som på grund av sin tro och
verksamhet utsatts för förföljelser
ända från sin första missionärstid men
som fått uppleva att Herren varit med
honom i allt. '
Slutligen förmanas Timoteus att
fullgöra sin evangelistgäming, att
predika ordet, att träda upp i tid och
otid. Paulus är själv på väg att offras.
Han har kämpat den goda kampen,
han har fullbordat sitt lopp och
bevarat tron. Och nu ligger rättfardighetens segerkrans tillreds åt honom
och åt alla som har älskat Jesu Kristi
tillkommelse.
I sin längtan efter att åter se sin
medarbetare ber aposteln honom så
två gånger att komma till honom snart.
Och han ser gärna, att Markus följer
med. Den ende som nu är hos
aposteln, är Lukas. Demas har övergivit honom av kärlek till »denna
tidsålders väsende», Krescens har begivit sig till Galatien< (här antagligen
identiskt med Gallien eller Frankrike)
och Titus till Dalmatien, båda två
sannolikt i evangelli tjänst. Tykikus
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har av aposteln sänts till Efesus. Efter
detta efterlyser Paulus några av sina
ägodelar, som han lämnade kvar i
Troas på sin sista resa till Östern. Han
erinrar sig också smeden Alexander,
som gjort honom mycket ont.
Tankarna går så till hans första
förhör, då alla övergav honom men då
Herren stod honom bi och gav honom
kraft så att han blev räddad ur lejonets
gap, »för att genom mig ordet överallt
skulle bliva predikat, så att alla
hedningar fmge höra det» (flera
översättare antar att dessa ord anspelar
på förhöret i förbindelse med den
första fångenskapen, jfr Fil. 1).
Slutligen
bryter
triumftonen
igenom i form aven lovprisning till
den Herre, som skall föra aposteln in i
sitt eviga rike. Brevet slutar med
hälsningar och välsignelse.
Det andra brevet till Timoteus
skrevs uppenbarligen kort tid innan
aposteln led martyrdöden (år 67). Av
Paulus' alla brev är det det mest
personliga. I fornkyrkan rådde också
ganska stor enighet om att det var ett
äkta Paulusbrev, men i nyare tid har
man satt detta i tvivelsmål (se närmare
i inledningen till brevet till Titus).
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Timoteus.
Paulus' brev till Titus
I N.T.s kanon är brevet till Titus det
tolfte, och i samlingen av de paulinska
breven är det kronologiskt sett också
det tolfte.
'Inledningsorden anger, att brevet är
från Paulus till Titus, »min sannskyldige son på grund av gemensam
tro». I likhet med de två breven till
Timoteus är dock detta icke något
vanligt privatbrev, utan en apostolisk
ämbetsskrivelse. Därför presenterar
aposteln sig i högtidliga ordalag och näst efter Romarbrevet - i en bredare
form än i något annat av sina brev,

1 :1-4.
Den historiska bakgrunden är den,
att Paulus har blivit fri från sin första
fångenskap i Rom. Han är nu på resa i
östern och har redan varit på Kreta,
som möjligen var hans första mål på
denna resa. Titus var hans ledsagare.
En gång förut hade aposteln varit på
Kreta, nämligen när han som fånge
fördes till Rom, Apg.27:8 ff. Uppehållet blev emellertid kortvarigt, och vi
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har inga upplysningar om att aposteln
förkunnade evangelium för invånarna.
När Paulus nu kom till Kreta för
andra gången, fanns det tydligen redan
flera församlingar här (jfr »i var
särskild stad», 1 :5), men man vet
ingenting om när dessa hade bildats.
Möjligen kan öns kristnande ledas
tillbaka till de kreter, som hörde
evangelium redan den första pingstdagen, Apg.2 :11. Förhållandena inom
församlingarna var emellertid lösa,
även organisationsmässigt sett. Paulus,
som allt ifrån sin första missionärstid
hade insett nödvändigheten aven viss
församlingsordning, Apg.14:23, ville
därför, att presbyterer, äldste, skulle
tillsättas
i Kretas församlingar.
Emedan han själv måste fara vidare,
gav han Titus i uppdrag att taga hand
om denna sak, TiU :5. Det var säkert
ingen lätt uppgift, jfr 1:10-14, men
Titus var uppenbarligen den rätte att
fullgöra uppdraget. Aposteln hade
ocksä tidigare givit honom svåra
uppgifter, som han hade löst på ett
tillfredsställande sätt (jfr l.Kor.1 :5;
2.Kor.7:S ff.; 8:6,16 f.).
Före avresan från Kreta gav Paulus
Titus muntliga instruktioner angående
organisering av församlingarna (jfr »på
det sätt som jag har ålagt di!!», 1 :5),
men likväl fann han det vara nödvändigt att sända ett brev därom,
samtidigt som han där ger sin vän och
medarbetare förmaningar och goda
råd.
Efter den inledande hälsningen går
aposteln i sitt brev genast över till
organisationsfrågan, i det att han
inskärper de krav som bör ställas på en
församlingsföreståndare (äldste). Särskilt nämns moraliska egenskaper, dels
negativt, dels positivt. Vidare framhålls, att en församlingsföreståndare
»bör hålla sig stadigt vid det fasta
ordet, såsom han har fått lära det».
Därmed kan han också förmana med
den sunda läran och motbevisa och
tillrättavisa dem som säger emot. Det
sistnänmda var också mycket aktuellt,
ty det fanns många gensträviga, som
förde fåfangligt tal och bedrog människors sinnen. Detta gällde förmodligen
särskilt judar (»de omskurna»). I sin
1äroverksamhet som de bedrev för
»slem vinnings skulb>, förvillade de hela
hus genom att förkunna otillbörliga
läror. Sådana orosstiftare skulle tystas

ned, och församlingsmedlemmarna tillrättavisas strängt, så att de vände sig
bort frän judiska fabler och vad som
påbjöds av människor. Detta - var så
mycket nödvändigare som kreterna till
sin natur inte var av allra bästa slag,
vilket också »llfl profet av deras eget
folio> hade sagt (fIlosofen Epimenides),
l :12_ Titus skall däremot både i tal
och genom föredöme förmana de olika
grupperna av församlingens troende till
ett heligt liv_ Det är visserligen inget
som människor kan taga av sig själva,
utan det sker genom Guds fostrande
nåd och i en rätt väntan på Jesu
tillkommelse_
Till ett fullvärdigt kristenliv hör
också att vara underdånig överheten
och att vara redo till allt gott verk.
Inte så att de troende är frälsta på
grund av rättfardighetsgärningar, ty
frälsningen får de endast av Guds
barmhärtighet, genom hans nåd i
Kristus_ Men de som har kommit till
tro och fått uppleva frälsning, skall
och kan just därför vinnlägga sig om
goda gärningar. Detta är också till
välsignelse
för
medmänniskorna,
medan däremot dåraktiga tvistefrågor
och släktledningshistorier , trätor och
strider om lagen är gagnlösa och
fåfang1iga. Sådant skaU man undfly.
Den som åstadkommer partisöndring,
skall visas bort, sedan han först har
blivit förmanad.
Slutligen ombeds Titus att möta
aposteln i Nikopolis (antagligen Nikopolis i Epirus på Greklands västkust).
Efter ett par upplysningar, bl.a. om att
Titus kommer att avlösas av Tykikus
eller Arternas, och en sista förmaning
till goda gärningar slutar brevet med
hälsningar och välsignelse.
Brevet till Titus skrevs möjligen
från Macedonien och samtidigt med
det första brevet till Timoteus (eller
något senare, från Nikopolis)_ I båda
fallen skedde det någon gång mellan
åren 63 och 67.
Trots brevets korthet finner vi
likväl antydningar om flera av de
viktigaste elementen i den kristna tron.
Här talas om Gud som vår Fader, 1:4,
Jesus som Frälsare, 1:4; 2:13; 3:6,
pånyttfödelse och förnyelse i den
helige Ande, 3:5, Guds nåd och kärlek,
2:11; 3:4, förlossning (återlösning) och
rening genom Kristi självutgivande
gärning, 2:14, frälsning genom Guds
barmhärtighet och icke på grund av
rättfardighetsgärningar, 3:5, rättfardiggörelse genom nåd, 3:7, frälsning för
alla människor, 2:11, det eviga livet
som arvedel, 3:7, och om Kristi
tillkommelse, 2:13. Luther säger om
detta brev, att det är en underbar
sammanfattning av evangeliet i en
huvudsumma och att det innehåller
allt som behövs för både kristen
kunskap och kristet liv.
Brevet till Titus har många likheter
med det första brevet till Timoteus.
Båda har församlingsorganisation och
kamp mot villoläran som sina viktigaste element. De antas också ha
skrivits ungefar samtidigt. Beträffande
kampen mot villoläran har brevet till
Titus också gemensamma drag med det
andra brevet till Timoteus.
Samtliga tre pastoralbrevs äkthet
var allmänt erkänd i fornkyrkan, och

breven var kända och använda ända
från Polykarpus' tid. Deras autenticitet
har däremot starkt betvivlats av
bibelkritiker i nyare tid
av
historiska, församlingsmässiga, läromässiga och språkstilistiska skäl. Man
pekar på att breven inte fmns varken i
Marcions kanon eller i de s.k. Chester
Beatty-papyrerna. Vidare menar man,
att brevens personliga upplysningar
inte kan infogas i den ram, som
Apostlagärningarna och hans övriga
brev drar upp omkring Paulus' liv och
verksamhet. Den församlingsorganisation och villolära, som breven behandlar, säges vara hemmahörande i
det andra århundradet, breven saknar
de viktigaste paulinska läroformuleringarna, och deras språk och stil
hävdas vara icke-paulinska.
Att Marcion inte har tagit med
pastoralbreven i sin kanon, kan
emellertid bero på att de inte passade
in i hans (kätterska) system. Han har
inte heller tagit med Matteus-, Markusoch Johannesevangeliet, och Lukasevangeliet är hos honom återgivet i
stympad form_ Och pastoralbrevens
utelämnande i Chester Beattypapyruserna kan bero på att dessa är
fragmentariska (också flera andra av de
nytestamentliga skrifterna saknas här).
Beträffande brevens upplysningar
angående Paulus och hans medarbetare, har helt säkert alla försök på
att frona en plats för dem inom
Apostlagärningarnas och de övriga
paulinska brevens ram stött på oöverkomliga svårigheter. Emellertid föranleder detta förhållande icke att
brevens äkthet måste ifrågasättas. Det
får nämligen anses vara högst sannolikt
att Paulus blev frigiven från den
fångenskap som omtalas i Apg.28,
samt att han därefter kunde företa nya
resor_ Clemens av Rom omvittnar (i
l.Clemensbrevet, från ca 96 e.Kr_), att
Paulus kom »till Västerns yttersta
gränsen>, dvs. förverkligade sin plan om
en missionsresa till Spanien. Samma
sak antyds i Muratoris kanon. I
Eusebius' kyrkohistoria heter det, att
aposteln skall ha företagit resor i
evangelii tjänst efter att ha försvarat
sin sak inför domstolen (i Rom), jfr
2.Tim.4:15 f., som enligt Eusebius'
uppfattning är samma försvar, som
antyds i Fil. l :7,12 ff. Den apokryfiska
apostlahistorien »Petrusakterna» (från
ca år 170) berättar, att Paulus reste till
Spanien efter en uppenbarelse och var
borta från Rom ett år.
Om Paulus' resa österut (från Rom
räknat) fmns inga utombibliska upplysningar, men om han blivit frigiven
och varit i Spanien, frons det ingen
anledning att betvivla, att han ännu en
gång har fått tid att besöka församlingarna i Mindre Asien, i enlighet med
sin i breven till Filernon och filipperna
uttalade förhoppning (Filem.v.22; Fil.
l :25 f.; 2:24). De personliga upplysningarna i pastoralbreven behöver
alltså inte på något sätt vara bevis för
att de icke är skrivna av Paulus.
Flera bibeltolkare s påstående, att
den församlingsorganisation, som
pastoralbreven behandlar, hör hemma i
andra århundradet, och att Paulus inte
var intresserad av denna fråga, kan
besvaras med hänvisning till Apg_

PAULUS' BREV TILL
FILEMON
Inledning, v.I-3

l.

Tacksägelse och bön för Filemon, v.4-7
a. Kärlek och tro, v.4-5
b. Fördjupad insikt, v.6
c. Glädje och hugnad, v.7

Il.

Förbön för Onesimus, v.8-21
a. För kärlekens skull, v.8-9
b. För en andlig son, v.l0-l2
c. Onesimus tillbaka för alltid, v.13-16
d. På Paulus' räkning, v.17-19
e. Paulus viss om Filemons lydnad, v.2(}-21

Avslutning, v.22-25
a. Önskan om härbärge, v.22
b. Hälsningar, v.23-24
c. Välsignelse, v.25

14:23, som visar, att det redan under
den första missionsresan valdes äldste i
varje nybildad församling. Likaså hade
församlingen i Filippi både församlingsföreståndare (äldste) och församlingstjänare, Fil. l :1, och även församlingen i Efesus hade sina äldste,
Apg.20:17. Även om det inte uttryckligen nämns, så kan man utgå från att
förhållandet var detsamma i de andra
paulinska församlingarna. Å andra
sidan fmns det intet i pastoralbreven
som antyder den monarkiska församlingsordning, som förekom under det
andra århundradet.
Den villolära, som pastoralbreven
varnar för, behöver inte nödvändigtvis
identifieras med andra århundradets
fullt utvecklade gnosticism. Vad som i
pastoralbreven berörs i fråga om
villolära, är på sin höjd vissa gnostiska
tendenser inom judendomen och
judekristendomen, vilket också framgår av Kolosserbrevet (se inledningen
till detta brev). Det talas inte heller så
mycket om en positiv kamp mot
villoläran, utan mer om en negativ apostelns medarbetare och ställföreträdare skall så mycket som möjligt
hålla sig undan ogudaktigt och tomt
prat.
När det gäller den omständigheten,
att pastoralbreven inte innehåller så
många av de viktigaste paulinska
läroformuleringarna som flera av
apostelns övriga brev, bör man erinra
sig, att det i detta fall rör sig om brev
till församlingsledare, som hade utmärkta tillfallen att lära känna
apostelns lära_ Likväl fmner vi i de två
breven till Timoteus och ännu mer i
brevet till Titus läroelement, däribland
även Paulus' huvudlära om rättfardiggörelse av nåd och icke genom
laggärningar (Tit.3 :5-7)_ Att Titusbrevet talar så mycket om goda
gärningar, kan bero på att många av de
troende missförstod det lagfria evangeliet. Aposteln farm sig därför nödsakad
att närmare precisera sakens rätta
sammanhang, jfr Ef.2:8-1O. Uttryck
som »den sunda läran» etc. förekommer flera gånger i pastoralbreven, men
de behöver inte tyda på en efterapostolisk tid utan de markerar en
motsättning till villoläran.
Vad brevens språk och stil angår,
innehåller de många nya ord, men
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nästan alla var i bruk redan i mitten av
det första århundradet. Användningen
av nya ord och en något ändrad stil
kan bero på en ny situation_ Även
mellan de äldre Paulusbreven kan man
i detta avseende iakttaga en markant
skillnad.
Några av de exegeter, som förkastar
brevens äkthet, hävdar att det första
brevet till Timoteus och brevet till
Titus egentligen är en handbok i
församlingsledning från det andra
århundradet, skriven i brevform aven
okänd författare, som har lånat Paulus'
namn och för övrigt givit breven en
personlig stil för att förläna dem den
rätta apostoliska auktoriteten.
Andra hävdar den s.k. fragmenthypotesen. Man erkänner att breven,
inte minst 2. Tim_, innehåller många
äkta Paulus-notiser, men att dessa av
en Paulus-anhängare har sammanställts
inom ramen av tre brev. Beträffande
antalet av sådana äkta Paulusfragment, är emellertid meningarna
delade.
Ett allt mer stigande antal exegeter
fmner dessa hypoteser vara orimliga
och anser med den fornkyrkliga
traditionen att även pastoralb reven
härstammar från aposteln Paulus.
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Titus.
Paulus' brev till Filemon
Brevet till Filernon är i N_T.s kanon
det trettonde, och i samlingen av de
paulinska breven är det kronologiskt
sett det nionde.
Detta brev är ett verkligt privatbrev och som sådant det enda från
Paulus som har bliVit bevarat. Brevets
speciella karaktär kommer också till
uttryck redan i inledningsorden, där
aposteln endast introducerar sig som
»Kristi Jesu fånge», utan att på något
sätt antyda sitt apostoliska ämbete_
Timoteus är brevets medavsändare_
Adressater är Filernon, Appia,
Arkippus och den församling, som
samlas i Filemons hus, v.I-2.
Filernon, som brevet egentligen är
riktat till, är en kristen som tillhör
församlingen i Kolosse och som har
blivit omvänd genom Paulus, möjligen
vid besök i Efesus under apostelns
verksamhetstid där. Appia har man

antagit vara hans hustru och Arkippus
hans son.
Filernon var troligen välsituerad och
hade ett rymligt hem, eftersom han
kunde bereda plats för en husförsam·
ling. Uppenbarligen var han en varmt
troende människa, som visade sina
medkristna stor kärlek. De heligas
hjärtan hade fätt vederkvickelse genom
honom.
Som en välbärgad man hade
Filernon antagligen också slavar, under
alla omständigheter hade han haft en
sådan, nämligen Onesimus, som är
brevets direkta orsak. Denne hade
rym t från sin herre, antagligen sedan
han hade förskingrat något av sin
herres egendom. Uppenbarligen flydde
han till Rom, där han - möjligen av
Epafras - fördes till den fångne
Paulus. Här blev han omvänd och gick
i apostelns tjänst. Paulus aktade
honom högt och ville gärna behålla
honom, men han fann det riktigast att
först sända honom tillbaka till sin
herre. Därför skriver han detta brev,
som efter inledning och tacksägelse
övergår i en förbön för Onesimus.
Aposteln vill helst inte använda sig
av sin myndighet, utan i stället
appellerar han till Filemons kärlek.
För att hans bön skall fä den rätta
verkan, hänvisar han ocksä till sig själv
som en fånge för Jesu skull och till den
stora förvandling, som har skett med
Filemons slav. Denne har nu blivit
apostelns andlige son, och han som
förut var ogagnelig för sin herre, har
nu blivit till stort gagn. (Både här och
för övrigt använder aposteln sig aven
ordlek, namnet Onesimus betyder
»nyttig» el. »gagnelig».)
Aposteln ger så uttryck för att han
gärna velat behålla Onesimus i sin
tjänst men att han inte vill göra detta
utan Filemons samtycke. Paulus ber
honom därför ta emot Onesimus som
en medbroder, ja, som om det hade
varit aposteln själv, »såsom sände jag
åstad mitt eget hjärta». Om han är
skyldig Filernon något, så skall det
föras upp på Paulus' räkning. Egent·
ligen står Filernon själv i skuld till
Paulus, som är viss om Filemons
lydnad och övertygad om att han
kommer att göra mer än Paulus har
bett honom om. »Ja, min broder, mätte
jag fä gagn av dig i Herren! »
Slutligen uttrycker Paulus en förhoppning om att han genom de
troen'::es förbön skall få besöka dem.
Han hälsar från de medarbetare som är
hos honom: Epafras, antagligen kolosserförsamlingens föreståndare, som nu
är apostelns medfånge, samt Markus,
Aristarkus, Demas och Lukas. Brevet
slutar med välsignelse.
Filernonbrevets äkthet har aldrig på
allvar betvivlats. Det är med redan i
Marcions och Muratoris kanon. Tertullianus anmärker, att det är det enda
brev, som (kättaren) Marcion inte
besudlade under sin »redaktion».
Eusebius omtalar det som ett av de
allmänt erkända breven i kanon. Även
Hieronymus och Ignatius hänvisar till
brevet.
När man betänker, att Paulus
sannolikt skrev hundratals liknande
privatbrev, har man funderat mycket
över varför just detta kommit med i

N.T.s kanon. Somliga har kommit till
den slutsatsen, att brevet har fått sin
plats i kanon, emedan det i själva
verket är en kristen-social traktat, som
endast formellt handlar om ett enstaka
fall men som egentligen är en
principiell framställning av förhällandet mellan herre och slav. Andra tolkar
brevet allegoriskt, som ett bildtal om
en högre verklighet. Å ter andra
hänvisar till ett brev från Ignatius till
Efesus. Brevet omtalar en Onesimus
som biskop för församlingen där, och
man har antagit, att denne är identisk
med Filernonbrevets Onesimus. Man
räknar då med möjligheten, att denne
blev sänd tillbaka till Paulus och att
han under apostelns inflytande blev
skickad för ett kyrkligt ämbete. Detta
förhållande skall i sin tur ha gjort
Filernonbrevet värdigt en plats i
kanon.
Denna sista hypotes låter sig
naturligtvis inte förklara. Påståendet
att brevet till Filernon i verkligheten är
en traktat, bortser fullständigt från
brevets privata karaktär. Brevet skall
inte heller uppfattas som en allegori,
men en annan sak är, att det andas
Guds förlåtande kärlek. Ännu märkligare blir det, när man betänker den
fullständigt rättslösa ställning, som
trälarna den gängen befann sig i. Här
skall en stackars förrymd och otrogen
slav inte straffas godtyckligt aven
brutal herre, utan nåd skall gå före
rätt. Förseelsen erkänns, v.11,18, det
sker en vädjan om medlidande, v.lO,
en förbön frambärs aven medlare,

v.1O,18,19, och genom samme man
erbjuds ersättning, v.18,19, vägen
öppnas till nåd, v.15, och till
upphöjande i ett nytt andligt släktskapsförhällande, v.16. Här återfinns i
verkligheten alla element i Guds
förlåtande behandling aven ängrande
syndare. »Envar av oss är en Kristi
Onesimus» (Luther).
Brevet till Filernon tillhör de s.k.
fångenskapsbreven - liksom Efesierbrevet, Kolosserbrevet och Filipperbrevet. Bortsett från Jesus Justus har
det hälsningar från samma personer
som Kolosserbrevet, liksom detta
också omtalar Onesimus, KoI.4:9.
Brevet till Filernon bör således vara
skrivet på samma plats och sam tidigt
som detta, dvs. i Rom någon gäng
under ären 61-63 (se inledningen till
Kolosserbrevet).
Brevet är ett mästerstycke av
kärleksfull vishet och hänsyn. Det har
också fått betydelse långt utöver det
speciella tillfalle, som det behandlar.
Här som eljest lyfter Paulus de aktuella
problemen upp på en högre nivå.
Visserligen ger brevet inte uttryck för
något generellt avståndstagande frän
slaveriet, men det talar om det rätta
förhällandet mellan träl och herre i
Kristi församling: de är bäda ett i
Kristus. Denna andliga inställning har
också i det länga loppet löst slavproblemet inifrån. Brevet har därför
kallats »slavarnas frihetsbrev».
Se även i ordboksavd.: Paulus,
Filernon, Onesimus.

BREVET TILL
HEBREERNA
1.

Guds Son är större än alla, kap.1; 2:5-3:6; 5;7
1.
2.
3.
4.

II.

Det nya förbundet är bättre än det gamla,
8:1-10:18
1.
2.
3.
4.

III.

Större än profeterna, 1 :1-3
Större än änglarna, 1:4-14; 2 :5-18
Större än Mose, 3 :1-6
Större än Aran, kap. 5; 7

Ett bättre prästadöme, 8:1-5
Ett bättre förbund, 8:6-13
En bättre helgedom, 9:1-10
Ett bättre offer, 9:11-10:18

Det nya livet är bättre än det gamla,
kap. 11; 12:18-24
1. Ett liv i tro, kap.ll
2. Sion i stället [ör Sinai, 12:18-24

IV.

Fö~aningens ~rd,

2:14; 3:7-4:16; 6; 10:19-39;

12.1-17,25-13.17
1. Att akta på vad man har hört, 2 :1-4
2. Att icke förhärda sitt hjärta, 3:7-19
3. Att icke bli efter på vägen, 4:1-13
4. Att gå fram till nådens tron, 4:14-16
5. Att gå framåt mot det som hör till fullkomningen,
kap. 6
6. Att hålla fast vid hoppets bekännelse, 10:19-39
7. Att se på Jesus, 12:1-3
8. Att icke förkasta Herrens aga, 12:4-13
9. Att icke gå miste om Guds nåd, 12:14-17
10. Att icke visa ifrån sig honom som talar, 12:25-29
11. Att leva i kärlek och renhet, 13 :1-8
12. Att hålla fast vid den rätta andliga gudstjänsten,
13:9-17

V.

Slutord, 13 :18-25
1~ Maning till förbön, v.18-19
2. Bön och tacksägelse, v.20-21
3. Hälsningar och välsignelse, v.22-25
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Brevet till hebrt\erna
Hebreerbrevet är det fjortonde bland
N.T.s brev. Det har placerats omedelbart efter de paulinska breven, emedan
också detta brev genom större delen av
kyrkans historia har ansetts vara
paulinskt. Det gick lång tid, innan man
kom till nägorlunda enighet om såväl
Hebreerbrevets författarskap som dess
kanonicitet, eftersom detta brev - i
motsats till nästan alla de övriga
nytestamentliga breven - inte uppger
sin författare.
Det var i östkyrkan som Hebreerbrevet först blev erkänt som paulinskt
och kanoniskt. Presbytern Pantrenus
(död ca 2(0), lärare vid kateketskolan
i Alexandria, är i kyrkohistorien den
förste som hävdat att Paulus är brevets
författare.
Hans. berömde elev,
Clemens av Alexandria (ca 150-213)
antog, att brevet var skrivet av Paulus
på hebreiska och översatt till grekiska
av Lukas. Origenes (ca 185-254) ansåg,
att brevets huvudtankar härstammar
frän Paulus men att det utformats av
Lukas eller Clemens av Rom. Trots
vissa
betänkligheter slog under
200-talet den uppfattningen alltmer
igenom i hela den österländska kyrkan,
att Paulus är brevets upphovsman.
I väst kyrkan tog det längre tid att
fastslå Hebreerbrevets författarskap
och kanonicitet, men det är dock här
vi finner de första vittnesbörden om
brevet. I sitt brev till församlingen i
Korint har nämligen Rom-församlingens biskop Clemens flera citat från
Hebreerbrevet, och detta s.k. l.Clemensbrev skrevs så tidigt som är 96. I
Hermas' Herden, författad i Rom ca år
140, fInns vissa uttryck som synes vara
hämtade frän Hebreerbrevet. Detsamma gäller några av Justinus Martyrens skrifter (ca 100-165).
Likväl tvekade den västerländska
kyrkan att erkänna Hebreerbrevet. Det
finns inte i Muratoris kanon och ej
heller i Marcions (i båda fallen kan
detta dock ha speciella orsaker). Först
i 4. århundradet, med Hieronymus (ca
348-420) och Augustinus (354-430)
blev brevet erkänt som paulinskt och
kanoniskt. Detta blev högtidligen
fastslaget på kyrkomötet i Kartago år
419 och senare på det tridentinska
mötet eller konciliet år 1546.
Under reformationstiden ställde sig
Erasmus och Calvin skeptiska till
Paulus som Hebreerbrevets författare,
likaså Luther, som menade, att
Apollos var författaren. Efterhand blev
emellertid den katolska uppfattningen
rådande även inom de protestantiska
kyrkorna, men under de senaste
århundradena har de flesta protestantiska exegeter kommit till den slutsatsen, att Hebreerbrevet inte kan ha
skrivits av aposteln Paulus. Som stöd
för denna uppfattning hävdas särskilt
följande: I motsats till Hebreerbrevets
författare uppträder Paulus aldrig
anonymt i sina brev. Därtill lägger han
vanligen stark vikt vid sin apostoliska
auktoritet, medan Hebreerbrevets författare inte gör anspräk på att vara
apostel, jfr Hebr.2 :3. Paulus' brev
består i regel av två skilda delar: en
undervisande och en förmanande. I
Hebreerbrevet däremot är undervisning
och förmaning invävda i varandra.

Paulus' stil är knagglig och ojämn,
Hebreerbrevets lätt och flytande. l
Paulus' brev märks en arameisk
bakgrund, medan
Hebreerbrevets
grekiska är den bästa i hela Nya
Testamentet. Paulus citerar i regel G.T.
från den hebreiska grundtexten,
Hebreerbrevet alltid från den grekiska
översättningen (Septuaginta).
Beträffande det läromässiga kan
man visserligen fmna vissa likheter
mellan de paulinska breven och
Hebreerbrevet, men skillnaderna kan
dock sägas vara större. Medan Paulus
framhåller kontrasten mellan det
gamla och det nya förbundet, mellan
lagen och nåden, understryker Hebreerbrevet me~ sammanhanget, det gamla
förbundet som en skuggbild av den
verklighet, som kom i och med det nya
förbundet. När Paulus talar om lagen,
tänker han först och främst på
»gärningarnas lag», medan Hebreerbrevet mer tänker på föreskrifterna om
gudstjänsten och offren. Medan Paulus
företrädesvis skriver om Kristi uppståndelse, sysslar Hebreerbrevet mer
med hans upphöjelse, och medan
Paulus aldrig talar om Kristus som
överstepräst, är det just detta som är
Hebreerbrevets huvudtema. Spänningen mellan kött och ande och de
troendes innerliga förening med
Kristus, som är typiskt för Paulus'
brev, fattas däremot fullständigt i
Hebreerbrevet. Här fmns ej heller de
paulinska termerna »Kristus Jesus»
eller »Jesus Kristus», utan endast
»Jesus», »Herren», »Kristus» eller »vår
Herre», och en enda gång »vår Herre
Jesus».
Men om Paulus nu inte har skrivit
Hebreerbrevet, vem är då dess författare? Redan Tertullianus (död efter
220) har i en av sina skrifter (De
pudicitia) anfört Barnabas som Hebreerbrevets författare, och flera exegeter
från nyare tid har anslutit sig till detta
antagande. Det är mycket som talar
för detta. Barnabas var en levit,
Apg.4:36, och kan därför förmodas ha
haft ett särskilt intresse för det gamla
förbundets offerinstitution och prästadöme. Han vär född och uppvuxen på
Cypern och hade troligen kontakt med
den ideströmning, som representerades
av den judiske filosofen Filon i
Alexandria och som Hebreerbrevet bär
en viss prägel av. Barnabas hade
förmaningens nådegåva, och det kan
därför stämma, att han som kallades
»förmaningens som>, också skrev »förmaningens ord», Hebr.13:22. Som
Paulus' vän och närmaste medarbetare
var han förtrogen med dennes tankevärld, och han var därtill bekant med
Timoteus, jfr 13 :23.
Andra bibeltolkare har anslutit sig
till Luthers syn, att Apollos är brevets
författare. Också för denna uppfattning finns starka skäl. Apollos var jude
liksom Barnabas, han var förtrogen
med Skrifterna och ägde talets gåva,
Apg.l8:2S-28.
Hemmahörande
i
Alexandria var han säkerligen förtrogen med Fllons riktning. Han var van
att läsa G.T. i den grekiska översättningen och hämtade sina citat därifrån.
Han var bekant med både Paulus och
Timoteus.
Å ter andra bibeltolkare har före-

förbundet till det gamla. I sin nöd,
modlöshet och andliga slöhet såg de
tillbaka på vad de hade lämnat templet med dess offertjänst framstod
för dem i förnyad glans.
I denna situation känner Hebreerbrevets författare sig kallad att sända
ett förmaningens brev. I de mest
skiftande ordalag ber han sina trosfränder inträngande att hålla fast vid
bekännelsen och låter dem förstå de
fruktansvärda konsekvenser det kan
medföra, om de syndar med vilja efter
att ha lärt känna sanningen, 10:26-31.
Brevet börjar med att påvisa, att
Jesus som Guds Son är större än alla
det gamla förbundets förmedlare:
större än profeterna som förkunnade
Herrens ord, större än änglarna som
endast är tjänsteandar, större än Mose
som är lagens förmedlare, och större
än Aron, ty Jesus står över det
levitiska prästadömet i det att han är
en överstepräst efter Melkisedeks sätt,
jfr Ps.110:4. Visserligen lät Jesus sig
födas in i släktet som en ringa
människa och blev i allt lik sina
bröder, dock utan synd, men detta
skedde för att han skulle bli en trofast
och barmhärtig överstepräst som skulle
sona folkets synder.
Därnäst påvisas, att det nya förbundet i allt är bättre än det gamla.
Det gamla förbundets helgedom var
ofullkomlig och dess prästadöme
otillräckligt. Den ene prästen avlöste
den andre, emedan de genom döden
förhindrades att fortsätta. Djuroffren
måste ständigt upprepas, ty de förmådde inte fullkomna människan efter
samvetets krav utan endast helga
henne
till
u tvärtes
renhet
(Hebr.9:9,13). Jesus däremot, som det
nya förbundets överstepräst, frambar
sig själv som ett fullkomligt offer för
Gud, hans blod renade samvetena från
döda gärningar till att tjäna den
levande Guden. Han gick icke in i en
helgedom som var gjord med händer
och som endast var en avbild av den
verkliga, utan han gick in i själva
himmelen. Inte heller behövde han
offra sig själv flera gånger, hans
fullkomliga offer gällde en gång för
alla. Hans prästadöme är också
oförgängligt, det består i all evighet.
Därför kan han också fullkomligt
frälsa dem som genom honom kommer
till Gud, efterson han alltid lever för
att mana gott för dem.
På denna grundval kommer de
många förmaningarna. Läsarna skall
vara fasta i sin tro intill änden och inte
förhärda sina hjärtan, som Israel gjorde
i öknen, utan söka komma in i den
sabbatsvila, som Gud har berett för sitt
folk. De får inte kasta bort sin
frimodighet, som har stor lön med sig,
de får icke draga sig undan till evigt
fördärv, inte synda med vilja, ty »det
är förskräckligt att falla i den levande
Gudens hän dem.
I stället uppmuntras de till att se på
troshjältarna i det gamla förbundet,
men framförallt att se på Jesus, som är
trons hövding (begynnare) och fullkomnare. De lidanden, som de nu får
utstå, är ett uttryck för barnaskapet.
Gud agar dem som söner. Om de tar
emot agan som sänd av Gud, skall de
också få uppleva rättfärdighetens saliga

slagit Lukas, Silas, evangelisten Filippus och makarna Akvila och Priscilla.
Enligt en uppfattning, som alltjämt har
sina förespråkare, har en av Paulus'
medarbetare på hans uppdrag självständigt utformat apostelns tankar,
varefter Paulus kan ha gått igenom
skriften samt erkänt den som sin. Man
kan inte komma längre än till
Origenes' konklusion av sina egna och
andras överväganden i denna dunkla
fråga: »Det vet ingen utom Gud
allena».
Vem är Hebreerbrevet skrivet till?
Ä ven här råder stor ovisshet, och
förslagen är många. Somliga hävdar,
att adressaterna är hednakristna och
hänvisar till att brevet är skrivet på
grekiska samt att dess citat är hämtade
från Septuaginta. Man pekar också på
Hebr.6:1; 9:14; 13:23 f., som anses
passa bäst på hednakristna. Andra och säkerligen de flesta - hävdar
emellertid en judekristen läsekrets.
Brevet självt tyder också avgjort på
detta, likaså den överskrift, som det
fick under det första århundradet: »Till
hebreerna». Den ingående beskrivningen av offer kulten i gamla förbundet
kan synas förutsätta judekristna läsare,
likaså tyder 13:10-13 på judisk miljö.
Starkast väger dock omtalandet av
»f<iderna», 1:1, »Abrahams säd», 2:16,
och »edra f<idem, 3:9. Att läsarna var
arameisktalande behövde in te vara
något hinder för dem att tillägna sig
brevet, då praktiskt taget alla judar vid
den tiden förstod grekiska.
Läsarna hade kommit till tro redan
under evangeliets första tid, de hade
fått det stadf<ist av dem som själva
hade hört Jesus förkunna frälsningen,
2:3. De hade en solid grund för sitt
andliga liv, »med bättring (omvändelse)
från döda gärningar och med tro på
Gud, med undervisning om dop (olika
slags dop) och handpåläggning, om de
dödas uppståndelse och en evig dom»,
6:1 f. Och efter att ha blivit undervisade om evangeiii sanningar hade de
visat villighet att ta konsekven5en av
sin tro. De hade uthålligt kämpat sig
igenom många lidanden, då de antingen blev till ett skådespel för världen
genom människors hån och motstånd,
eller fick lida med andra som led. Ä ven
fångarna hade de hjärta för, och de såg
sig med glädje berövade sin jordiska
egendom, då de hade lärt sig att räkna
med en bättre och varaktigare egendom, 10:32-34. Men så hade de också
haft goda vägledare som hade verklig
omsorg om själarna, 13:17.
Hebreerna höll emellertid nu på att
förtröttas. Otålmodighet och modlöshet hade smugit sig in bland dem,
10:36; 12:3. Frälsningens storhet hade
fördunklats, och de höll på att drivas
bort från vad de hade hört och
upplevat, 2:14. De höll på att glida in
i otro och förstockelse, de stod rentav
i fara för att avfalla från den levande
Guden, 3:12-14. De var i färd med att
svika sin bekännelse av Jesus, 4:14,
och av det hopp som var knutet till
hans frälsning, 10 :23, och lämna den
kristna församlingen, 10:25. Det ser
med andra ord ut sqm om läsarna
ämnade gå tillbaka från kristendomen
till judendomen, från Kristus till Mose,
från evangelium till lag, från det nya
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frukt. De är färdiga med lagens Sinai
och har nu kommit över till nådens
Sion, den levande Gudens stad. Nu
gäller det, att de inte avvisar honom
som talar. Då de skall få till arvedel ett
rike som icke kan bäva, skall de vara
tacksamma och tjäna Gud »med helig
fruktan och räddhåga». Slutligen
kommer en rad förmaningar till ett liv
i kärlek och renhet; brevets mottagare
uppmanas att komma ihåg sina ledare
och lyda dem. Brevet slutar med
begäran om förbön, välsignelseönskan,
personliga upplysningar och hälsningar.
Var befann sig Hebreerbrevets
läsare? Ä ven på denna fråga är det
svårt att ge ett fullständigt svar. En
utbredd uppfattning ända från kyrkans
äldsta tider har varit, att brevet har
ställts till de judekristna i Palestina och
särskilt till församlingen i Jerusalem.
Mycket synes också tyda därpå. Här
var judendomens centrum med templet och tempeltjänsten, som de kristna
dagligen hade för ögonen och som
kunde verka tilldragande på dem.
Motståndet från de tvivlande judarnas
sida måste här ha varit särskilt hårt.
Anmärkningen om att läsarna ännu
inte hade stått emot till blods i sin
kamp mot synden, 12:4, synes dock
tala emot den traditionella uppfattningen. Vi har ju berättelser om både
Stefanus' och aposteln Jakobs martyrdöd, Apg.7:60; 12:2, och om Saulus
sägs det, att han andades hot och
mordlust mot Herrens lärjungar, 9:1.
Man kan också tänka sig, att församlingen i Jerusalem inte skulle ha
uppskattat att få ett brev på grekiska,
därtill ett som endast citerade den
grekiska översättningen av G.T.
Andra har därför föreslagit församlingen i det syriska Antiokia som
brevets läsekrets. Om Barnabas var
brevets författare, kan också detta
antagande ligga nära till hands.
Barnabas var ju väl hemmastadd i
denna församling, där han hade verkat,
innan han blev avskild till missionär,
och här hade hednamissionen sitt
centrum under den första tiden. Här
fanns det sannolikt också många
judekristna, men det är dock rimligt
att anta, att flertalet var hednakristna.
Dessutom känner vi inte till någon
förföljelse mot denna församling.
I detta sammanhang har åter andra
pekat på Cypern, Barnabas' hemtrakter. Hit for han och Paulus på den
första missionsresan , och till Cypern
reste Barnabas också när han skilde sig
från Paulus i början av den andra
missionsresan. Han var således väl
förtrogen med de kristna församlingar,
som kunde fmnas här och vilkas
medlemmar till stor del antagligen var
judekristna, eftersom det fanns många
judar på Cypern redan vid den tiden.
Cypern hade antagligen också en helt
arman kontakt med Alexandria än
Jerusalem. Ett brev på grekiska med
citat från Septuaginta och med en
alexandrinsk kolorit skulle därför
sannolikt bli bättre mottaget här än i
Jerusalem.
Å ter andra har hävdat, att själva
Alexandria är platsen. Detta kan också
vara möjligt, särskilt om Apollos är
brevets författare. Septuaginta kom ju

till i denna stad, och ett brev på
grekiska med citat från denna grekiska
översättning av G.T. skulle smälta väl
in i denna miljö, likaså brevets prägel
av alexandrinsk påverkan. I Alexandria
fanns också en mängd judar och
sannolikt inte så få judekristna. Vi
känner dock inte till förföljelser av de
kristna vid denna tid, varken på
Cypern eller i Alexandria.
Även Cesarea och Efesus har
föreslagits, men framföralJt Rom, när
det talas om platser utanför Palestinas
gränser. Här blev de kristna fördrivna
under kejsar Klaudius (år 49) och
förföljda under kejsar Nero (64).
Under den sistnämndes regering flöt
martyrernas blod rikligt. I Rom var det
också som Hebreerbrevet först blev
känt, och uttrycket »de italiska
bröderna hälsa eder», Hebr.13:24,
skulle kunna syfta på läsarnas lands·
män, som uppehöll sig där brevets
författare var och därför passade på att
sända en hälsning hem.
Om Hebreerbrevet är skrivet till
församlingen i Rom, kan det dock under förutsättning att det vänder sig
till judekristna läsare - inte vara
bestämt för hela församlingen, utan
endast för en judekristen del därav,
möjligen en judekristen husförsamling.
Mot Rom som bestämmelseort talar
emellertid anmärkningen i 12:4. Det
var ju just martyriet, som var denna
församlings kännetecken.
När skrevs Hebreerbrevet? Inte
heller på denna fråga kan man ge något
bestämt svar. Om brevet har sänts till
de judekristna i Jerusalem, resp.
Palestina, skedde det antagligen före
Jerusalems förstöring år 70, eftersom
brevet synes förutsätta, att tempel·
tjänsten ännu fungerar,. 8:4; 9:8·9,25;
10:1-3,11; 13:10ff. Men är det sänt
till läsare utanför Palestina, kan det ha
avfattats något senare, dock inte efter
år 96 (då brevet är citerat i
I.Clemensbrevet). Enligt detta alter·
nativ antar flera bibeltolkare, att
brevet skrevs någon gång under åren
80-90.
I senare tid har man rest starka
tvivel på att Hebreerbrevet är ett
verkligt brev. Flera exegeter hävdar,
att det egentligen är en homilia
(predikan) eller en moralisk traktat.
Detta förklarar de med att den vanliga
inledningen med angivande av av·
sändare och adress saknas. Visserligen
har brevet en vanlig avslutning, men
den kan ha tillagts senare, när
homilian sändes till en bestämd
läsekrets. Man pekar också på att
brevet är hållet i allmänna former,
utan de konkreta detaljer, som
kännetecknar ett verkligt brev. De
hänvändelser till läsarna som förekommer, 2:1-4; 3:1-4,13; 5:11-6:20
och 10: 19 ff., kan lika gärna förekomma i en predikan eller traktat.
Påfallande är också termerna »tala» och
»säga», 2:5; 5:11; 6:9; 8:1; 9:5, där man
i ett brev borde ha använt sig av ord
som »skriva». Men t.ex. 10:32-34
hänvisar dock till konkreta händelser,
som knappast kan sägas höra hemma i
en predikan eller en traktat. Detsamma
gäller ställen som 5:11-14 och 6:10.
Och det fInns intet bevis för att
kap. 13 med de personliga avslutnings-

orden (v.l7-25) skulle vara ett tillägg.
Om man ville ge brevform åt en
förment predikan, är det märkligt, att
man tänkte endast på avslutningen och
inte även på inledningen, som i antiken
framför allt var brevformens känne·
märke.
Vi har redan antytt, att Hebreerbrevet till sin utformning kan vara
påverkat av den judiske filosofen Filon
(ca 25 f.Kr. - 45 e.Kr.). Denne sökte
påvisa, att allt som var värdefullt i
grekiskt tänkande redan förelåg i
Gamla Testamentet. För att bevisa
detta använde han sig av den
allegoriska metoden, som ur de
bibliska utsagorna utvann en djupare
mening än den rent bokstavliga. Även
Hebreerbrevets författare använder sig
av den allegoriska metoden, men
likheten är mer formell än reell. Han
har inte låtit sig förledas till att inlägga
främmande tankar i G.T. Nära den
allegoriska metoden står den typologiska utläggningen, som påvisar att
gammaltestamentliga personer och
institutioner är förebilder till en
motsvarande högre verklighet i det nya
förbundet. Även denna metod har i
stor utsträckning använts i Hebreerbrevet.
Även om detta brev intar en
särställning inom N. T.s brevlitteratur
och innehåller sådant som i första
hand verkar svårtillgängligt, är det
dock av största värde. I betydelsen har
det jämställts med Paulus' brev till
romarna och galaterna. Vidare har det
kallats »det femte evangeliet»; medan
de fyra första talar om Jesu gärning för
oss på jorden, handlar detta om Jesu
gärning för oss i himmelen. Ingen
skrift talar så utförligt som Hebreerbrevet om J esu översteprästerliga
ämbete såväl på jorden som i
himmelen.
Trots att det har varit svårt att
finna svar på de många frågorna i
samband med Hebreerbrevet, är dess
inspiration odiskutabel och dess plats i
kanon obestridlig.
Se även i ordboksavd.: Förbund,
Präst,
Överstepräst,
Tabernakel,
Tempel, Offer, Försoning, Förmana.

PETRUS' FÖRST A BREV
I.

Inledning, 1 :1-2
Frälsningen i Kristus, 1:3-2:10
1.
2.
3.
4.

II.

Lovprisning för frälsningen, 1:3-9
Profeterna och frälsningen, 1 :10-12
Den dyrbara frälsningen, 1 :13-25
Tillväxt i frälsningen, 2:1-10

De kristnas vandel, 2:11-5:11
1. I en hednisk miljö, 2:11-12
2. Gentemot överheten, 2 :13-17
3. Gentemot överordnade, 2 :18-25
4. I hemmet, 3:1-7
5. I lidande och förföljelse, 3:8-4:19
6. I församlingen, 5:1-11

Avslutning, 5:12-14

skor från bl.a. Kappadocien, Pontus
och Asien, både judar och anhängare
av judarnas tro, Apg.2:9-11, och det är
mycket möjligt, att flera av dem blivit
omvända efter att ha hört Petrus'
pingst predikan och sedan tagit evangelium med sig till sina hemtrakter och
bildat kristna församlingar där. Dessa
judekristna församlingar har antagligen
fått besök av Petrus, när man efter
förskingringen från Jerusalem år 44,
Apg.12 :17, började missionera utanför
Palestinas gränser, jfr I.Kor.9:5.
Några drag i själva brevet kan också
tyda på att adressaterna var judekristna, bl.a. att aposteln förutsätter
en ingående kännedom om Gamla
Testamentet hos sina läsare. Vi vet
emellertid inte om Petrus drev
missionsverksamhet i dessa provinser,
och därtill kommer, att flera ställen i
brevet tydligt riktar sig till hednakristna: de hade förut varit okunniga,
1 :14, de hade ärvt en fåfanglig vandel
från fäderna, 1:18, de var förut icke
ett Guds folk, 2:10, och före sin
omvändelse gjorde de hedningarnas
vilja och levde i hedniska laster, till
och med avgudadyrkan, 4:3. Att de
inledningsvis kallas »främlingaf», är
uppenbarligen ett uttryck för att de
som troende inte har sitt rätta
hemland i världen utan i himmelen, jfr
1 :17; 2 :11. Vidare heter det om dessa
»främlingaf», att de var »kringspridda»,
vilket icke betyder, att de var
diasporajudar utan att de bodde
spridda bland hedningarna i de
romerska provinserna_
Men hur kunde »judarnas apostel»
skriva till hednakristna i arbetsområden som ålåg »hedningarnas
apostel»? Härtill kan väl sägas, att
ovannämnda arbetsfördelning inte
skulle uppfattas alltför bokstavligt.
Paulus gick ju alltid först till judarnas
synagoga, när han kom till en ny plats,
och för Petrus, den förste som
förkunnade evangelium för hedningar,
Apg.l O, var det säkert naturligt att
göra så även nu, när han av Herren
leddes därtill. Dessutom föreligger
också den möjligheten, att Paulus vid
denna tid var förhindrad att skriva
brev.
Bakgrunden til I,Petrusbrevet är de
kristnas trångmål och lidanden för
Kristi skull (orden »lida» och »lidande»
förekommer inte mindre än 16 gånger,
bl.a. 3:14,17; 4:13,15,16,19)_ Deras

Petrus' första brev
Inledningen anger, att brevets för·
fattare är »Petrus, Jesu Kristi apostel»
och adressaterna »de utvalda främ1ingar som bo kringspridda i Pontus,
Galatien, Kappadocien, provinsen
Asien och Bitynieru>, 1:1. Detta brev
har alltså sänts till kristna i de
romerska provinserna i nordvästra
Mindre Asien. Man har sedan gammalt
fnnnit det något egendomligt, att
Petrus vände sig till de kristna i dessa
trakter, som man vanligen har betraktat som paulinskt verksamhetsområde. Under apostlamötet i Jerusalem skedde en arbetsfördelning, Petrus
skulle gå till de omskurna Gudarna)
och Paulus till hedningarna, Gal.
2:6-10.
Många bibeltolkare har därför
antagit, att detta brev är skrivet till
judekristna, som hade vunnits för
evangelium, innan Paulus började sin
mission i Mindre Asien. På första
pingstdagen fanns i Jerusalem männi63

motståndare föraktade och hånade
dem och förtalade dem som illgärningsmän. Däremot talas det inte ännu
om regelrätt kristenförföljelse från
myndigheternas sida. Dessa sägs vara
sända av Herren att straffa dem som
gör vad ont är och för att prisa dem
som gör vad gott är, och ännu synes de
kristna stå under deras beskydd, jfr
2: 13-1 7. I denna situation känner sig
aposteln manad att sända ett uppmuntrande brev, fyllt av hoppets klara
toner om den kommande härligheten,
men samtidigt förmana till en rätt
kristen vandel i ödmjukhet och
tålamod. »Hopp», »härlighet», »ödmjukhet» och »tålamod» står bredvid
»lidande» och »lida» som nyckelord i
detta brev.
Brevets grundton anslås från början.
Läsarna tilltalas som utvalda enligt
Guds försyn, i helgelse i Anden, till
lydnad och till bestänkelse med Jesu
Kristi blod. Mot denna bakgrund
tillönskas de nåd och frid i rikt mått.
Därefter följer en lovprisning till Gud
för pånyttfödelse till ett levande hopp
genom Jesu Kristi uppståndelse från de
döda och för det ovanskliga arv som är
förvarat i himmelen. En liten tid lider
de kristna nu bedrövelse under
allahanda prövningar, men när de når
slutmålet för sin tro, sina själars
frälsning, skall de få fröjda sig över
honom med outsäglig och härlig glädje.
Det var denna frälsning som
profeterna hade sett fram emot och
som änglarna änskat få skåda in i, och
som nu i all sin storhet verkat
förpliktande på brevets mottagare.
Såsom Jesus är helig, han som har
kallat dem, så skall de nu också vara
heliga i all sin vandel. De har blivit
dyrt köpta, med Kristi dyra blod, och
därför gäller det för dem att rena sina
själar i lydnad för sanningen och älska
varandra av hjärtat med uthållig
kärlek. De skall söka näring för sitt
andliga liv i Guds ord och tänka på att
de är ett utvalt släkte, ett konungsligt
prästerskap, ett heligt folk, som skall
förkunna. Guds härliga gärningar. De
skall taga sig till vara för köttsliga
begärelser och föra en god vandel
bland hedningarna.
De världsliga myndigheterna skall
de troende underordna sig för Herrens
skull, vare sig det är konungen (dvs.
kejsaren i Rom) eller de av honom
tillsatta landshövdingarna. De som har

jordiska herrar skall underordna sig
dessa, också de obilliga (orättvisa).
Den som tåligt uthärdar lidande, när
han gör det goda, finner nåd inför
Gud. Här är Kristus det stora
föredömet, han som tåligt utstod sitt
lidande och som bar våra synder upp
på korsets trä, »för att vi skulle dö bort
ifrån synderna och leva för rättfärdig·
heten».
Kvinnorna skall underordna sig sina
män, så att även de män som icke
hörsammar ordet, kan vinnas utan ord
genom sina troende hustrurs rena
vandel i gudsfruktan. Kvinnornas
prydnad skall icke vara den utvärtes,
utan »hjärtats fördolda människa».
Männen skall på ett förståndigt sätt
leva tillsammans med sina hustrur och
bevisa dem all ära. - Gentemot sina
motståndare skall de troende icke
vedergälla ont med ont, utan tvärtom
välsigna. I stället för att hysa fruktan
för sina fiender, skall de hålla Kristus
helig i sina hjärtan och alltid vara redo
att avge skäl för sitt kristna hopp.
Även här hänvisar Petrus till Jesu
föredöme, han som en gång led döden
för synder, rättflirdig för orättfardiga,
för att han skulle föra oss till Gud.
Också för de andar, som hölls i
fangelse, predikade han efter sin
uppståndelse, dessa som var ohörsamma på Noas tid, medan Noa själv
och de som var med honom i arken
blev frälsta genom vatten. Efter denna
förebild blir också de kristna frälsta
genom vatten, genom dopet. Kristus,
som for ned till andarna i dödsriket,
har nu farit upp till himmelen och
sitter vid Guds högra sida.
När Kristus under sitt jordeliv led
till köttet, skall hans troende väpna sig
med samma sinne, ty den som har lidit
till kö ttet har in te längre någo t att
skaffa med synd. Änden på allting är
nu nära, och det gäller för de troende
att vara nyktra och besinningsfulla och
framför allt uthålliga i kärlek till
varandra och tjäna varandra med den
nådegåva var och en har undfått. Det
får icke ske, att någon får lida för
notoriska synder, men den som får lida
som kristen skall prisa Gud för detta
namn. När domen begynner med Guds
husfolk, hur skall det då icke bli för
dem som icke vill tro evangelium?
Därför skall de troende, som får lida
efter Guds vilja, överlämna sina själar
åt honom, i det att de gör vad gott är.
Slutligen förmanar aposteln församlingens äldste att av villigt )ljärta vaka
över den Guds hjord, som är överlämnad åt dem_ När Överherden
uppenbaras, skall de få härlighetens
oförvissneliga segerkrans. De yngre
skall underordna sig de äldre, och alla
skall ikläda sig ödmjukheten i sitt
umgänge med varandra. De skall stå sin
vedersakare, djävulen, emot, fasta i
tron. Gud, som har kallat dem, skall
också bevara dem. Brevet avslutas med
hälsningar och önskan om frid.
Var och när skrevs detta brev? En
antydan härom kan vi finna i 5:13:
»Församlingen i Babylon, utvald likasom e der församling, hälsar eder. Så
gör ock min son MarkuS»_ Här är
avfattningsorten angiven, men frågan
är, hur detta skall uppfattas. Några
bibeltolkare antar, att ordet skall

väntat, att Petrus använt sig av G. T.s
hebreiska utgåva.
Härtill kan för det första sägas, att
Petrus kunde ha tillägnat sig åtskilligt
av det grekiska språket på de 30 år,
som förflutit, sedan han uppgav sitt
fiskaryrke (det ord som i Apg.4: 13
återgetts med »olärd», agrammatos, betyder för övrigt endast, att Petrus och
Johannes inte hade genomgått den
utbildning, varigenom en person blev
auktoriserad »skriftlärd», grammateus).
Utsagan om Markus som tolk kan
tolkas annorlunda. Att citaten har
hämtats från Septuaginta sammanhänger förmodligen med att brevet, i
alla fall i första hand, skrevs till
hednakristna, vilkas bibel var just G. T.
i Septuagintas överSättning. Man kan
därtill hänvisa till 5:12, där det heter:
»Genom Silvanus, eder trogne broder
_.. har jag nu i korthet skrivit dettm).
Detta synes tyda på att Silvanus inte
bara förde pennan i brevet utan att
han var medförfattare och därmed kan
ha satt sin prägel på både språk och
stil, även om tankeinnehållet var
Petrus' . Silvan us är enligt a11m än
uppfattning densamme som Silas. Han
var romersk medborgare, Apg.16:37,
och möjligen också h~ilenistisk jude.
(Det var kanske därför han sändes till
de grekisktalande församlingarna i
Antiokia, Syrien och Silicien med
apostlarnötets skrivelse, Apg.IS :27 ff.)
Silas var Paulus' följeslagare på flera av
hans resor och medavsändare till hans
två brev till Tessalonika.
De historiska invändningarna går
först och främst ut på att brevet skall
bära bud om kristenförföljelse och att
en sådan för Mindre Asiens vidkommande inträffade tidigast under kejsar
Domitianus (81-96), dvs. flera år efter
Petrus' död. Vidare finner man det
osannolikt, att Petrus skrev till
församlingar i Mindre Asien. Det
föreligger ju inga bevis för att han
verkade i dessa trakter, som dessutom
var Paulus' verksamhetsområde. Slutligen fmner man det vara onaturligt,
att en apostel kallar sig »en av de
äldste», 5:1.
Som tidigare nämnt, var det
knappast någon reguljär kristenförföljelse från myndigheternas sida vid
tiden för Petrus' första brev, och det
fmns intet i brevet som klart visar
detta_ En annan sak är, att 4:12-19 kan
vara något aven profetia om en
kommande kristenförföljelse även mot
de kristna i Mindre Asien (liksom i
Rom under Neros tid). Petrus kan
mycket väl genom detta brev ha vänt
sig till församlingarna i Mindre Asien.
Termen »en av de äldste» kan vara ett
uttryck för solidaritet med de äldste,
som han vänder sig till i 5:1 ff.
De dogmatiska invändningarna rör
sig först och främst om ett förment
beroende av Paulus' brev, särskilt
Romarbrevet och Efesierbrevet, vilket
i sin tur kan tyda på att brevet är
skrivet aven av Paulus' lärjungar. Det
går ej heller att förneka, att det finns
anknytningspunkter mellan Petrus'
första brev och de nämnda breven, de
har delvis samma citat från G.T. Petrus
var ju inte i första hand en tankens
man utan en handlingens, och det kan
inte anses uteslutet, att han fått

förstås bokstavligt och att det syftar
på Babylon i Mesopotamien_ Här hade
många judar stannat kvar efter fångenskapstiden, och det är inte omöjligt,
att det nu fanns en kristen församling
här och att Petrus till och med
missionerade i dessa trakter. Men
härom vittnar varken N.T. eller andra
källor.
Några bibeltolkare antar, att det i
5:13 talas om Babylon i Egypten, som
låg ungefar där nuvarande Kairo ligger.
Men efter någon mission av Petrus i
Egypten eller någon kristen verksamhet i detta Babylon finns det inga spår
i historien. De flesta utläggare uppfattar därför Babylon bildligt om
världshuvudstaden Rom, jfr Upp.14:8;
16:9. Denna stad intog gentemot det
nytestamentliga gudsfolket en inställning, som motsvarar den som Babel
intog gentemot det gammaltestamentliga.
Vi har också kyrkofadernas utsagor
om att Petrus mot slutet av sin levnad
förkunnade evangelium i Rom samt att
Markus nedtecknade hans förkunnelse
i sitt evangelium Gfr inledningen till
evangelium enligt Markus). Markus var
alltså hos Petrus, när detta brev skrevs.
Då Petrus led martyrdöden under
kejsar Nero någon gång under åren
64-67, är det mest sannolikt, att brevet
skrivits strax före denna tidpunkt.
Petrus' första brev är starkt omvittnat av den fornkyrkliga traditionen. Redan Polykarpus (som blev
kristen antagligen år 69) hade kännedom om det, likaså Papias. Somliga har
menat sig finna en återklang därav i
I.Clemensbrevet (år 96) samt i skrifter
av Ignatius, i Hermas' Herden och i
Barnabasbrevet. På Irenaeus' tid (ca
130-200) citerades det ofta som ett
brev av aposteln Petrus, hos Tertullianus och Clemens av Alexandria
återfmns exempel på detsamma, likaså
hos Theomus av Antiokia. Från det
andra århundradets senare hälft var
brevet allmänt känt i Qstkyrkan. På
Eusebius' tid (ca 260-340) rådde
varken i öster eller väster någon
oenighet om dess äkthet. (Brevet fattas
visserligen i Muratoris kanon, men
detta kan bero på att denna är
fragmentarisk.)
Likväl har bibeltolkare i nyare tid
rest invändningar mot Petrus' författarskap. Somliga hävdar i stället, att
brevet är skrivet under pseudonym
(täcknamn), andra att det är författat
aven anonym författare och att
inledning och avslutning är senare
tillägg. Invändningarna mot brevets
autenticitet sker av språkligt-stilistiska,
historiska och dogmatiska orsaker.
Den grekiska, som Petrus' första
brev är avfattad på, anses till och med
bättre än den i Paulus' brev, och man
håller det för osannolikt, att en olärd
fiskare från Galileen Gfr Apg.4:13)
kunnat prestera något sådant, även om
han förstod grekiska och kanske även
kunde använda språket till vardags.
Enligt traditionen måste han också ha
Markus med som tolk, när han
förkunnade evangelium i Rom. Därtill
kommer, att alla citat har tagits från
den grekiska översättningen av G.T.
(Septuaginta), medan man skulle ha
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impulser från den store hednaapostelns
skrifter. Emellertid råder också stora
olikheter mellan de paulinska breven
och Petrus' brev. Sålunda kan vi i
Petrus' första brev inte finna någon
utformning av den paulinska läran,
varken om rättfardiggörelsen, lagen,
den andre Adam eller köttet. Å andra
sidan fmns tanken på Jesu predikan
för andarna i dödsriket, 3:19 f., icke
uttalad i de paulinska breven.
För övrigt kan nämnas, att Petrus'
första brev har beröringspunkter även
med Jakobs brev och Hebreerbrevet,
vilket inte heller talar till förmån för
teorien om att brevet har författats av
en Paulus-lärjunge.
Utom eller jämte de bibeltolkare,
som förnekar brevets äkthet, fmns det
också sådana som betvivlar dess enhet.
Brevet sägs bestå av två delar med
doxologien i 4:11 som gräns. Den
första delen påstås vara en predikan
för nydöpta, den andra en predikan av
mer allmän karaktär: Dopet omtalas
dock endast i förbigående, 3:21,
medan det talas mer direkt om
pånyttfödelse genom ordet, utan
någon förbindelse med vattnet, 1:23.
Doxologien i 4: II kan vara ett
spontant utbrott. En do~logi inne i
ett brev är ej heller något särdrag, det
fruner vi flera exempel på hos Paulus,
Gal.I:S; Rom.ll:36; Ef.3:21. Däremot
kan det sägas, att brevet i sin helhet
har åtskilligt av predikoformen, vilket
förmodligen delvis beror på att det är
en rundskrivelse till en rad olika
församlingar. De många ideassociationerna påminner starkt om Petrus'
läggning, som vi känner den från
evangelierna.
Petrus' första brev har många citat
från G.T. och även en rad exempel
därifrån_ Till Petrus' tal i Apostlagärningarna kan vi finna flera paralleller,
likaså synes vissa delar i brevet
återspegla vissa drag i Petrus' liv, som
de är skildrade i evangelierna.
Den värme, som brevet utstrålar,
och den hoppets ljusa ton, som klingar
genom denna skrift, har varit till stor
tröst för Guds folk genom kyrkans
historia, inte minst i tider av nöd och
trångmål.
Se för övrigt: Petrus (ordboksavdl
Petrus' andra brev
Brevets inledning anger, att dess
avsändare är »Simon Petrus, Jesu Kristi
tjänare och apostel». Brevet har ingen
konkret adress, men det är ställt till
dem som »genom vår Guds och
Frälsarens, Jesu Kristi, rättfardighet
hava fått sig beskärd ep lika dyrbar tro
som vi», 1:1.
Medan Petrus' första brev talar om
den fara som möter den kristna
församlingen utifrån, skildrar det
andra brevet farorna inifrån, särskilt i
form av falska läror. Brevet böljar med
en hälsningsönskan om nåd och frid i
rikt mått från Gud och vår Herre Jesus
Kristus_ Eftersom dess läsare av Gud
har fått allt som leder till liv och
gudsfruktan, förmanas de att göra sin
kallelse och utkorelse fast och vinnlägga sig om ett liv i gudsfruktan och
kärlek. Apostelns önskan är att
inpränta detta, så att de även efter

hans bortgång skall kunna erinra sig
detta. När han i!iälv och de andra
apostlarna förkunnade evangeliet om
Jesus, om hans makt och om hans
tillkommelse, skedde det på grund av
deras nära gemenskap med honom. De
hade varit ögonvittnen till hans
storhet. Därför gör läsarna väl i att
akta på det profetiska ordet.
Att hälla fast vid det profetiska
ordet är desto nödvändigare, eftersom
falska lärare skall komma i försam·
lingarna. På smygvägar skall de införa
villoläror som leder till fördärv, i det
att de till och med förnekar den Herre
som har köpt dem. I sin girighet skall
de utnyttja de troende och bereda sig
själva vinning, och många skall låta
förleda sig. Men Gud som inte skonade
de änglar, som syndade, och som ej
heller skonade den forntida världen på
Noas tid, eller Sodoms och Gomorras
invånare på Lots dagar, han skall
drabba dessa villolärare med sin dom.
De smädar andevärldens härlige och
har sin lust i kräsligt leverne. De lovar
andra frihet, fastän de själva är
förgängelsens trälar. Det hade varit
bättre för dem att inte ha lärt känna
rättfärdighetens väg än att kärma den
och så vända tillbaka, bort ifrån det
heliga bud som har blivit dem
meddelat.
Bespottarna blygs inte heller för att
tala bespottande ord om de troendes
väntan på Jesu tillkommelse: »Huru går
det med löftet om hans tillkommelse?
Från den dag, då våra fäder av·
somnade, har ju allt förblivit sig likt,
ända ifrån världens begynnelse». Men
de som vill påstå detta är blinda för att
världen en gång gick under i vatten och
att den som nu är, har blivit sparad åt
eld. Att Herren dröjer med sin
tillkommelse, är ett uttryck för hans
långmodighet. Han vill inte att någon
enda skall gå förlorad utan att alla
skall omvända sig.
Men när Herrens dag är inne,
kommer den såsom en tjuv. Därför
skall de troende vara redo, se till att de
är rena och otadliga, ja, till och med
påskynda hans dags tillkommelse. Det
gamla världsalltet, som går mot sin
upplösning, skall enligt Herrens löfte
ersättas av nya himlar och en ny jord,
där rättfärdighet bor. Det gäller därför
att, i likhet med vad aposteln Paulus
har skrivit, komma ihåg att långmodig·
het (tålamod) tjänar till frälsning. De

troende skall taga sig till vara för att
bli indragna i de gudlösas förvillelse
och därmed förlora sitt fäste. I stället
skall de växa till i nåd och kunskap om
vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus.
Petrus' andra brev är svagt omvitt·
nat i den äldsta kyrkliga traditionen.
Det finns inte med i Muratoris kanon
(vilket emellertid kan bero på att
denna är fragmentarisk). Ej heller kan
man påvisa direkta citat från brevet
med angivande av källa hos de s.k.
apostoliska fäderna (skrifter från l.
och början av 2. århundradet som
åtnjöt stort anseende i kyrkan). Vissa
anspelningar på brevet fmns dock i
flera av dem, bl.a. l. och 2.Clemensbreven, Polykarpus' brev, Hermas'
Herden och Didache (De tolv apostlarnas lära). Likaså fmns allusioner i
skrifter av bl.a. Justinus Martyren (ca
100-165), Iremeus (ca 130-200) och
Clemens av Alexandria (ca 150-213).
Den förste, som omtalar Petrus'
andra brev som helig skrift, är Origenes
(ca 185-254), vilken citerar det minst
sex gånger. Han ger uttryck för att det
råder tvivel om dess autenticitet,
varför han placerar det bland de
skrifter, som han kallar »omstriddID)
(amphiballomena), till vilka också hör
Hebrtlerbrevet samt Jakobs och Judas'
brev. Origenes menar med »omstriddID)
sådana skrifter, som är erkända i alla
församlingarna men som satts under
debatt av vissa enskilda personer. Själv
anser han, att 2.Petrusbrevet är äkta.
Detsamma gör män som Basilius av
Cesarea, Epifanius, Rufmus och
Augustinus (samtliga från 4. århundradet), likaså Hieronymus (ca 348420),
som tog det med i Vulgata. Eusebius
(ca 260·340) placerar det i sin
kyrkohistoria Gämte Jakobs och
Judas' brev samt 2. och 3. Joharmesbreven) bland de »motsagda» skrifterna (antilegomena) men gör samtidigt
klart, att de flesta på hans tid
betraktade dessa skrifter som äkta.
2.Petrusbrevet blev slutgiltigt upptaget
i kanon på kyrkomötet i Kartago år
397. Efter denna tid förekom ingen
diskussion om dess äkthet fram till
reformationstiden. Luther erkände
det, Erasmus förkastade det, Calvin
ställde sig tvivlande.
I nyare tid har många forskare varit
benägna att anse Petrus' andra brev
som oäkta - emedan det är så svagt

omvittnat i kyrkans första tid och på
grund av inre kriterier. Man hänvisar
särskilt till brevets nära släktskap med
Judas' brev, förhållandet till Petrus'
första brev, förmenta anakronismer
och omtalandet av Paulus' brev.
Beträffande den första av dessa
invändningar, kan det inte förnekas att
det råder stor likhet mellan Judas' brev
och kap.2 i Petrus' andra brev. Nu
hävdas, att det senare brevet har lånat
material från det förstnämnda samt att
Judas' brev skrevs efter Petrus' död.
Alltså kan författaren av 2.Petrusbrevet inte vara aposteln Petrus.
Frågan om det inbördes förhållandet mellan de två breven kan dock
knappast sägas vara defmitivt avgjord.
Somliga antar, att båda breven har öst
ur en gemensam källa. Andra antyder,
att 2.Pet.2 är ett senare tillägg, vilket
emellertid strider mot brevets karaktär
av litterär och stilistisk enhet. Märkas
bör att - medan Petrus' brev talar om
villolärorna som i huvudsak något
kommande, 2:1-3; 3:34 - Judas' brev
skildrar dem som faktiska, vilket kan
tyda på att det senare brevet är det
yngsta. Man kan för övrigt inte med
säkerhet fastslå, att Judas' brev skrevs
efter Petrus' död.
Många exegeter menar också, att
Petrus' andra brev har lånat stoff från
Petrusapokalypsen, som tillhör 2. århundradet. Emellertid kan man med
lika stor sannolikhet hävda att apokalypsen har lånat från Petrus' brev.
En jämförelse mellan de båda
Petrusbreven visar stor skillnad i språk
och stil, och kritikerna drar därav
slutsatsen, att breven inte kan ha
samme författare. I likhet med
Hieronymus kan man emellertid inte
anse det för osarmolikt, att Petrus
använde två olika sekreterare Gfr
l.Pet.5:12) eller att han själv skrev det
andra brevet. Språkligt utmärks det
första brevet aven bättre grekiska än
det andra.
Trots stora olikheter ligger dock
Petrus' andra brev närmare det första
än någon annan nytestamentlig skrift.
Ord och uttryck, som sällan förekommer i de övriga skrifterna, är
gemensamma för de två breven.
Sålunda förekommer t.ex. grek. arete i
I.Pet.2:9 och 2.Pet.I:5 (övers. »dygID»),
samt i 2.Pet.I:3 (övers. »Underkraft»),
men för övrigt endast i Fil.4:8 (övers.
»dygw»). Man fmner också i Petrus'
andra brev ord, som annars nästan
uteslutande fmns i Petrus' tal i
Apostlagärningarna.
Som argument mot äktheten av
Petrus' andra brev har man vidare
pekat på den stora skillnaden i innehåll
mellan de två breven. Medan det första
talar om hoppet, talar det andra om
kunskapen, och medan det första
behandlar lidande på grund av yttre
trångmål, berör det andra farorna
inifrån. Det bör emellertid vara tillåtet
att tänka sig, att en författare kan
behandla olika ämnen efter föreliggande behov. Dessutom har breven också
gemensamma änmen, t.ex. omtalandet
av ändens tid (l.Pet.1 :5; 4:7; 2.Pet.
3:10), profetian (I.Pet.1 :10-12; 2.Pet.
1 :19 ff.; 3:2), floden (I.Pet.3:20;
2.Pet.2:5; 3 :6) och kristen frihet
(l.Pet.2:16; 2.Pet.2:19).

PETRUS' ANDRA BREV
I.

Inledning, 1 :1-2
Gudskunskapens fördel, 1 :3-21
1. Fruktbar kunskap, v.3-11
2. Apostoliskt självvittnesbörd, v.12-18
3. Oet profetiska ordets betydelse, v.19-21

II.

Villolärans faror, kap.2
1. Falska profeter, v.I-3
2. Guds dom över villolärarna, v.4-lOa
3. Villolärarnas väsen och vandel, v.lOb-22

III.

Herrens tillkommelse, kap.3
1. Bespottarnas förnekelse, v.I-7
2. Herrens långmodighet, v.8-13
3. Apostelns förmaning, v.14-18
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Man hävdar, att talet om delaktighet av gudomlig natur, 2.Pet.I:4, och
flykten från förgängelsen i världen,
1:4, samt poängterandet av kunskap,
1:3,8, och (ramhällandet av ögonvittnen, 1 :16, visar att brevet har en
stark hellenistisk prägel, och att det
därför bör dateras till 2. århundradet.
Paralleller fmns emellertid hos Josefus
och Filon, som båda levde vid tiden
omkring Jesu födelse.
Man har pekat på det onaturliga i
uttrycket »edra apostlan), 3:2, om
författaren är aposteln Petrus. Detta
ord kan dock stå i motsats till
villolärarna, och aposteln kan ha
inkluderat sig i!iälv i detta uttryck.
Vidare hävdas, att kombinationen
profeter-apostlar, 3 :2, tillhör 2. århundradet. Vi återfmner emellertid
samma kombination i Ef.2:20.
Uttrycket »då våra flider avsomnade», 3 :4, hävdas tillhöra en tid efter
Petrus, emedan man räknar med att
det avser de kristna fliderna och att
detta förutsätter en längre tidrymd.
Härtill kan dock invändas, att flera
troende hade dött redan på Petrus' tid
Gfr I.Tess.4:13 ff.), och för övrigt gör
kontexten det troligt, att här avses de
gammaltestamentliga fliderna, jfr fortsättningen om att allt har förblivit sig
likt ända ifrån världens begynnelse Gfr
även Hebr.I:I; Rom.9:5).
I samband härmed hävdas att hela
avsnittet om Herrens tillkommelse,
parusi, 2.Pet.3:1-13, tillhör en senare
tid, eftersom parusiförväntningarna
började att försvagas först mot slutet
av l. århundradet. Detta avsnitt behöver emellertid inte ge uttryck för en
försvagad parusiförväntan bland de
troende. Det var bespottarna som
ställde frågan: Hur går det med löftet
om hans tillkommelse? Inför deras
försök att skapa förvirring hävdar
brevets författare, att Herrens långmodighet kan göra, att han dröjer med
sin ankomst, eftersom han har ett
armat perspektiv än vi: »en dag är för
Herren såsom tusen år, och tusen år
såsom en dag».
Talet om världsalltets förintelse
genom eld, 3:7,10, påstås också tyda
på en senare avfattningstid. De tankar
som gjorde sig gällande i denna fråga i
2. århundradet Gfr utsagan i Barnabas·
brevet och i Justinus Martyrens
skrifter), kan emellertid vara inspirerade av Petrus' andra brev.
Hänvisningen till Paulus' brev,
3:15-16, tillhör avgjort 2. århundradet,
hävdar man, emedan samlingen av de
paulinska breven förelåg först då.
Uttrycket »i alla sina brev» kan dock
tyda på alla de brev som var kända av
Petrus. Omtalandet av Paulus som »vår
älskade broder» synes också tyda på
Petrus som författaren. Ett vittnesbörd
om Petrus' författarskap ger för övrigt
brevet självt på det mest eftertryckliga
sätt. Författaren inte bara presenterar
sig som aposteln Petrus, utan hänvisar
också till händelser i apostelns liv. Han
påminner om Jesu förutsägelse av sin
död, 1:14 Gfr Joh.21:18,19), och
förklarar, att han var ögonvittne till
Jesu storhet, i det att han var med på
»det heliga berget», 1:16-19.
Men just detta författarens själv·
vittnesbörd bevisar, att brevet är

oäkta, hävdar kritikerna. Brevet är i
själva verket en pseudepigrafisk skrift,
säger man, och ovannämnda drag har
tagits med av den okände författaren
för att styrka dess auktoritet. Mycket
talar dock emot denna hypotes.
Brevets läromässiga innehåll och dess
karakteristik av de falska lärarna
stämmer inte in på förhållandena
under det andra århundradet. Brevet
har ingen oortodox tendens och
hänvisar inte till 2. århundradets brännande problem, t.ex. kiliasm, gnosticism och kyrkligt ledarskap. Ej heller
återfmns hjältedyrkan, som var typisk
för den pseudepigrafiska litteraturen.
Därtill bör man fästa stor vikt vid att
kyrkan - samtidigt som den erkände
Petrus' andra brev som kanoniskt uteslöt Barnabas- och Clemensbreven,
som länge hade lästs i många
församlingar som helig skrift. Den
övriga litteratur, som var knuten till
Petrus' nanm (petrusevangeliet, Petrusapokalypsen och Petrus' predikan)
blev samtidigt underkända. Dessa tre
skrifters existens var kanske huvudorsaken till att det gick så lång tid,
innan Petrus' andra brev erkändes som
kanoniskt.
Brevets adressater kan inte bestämmas med säkerhet. De var antagligen hednakristna, jfr 1:1,4, och stod
författaren nära, 1:12,13; 3:1. Om
uttrycket »det andra brevet, som jag
skriver till eder», 3:1, avser Petrus'
första brev, var läsarna alltså desamma
i båda breven, men knappast armars.
De flesta bibeltolkare som hävdar
Petrus' författarskap, antar att brevet
skrevs inte lång tid före Petrus' död,
dvs. någon gång under åren 60-67. Man
antar vidare, att det skrevs i Rom, där
Petrus uppehdl sig de sista åren av sitt
liv.
Vi har all orsak att vara tacksamma
för att också Petrus' andra brev kom
med i N.T.s kanon. Det ger oss en
kristen kunskap, som vi inte fmner i
någon annan nytestamentlig skrift.
Se även: Petrus (ordboksavd.).
Joharmes' första brev
Liksom Hebreerbrevet har 1.Joharmesbrevet ingen vanlig inledning med
angivande av avsändare och adressat.
Likväl saknar vi inte hållpunkter
beträffande vem som skrivit brevet.
Författaren uppger sig nämligen vara
ögonvittne. Han har stått Jesus så nära,
att han måste ha varit en av hans
apostlar, l :1-3. Vid en jämförelse med
det fjärde evangeliet fmner vi en
släktskap som tydligt bär bud om att
båda är skrivna av samme man,
aposteln Johannes (jfr t.ex. 1.Joh.
1:1 f. med Joh.l :1,14, l.Joh.2:8 med
Joh.13:34, 1.1oh.3:8 med Joh.8:44,
1.1oh.3:16 med Joh.15:13, 1.1oh.5:6
med Joh.19:34).
Brevet kan nästan sägas vara en
fortsättning av evangeliet. Medan det i
Joh.20:31 heter: »Men dessa (tecken)
hava blivit uppskrivna, för att I skolen
tro, att Jesus är Messias, Guds Son,
och för att I genom tron skolen hava
liv i hans namn», heter det i
1.1oh.5: 13: »Detta har jag skrivit till
eder, för att I skolen veta, att I haven
evigt liv, I som tron på Guds Sons
namn». Båda skrifterna omtalar Kristus

som Ordet (Iogos), båda använder
begrepp som ljus, liv (evigt liv) och
kärlek, båda utmärker sig genom
hebreiska antitetiska parallellismer och
använder uttryck som »begå synd»,
»göra sanning», »förbliva» (i Kristus, i
ordet), »sanningens Ande». Vi finner
också i båda skrifterna antiteser som
ljus och mörker, sanning och lögn,
kärlek och hat, Gud och världen, Guds
barn och djävulens barn. Både i
evangeliet och i brevet talas om
inkarnationen, den nya födelsen och
Satans detronisering.
Johannes' första brev har också
erkänts som johanneiskt och kanoniskt
aven nästan enstämmig tradition. Den
första klara hänvisningen till brevet
fmns hos Polykarpus. Vissa uttryck
hos Justinus Martyren, Clemens av
Rom, i Barnabasbrevet och i Hermas'
Herden synes också tyda på kännedom
om brevet. Irenams citerar det som
skrivet av Herrens lärjunge Joharmes,
författaren till det fjärde evangeliet.
Clemens av Alexandria och Tertullianus citerar det likaledes som ett brev
av Johannes. Muratoris kanon har
uppenbarligen citerat brevet som
auktoritativt. Origenes citerar det ofta
och refererar till det som johanneisk
skrift. Hans elev Dionysius ansåg det
vara skrivet av fjärde evangeliets
författare. Eusebius hävdar, att man
aldrig hyst tvivel om brevets autenticitet och att det i fornkyrkan inte
framkommit någon teori om någon
arman författare till brevet.
Av brevet självt framgår, att det är
skrivet aven man med auktoritet. Han
skriver i kategoriska, nästan dogmatiska termer. Han fördömer villfarelsen
kompromisslöst och framställer sanningen som odiskutabel. Hans ständiga
tilltalande av läsarna som »mina barm>
(grek. teknia, ego småbam) och »mina
älskade» vittnar indirekt om hans

auktoritet. Tilltalet låter oss också
förstå, att han var en gammal man,
som kunde använda sig av denna
familjära ton utan att bli missförstådd.
Brevet kan ge intryck av att
närmast vara en homilia eller en
traktat, men det vänder sig dock till en
bestämd läsekrets, jfr 2:12-14, och får
anses som en rundskrivelse till flera
församlingar. Dessa fanns antagligen i
Mindre Asien, särskilt i Efesus med
omnejd, där Johannes enligt traditionen verkade efter Paulus' död.
Orsaken till denna rundskrivelse är
en villolära, som förnekade, att Jesus
var Kristus (2:22; 5:1), Guds Son
(4:15; 5:5), kommen i köttet (4:2).
Denna villolära var uppenbarligen en
form av gnosticism. Typiskt för denna
tankeströmning var, att den satte en
skarp gräns mellan ande och materia,
man kunde t.ex. inte tänka sig en
verklig förening mellan det gudomliga
och det mänskliga, eller att gudomen
kunde lida och dö. De gnostiker, som
verkade i kristna kretsar, förnekade
därför inkarnationen. Jesus från Nasaret var endast en människa. Den
himmelske Kristus hade kommit över
honom i dopet (jfr »vattnet», 5 :6) men
lämnade honom före lidandet och
döden (jfr »blodet», 5 :6). Följden
härav var en förnekelse av Jesu
ställföreträdande soning och av försoningen. Dessa villolärare synes därtill
ha levat i en falsk frihet, 1:6,8,10;
3 :4-8. De har icke ansett det nödvändigt att hålla Guds bud, 2:3,4,6, och
har föraktat de vanliga församlingsmedlemmarna som mindervärdiga
kristna, 2:9-11; 3:10-18; 4:11-21.
Läsarna var alltså utsatta för både
en religiös och en moralisk förförelse,
2:26; 3:7, som därför måste bekämpas
strängt. Mot denna villolära sätter
J oharmes hela sin apostoliska auktoritet, när han i korta, myndiga teser

JOHANNES' FÖRSTA BREV
I.

Inledning, 1:1-4
Gemenskap med Gud och hans folk, 1:5-10
1. Vandring i mörkret, v.5-6
2. Vandring i ljuset, v.7-10

II.

Kristus och Antikrist, kap.2
1.
2.
3.
4.

Jesus Kristus vår förespråkare, v.I-2
Kristus vår förebild, v.3-14
Världen och dess begär, v.15-17
Antikrist och hans förnekelse av Fadern
och Sonen, v.IS-23
5. Att förbli i Gud och hans ord, v.24-29

III.

Guds barn och djävulens barn,kap.3
1. Barnaskapets härlighet, v.1-3
2. Djävulens barn lever i synd, v.4-10
3. Guds barn lever i kärlek, v.11-24

IV.

Sanningens Ande och villfarelsens ande,
4:1-6
1. Att pröva andarna, v.I
2. Andarnas kännetecken, v.2-6

V.

Guds kärlek och vår, 4:7-21
1. Guds kärlek, V. 7-10
2. Vår kärlek, v.11-21

VI.

Ett segrande liv, kap.5
1. Den seger som har övervunnit världen, v.I-5
2. Guds vittnesbörd om sin Son, v.6-13
3. Bön och förbön, v.14-21
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framställer det som är äkta kristen tro
och lära. Särskilt två huvudtankar
betonas: tron på Jesus som Guds Son
och kärleken till varandra, 3 :23. Dessa
tankar utvecklas inte i en rak linje,
utan i koncentriska cirklar som vidgas
alltmer.
Brevet börjar med att framhålla, att
Johannes och hans medapostlar (»vi»)
förkunnar vad de har sett och hört
under gemenskapen med den människovordne Kristus (»livets Ord»,
»livet»), och avsikten är, att läsarna
skall ha gemenskap med ordets
förkunnare på den grund, som lagts
genom gemenskapen med Fadern och
med hans Son, Jesus Kristus. Den som
får del i denna gemenskap, upplever
den fullkomliga glädjen.
Synd och gemenskap - mörker och
ljus - kan inte förenas. Gemenskap
med varandra får vi, om vi vandrar i
ljuset. Då skall också Jesu, Guds Sons,
blod rena oss från all synd. Att
förneka, att man har synd eller att
man har syndat, är att göra Gud till en
lögnare. Men om vi bekänner våra
synder, förlåter han oss våra synder
och renar oss från all orättfärdighet.
Även om det ges syndaförlåtelse,
måste läsarna vara inställda på att
undfly synden, men om någon syndar,
är Jesus Kristus vår förespråkare hos
Fadern, han som är försoningen för
hela världens synder. Ett kännetecken
på att man har lärt känna denne
Frälsare och Försonare, är att man
håller hans bud. Den som säger sig
förbliva i honom, är också pliktig att
själv vandra (leva) som Han vandrade.
Den som säger sig vara i ljuset men
hatar sin broder, är ännu i mörkret,
den som älskar sin broder, förblir i
ljuset. Brevets mottagare uppmanas att
icke älska denna syndiga värld och dess
väsen, eftersom världen förgår och dess
begärelse, men den som gör Guds vilja,
förblir evinnerligen.
Aposteln skildrar därefter villolärarna, som förebådar den yttersta
tiden och Antikrist. De har varit
medlemmar i den kristna församlingen
utan att tillhöra den i ande och
sanning. De har förnekat, att Jesus är
Kristus, och förnekar därmed både
Fadern och Sonen. De troende har
mottagit smörjelse från den Heligp- till
att skilja mellan sanning och lögn. Nu
gäller det för dem att förbli i Kristus,
för att de, när han uppenbaras, inte
skall nödgas gå bort ifrån honom med
skam.
Ett uttryck för Guds stora kärlek är
att de troende får kallas hans barn.
Och en gång skall de också bli lika
Guds Son, när de får se honom sådan
han är. Den som har detta hopp, lever i
daglig rening, liksom Gud är ren. Den
som förblir i Kristus, syndar icke, den
som syndar, har icke sett honom och
icke lärt känna honom. Den som gör
synd, han är av djävulen, men Jesus
uppenbarades för att göra om intet
djävulens gärningar. Förhållandet till
synden utgör skiljelinjen mellan Guds
barn och djävulens barn, och blir
därmed ett kännetecken på dem båda.
De troende vet att de har gått över
från döden till livet, ty de älskar
bröderna. Den som inte älskar, han
förblir i döden. Men kärleken till

Brevets orsak är, liksom Johannes'
första brev, villolärare som förnekade
inkarnationen. Men medan villoläran i
l.Joh. är verksam bland de troende,
frarnställs den i 2.J oh. närmast som
något som förestår. Nyckelordet i
detta brev är »sanning», väsentligen i
betydelsen: den kristna läran.
Efter inledningsord med välsignelseönskan uttalar aposteln sin glädje över
att flera av försarnlingens medlemmar
vandrar (lever) i sanningen, enligt det
bud som de har mottagit från Fadern.
Samtidigt uppmanas de att vandra i
kärlek till varandra och till Guds bud.
Däremot skall de taga sig till vara för
villolärare , som inte bekänner, att
Jesus är Kristus, kommen i köttet. Den
som inte aktar på detta, kan gå miste
om lönen och komma utanför Guds
gemenskap. Den som tar emot en
villolärare, blir medskyldig i' dennes
onda gärningar.
Aposteln har annars mycket att
skriva om, men han vill helst komma
personligen och tala muntligen med
läsarna, för att deras glädje skall bliva
fullkomlig. Brevet slutar med en
hälsning från »din utvalda systers
barm>, antagligen en annan kristen
församling.
Johannes' andra brev skrevs troligen
i Efesus och antagligen, liksom' det
första brevet, någon gång under åren
90-100.
Se även: Johannes 2 (ordboksavd.).

JOHANNES' ANDRA BREV
I.
Il.

Inledning, v.I-3
Vandring i sanning och kärlek, v.4-6
Varning för villolärare, v.? ·11
Avslutning, v.12-13

bröderna skall inte endast uttryckas i
ord eller med tungan, utan i gärning
och sanning. Den sanna kärleken ger
frimodighet inför Gud, och gemenskapen med honom bekräftas genom
hans Andes vittnesbörd. Läsarna får
icke tro var och en ande, utan skall
pröva andarna, ty många falska
profeter har gått ut i världen. Var och
en ande som bekänner att Jesus är
Kristus, kommen i köttet, han är av
Gud. Härav kan sanningens Ande och
villfarelsens ande kännas igen.
Aposteln kommer därefter med en
inträngande maning till broderlig
kärlek. Gud har i sin kärlek sänt sin
Son till försoning för våra synder. Och
har Gud älskat oss, så är vi också
skyldiga att älska varandra. Vi älskar
därför att han har älsklit oss först. Den
som älskar Gud, ska11 också älska sin
broder. Var och en som tror att Jesus
är Kristus, är född av Gud, och var och
en som älskar Fadern, älskar också den
som är född av honom. Allt som är
fött av Gud övervinner världen, och
den seger som har övervunnit världen
är vår tro eller trohet (pistis). Endast
den som tror att Jesus är Guds Son,
kan övervinna världen. Jesus Kristus
korn genom vatten och blod, och
Anden är den som vittnar, eftersom
Anden är sanningen. Tre är de som
vittnar: Anden, vattnet (Jesu invigningsdop till Messiasgärningen) och
blodet (Jesu försoningsdöd på korset).
Den som har Sonen, han har livet. Alla
som tror på Guds Sons namn skall
veta, att de har det eviga livet.
Guds barn har en fast tillförsikt till
honom, att han hör, när de beder om
något efter hans vilja. Ä ven den broder
som har begått synd, skan inneslutas i
den troendes böner. Medan hela
världen ligger i den ondes våld, är de
sant troende i Gud, och Guds Son har
givit dem förstånd, så att de kan känna
den Sanne. - Brevet slutar med en
förmaning att taga sig till vara för
avgudarna.
Bland senare tids forskare råder
olika uppfattningar om författarskapet
till l.Johannesbrevet. De flesta fmner
visserligen, i likhet med traditionen,
att brevet har samme författare som
det fjärde evangeliet, men hävdar
samtidigt, att båda är skrivna aven
Johannes som var presbyter, »äldste»
(se inledningen till evangelium eriligt
Johannes). Andra hänvisar till vissa
olikheter i de två skrifterna och anser
att brevet kan vara skrivet aven av
presbyterns lärjungar. Många fmner
dock ingen anledning att avvika från
den traditionella uppfattningen och
antar, att aposteln Johannes skrev
brevet någon gång under åren 90-100,
antingen kort tid före eller kort tid

efter evangeliet. Avfattningsorten är
troligttis Efesus.
Se även i ordboksavd.: Johannes 2,
Sanning, Kärlek, Antikrist, Villolära.
Johannes' andra brev
I 2.Johannesbrevet anges - till skillnad
från I.Johannesbrevet - både avsändare och adressat. Det kommer från
»den äldste» (grek. ho presby-teros) och
är sänt till »den utvalda frun och
hennes barn», v.l.
Det råder delade meningar om
huruvida »frum> (grek. kyria) Skall
uppfattas rent bokstavligt, om en
kristen kvinna, eller bildligt, om en
kristen församling. De flesta bibeltolkare förordar det senare. Mycket i
brevet synes också tala för denna
uppfattning, bl.a. övergången från
2. pers. sing. (v.4,S) till 2. pers. plur.
(v.S,10,12). Jfr även N.T.s benämning
av församlingen som »Kristi brud» samt
uttrycket >iden medutvalda församlingen» i l.Pet.S:13 (grt.).
Utifrån avsändarens självbenårnning
»den äldste» (se ovan) har flera
exegeter, särskilt i nyare tid, hävdat,
att det är fråga om den s.k. presbytern
Johannes (se vidare under evangelium
eriligt Johannes och Johannes' första
brev). Eriligt den äldsta kyrkans
tradition är emellertid detta brev,
liksom Johannes' första. brev, skrivet
av aposteln Johannes. Muratoris kanon
synes omtala två brev av aposteln
Johannes, och därmed avses sannolikt
Johannes' första och andra brev.
Irenreus citerar 2.Joh.v.11 som en
utsaga av Herrens lärjunge Johannes.
Liknande vittnesbörd förekommer hos
Clemens och Dionysius av Alexandria.
I kyrkohistorikern Eusebius' lista
nämns 2.Johannesbrevet jämte några
andra brev bland antilegomena (de av
somliga personer motsagda skrifterna;
se vidare under Petrus' andra brev).
Trots detta och trots att somliga även i
äldre tid uppgav en presbyter Johannes, som brevets författare, blev det på
3OO-talet i den västerländska kyrkan
slutgiltigt erkänt som johanneiskt och
kanoniskt (i den syriska kyrkan på
SOO-talet ).
Brevets inre vittnesbörd talar också
för Johannes' författarskap. Både stil,
tankegång och ämne är i harmoni med
Johannes' första brev, som genljuder i
inte mindre än S av brevets 13 verser.
Uttrycket »den äldste» kan förstås
bokstavligt, alltså avse apostelns höga
ålder. Det fmns vittnesbörd om att
apostlar kunde benämnas äldste i
denna betydelse. Jfr för övrigt Petrus'
självbeteckning »medäldste» (grek.
sympresby-teros), l.Pet.S:1 (grt.). I
senare tid har alltfler exegeter anslutit
sig 'till den traditionella synen.

Johannes' tredje brev
Liksom i Johannes' andra brev introducerar författaren sig som »den
äldste». Adressaten är »Gajus, den
älskade broderm>, v.l. Detta är alltså i
likhet med brevet till Filernon ett
privatbrev, men samtidigt av församlingskaraktär .
Nya Testamentet omtalar flera
personer med namnet Gajus (se
ordboksavd. ). Somliga identifierar
detta brevs Gajus med den Gajus, som
nämns i Rom.16:23; l.Kor.I:14, eftersom båda omtalas som gästväriliga
män. Dock är det mer troligt, att
adressaten i detta brev är en fjärde, för
övrigt okänd Gajus.
Johannes' tredje brev är sparsamt
omvittnat i den fornkyrkliga traditionen. Under förutsättning att de två
Johannesbrev, som Muratoris kanon
synes omtala, är Johannes' första och
andra brev, kan man fmna anspelningar på Johannes' tredje brev först
under 3. århundradet. Detta är emellertid inte ägnat att förvåna, om man
betänker, att det här rör sig om ett
litet privatbrev.
En vanlig uppfattning bland bibeltolkare är, att alla tre Johannesbreven
har samme upphovsman. Särskilt

JOHANNES' TREDJE BREV
I.
II.

Inledning, v.I-2
Hjälp åt kringresande förkunnare, v.3-S
Onda och goda föredömen, v.9-12

Avslutning, v.13-IS
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mellan det andra och det tredje brevet
är likheten stor. I båda dessa brev läggs
vikt vid »sanning». I båda två talas om
gästvärilighet, vilken i 2.Joh. förbjuds,
när det gäller de falska lärarna, i 3.Joh.
anbefalls i fråga om de sanna lärarna
eller bröderna. I båda breven gläder
författaren sig över dem som »vandra i
sanningem>, och i båda ger han uttryck
för att han vill skriva så litet som
möjligt och i stället persoriligen besöka
adressaten.
Självbenärnningen »den äldste» har
fått flera bibeltolkare att anta, att
detta brev liksom 2.Johannesbrevet är
skrivet aven s.k. presbyter johannes.
De som tillskriver aposteln Johannes
de två övriga Johannesbreven, har
samma uppfattning beträffande detta
tredje brev. Beträffande uttrycket »den
äldste», se vidare under Johannes'
andra brev.
Brevet korn till på grund aven
rapport från några resande förkunnare
(»bröden» angående förhållandena i en
församling. Gajus har tagit sig an dem,
medan däremot en viss Diotrefes, »som
önskar att vara den främste bland
dern», har ställt sig avvisande.
Efter
inledningsorden
börjar
aposteln sitt brev med att önska Gajus
god hälsa. Han uttalar därnäst sin
glädje över att Gajus vandrar i
sanningen, och berömmer honom för
hans trofasthet mot bröderna, också
mot dem som kommer som främlingar.
Dessa förkunnare tar inte emot något
av hedningarna. Desto mer är de
troende pliktiga att taga hand om dem,
för att de skall bli deras medarbetare
till att främja sanningen.
Aposteln har skrivit ett brev till
församlingen, men Diotrefes vill inte
göra någonting för aposteln eller övriga
utsända. Han skvallrar om dem med
elaka ord, och han hindrar också andra
som är villiga att göra något för
bröderna, han till och med driver dem
ut ur församlingen. Detta kommer
aposteln att påtala, när han kommer.
Gajus uppmuntras att inte följa onda
föredömen, utan goda. Demetrius, sop.:
antagligen är brevets överlämnare, och
möjligen en av de kringresande
förkunnarna, får gott vittnesbörd av
aposteln.
Aposteln hade annars mycket att
skriva till Gajus om, men han hoppas i
stället snart få besöka honom, så att de
kan samtala muntligen. Brevet slutar
med en fridshälsning och uppmaning
att hälsa vännerna (antagligen dem
som stod på apostelns och Gajus' sida),
»var och en särskilt» (ordagrant: »vid
namn»).
Johannes' tredje brev skrevs sannolikt i Efesus och vid samma tid som de
två andra breven av Johannes, dvs.
åren 90-100.

Brevet låter oss skåda in i den
kärleksgemenskap, som kunde råda
mellan den första tidens kristna,
samtidigt som det vittnar om begyn·
nande stridigheter i samband med
episkopatet, försam1ingsledningen.
Se även: Johannes 2 (ordboksavd.).
Jakobs brev
I flera bibelutgåvor kommer Jakobs
brev närmast efter Hebreerbrevet och
alltså först bland de s.k. katolska el.
allmänna breven (som i regel är riktade
till en vidare läsekrets, en större del av
den universella församlingen). I vår
kyrkobibel står Jakobs brev som det
sjätte av de katolska breven och
därmed som det tjugonde av N.T.s
brev.
I inledningen till Jakobs brev
introducerar författaren sig som
»Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi,
tjänare», och brevet är en hälsning till
»de tolv stammar, som bo kringspridda
bland folken», l :1.
Vem är denne Jakob? Bland i N.T.
nämnda personer med detta namn kan
tre eller fyra komma i fråga, se
ordboksavd. Jakob 4·7. Jakob, Alfeus'
son, nämns endast i apostlaförteck·
ningarna och kan vara densamme som i
Mark.15:40 kallas »Jakob den yngre».
Han tycks ha intagit en tillbakadragen
plats i urförsamlingen och kan därför
knappast ha författat detta brev. Den
mer framträdande Sebedeus·sonen
Jakob, Johannes' broder, led martyr·
döden redan år 44 e.Kr. Kvar står
Jakob, Herrens broder, som av tradi·

tionen också har utpekats som detta
brevs författare.
Liksom sina övriga bröder ställde
J akob sig till att börja med skeptisk
inför Jesu krav på att vara Messias
(Joh.7:5). Men han kom till tro efter
ett möte med den Uppståndne (I.Kor.
15 :8) och anslöt sig till den skara, som
kom tillsammans i bön efter Jesu
himmelsfärd och före Andens utgjutande på pingstdagen, Apg.1:13 f.
Jämte Petrus och Johannes blev Jakob
en av stödjepelarna i församlingen i
Jerusalem, Gal.2:9, jfr 1:19. När Petrus
måste gå i landsflykt år 44, blev Jakob
Jerusalemförsamlingens föreståndare.
Han var också den ledande vid det
första apostlamötet (ca år 50), då
frågan om de hednakristnas förhållan·
de till Mose lag dryftades och
avgjordes, Apg.15.
På grund av sin ställning i juden·
domens huvudstad och kristenhetens
första centrum kom Jakob i kontakt
med judekristna från olika delar av det
romerska riket, inte minst i samband
med de stora högtiderna. Det är en
allmän uppfattning, att det är dessa
kristna diaspora·judar som avses med
>>de tolv stammar, som bo kringspridda
bland folken».
Jakobs brev blev förhållandevis
tidigt känt i fornkyrkan, men det gick
lång tid, innan det blev allmänt erkänt.
Att det inte omtalas iMuratoris
kanon, kan visserligen bero på att
denna är ofullständig, men det fInns
inte heller medtaget i den nordafri·
kanska kanon. I Eusebius' kyrkohistoria är det uppfört bland antilego·

(de »motsagda» skrifterna, dvs. de
skrifter vilkas kanonicitet betvivlades
av somliga personer, dock icke av
någon församling, se vidare under
Petrus' andra brev). Eusebius själv
citerar Jakobs brev som äkta. Origenes
(ca 185·254) var den förste, som
offentligen framhöll, att brevet var
skrivet av Jakob, Herrens broder, och
som erkände det som helig skrift.
Athanasius, Hieronymus och Augusti·
nus anslöt sig till denna uppfattning,
och brevet förklarades kanoniskt på
det tredje kyrkomötet i Kartago (år
397). Paulus' karakteristik av Jakob,
Herrens broder, som apostel (Gal. 1:19,
jfr Barnabas) medverkade till denna
konsensus.
Jakobs brev innehåller föga av
läromässigt stoff. Det omtalar inte de
dogmatiska huvudpunkterna, såsom
upp·
inkarnationen, . försoningen,
ståndelsen och himmelsfärden. Brevet
ligger helt på det praktiska planet med
en stark etisk appell, som också tyder
på att det har skrivits av den man som
enligt traditionen fIck tillnamnet >>den
rättfärdige». Det kan knappast be·
traktas som ett brev i vanlig bemärkel·
se, utan är närmast en epistel, en
förmanande avhandling i brevform.
Innehållet har åtskilligt gemensamt
med Jesu bergspredikan och med
profeternas (inte minst Amos') för·
kunnelse.
Brevet utvecklar inte ett bestämt
tema utan behandlar en rad olika
frågor, som har att göra med de
kristnas vardagsliv. Det börjar med att
tala om de olika prövningar, som de
troende får möta för att övas i
ståndaktighet. Vidare understryks nöd·
vändigheten av att vara ordets görare
och icke endast dess hörare. Inom
församlingen skall man inte göra
skillnad på rik och fattig, utan var och
en skall älska sin nästa som sig själv
och visa barmhärtighet mot sina
medbröder. Tron måste stadfästas av
gärningar, eftersom en tro utan
gärningar är död.
Tungan skall användas till välsignel.
se och inte till förbannelse. Avund och
genstridighet skall man undfly och i
stället söka den vishet, som kommer
ovanifrån. Man kan inte samtidigt vara
Guds vän och världens vän. Därför
gäller det att hålla sig nära Gud,
ödmjuka sig inför honom och låta sig
l~das av honom i vardagens valsitua·
tioner.
De rika skall icke förtrycka och
utnyttja de fattige, och de som lider
skall vara tåliga i väntan på Herrens
tiIkommelse. De sjuka uppmuntras till
att kalla på församlingens äldste för
förbön och smörjelse i Herrens namn.
De som syndar, skall söka medbröders
hjälp i bekännelse, och de som har
kommit vilse skall vara föremål för
kärleksfull omsorg.
Jakobs brev är utformat i korta,
slående meningar. Ordet »vishet» är ett
av dess nyckelord, och här förekom~
mer också drag som påminner om
senjudendomens vishetslitteratur, sär·
skilt den apokryfIska skriften Salomos
Vishet. Vidare har brevet likheter med
Ordspråksboken i G.T. Många fmner
också en viss likhet med den grekiska
diatribstilen, en undervisande och
mena

JAKOBS BREV
Hälsning, 1:1
l.

Prövningar och frestelser, 1:2·18
1. Ståndaktighet och fullkomlighet, v.24
2. Tro och tvivel, v.5-8
3. Fattigdom och rikedom, v.9·11
4. Livets krona, v.12
5. Frestelsens ursprung och Guds goda gåvor,
v.13·18

II.

Ordets hörare och görare, 1 :19·27
1. Snar till att höra, snar till att göra, v.19·25
2. En rätt gudsdyrkan, v.26-27

III.

Ingen skillnad mellan fattig och rik, 2:1·13
1. Icke anseende till personen, v.l·7
2. Kärlekens konungsliga lag, v.8·13

IV.

Tro utan gärningar, 2:14·26
1. Gagnlös tro, v.14·20
2. Död tro, v.2G-26

V.

Tungans bruk och missbruk, 3:1·12
1. En liten men mäktig lem, v.l·8
2. Välsignelse och förbannelse, v.9·12

VI.

Sarm vishet och rätt vänskap, 3:13-4:10
1. Den vishet som kommer ovanifrån, 3:13·18
2. Vänskap med världen är fiendskap mot Gud,
4:1·10

VII. En rätt kristen vandel, 4:11-5:20
1. Att icke döma sin nästa, 4:11·12
2. Att göra Herrens vilja, 4:13·17
3. Att icke förtrycka den fattige, 5:1-6
4. Tålamod i lidandet, 5 :7·12
5. Trons bön och gemenskap, 5:13·18
6. Omsorg om villfarande, 5 :19·20
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diskuterande ton som användes av
moralister och filosofer.
När skrevs brevet? Under förutsätt·
ning av att Jakob, Herrens broder, är
författaren, måste det ha tillkommit
före ca år 64, då Jakob sågs ha lidit
martyrdöden. Möjligen avfattades det
strax innan. Somliga föreslår tiden
45·50. I så fall är det N.T.s äldsta
skrift. Intet i brevet tyder på en
utvecklad försam1ingsorganisation. Ej
heller fInner vi någon antydan om
apostlamötet. Detta skulle kunna tyda
på en tidig avfattning.
I nyare tid har somliga exegeter
hävdat, att Jakobs brev i själva verket
är en judisk homilia (predikan), som
judekristna senare har tagit i bruk
genom att sätta in Jesu namn i Jak. 1:1
och 2:1. Man pekar på uttryck som
»Abråharn, vår faden>, 2:21, och
»Herren Sebaot», 5:4, vidare på att
författaren framträder som en andra
Amos, när han går· till angrepp mot de
rika, 5 :1-6, och på att han hämtar sina
exempel
från
G.T.,
2:21,25;
5:10,11,17. - Andra utläggare betraktar brevet som en kristen homilia
av sent datum, skriven för att
tillmötesgå det behov av förmaning,
som hade uppstått, när den första
kristna tidens värme och inspiration
hade avtagit. Som skäl för denna
uppfattning anför man berörings·
punkter med Herrnas' Herden, I.Cle·
mensbrevet, Barnåbasbrevet och andra
efterapostoliska skrifter samt en stor
del av brevets innehåll. - I båda fallen
antas, att brevet skrivits antingen aven
okänd Jakob eller aven annan
författare, som velat ge brevet auktori·
tet genom att använda sig av Sebedeus'
son Jakobs eller Herrens broder Jakobs
namn.
När det gäller den första hypotesen,
måste man emellertid beakta, att G.T.
var de första kristnas bibel och att
Jakob, Herrens broder, levde som
sträng jude i hela sitt liv. Den andra
hypotesen låter sig icke förenas med
brevets starka prägel aven tidig
avfattning. Försam1ingsorganisationen
verkar enkel, och man märker ingen
motsättning till gnosticismen. Om
brevet hade varit pseudepigraftskt,
skulle man dessutom ha väntat sig, att
författaren inte hade nöjt sig med
något mindre som introduktion än
»Jakob, aposteln», eller »Jakob, Her·
rens broder».
Brevet är skrivet på god grekiska.
Flera exegeter har betvivlat, att en
man som Jakob, Herrens broder,
kunnat prestera detta. Man bör då ha
klart för sig att grekiska på hans tid var
ett allmänt använt och begripligt språk
i hela Palestina. Likaså kan man räkna
med att en man i en sådan ställning
och med så många in- och utländska
kontakter som Jakob har tillägnat sig
en kunskap i grekiska långt utöver den
vanliga.
Även beträffande brevets adressatpr
har det rått olika meningar. NåDa
menar, att det i Jak.1:1 avse~ det
andliga Israel, det nya för"undets
gudsfolk av både jular och hedningar.
Andra antar, att le toh stammarna
skall förstås bokstavligen, emedan
Skriften annars räl<nar med dessa som
en verklighet tre l-S förskingringen, jfr

het och förnekar Jesus Kristus som
den ende härskaren och herren har
nämligen innästlat sig bland dem.
Därpå tar författaren från den
bibliska historien några exempel på
Guds dom över synden: förgörandet av
dem som icke trodde i öknen,
avsättandet och fångslandet av de
änglar, som inte behöll sin furstehöghet, den eviga eldens straff över
Sodom och Gomorra med kringliggande städer, som bedrev otukt och
stod efter onaturligt umgänge. På
samma sätt gör också dessa villolärare.
De besmittar köttet, föraktar andevärldens herrar och smädar dess
härlige. Villolärama sitter som skamfläckar vid de kristnas kärleksmåltider.
Deras liv är utan frukt, och de drabbas
av Guds dom över alla ogudaktiga. De
klagar alltid över sin lott, medan de
lever efter sina egna begär och söker
egen vinning.
Läsarna uppmanas att komma ihåg,
att allt detta redan blivit förutsagt av
apostlarna, och i stället för att låta sig
fängas in i samma elände skall de
uppbygga sig på sin allraheligaste tro, i
väntan på Herrens tillkommelse. Mot
sådana som kommit i tvivel skall de
vara barmhärtiga och frälsa dem
genom att rycka dem ur elden. Också
mot de andra skall de vara barmhärtiga, men med fruktan, så att de
avskyr till och med deras av köttet
(den syndiga naturen och lusten)
befläckade livklädnad. Brevet avslutas
så med en lovprisning av Gud, som
förmår bevara sina trogna, tills de når
fram till fulländningen.
Judas' brev är förhällandevis starkt
omvittnat i fornkyrkan. Det fmns spår
därav i I.Clemensbrevet, Hermas'
Herden, Bamabasbrevet, Didache och
hos Polykarpus (samtliga frän slutet av
första och början av andra århundradet). Muratoris kanon omtalar Judas'
brev. Athenagoras och Tertullianus
kände till det, Clemens av Alexandria
kommenterar det i sitt verk »Hypotyposeis». Didymus försvarade dess
äkthet. I en avhandling av Cyprianus
citeras en vers ur Judas' brev som helig
skrift. Origenes åberopar flera gånger
brevet som ett verk av Herrens broder
och berömmer det som »visserligen
kortfattat, men klätt i ett kraftigt
språk av gudomlig nåd».
Efterhand började dock vissa tvivel
på brevets äkthet att göra sig gällande.
Redan Origenes antyder, att det fanns
sådana som ställde sig skeptiska till
dess autenticitet. Hos Eusebius fmns
Judas' brev bland de av somliga
»motsagda» skrifterna (antilegomena),
och det gick lång tid, innan det blev
upptaget i den syriska kanon. Det blev
emellertid erkänt som kanoniskt på
synoden i Laodicea år 364 och
därefter på det tredje kyrkomötet i
Kartago (397). Det tvivel, som gjort sig
gällande, berodde först och främst på
citaten frän de utombibliska judiska
skrifterna »Moses' himmelsfård», v.9,
och l.Henoksboken, v.l4-1S.
Även i nyare tid har brevets
autenticitet satts i fråga av flera
bibeltolkare. Dess stilistiska framställningsform, den bekämpade villolärans
karaktär, påminnelsen om »vad som
har blivit förutsagt av vår Herres, Jesu

JUDAS' BREV
Inledning, v.I-2
I.

Il.
111.
IV.

Varning för falska lärare, v.3-4
Tre varnande exempel på Guds dom, v.S-7
Villolärarnas uppträdande, v.8-16
Förmaning till de troende, v.17-23
Avslutande lovprisning, v.24-2S

Apg.26:7; Matt.1O:6 m.fl ställen. Den
sistnämnda uppfattningen synes vara
den sannolikaste, vilket innebär, att
brevet - som tidigare antytts - är en
skrift till judekristna i diasporan.
En av orsakerna till att det gick så
läng tid, innan Jakobs brev blev erkänt
som kanoniskt, torde vara dess
omtalande av tro och gärningar,
2:14-26. Det kan se ut som om Jakob
motsäger Paulus' huvudtes om rättfärdiggörelse genom tro utan laggärningar, jfr 2:21 ff. med Rom.4:1 ff.
och 2 :24 med Rom.3 :28. Men denna
motsättning är endast skenbar. Paulus
och Jakob använder nämligen samma
ord i olika betydelse. Paulus' tal om
rättfårdiggörelse betyder, att syndaren
blir förklarad rättfårdig på grund av
tron på Jesus Kristus, medan Jakob
med rättfårdiggörelse menar, att Gud
som rättfårdig erkänner en troende
människa, som lever rätt inför honom.
Medan Paulus talar om den tro, som är
r ä ttfårdiggörelsens
förutsättning,
tänker Jakob på en rent teoretisk tro,
och slutligen: medan Paulus talar om
gärningar som människans egen strävan
att uppfylla lagen och göra sig själv
rättfårdig inför Gud, rör det sig hos
Jakob om de gärningar, som är frukten
av och beviset på en levande tro, 2:26;
jfr Ef.2:10. Paulus fördömer den döda
gärningen, Jakob fördömer den döda
tron.
Somliga har menat, att avsnittet om
tro och gärningar tyder på en sen
Paulus' rättfärdigavfattningstid.
görelseiärabehöver emellertid inte
utgöra bakgrunden till detta avsnitt.
Redan det gamla förbundets profeter
bekämpade ju en död gudstro.
Till och med Luther missförstod en
tid Jakobs utsaga om tro och
gärningar, och han kallade Jakobs brev
en »halmepisteb). Senare ändrade han
dock mening i denna sak.
Jakobs brev är inte något korrektiv
i förhällandet till Paulus' lagfria
evangelium, utan ett supplement. Även
om Kristi namn nämns endast två
gånger i detta brev, omtalas han flera
gänger som »Herren», och även om de
kristna huvudsanningarna inte berörs,
är brevet präglat av Kristi Ande. Det
har därför med all rätt fått sin plats i
kanon.
Se även i ordboksavd.: Jakob 6,
Vishet, Rättfårdiggöra.
Judas' brev
Judas' brev är det sista bland de
katolska el. allmänna breven och
därmed också det sista av N.T.s
samtliga brev.

Författaren presenterar sig som
»Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs
broder» och adressaten är »de kallade,
dem som äro upptagna i Guds,
Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus
Kristus», 1:1.
Vem är denne Judas? Bland
apostlarna fInns två' med detta namn,
Judas Iskariot och Judas med tillnamnen Lebbeus och Taddeus. Den
förste är utesluten, medan den senare
ibland har identifIerats med författaren till Judas' brev, emedan han på ett
par ställen (Luk.6:16; Apg.l :13), där
han kallas Judas, har fått tillägget
»Jakobs» (grek. lakobou). Denna
genitivform har av somliga exegeter
och bibelöversättningar uppfattats som
»Jakobs broder». Men mest sannolik är
dock betydelsen »Jakobs som), vilket
också vår kyrkobibel har. I så fall kan
inte aposteln J udas vara brevets
författare. Detta framgår för övrigt av
brevet självt, eftersom brevskrivaren
ställer sig själv utanför apostlarnas led,
v.17. Kvar står då antagandet, att med
»Judas, Jakobs brodeD) avses den
Judas, som var broder till Jerusalemförsamlingens föreståndare Jakob
(»Herrens brodem) och alltså Jesu
broder (Matt.13:SS; Mark.6:3).
Liksom Jesu övriga bröder var
Judas till en början skeptisk beträffande Jesu krav på att vara Messias
(Joh.7:S), men efter Jesu uppståndelse
skedde en förändring. Tillsammans
med de andra bröderna befann han sig
i den skara, som väntade på Andens
utgjutande (Apg.l :14), och senare
verkade han sannolikt som missionär
Gfr l.Kor.9:S). Annars vet vi intet med
säkerhet om J udas. I Eusebius'
kyrkohistoria fmns däremot en liten
upplysning angående hans två barnbarn, som levde som vanliga judar i
Palestina på Dominitianus' tid (81-96).
När kejsaren fIck veta, att de var av
Davids hus, fruktade han för dem som
rivaler, men han lugnades av att höra
om deras fattigdom 0ch se deras slitna
arbetshänder .
Judas hade ursprungligen tänkt
skriva ett brev om »vår gemensamma
frälsning», v.3, dvs. antagligen ett brev
av mer läromässig och uppbygglig
karaktär. Men en villolära, som hade
innästlat sig hos brevets mottagare,
gjorde det nödvändigt för honom att
förändra denna plan. Efter en önskan
om välsignelse börjar Judas sitt brev
med att redogöra för just denna falska
lära. Han förmanar sina vänner att
kämpa för den tro som en gäng för alla
har överlämnats (som helig tradition)
åt de heliga (dvs. de troende). Sådana
som missbrulcir Guds nåd till lösaktig-
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Kristi, apostlar» samt förmaningen till
uppbyggelse »på eder allraheligaste
tro», allt detta skall tyda på en
avfattningstid omkring övergången till
det andra århundradet, alltså åtskilliga
år efter Judas', Jakobs broders, död.
Brevet påstås ha skrivits aven okänd
författare, som har lånat Judas' namn
för att ge det större auktoritet.
Vad beträffar brevets språk och stil,
kan det emellertid inte anses uteslutet,
att en man från Galileen personligen
kan stå bakom, men det kan också
tänkas, att han fått hjälp aven
sekreterare. Den antinomism och
libertinism, som karakteriserar den i
brevet omtalade villoläran, kan ha
förekommit i församlingarna lång tid
före år 100. Redan i Paulus' brev
fmner vi en återkla"ng av detta
förhållande. Både i galaterförsamlingarna och i korintierförsamlingen
misstolkades hans lagfria evangelium
av några därhän att de menade sig
kunna använda friheten till ett sinnligt
leverne (Gal.S :13).
Påminnelsen om vad som förutsagts
av apostlarna behöver inte hänföra sig
till en efterapostolisk tid och under
inga omständigheter till en tidpunkt
flera årtionden efter apostlarnas bortgäng. Ej heller behöver uttrycket »eder
allraheligaste tro» absolut tyda på en
sen avfattningstid. Redan på Judas' tid
kunde den kristna läran vara så klart
utformad, att ett sådant uttryck var
naturligt. Om brevet verkligen vore
pseudepigrafiskt, förefaller det märkligt, att den okände författaren inte
hade valt en mer känd och framträdande man för att förläna det
auktoritet, t.ex. en apostel eller Jakob,
Herrens broder.
Likheten är stor mellan Judas' brev
och kap.2 i Petrus' andra brev. Frågan
om deras inbördes förhällande är inte
klarlagd. Men om Judas' brev har
prioritet, vilket flera kritiska exegeter
hävdar, skulle detta tala för en
förhällandevis tidig avfattningstid. Men
även om 2.Petrusbrevet skrevs först
Gfr Jud.v.17-18), behöver detta inte
utesluta Judas' författarskap till det
brev som bär hans namn (se vidare
under Petrus' andra brev).
Judas' brev är den enda skrift i N.T.
som citerar apokryfIska böcker, och
detta var också, som tidigare nämnt,
länge ett hinder för dess erkännande
som helig skrift och dess upptagande i
kanon. I detta sammanhang kan man
observera, att Paulus hänvisar till en
rabbinsk midrash (utläggning) i I.Kor.
10:4 och till en hednisk diktare i sitt
tal på Areopagen, Apg.17:28. Hans
upplysning om att Jannes och Jambres
stod emot Mose, har uppenbarligen
också hämtats från någon ickekanonisk källa.
Beträffande brevets läsekrets kan
sägas, att det formellt är riktat till alla
kristna men att det synes ha en eller
flera bibeltolkare, att läsekretsen bör
ha funnits i Syrien eller Mindre Asien
och bestått av både judekristna och
hednakristna. Om brevet var avsett för
judekristna i Palestina, vilket hävdas av
somliga, skulle det knappast ha varit
skrivet på grekiska.
Det är sannolikt, att brevet härstammar frän slutet av Judas' liv,

kanske från 70- eller 80-talet_ Judas
var möjligen en av Jesu yngsta bröder,
och det är inte otänkbart, att han kan
ha levat till nämnda tidpunkt.
Judas' brev har ett starkt och
aktuellt budskap till. Herrens församling, inte minst i tider av andligt och
moraliskt förfall. Den kristna församlingen har därför orsak till tacksamhet
över att också detta brev blivit
inlemmat i N.T.s kanon.
Se även: Judas 3 (ordboksavd.).
Johannes' uppenbarelse
Johannes' uppenbarelse (grek. Apokålypsis Iöannou), ofta kallad Uppenbarelseboken eller Apokalypsen, är
den sista skriften i den nytestamentliga
kanon och bildar en värdig avslutning
på hela Bibeln.
Genom sin inledande hälsning med
avsändare och adressat och genom sin
avslutning är skriften till formen ett
brev, medan den till innehållet är en
bok, jfr 1:11. Adressaterna är sju
församlingar i den romerska provinsen
Asien (= Mindre Asien): församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus,
Tyatira, Sardes, Filadeifia och Laodicea, 1:4,11. Avsändaren är Johannes,
som omtalas inte mindre än fyra
gånger i skriften, 1:1,4,9; 22:8.
Vem är denne Johannes? I kyrkans
första tid var svaret nära nog
enstämmigt: Apokalypsens författare
är aposteln Johannes. Redan Justinus
Martyren (ca 100-165) kände till
boken och betraktade den som
aposteln Johannes' skrift. I sin »Dialog
med juden Tryfon» skriver han: »Även
hos oss har en man vid namn
Johannes, en av Kristi lärjungar, i en
uppenbarelse som gavs honom, profeterat (om tusenårsriket)). I den
antirnarcionitiska prologen till Lukasevangeliet (ca år ISO) heter det:
»Senare skrev Johannes, en av de tolv
apostlarna, uppenbarelsen på ön Patmos och därefter evangeliet». IrenalUs
(ca 130-200) utgår i sitt stora verk mot
villolärarna (Adversus hrereses) från att
Uppenbarelseboken är skriven av
aposteln Johannes. Detta vittnesbörd
har en särskild tyngd, emedan IrenalUs
kände Polykarpus, som i sin tur var
lärjunge till Johannes.
Från senare hälften av andra
århundradet finns flera andra vittnesbörd om Uppenbarelseboken. I Muratoris kanon omtalas den två gånger
som apostolisk skrift. Martyrbrevet
från församlingarna i Lyon och Vienne
förutsätter, att boken tillhörde dessa
församlingars nytestamentliga kanon.
Vittnesbörd i samma riktning påträffas
också hos Clemens av Alexandria,
Origenes, Tertullianus, Theomus av
Antiokia och Efrairn Syrern .. Biskop
Melito i Sardes (platsen för en av de
sju sändebrevsförsamlingarna) utgav en
'skrift om Johannes' uppenbarelse, och
i mitten av tredje århundradet skrev
Hippolytus (presbyter i Rom) en
kommentar till Uppenbarelseboken,
vilket visar att denna var erkänd som
kanonisk av den romerska församlingen. »Johannes' uppenbarelse» är
också det namn, som kyrkan givit
denna skrift.
Till form och innehåll påminner

Uppenbarelseboken om den s.k. apokalyptiska litteraturen, som blomstrade inom judendomen under århundradena före vår tideräkning och l. årh.
e.Kr. Eftersom dessa skrifter förknippats med kända personer i det
förgångna, t.ex. Henok (se i ordboks·
avd.: Hanok 2), Mose, Baruk och Esra,
kallas de pseudepigrafer. Bland sådana
skrifter från den första kristna tiden
kan nämnas apokalypser, som uppkallats efter Adam, Abraham, Elia,
Petrus och Paulus. Den apokalyptiska
litteraturen behandlar både nutid och
framtid (grek. apokålypsis, av·
slöjande). Medan Herrens ord är det
dominerande i profetian, är visionerna
karakteristiska för apokalyptiken.
Framtidsbilderna är i regel av symbolisk eller allegorisk art. Man fillner
också omskrivningar och symboliska
tal (siffror). Änglar uppträder ofta som
förmedlare av uppenbarelserna. Apokalypserna går vanligen ut på att Gud
är suverän. I sin kamp mot alla
ondskans makter (som framställs som

djur, horn e.dyl.) skall han föra sin
vilja igenom och föra sitt rike till
slutlig seger. Se även: Uppenbara
(Uppenbarelse), mom.3.
De ssa karakteristiska drag har
Johannes' uppenbarelse - den enda
apokalyptiska skriften i N. T.
gemensamma med den övriga apokalyptiska litteraturen. Men samtidigt
skiljer den sig på många sätt från
denna: den uppger en samtida som sin
författare, rör sig nästan uteslutande
med framtiden och är återhållsam i sitt
omtalande av himmel och helvete.
Uppenbarelseboken är i' själva verket
mer profetisk än apokalyptisk Gfr 1:3;
22:18 f.), en förkunnelse av Jesus
Kristus och hans tillkommelse. Därför
har den också självbenämningen »J esu
Kristi uppenbarelse» (grek. Apokalypsis Iesou Christou), 1:1 (grt.).
är
starkt
Uppenbarelseboken
knuten till Gamla Testamentet. Utan
att återge ett enda citat därifrån har
den inte mindre än 400 anspelningar
på G. T. Det råder ett särskilt markant

JOHANNES' UPPENBARELSE
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Prolog, 1:1-8
1. Jesu Kristi uppenbarelse, v.I-3
2. Hälsning till de sju församlingarna, v.4-8

II.

InIedningsvision, 1:9-20
1. Andehänryckning, v.9-11
2. Människosonen - den förhärligade Kristus,
v.12-18
3. Skriv upp vad du har sett, v.19-20

III.

»Vad som nu är», kap.2-3
De sju sändebreven till:
1. Efesus, 2:1-7
2. Smyrna, 2:8-11
3. Pergamus, 2:12-17
4. Tyatira, 2 :18-29
5. Sardes, 3:1-6
6. Filadeifia, 3:7-13
7. Laodicea, 3:14-22

IV.

»Vad som härefter skall ske», 4:1-22:5
1. Guds tron och Lammet, kap.4-5
2. De sju inseglen, 6: 1-8:1
a. De sex första inseglen, kap.6
b. Två tröstesyner, kap.7
c. Det sjunde inseglet, 8:1
3. De sju basunerna, 8:2-11:19
a. Rökelsen på det gyllene altaret, 8:2-5
b. De sex första basunstötarna, 8:6-9:21
c. Bokrullen och de två vittnena, 10:1-11 :14
d. Den sjunde basunstöten, 11:15-19
4. Gossebarnet och draken, kap.12-14
a. Striden i himmelen, 12 :1-12
b. Striden på jorden, 12:13-18
c. De två vilddjuren, kap.13
d. Lammet på Sions berg, 14:1-5
e. Domsförkunnelse, 14:6-20
5. De sju vredesskålarna, kap.15-16
a. Moses' och Lammets sång, 15 :1-4
b. De sju änglarna med de sju skålarna, 15:5-8
c . Vredesskålarnas u tgj utande på jorden, kap.16
6. Guds och Lammets slutliga seger, kap.17-20
a. Babylons fall, kap.17-18
b. Lammets bröllop, 19:1-10
c. Kristi tillkommelse, 19:11-16
d. Vilddjurens dom, djävulens fangslande;
19:17-20:3
e. Den första uppståndelsen och tusenårsriket,
20:4-6
f. Djävulen åter lös, Gog och Magog dömda,
djävulen kastad i eldsjön, 20:7-10
g. Den allmänna uppståndelsen och världsdomen,
20:11-15
7. Det nya Jerusalem, 21 :1-22:5

V.

Epilog, 22:6-21
»Jag kommer snart»
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samband mellan Apokalypsen och den
gammaltestamentliga profetian, t.ex.
hos Hesekiel och Sakarja. Mest
besläktad är dock Uppenbarelseboken
med Daniels bok, där kap.7 utgör en
stark anknytningspunkt för Johannes'
syner.
Framförallt har emellertid Uppenbarelseboken anknytning till Jesu
eskatologiska tal (Matt.24-25; Mark.
13; Luk.21), där Herren tolkar och
fullföljer G.T.s profetior. Jesu tal blir
alltså förbindelselänken mellan dessa
och Apokalypsens profetior.
Johannes vittnar själv, att han vid
mottagandet av sitt budskap »kom i
andehänryckning» Gfr Petrus' och
Paulus' upplevelser av samma slag,
Apg.l0:9-16; 2.Kor.12:1-4). I detta
hänryckta tillstånd var emellertid
varken Johannes' medvetande eller
hans reflexionsförmåga eliminerade,
Upp.s :4; 7: 14; 17 :6. Han nedtecknade
synerna på gudomlig befallning,
1:11,19, och detta skedde i ett
tillstånd av normalt medvetande.
Synerna är av mer eller mindre
symbolisk art, vilket också framgår av
att de kallas »tecken», 12:1; 15:1, och
av de förklarande tilläggen, 1:20; 4:5;
5:6; 12:9. Där sådana saknas, kan man
förstå tecknens betydelse i ljuset av
G.T. Hornen är uttryck för styrka,
ögonen för allvetande och rökelsen för
böner, Lejonet och Lammet symboliserar Kristi kraft och .saktmod.
Plågorna i ändens tid (kap.8-9; 16) har
sin prototyp i Egyptens plågor, det
antikristliga riket (kap.17-18) i det
babyloniska världsriket, det nya Jerusalem (kap.21) i det jordiska J erusalem.
Men inte allt i Uppenbarelseboken
skall uppfattas bildligt. Här liksom
eljest skall man inte avvisa en
bokstavlig förståelse, utan att det är
absolut nödvändigt. Sammanhanget
kan i regel avgöra saken.
Apokalypsen opererar med en
mängd tal: tre är Guds tal, fyra
skapelsens tal, sju det heliga talet, tio
fullständighetens tal, tolv Israels och
församlingens tal (se närmare härom i
art. Tal). I boken fmns också
tidsuppgifter, såsom tusen år (kap.20),
42 månader eller 1260 dagar, i båda
fallen: tre och ett halvt år (kap.12-13).
Johannes' uppenbarelse har två
huvuddelar, av vilka den första,
kap.2-3, behandlar »vad som nu än>,
den andra, 4:1-22:5, »vad som
härefter skall ske» Gfr 1:19). De två
delarna har en gemensam inledning,
1:9-20. Boken börjar med en prolog,
1:1-8, och avslutas med en epilog,
22:6-21.
Bokens tema är Jesu tillkommelse,
1:7. Församlingsbreven manar läsarna
att rätt förbereda sig för hans
ankomst, framtidsvisionerna framställer själva tillkommelsen och de
händelser som föregår denna.
Sjutalet präglar bokens uppbyggnad. Där förekommer sju församlingsbrev, sju insegel (sigill), sju basuner
och sju vredesskålar. Beträffande de
tre sistnämnda gruppernas inbördes
förhållande råder olika meningar.
Enligt en tolkning står inseglen,
basunerna och skålarna bredvid
varandra som paralleller, enligt en

annan betecknar de ett förlopp, som
skrider framåt mot en kuhnen.
Efter förebild från en äldre kommentator
lanserade
Augustinus
(354430) den s.k. rekapitulationsteorin, som går ut på att Uppenbarelsebokens händelseförlopp inte är kronologiskt utan att framställningen ständigt återvänder till begynnelsen. På
de~ta sätt kunde Augustinus t.ex.
påstå, att tusenårsriket var identiskt
med kyrkans historia och inte tillhörde
ändens tid - efter Kristi förintande av
Antikrist och hans rike och djävulens
tillfålliga fångsiande (kap. 19-20). Ett
huvudargument för denna teori är, att
det i Apokalypsen ständigt antyds, att
ändens tid är inne, 6:7; 10:6 f.; 11 :18;
14:7; 19:7.
Mot denna teori står den progressiva eller kronologiska, som
hävdar, att den ena gruppen av syner
framspringer ur den andra: det sjunde
inseglet innehåller de sju basunerna,
och den sjunde basunen innehåller de
sju vredesskålarna. Även om vissa
händelser kan peka tillbaka, rör det sig
dock i stort sett om ett framåtskridande skeende. Till förmån för
denna uppfattning talar den omständigheten, att straffdomarna tilltar i
styrka. Liksom förloppet i Jesu
eskatologiska tal (Matt.24 med par.) är
kronologiskt, är också Apokalypsens
skildring i stort sett kronologisk.
Uppenbarelsebokens prolog anger
bokens karaktär, ursprung och syfte,
och den bringar en hälsning till de sju
också
församlingarna. Här antyds
bokens tema: Jesus Kristus, den
förstfödde bland de döda och härskaren över konungarna på jorden,
kommer med skyarna, och allas ögon
skall se honom. GaraJ;lt härför är
Herren Gud, den Allsmäktige, han som
är A och O, begynnelsen och änden.
Johannes talar därefter om hur han
efter att ha blivit förvisad till ön
Patmos »för Guds ords och Jesu
vittnesbörds skull» fick sina synel av
»någon som liknade en människoson»,
och som befallde honom att skriva upp
vad han såg, »både vad som nu är och
vad som härefter skall ske», och sedan
sända allt till de sju församlingarna.
I kap.2-3 återges de sju s.k.
sändebreven, som handlar om »vad
som nu är» och där församlingarnas
Herre talar tröstande och dömande ord
allt efter det tillstånd, som råder i varje
församling.
Boken övergår därefter till framtidsvisionerna, där Johannes inledningsvis
får se Gud själv sitta på sin tron i
himmelen, medan omkring honom på
troner sitter 24 äldste. Runt omkring
tronen står fyra väsenden. Denna
skildring mynnar ut i en lovprisning till
Guds ära (kap.4). Johannes får sedan
se en bokrulle, som är förseglad med
sju insegel, vilka endast Lammet är
värdigt att bryta, något som blir
föremål för skapelsens lovsång (kap.S).
När Lammet bryter de fyra första
inseglen, får Johannes se fyra hästar,
en vit, en röd, en svart och en gul, med
var sin ryttare. Ryttarna på de tre sista
hästarna symboliserar krig, hungersnöd
och pest. Beträffande ryttaren på den
vita hästen har meningarna varit
delade. Somliga menar att han be-

tecknar evangeliets Segertåg genom
världen, andra att han symboliserar de
antikristliga krafterna, andra åter ser
honom som en bild av pesten. Den
förstnämnda tolkningen förefaller vara
den troligaste. - Det femte inseglet
tillkännager förföljelsen av Guds folk,
och det sjätte att jord och himmel
skall förgås (jfr Matt.24).
Det sjunde inseglet betecknar inte,
som man skulle kunna vänta, en
omedelbar avslutning på denna tidsålder, utan en längre tidrymd, som
symboliseras av de sju basunerna.
Först får Johannes emellertid två
tröstesyner : han ser änglar och hör
antalet av dem som är tecknade med
insegel, därefter ser han den oräkneliga
himmelska skara, som har kommit ur
den stora bedrövelsen (vedermödan).
Vid brytandet av det sjunde inseglet
uppstår en förväntansfull stillhet i
himmelen. Johannes ser de sju änglarna, som står inför Gud. De får sju
basuner, och de heligas böner får sin
uppfyllelse. De fyra första basunstötarna framkallar väldiga katastrofer
i naturens värld, vilka indirekt drabbar
människorna. De två följande balounstötarna förorsakar plågor, som direkt
drabbar människorna.
Innan den sjunde basunen ljuder,
inträffar ännu ett intermezzo. Johannes får se en ängel komma ned från
himmelen med en öppen liten bokrulle. Ängeln svär vid honom, som
lever i evigheternas evigheter, dvs. vid
Gud själv, att 'Guds hemliga rådslut
skall vara fullbordat, när den sjunde
basunen ljuder (jfr l.Kor.1S:S2). Men
innan detta sker, skall Herren sända
sina vittnen, två profeter, som skall
utrustas med stor makt men som
slutligen skall dödas av vilddjuret som
stiger upp ur avgrunden.
J ordens förhärdade inbyggare skall
glädjas och fröjda sig och sända
varandra gåvor, därför att de två
profeterna har blivit dödade. Men
dessa skall resa sig upp igen och stiga i
en sky upp till himmelen. Stor fruktan
kommer då över dem som ser det, och
en naturkatastrof (jordbävning) medverlqu- till att många ger ära åt Gud i
himmelen.
Den sjunde ängeln blåser i sin
basun, och himmelen genljuder av
lovsång med anledning av Herrens och
hans Smordes övertagande av herraväldet över världen.
Först får Johannes emellertid se
bakgrunden till den sista tidens
händelser. En kvinna, som har solen
till sin klädnad, föder ett gossebarn,
och den stora draken, Satan, kastas
ned till jorden, där han förföljer
kvinnan för att uppsluka hennes barn.
Som ledare i denna strid använder
Satan vilddjuret från havet (Antikrist)
och vilddjuret från jorden (den falske
profeten). Det första vilddjuret får
världsherravälde, det andra vilddjuret
förmår jordens inbyggare att tillbedja
det första. Det gör också stora tecken
och förför människorna. Alla som inte
vill tillbedja det första vilddjurets bild,
dödas, och ingen kan köpa eller sälja
utan att bära vilddjurets märke.
Men de som tillhör Herren har
också sitt märke: Guds insegel.
Johannes ser Kristus, Lammet, stå på

Sions berg, omgiven av de 144.000
beseglade. Deras harpospel och jublande segersång är som bruset av stora
vatten.
Tre änglar förbereder människorna
på den kommande domen. Den förste
manar dem att frukta Gud, den andre
hänvisar till Babylons fall, den tredje
framhåller förhärdelsens fruktansvärda
följder. Därnäst bebådas domen i form
av två bilder: de troende inbärgas som
mogen skörd i Guds rike, de ogudaktiga trampas i Guds vredes stora
vinpress.
Men fortfarande dröjer slutet.
Johannes ser något som ser ut så!.om
ett glashav blandat med eld, och vid
glashavet står de som har vunnit seger
över vilddjuret, med harpor i sina
händer. De sjunger Moses' och Lammets sång. Samtidigt ser Johannes sju
änglar' komma ut ur det himmelska
templet med de sju sista plågorna, sju
gyllene skålar, fyllda med Guds vrede,
som skall tömmas över jorden. De sex
första vredesskålarna vållar en stegring
av de lidanden, som de sex första
basunerna har fört över de ogudaktiga.
Den sjunde vredesskålen innebär Babylons eller den stora skökans (världsstadens) fall. I himmelen lovar man
Gud för Babylons fall och för att Gud
nu har intagit riket och Lammets
bröllop är förestående.
Därefter skildras Herrens tillkommelse under bilden av ryttaren på den
vita hästen, följd av himmelens
härskaror, också de på vita hästar.
Antikrist och hans härskaror tillintetgörs, djävulen fångslas, den första
uppståndelsen inbryter och tusenårsriket upprättas.
När de tusen åren har gått till ända,
skall Satan komma lös ur ~tt fångeise,
och med de härar han har samlat från
jordens fyra hörn skall han omringa
»de heligas lägen> (Kristi församling)
och »den älskade staden» (Jerusalem
eller en annan benämning på församlingen). Men eld från himmelen faller
ned och förtär Guds folks fiender,
djävulen kastas i den brinnande sjön.
Sedan följer den allmänna uppståndelsen och den slutliga världsdomen.
Johannes ser en ny himmel och en
ny jord. Det nya Jerusalem stiger ned
från himmelen till den nya jorden, och
Gud själv bor ibland sitt folk. Från
Guds tron förkunnas, att det gamla är
förgånget och att allting skall bli nytt.
Johannes blir i anden förd upp på ett
högt berg och får därifrån skåda den
heliga staden, det nya Jerusalem, som
han sedan beskriver närmare.
Efter
framtidsvisionerna följer
epilogen, där Herren upprepade gånger
försäkrar, att han kommer snart, och
Johannes svarar: »Amen. Kom, Herre
Jesus! » - Boken slutar med en
välsignelseönskan över alla dess läsare.
Trots att Johannes' uppenbarelse är
bättre bevittnad än de flesta av Nya
Testamentets övriga skrifter, har likväl
dess äkthet starkt betvivlats. De första
som förnekade dess johanneiska ursprung var Marcion, alogerna, den
romerske presbytern Gajus och Dionysius, biskop av Alexandria (död
265). Deras kritik berodde emellertid
inte på osäkerhet beträffande traditionen, utan den var mer eller mindre
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dikterad av dogmatiska hänsyn.
Marcion var antijudaist, alogerna och
Gajus antimontanister, Dionysius antikiliast (motståndare till den traditionella läran om tusenårstiket).
Alogerna och Gajus hävdar, att
Uppenbarelseboken är skriven av
kättaren Kerinth. Dionysius jämför
den med Johannesevangeliet och
menar, att båda inte kan vara skrivna
av aposteln. Han anser, att Apokalypsen (såväl som evangeliet) är inspirerad
men att den är författad aven
presbyter Johannes. Som stöd för
denna uppfattning anför han en rad
inre kriterier, såsom bokens språk och
stil, och hänvisar dessutom till förekomsten av' två gravar i Efesus som
båda kallas »Johannes' grav».
Hieronymus är vacklande i frågan
om Uppenbarelsebokens äkthet. Detsamma gäller Eusebius, som i sin
kyrkohistoria uppför Uppenbarelseboken både bland de erkända och de
motsagda skrifterna. Oviljan mot
kiliasmen har sannolikt också spelat en
viss roll hos honom . .Av den syriska
kyrkan har Apokalypsen aldrig blivit
erkänd som kanonisk.
Sedan Johannes' uppenbarelse inom
den västerländska kyrkan hade erkänts
som kanonisk vid kyrkomötet i
Kartago år 397 och blivit godkänd i
större delen av den österländska
kyrkan omkring år 500, .upphörde all
kritik fram till reformationstiden.
Både Erasmus, Karlstadt, Luther och
Zwingli ställde sig tvivlande, och i
nyare tid har äkthetsfrågan ständigt
diskuterats. Invändningarna är av
språklig-stilistisk, dogmatisk och historisk art.
Beträffande språket hävdar man
med Dionysius (se ovan), att det är
stor skillnad mellan Apokalypsens och
Johannesevangeliets grekiska. I motsats till evangeliet är Uppenbarelseboken full av hebraismer och grammatiska felaktigheter, bl.a. bristande
kongruens i satsbyggnaden. Detta kan
ej heller förnekas, men det kan ha sin
förklaring. Vissa bibeltolkare har
antagit, att Johannes haft litterärt
bistånd vid avfattningen av evangeliet,
andra att Apokalypsen ursprungligen
blivit skriven på arameiska. Intetdera
låter sig emellertid bevisa. Beträffande
satsbyggnaden hävdar den traditionella
uppfattningens försvarare, att kongruensreglerna var på väg att upplösas
vid den tid, då Uppenbarelseboken
kom till. Vidare gör man gällande, att
verket inte skulle ha den rätta
profetiska karaktären, om det inte var
präglat av den gamla (hebreiska)
profetians språk. Man kan för övrigt
notera; att Apokalypsens grekiska trots språkliga OCh grammaPkaliska
skillnader - ligger de övriga J lihannesskrifternas språk närmare än vad fallet
är med någon annan nytestamentlig
skrift.
U ppenb.arelsebokens stil är visserligen egenartad, präglad av bl.a. korta
meningar som sidoställs utan periodbyggnad och nästan utan förmedlande
partiklar. De olikheter, som kan
påvisas vid en jämförelse med evangeliet, kan dock förklaras utifrån de båda
skrifternas högst olikartade innehåll.
De dogmatiska invändningarna

gäller särskilt gudsbegreppet, kristologien och eskatologien. Medan Guds
kärlek är det dominerande temat i
Johannesevangeliet, och även i johannesbreven, är det allmaktens och den
straffande rättfärdighetens Gud som
präglar Uppenbarelseboken. Detta
hänger emellertid nära samman med
bokens intention, eftersom den
yttersta tidens slutliga uppgörelse
mellan Gud och fördärvsmakterna här
är det dominerande temat. För övrigt
saknar ej heller den övriga Johannes·
litteraturen direkta eller indirekta
utsagor om Guds vrede (Joh.3:36;
1.10h.3:14; 5:12,16).
Vidare pekar man på att Kristus,
som i evangeliet och breven förkunnas
som gudsuppenbararen och försonaren, i Uppenbarelseboken skildras som
den allt besegrande Messias, som styr
folken med järnspira. Men detta beror
också på skrifternas olika syfte.
Samtidigt som Kristus i Apokalypsen
är segerherren, skildras han också som
Lammet och livskällan.
Inte heller i fråga om eskatologien
kan man tala om en verklig motsättning. När Apokalypsen har en mer
utpräglat realistisk framställning av
Herrens tillkommelse än evangeliet,
beror det på att Apokalypsen har
parusin som sitt huvudtema. För övrigt
innehåller evangeliet och breven också
ord om domen och de dödas
uppståndelse (Joh.5:28 f.; 6:39 f.;
1.10h.2:18,28; 3:2 f.; 2.Joh.v.7).
Kritikerna efterlyser i Uppenbarelseboken evangeliets omtalande av
Andens pånyttfödande gärning. Men
tyngdpunkten ligger här på andra ting:
Andens budskap till församlingarna,
Andens tal från himmelen och Andens
inbjudan tilllivskällan.
Man har också invänt, att evangeliet
är antijudiskt och universalistiskt,
medan Uppenbarelseboken är projudisk och partikularistisk. Men så är
icke fallet.I Apokalypsen betecknas de
otrogna judarna som »Satans synagoga», 2:9; 3:9 Ofr Joh.8:44), och
Jerusalem kallas ett andligt Sodom och
Egypten, 11 :8. Å andra sidan kan
evangeliet, som visserligen har starka
ord om judafolkets Kristus-fientliga
ledare, använda »judru> som hedersnamn (19:19) och precisera, att
frälsningen kommer från judarna
(4:22).
Om det än, av förklarliga orsaker,
råder många olikheter mellan Uppenbarelseboken' och den övriga johanneiska litteraturen, fmns det å andra
sidan också påfallande många likheter.
Således föi:ekommer verbet »vittna»
(grek. martyrein) 4 gånger i Uppenbarelseboken, 9 gånger i breven och 30
gånger i evangeliet. Substantivet »vittnesbörd» (grek. martyria, martyrion)
står 9 gånger i Uppenbarelseboken, 4
gånger i breven och 14 gånger i
evangeliet. Adjektiven »sanm> och
»sannfärdig» (grek. alethinos), som är
så karakteristiska för Johannesskrifterna, förekommer tillsammans 9 gånger i
Uppenbarelseboken, 4 gånger i
1.10hannesbrevet och 7 gånger i
evangeliet. »Segra», »vinna seger» eller
»övervinna» (grek. 'nikan) fmns 17
gånger i Uppenbarelseboken, 6 gånger i
Uohannesbrevet och 1 gång i evange-

liet. Det grekiska verbet förekommer
för övrigt endast tre gånger i hela N. T.
Uttrycket »hålla (= bevara) hans ord»
förekommer 4 gånger i Uppenbarelseboken och 9 ,gånger i breven och
evangeliet, annars aldrig i N. T.
Benämningen av Kristus som Ordet
(grek. 10gos), som finns i Joh.l :1,14
och 1.10h.l:l (livets Ord), återfrons
också i Upp.19:13 (Guds Ord) - för
övrigt ingenstädes iN. T. I evangeliet
kallas Jesus »Guds lamm», Joh.l :29,36
(grek. amnos), Uppenbarelseboken
nämner ca 30 gånger Kristus som
»Lammeb> (grek. arnion). - Församlingen omtalas som »brudem> i Joh.
3:29 och Upp.21:2,9; 22:17.
Vissa kritiker förklarar dessa
gemensamma drag med att Apokalypsen måste ha skrivits aven av aposteln
Johannes' elever. Det är dock uppenbart, att i denna skrift talar ingen
okänd elev, utan en man med stor
auktoritet. Ej heller 'finns det någon
grund att med Dionysius Ofr ovan)
förmoda, att författaren är en presoyter Johannes (man vet för övrigt
inte med säkerhet, om denne överhuvudtaget har existerat), eller att med
andra utläggare före skriften tillbaka
på Johannes döparen eller Johannes
Markus.
Några kritiker hävdar, att aposteln
Johannes led martyrdöden samtidigt
som sin broder Jakob (år 44) och att
han därför inte kan ha varit Uppenbarelsebokens författare. Men denna
uppfattning är svagt bevittnad i
fornkyrkan i jämförelse med de starka
vittnesbörden om att aposteln Johannes levde och verkade i Efesus till sin
höga ålderdom (se vidare under
evangelium enligt Johannes). - Att
Johannes inte presenterar sig som
apostel (vilket några kritiker efterlyser), beror sannolikt på att detta inte
var lika nödvändigt för honom som
t.ex. för Paulus, vilkens apostolat
ifrågasattes av hans många motståndare.
Om man tar hänsyn till alla faktorer
av betydelse i detta sammanhang, har
man all anledning att hålla fast vid
traditionens nästan enstämmiga vittnesbörd om att Apokalypsens författare är aposteln Johannes, Sebedeus'
son.
Somliga uttolkares påstående, att
boken är sammansatt av flera källskrifter, kristna eller judiska, eller att
det förelegat en judisk grundskrift,
som har fått en kristen bearbetning,
har rönt föga gillande. Den likartade
språkliga och stilistiska utformningen
av hela Uppenbarelseboken tyder på
att den är en litterär enhet.
När avfattades Johannes' uppenbarelse? Som första svar på denna
fråga kan sägas, att den bör vara
skriven i en tid av kristenförföljelse .
Johannes själv vittnar därom, 1:9, och
i sändebreven frons också vissa antydningar, 2:9 f.,13. Den vikt, som där
läggs på de kristnas ståndaktighet,
2:2 f.,19; 3:10, pekar i samma riktning. Nikolaiternas lära, 2:6,14 f., har
av somliga uppfattats som en kompromiss med hedendomen för att undgå
förföljelse.
Vilken förföljelsetid rör det sig om?
Enligt somliga utläggare är det fråga

om förföljelsen under kejsar Nero
(54-68 e.Kr.), enligt andra den som
ägde rum under kejsar Domitianus
(81-96 e.Kr.). De som förfäktar den
neronska förföljelsen, hänvisar till
Upp.11:2, som synes förutsätta, att
templet i Jerusalem och själva staden
ännu inte har förstörts. Vidare hänvisar man till 17:10 och drar härav
slutsatsen, att Uppenbarelseboken
skrivits under Galba, Neros efterföljare
som romersk kejsare. Boken skulle i så
fall ha avfattats år 68. Andra menar,
att 17:10 pekar på Vespasianus (69-79
e.Kr.) som Neros efterföljare, i det att
Galba Oämte Otho och Vitellius) var
upprorskejsare. I så fall bör boken
dateras till början av år 70.
Den neronska förföljelsen var emellertid begränsad till Rom, och det
frons inga vittnesbörd om någon
kristenförföljelse under Vespasianus.
Under Domitianus (se ovan) uppstod
däremot en förföljelse, som sträckte
sig över hela det romerska riket och
som inte minst gjorde sig gällande i
provinsen Asien. Kejsarkulten, som
hade börjat så smått redan med den
förste kejsaren, stod nu på sin
höjdpunkt. De som vägrade att
tillbedja kejsarens bild fick antingen
sina egendomar konfiskerade eller
landsförvisades eller avlivades. Detta
kan stämma med antydningarna i
sändebreven (se ovan). Denna senare
tidpunkt passar också bättre in på
skildringen av tillståndet i de olika
församlingarna. Flera av dem präglades
av brist på den första kärleken (den
kärlek, som sätter Jesus först), moralisk upplösning, ljumhet och andlig
död, 2:4,14 f.,20; 3:1,15 f. Först vid
övergången till det andra århundradet
hör vi också om att en enda
föreståndare (kallad anggelos, budbärare, »ängel») står i spetsen för en
församling (se inledningen till vart och
ett av de sju sändebreven).
Tyngst i detta sammanhang väger
dock traditionens vittnesbörd. I sitt
verk mot villolärama skriver Irenreus,
att uppenbarelsen »skådades icke för
lång tid sedan, utan nästan i vårt
släktled, mot slutet av Domitianus'
regering». På Domitianus syftar sannolikt också de alexandrinska teologerna
Clemens och Origenes, när de talar om
en bestämd tyrann, under vilken
Johannes blev förvisad till Patmos och
efter vilkens död han återvände till
Efesus. Andra historiska källor förtäljer, att sådana förvisningar av
kristna förekom just under den
dominitianska förföljelsen (Dio Cassius
67:14; 68:1). I sin kyrkohistoria
refererar Eusebius gamla skribenter,
som förlägger Johannes' förvisning till
Patmos till Domitianus' 15. regeringsår, dvs. år 95 el. 96. - De flesta
forskare i senare tid är också av den
uppfattningen, att Uppenbarelseboken
skrevs i slutet av första århundradet.
Bokens första läsekrets var alltså de
mindreasiatiska
församlingarna
i
Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira,
Sardes, Filadelfia och Laodicea, Upp.
1 :11. Dessa sju städer låg vid den stora
romerska landsvägen, varför skriften
lätt och snabbt kunde sändas från den
ena församlingen till den andra. Endast
två av de sju församlingarna omtalas
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eljest iN.T., nämligen församlingarna i
Efesus och Laodicea. Dessa existerade
redan på Paulus' tid, och de fem övriga
grundades möjligen samtidigt. Alla sju
tillhörde sannolikt det område, som
Johannes senare hade uppsikt över.
Att dessa sju bland många andra
församlingar i samma område uttagits
som bokens adressater och var och en
av dem dessutom fått en särskild
hälsning från Herren genom Johannes,
kan möjligen bero på att de var för sig
är representativa för förhållandena i
dåtidens kristna församlingar. Flera
bibeltolkare utgår från att sändebreven
tillsammans omfattar kyrkohistoriens
huvudfaser , så att t.ex. församlingen i
Efesus åskådliggör förhållandena under
apostlatiden, församlingen i Smyrna
tillståndet under martyrtiden och
församlingen i Laodicea den kristna
kyrkans situation omedelbart före
Herrens återkomst.
Därmed kommer vi över till den
viktiga frågan om hur Johannes'
uppenbarelse skall tolkas. Här har
genom tiderna flera olika uppfattningar gjort sig gällande, t.ex. den
eskatologiska, den kyrkohistoriska,
den tidshistoriska, den traditionshistoriska och den idealhistoriska uppfattningen.
Den eskatologiska tolkningen betraktar det mesta av Uppenbarelseboken, kap.4-22, som en profetia om
ändens tid. Beträffande sändebreven,
kap.2-3, hävdas av somliga, att de
handlar om Johannes' samtid, av andra
att de beskriver de olika huvudfaserna
i kyrkohistorien Ofr ovan). Den
eskatologiska tolkningen var rådande
under kyrkans tre första århundraden.
I frågan om tusenårsriket, kap.20,
utvecklade sig två riktningar, en
realistisk och en spiritualistisk. Den
realistiska riktningen - med Irenreus
och Hippolytus i spetsen - uppfattade
profetian om tusenårsriket rent eskatologiskt, som ett mellantillstånd mellan
Guds rikes och nuvarande och kommande status. Den spiritualistiska
riktningen - representerad av Oemens
av Alexandria och Origenes - tolkade
Upp.20 så, att Kristus skulle komma
tillbaka i andlig mening och skapa en
bättre tid på jorden.
Den kyrkohistoriska tolkningen betraktar Apokalypsen som ett panorama över kyrkohistorien från första
århundradet och fram till Kristi
tillkommelse. Denna riktning var
allenarådande från omkring år 300 till
1600. Synen på sändebreven som en
beskrivning av de olika faserna i
kyrkohistorien får här allmän anslutning. Tusenårsriket identifieras med
gudsriket på jorden i församlingens
tidsåler. Satan blev bunden redan vid
Kristi första ankomst, och redan nu
regerar de heliga med Kristus. Denna
tolkning av Upp.20 är endast möjlig i
förbindelse med rekapitulationsteorin
(se ovan). Den kyrkohistoriska tolkningen gör det nödvändigt att i
möjligaste mån uppfatta Uppenbarelseboken allegoriskt eller spiritualistiskt.
Banbrytare för denna riktning var
Augustinus. Reformatorerna kom inte
med något väsentligt nytt bidrag till
förståelsen av Apokalypsen. Luther,
som till en början ställde sig skeptisk

till hela boken, fick senare en mer
positiv syn på den och anslöt sig till
den kyrkohistoriska tolkningen. Denna
blev den rådande i både de lutherska
och de reformerta kyrkoma. Pietister·
na återvände emellertid till kiliasmen
(tron på ett bokstavligt tusenårsrike i
samband med tidsålderns avslutning).
Den tidshistoriska tolkningen stammar från mitten av l600-talet. Den ser
i Apokalypsen en skildring dels av
händelser i eller strax före författarens
samtid, dels av förväntningar om vad
som skall ske i den närmaste framtiden, bestämt utifrån den tidshistoriska situationen. Under den rationalistiskt präglade upplysningstiden uppgav man fullständigt den profetiska
uppfattningen om Uppenbarelseboken,
och dess innehåll reducerades till vad
som kunde förutses utan gudomlig
inspiration. ÖVerallt fann man anspelningar på Johannes' egen tid eller
mänskliga fantasibilder aven avlägsnare framtid. Alla visioner har
enligt upplysningsteologerna sitt ursprung i förhållanden i romarriket
under första århundradet. Vilddjuret i
kap.13 och 17 sägs vara den återuppståndne kejsar Nero (jfr 17:8,10 f.),
och vilddjurets tal, 666 (13:18), påstås
avse det hebreiska talvärdet för Neron
Caesar.
Den traditionshistoriska tolkningen
har i senare tid konkurrerat med den
tidshistoriska. Den hävdar, att mycket

i Apokalypsen är urgammalt traditionsmaterial som kan föras tillbaka
till babylonisk mytologi eller till
hellenistisk astrologi. Senare representanter för denna riktning har dock
sökt förbinda den traditionshistoriska
tolkningen med den tidshistoriska.
Den idealhistoriska tolkningen går
ut på att Uppenbarelsebokens syfte
uteslutande är att inspirera förföljda
och lidande kristna till att hålla ut till
slutet. För att uppnå detta använder
författaren sig av symboler, som inte
skall identifieras med verkliga historiska händelser utan endast uppfattas
som bildliga beskrivningar av Guds
triumf.
Varken den idealhistoriska, den
traditionshistoriska eller den tidshistoriska tolkningen ger emellertid
rättvisa åt Uppenbarelsebokens anspråk på att innehålla verklig profetia.
En rad bibeltolkare har under de
två senaste århundradena. återvänt till
fornkyrkans eskatologiska uppfattning
av Uppenbarelsebokens syner, i det att
man hävdar, att Upp.6:l2-l9:1O
skildrar händelser omedelbart före
Herrens tillkommelse och 19:11-22:6
tillkommelsen, domen och återupprättelsen. Mot denna tolkning har man
invänt, att Apokalypsen i så fall inte
skulle ha kunnat vara någon tröstebok
för olika tiders kristna släkten, något
som den avser att vara. Uppenbarelseboken ger emellertid inte rum för

73

någon exakt tidsbestämning. I vaJje
tidsepok kommer därför de troende
att anse sin egen tid som »den yttersta
tiden» och vänta att »Jesus kommer
snart» (jfr 3:11; 22:7,12,20).
Man kan väl förstå, att den
kyrkohistoriska tolkningen har velat
identifiera basun- och skålvisionerna
med bestämda händelser i kyrkans
historia. Likaså är det rimligt att med
den tidshistoriska tolkningen anta, att
Johannes hade vissa händelser i sin
samtid för ögonen, t.ex. vid skildringen av vilddjuret i kap.13 och 17.
Men Apokalypsens betydelse är inte
inskränkt till någon bestämd tid.
Kampen mellan Gud och Satan, mellan
Guds rike och denna världens rike, har
pågått genom alla tider, och de
historiska händelsernas typiska innehåll kan återfinnas under hela historiens gång. En dag skall dock kampen
slutgiltigt avgöras. Det är därför
angeläget för Guds församling att i
vaJje tid söka tyda tidens tecken i
ljuset av Johannes' uppenbarelse.
De såväl för hela den kristna kyrkan
som för den enskilde troende avgörande händelser, som Apokalypsen
skildrar, kräver att dess budskap tas
emot och behandlas med allvar och
aktning, jfr 22:18 f. Å andra sidan har
till läsningen av denna bok knutits ett
mer direkt löfte än vad fallet är med
någon annan av Bibelns böcker: >>Salig
är den som får uppläsa denna profetias

ord, och saliga äro de som få höra dem
och som taga vara på vad däri är
skrivet», 1:3. Detta ord visar också, att
boken var avsedd för uppläsning i
församlingen. Boken är alltså inte
avsedd endast för de församlingar, som
den i första hand sändes till, utan för
alla Guds församlingar genom alla
tider.
Med rätta har det sagts, att Bibeln
utan Uppenbarelseboken skulle sakna
avslutning. Men vilken avslutning får
den inte med denna bok! På Bibelns
första blad läser vi om hur Gud skapar
himmel och jord, på dess sista om hur
han nyskapar himmel och jord. I
begynnelsen läser vi om hur djävulen
ödelägger människans liv och frid, hur
synden och döden kommer in i
världen. I Uppenbarelseboken skildras,
hur djävulen kastas i den brinnande
sjön och hur syndens och dödens makt
brytes. I begynnelser ser vi paradiset
stängas och tillträdet till livets träd
spärras. I avslutningen återvänder
paradiset, livets träd förmeras och är
tillgängligt för alla. I begynnelsen
utlovas frälsningen, och alla Bibelns
blad berättar om hur den förbereds
och fullbordas. I Bibelns sista bok ser
vi frälsningen fullbordad.
Se även i ordboksavd.: Johannes 2,
Uppenbara,
Tillkommelse, Vrede
(Guds), Antikrist, Vedermöda, Tusenårsriket, Eldsjö, Paradis, Himmel,
Seger, Ståndaktig.

