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Sammandrag
Uppsatsen undersöker ursprungssyftet bakom sabbatsbudet samt utvecklingen i dess 

tillämpning. Fem bibeltexter har valts ut ur ett religionshistoriskt perspektiv från olika 

perioder av den Hebreiska Bibelns tillkomsthistoria. Särskilt studeras den yttre påverkan det

omgivande samhället bidragit med. Bibeltexterna som analyseras är: Exodus 20:8-11, 

Genesis 2:2-3, Jesaja 58:13-14, 1 Mackabeerboken 2:41 samt Psalm 92 ur Psaltaren. 

Sabbatsbudet ursprung är oklart. Det framstår unikt för judarnas identitet som folk. Syftet 

har alltid varit att främja liv. Under exiltiden blev detta viktigare. Behovet av att vila, tillbe 

och fröjdas i kontrast till livets slit är dess utvecklade essens. Yttre hot mot judendomens 

existens har stundtals lett till fanatism. Till och med martyrdöd. Varpå tillämpningen lättats 

upp något. 

Abstract
This paper explores the original purpose of the sabbatical commandment as well as the 

development of its practical application. Five passages from the Bible have been selected 

from a religious historical perspective from different periods of the Hebrew Bible creation.

Particular attention will be given to the external influence of the surrounding community. 

The Bible passages to be analyzed are: Exodus 20:8-11, Genesis 2:2-3, Isaiah 58:13-14,       

1 Maccabees 2:41 and Psalm 92 from Psalms.

The origin of the sabbatical commandment is unclear. It appears to be unique for the Jewish 

identity as a people. Its purpose was always to promote life. During the time of exile, this 

became increasingly important. It is the embodiment of the need for resting, praying and 

rejoicing in contrast to life's struggles. External threats to the existance of Judaism have 

occasionally led to fanaticism. Even martyrdom. After which its application has become

somewhat more relaxed.
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1. Inledning
Ett examensarbete på C-nivå hösten 2016 vid Ersta Sköndal Högskola inom ämnet 

bibelvetenskap. 

1.1 Presentation av ämnesval 
Sabbatsbudet är en av de regler och sedvänjor som på grund av sina historiska rötter 

fortfarande starkt präglar två världsreligioner. Främst judendomen där sabbaten ännu idag 

bejakas och firas. Även kristendomen är influerad av regeln trots att sedvänjan aldrig varit 

lika central inom den troende skaran som kallar sig kristna som hos judarna. Inom 

judendomen är sabbaten en livsfrämjande dag ägnad åt vila, fest, gemenskap med nära 

vänner och familj i stark relation till Gud. I den kristna gemenskapen har det gemensamma 

utövandet av sabbaten tappats bort. Vilan trängs mer och mer ut ur människornas vardag och 

Gud som en reell källa att hämta kraft ur till ett gott liv här och nu har trängts bort i det 

allmänna medvetandet. Ur detta perspektiv har jag en vilja att undersöka sabbatsbudets 

uppkomst och tidiga utformning. I ljuset av historien kan vi förstå vår samtid. Och jag väljer 

att börja från början.

Jag har valt att undersöka vilodagens betydelse i den Hebreiska Bibeln. Jag vill undersöka 

orsakerna bakom budets uppkomst och göra några nedslag historiskt sett i synen på budet för

att närma mig dess tillämpning före vår tideräknings början. I modern forskning finns inte 

många djupgående studier gjorda på det här sättet. Det som finns har antingen en vinkling 

mot judisk tillämpning av budet idag eller jämförande studier mellan den judiska sabbaten 

och den kristna söndagen. Jag hittar ingen studie som sammantaget har tittat på 

sabbatsbudets uppkomst och utveckling i ett mer religionshistoriskt perspektiv fram till 

nytestamentlig tid.  

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet  med undersökningen är att svara på frågan vad det ursprungliga syftet bakom 

budordet om att helga vilodagen är, samt om, hur och i så fall varför tillämpningen bakom 

budordet förändrats redan under gammaltestamentlig tid?
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1.3 Metod
Texter som berör sabbatsdagen är ofta förekommande i Bibeln som helhet. Därför har jag för

att hålla undersökningens omfång nere valt ut fem texter till studien. I urvalsprocessen har 

jag valt att ta med 1 Mackabeerboken. Den är en av de böcker som inom vissa traditioner 

räknats som kanoniserande (t.ex. inom katolsk tradition) medan de utelämnats inom andra 

(t.ex. inom protestantisk tradition). Den process som ligger bakom kanoniseringen har varit 

brokig och vilka böcker som räknats till kanon har därför varierat något inom olika 

traditioner. 

Textavsnitten som ska analyseras har valts ut efter tre parametrar:

1. För det första är det relevant att titta på de texter där det direkta innehållet, vid en 

översiktlig genomläsning, ligger nära budets uppkomst eller karaktär av en direkt 

regel.

2. För det andra är det intressant att titta på texter där en utveckling i förhållningssättet 

till budets tillämpning ses. 

3. För det tredje är det önskvärt att sprida ut texterna rent historiskt så att de hämtas ur 

olika bibelböcker och tidsepoker. 

De huvudtexter som skall studeras är därför Exodus 20:8-11, Genesis 2:2-3, Jesaja 58:13-14 

och 1 Mackabeerboken 2:41. Eftersom det dessutom är av intresse att något undersöka hur 

sabbaten används i kulten kommer jag även kort att analysera användandet av Psalm 92 ur 

Psaltaren. Dessa fem texter kommer jag att studera med den massoretiska grundtexten på 

hebreiska som utgångspunkt. I de delar där Bibelns texter skrivs ut använder jag mig av den 

översättning som finns i Bibel 2000. 

För att uppnå huvudsyftet med studien kommer jag att vinkla min läsning av befintliga 

bibelkommentarer för att fånga nyanser som speglar tanken bakom formuleringarna främst 

för att se hur textens samtid och historiska kontext har påverkat synen på sabbaten. Vad har 

det funnits för yttre påverkan i författarens tradition och samtid som bidragit till budordets 

uppkomst och fortsatta tillämpning?

5



2. Bakgrundsteckning

Sabbatsbudet har en uråldrig historia som verkar vara helt unik bland det judiska folket. 

Flera försök har gjorts för att hitta förklaringsmodeller till budets uppkomst i den Hebreiska 

Bibelns egna texter, i språkbruket och i de kringliggande kulturerna. Det är därför av intresse

att börja den här studien med en kort introduktion. Ett avstamp i det hebreiska språkbruket 

och kanske främst i den forskning som gjorts efter upplysningstidens inspiration till kritiska 

studier av Bibelns texter.

2.1 Ordet ת בת i den Hebreiska Bibeln [šabāt] שב
Sabbaten är en sedvänja som har haft en stor betydelse under biblisk tid, vilket inte minst 

bibelns egna texter vittnar om, och som ännu i dag praktiseras. Sedvänjan lever kvar hos 

troende judar och även inom vissa kristna riktningar så som hos de etiopiska ortodoxa och 

adventisterna. Ordet שָּבב[ תת [šabāt] förekommer i sin oböjda form hela 111 gånger i den 

Hebreiska Bibeln. Beroende på hur man bedömer olika böjningar förekommer det upp till 

över 120 gånger. Sabbaten finns omskriven i alla typer av böcker (I Exodus 15 ggr, Leviticus

25 ggr, Numerus 4 ggr, Deuteronomium 3 ggr, hos profeterna 32 ggr, de historiska böckerna 

30 ggr, en gång i Psaltaren och en gång i Klagovisorna. (Hasel, 1992).

Ordet sabbat är starkt förknippat med vila, Sabbat och den sjunde dagen. Bibelns texter har 

gett upphov till sedvänjan ”sabbatsvilan”. Men verbet ת ב[ ת  ”betyder inte direkt ”vila [šabāt] שָּב

utan snarare bär verbet i sin grundform på betydelsen ”att upphöra, att avstå, sluta med, att 

avsluta, att vara vid en ände av” någonting. I den skapelseberättelse jag kommer att titta 

närmare på i undersökningen är det till exempel så att Guds vila (sabbat) egentligen inte 

handlar om att han ”vilar” utan grundtexten innebär mer att han upphörde med att arbeta. 

Även om vilan då blir följden. (Hasel, 1992 och Holladay, 1988).

 
I det hebreiska språket utgår verben ifrån en grundform som sedan böjs i olika former för att 

spegla olika förhållanden. T.ex. i betydelsen hur intensivt handlingen utförs eller av vem 

handlingen utförs. Ibland innebär det att verbets betydelse förskjuts kraftigt. När det gäller 

verbet ”sabbat” i den Hebreiska Bibeln så hittar vi böjningar där betydelsen förskjutits till 

(Qal) ”att försvinna, bli stoppad” och (Nipal) ”att stoppa, stanna”. Det finns även en form till

(Hiphil) där betydelsen förblir omtvistad. (Hasel, 1992 och Holladay, 1988).
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2.2 Ursprung utanför den israelitiska kontexten
Sabbatsbudet är ett centralt kännetecken för det judiska folket och har särskilt dem från 

andra folk genom årtusendena. Fortfarande än idag är det en utav de främsta markörerna som

hjälper till att identifierar dem som grupp och upprätthålla religionen och folkets gemenskap.

Länge ansågs budet helt självklart ålagt folket direkt från Gud men i efterdyningarna av 

upplysningstiden började fler och fler forskare söka efter dess egentliga ursprung. På 1800-

talet steg det generella intresset av att kritiskt granska bibelns texter. Bland annat finns idag 

vedertagna teorier med god enighet bland forskarna om dateringen kring olika texter i den 

Hebreiska Bibeln som helhet (Hasel, 1992). Dessutom formulerades flera hypoteser som 

specifikt rörde sabbatsbudets uppkomst vilka vi ska börja med att titta lite närmare på. 

(Hasel, 1992).

Det var först i slutet av 1900-talet som de första försöken att försöka spåra sabbatens 

ursprung  utanför den israelitiska kontexten gjordes. Teserna var flera eftersom forskarna såg

likheter mellan sabbaten och andra seder och bruk i de kringliggande kulturerna. Men som vi

kommer att se nedan så ledde dem alla in i mer eller mindre dunkla återvändsgränder. 

(Hasel, 1992).

2.2.1 Babyloniskt ursprung 

I det babyloniska språket hittade forskarna ett snarlikt ord till sin form och som dessutom bar

på en liknande betydelse. Ordet var ”sabpattu(m)” vilket betydde just ”vilodag”. En likhet 

som väckte intresse var att den kunde ses falla tillbaka på den assyriska kalendern och ”evil 

(taboo) days” som verkade återkomma med en ungefärlig sjudagars cykel. Men det uppstod 

flera problem vid en närmare jämförelse. Framför allt visade det sig att det inte alls gick att 

passa in den Babyloniska vilodagen i en sjudagars cykel, i likhet med sabbatens utövning. 

Dess ursprung hörde till fullmånen på månadens 15:e dag vilket den judiska sabbaten är helt 

frikopplad ifrån. (Hasel, 1992). 

Den djupaste forskningen kring denna tes gjordes kring år 1905 av J. Meinhold. Han 

argumenterade utifrån att sabbaten ursprungligen kommer ur Babyloniernas fullmånedag 

som firades en gång i månaden. Hypotesen var att den efter att ha överförts till den hebreiska

kontexten fått fortsätta att utvecklats där. Hans forskning har fått sporadiskt stöd. Främst är 
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det formuleringar i den Hebreiska Bibelns profetiska texter där stöd till tesen hämtats. (Se 

Amos 8:4-7, Hos 2:11-15 , Jes 1:10-14 och 2 Kung 4:22-23, Finns att läsa i bilaga 1). 

Nymånedagen återkommer i en jämn rytm varje månad. I babyloniska texter beskrivs detta 

med ”arhum-sapattu” vilket betyder ”nymåne - fullmåne”. Enligt den här teorin utvecklades 

den månatliga sabbaten efter exilen till en veckovis sabbat. Men den dragna parallellen där 

emellan bär på flera problem. 

Rytmen i firandena stämmer inte överens med varandra. Babylonierna firar 1:a, 7:e och 15:e 

fullmånen. Hebréerna har en rytm som bygger på årliga fester, månatliga nymånedagar och 

veckovisa firanden (sabbaten). Vilket i sig är rytmer som är okända utanför israeliternas 

kultur. Sabbaten står här utanför rytmen där nymånen firas. Exempel på detta finns i 

postexiliska texter så som Hes 45:17, 46:1, Neh 10:33; jfr. 1Krön 23:31, 2 Krön 2:3-6 (se 

bilaga 2) (Hasel, 1992). Här refereras klart och tydligt till den sjunde dagen i veckan. Det 

anses därför så klart och tydligt separerade att de inte kan ha ett gemensamt ursprung. I den 

Hebreiska Bibeln kan det således inte hittas spår av att sjudagars sabbaten har sitt ursprung i 

en månatlig fest. (Hasel, 1992).

En djupare språklig forskning har också slutat i en återvändsgränd då de båda orden har helt 

olika betoningar och konsonantuppsättningar. Likheterna är inte så stora att ett gemensamt 

ursprung ska kunna hävdas. (Hasel, 1992).

2.2.2 Kananeiskt ursprung

Den kananeiska hypotesen innebär att israeliterna adopterat sjudagarscykeln via Moses 

under vandringen i Sinai. Tanken är att de fått influenser från kananéerna, vilka var ett 

nomadfolk i området. Sabbaten antas vara Kananéernas Saturnus dag. Det finns dock inga 

dokumenterade bevis som stöder tesen. Och de texter som tolkats till favör för tesen är 

väldigt omtvistade i sin egentliga mening. Det rör sig om Exod 35:3, Num 15:32, Amos 5:26

(se bilaga 3). Tesen har bara haft några få anhängare och är idag förkastad. (Hasel, 1992).

2.2.3 Arabiskt ursprung 

Det finns en teori om att ordet sabbat kommer ur det arabiska ordet ”tabat” (sitt). I den 

arabiska kontexten satt månen en gång i månaden. Fyra dagar i månaden firades nymånen. 

Teorin bygger även här på att månens månatliga firande omvandlats till ett veckofirande av 
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israeliterna. Problemet uppstår precis som i resonemanget ovan då kedjan av argument skall 

föras för att få ihop veckocykeln med den månatliga cykeln. Det saknas en koppling där 

emellan. Veckocykeln går inte att koppla ihop med månen. (Hasel, 1992).

2.2.4 Ugaritiskt ursprung

En hypotes är att en antik ugaritisk kultisk festvecka tros ligga som grundmall för 

veckocykeln. Forskarna satte upp tesen att denna fest transformerats över till israeliterna som

mall för tidsuppfattningen i sin helhet. Det finns dock varken direkta eller indirekt bevis för 

kopplingen. Det ugaritiska ursprunget bottnar också i att de har en sju års cykel – The Danel 

cycle. Vilket gör att forskare menar att själva strukturen av sju kommer ifrån detta. Men det 

förklarar inte själva sabbatsdagen.(Hasel, 1992).

2.2.5 Sociologiskt ursprung 

Flera skolor har föreslagit en variation av sociologiska ursprung till sjundedagssabbaten. 

Rötter har försökt spåras till speciella dagar eller vilodagar i primitiva agrikulturer. Några 

föreslår ”marknads dagen” som dess ursprung.  Men åter igen synkroniserar inte teorin med 

sjudagarscykeln. Det finns heller ingenting som visar på hur dessa marknads dagar kunnat 

transformerats till sjudagarscykeln och vilodagar. (Hasel, 1992).

Trots ett sekel av forskning i kulturer omkring israeliterna är dess ursprung fortfarande höljt i

dunkel. Inga hypoteser oavsett kulturella, astrologiska, sociologiska, mytologiska eller 

etymologiska förklarar kravet på respekt för sabbatsvilan. Problemen som kantar alla 

hypoteser gör att sökandet utanför den hebreiska kontexten efter dess ursprung inte varit 

framgångsrika. (Hasel, 1992).

3. Huvudtext 
Lagar och regler uppkommer inte i ett tomt vakuum. Dess uppkomst och fortsatta 

tillämpning styrs och påverkats alltid av dess omgivande samhälle och den kulturella 

kontexten. Det gäller även starkt religiösa regler så som sabbatsbudet. Går det att ringa in 

orsaker till sabbatsbudets uppkomst och fortsatta tillämpning? Nedan ska vi närma oss 

frågan genom att studera några utvalda bibelställen från olika historiska tider och kontexter.
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3.1 Dekalogen och dess fjärde bud 
Bruket att hålla sabbat har alltid varit en markering av olikheten mellan judar och andra folk 

och kulturer inom vilka judarna har bott. (Rylaarsdam J. C och Park J.E, 1952). En utav de 

äldsta texterna i den Hebreiska Bibeln som tar upp regeln om att fira sabbat finns i den 

regelsamling som brukar benämnas Dekalogen. Det är en lista med budord riktade till de 

vuxna israeliterna. Orden är skrivna i maskulinum, andra person singularis och är 

kategoriska utan resonemang kring olika omständigheter. I själva dekalogen återges ingen 

påföljd om budorden inte skulle följas utan de har bara till syfte att ange vilka villkor som 

gäller för israeliterna i egenskap av Guds folk. De som inte lever enligt dessa normer berövas

helt enkelt medlemskapet i det nya israelitiska folket. Genom reglerna grundas det nya 

samhället. (Pixley 1983/1987). Det fjärde budordet återfinns i Exodus 20:8-11:

8 Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 9 Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, 
10 men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, 

varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller 

invandraren i dina städer. 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och 

allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat 

sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

I den kritiska forskningen kring dekalogen de senaste hundra åren har inget annat bud 

undersökts så mycket som just det här budet. Skälet är uppenbart. Det är det längsta budet 

och det uppvisar många tecken på tillväxt och utveckling. Dessutom är det parallella 

budordet i dekalogen slående olikt i sin formulering. Vi kan se att motiveringen i Exodus 

20:11 framhåller att Gud själv vilade under skapelsen och att det är därför sabbaten ska 

hållas. Perikopens parallelltext i Deuteronomium har en helt annan motivering i 5:12-15:

12 Var noga med att hålla sabbatsdagen helig, så som Herren, din Gud, har befallt dig. 13 Sex 

dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, 14 men den sjunde dagen är Herrens, din 

Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din

slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har, inte heller 

invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna skall få vila liksom du själv. 15 Kom ihåg 

att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, förde dig ut därifrån med 

stark hand och lyftad arm. Därför har Herren, din Gud, befallt dig att fira sabbatsdagen.
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Här framkommer det en helt annan förklaring till varför sabbaten ska firas. Motivet är här för

att påminna israeliterna om att de blev räddade ut ur slaveriet i Egypten. En veckovis 

påminnelse om denna händelse. (Rylaarsdam J. C och Park J.E, 1952). Att formuleringarna 

skiljer sig mellan de båda texterna i Exodus och Deuteronomium är ett uttryck för den 

historiska framväxten. Det är i sig ett bevis för att dagens formuleringar har utvecklats långt 

utöver sina originalversioner.  Det är en stark indikation på att dekalogen har vuxit fram 

genom en mycket lång historisk utveckling. För det första är texterna som vi läser i bibeln 

inte budets faktiska ursprung utan vi måste räkna med att det förelegat en muntlig tradition 

till att börja med. En muntlig tradition som troligen levt vidare även efter att själva 

dekalogen formats. (Childs, 1974). 

Det är också så att reglernas utformning är rotade i det institutionaliserade livet i Israel. Den 

religiösa användningen av dekalogen i församlingens tillbedjan, i liturgiken, predikan och 

undervisningen måste räknas in. De skiftande funktionerna av reglernas användning följer 

jämsides med utvecklingen av själva det israeliska livet. Vilket reflekterats i olika lager av 

traditioner som här kombinerats. Det är dessutom så att relationen mellan dekalogen och den

större berättarkultur som präglar Sinaiområdet, i vilken den nu är grundad, blivit allt mer 

problematisk att spåra. Det innebär att det är svårt att med säkerhet spåra reglernas exakta 

historiska utveckling. (Childs, 1974). 

Det finns en spänning mellan den text som vi har rent litterärt att utgå ifrån och som formats 

efter en senare mycket medveten redigering och den kultur i Sinai som funnits redan innan 

texten. Det gör tyvärr att när forskningen vill grunda sig i den historiska framväxten så 

baseras det på gissningar.  Det i sin tur har lett till att det finns otaliga helt olika tolkningar av

dekalogen. Resultatet har blivit att få texten har så många olika varierande tolkningar som 

just dekalogen. Förvirringen gäller både dess form, dess kontext och dess ursprungliga 

funktion. (Childs, 1974). 

3.1.1 Källa och datering

För att kunna förstå sabbatsbudets källa i dekalogen och även i Genesis (vilket jag kommer 

att gå djupare in på i nästa avsnitt) behövs här en kort redogörelse över det rådande 

forskningsläget kring Moseböckernas källor. Allt sedan mitten av 1700-talet och in på början

av 1800-talet har forskarna utgått från att Moseböckerna är en ihopredigering av olika 

fristående källor. Huvudprincipen landade till en början i fyra olika definierbara källor men 
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idag är detta ifrågasatt och många erkänner bara 3 av dessa. (Norin, 2009). 

Det var den franske läkaren och forskaren Jean Astruc (1684-1766) som uppmärksammat att 

olika texter tenderade att använda olika namn för att beteckna Gud varpå han inriktade 

studiet av texterna för att identifiera detta. Utifrån Gudsbeteckningarna spårade framför allt 

hans efterföljare Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827) fram 2 olika källor. En E-källa som 

använde namnet Elohim och en J-källa som använde namnet Jahve. (Norin, 2009). 

Samtidigt lanserade Whilhem Nartin Leberech (1780-1849) forskning kring Femte 

Moseboken som visade att den var en fristående lagbok som tillkommit långt efter Mose 

egen tid. Den fick beteckningen D-källan och är troligen skriven på 600- talet f.v.t. (Norin, 

2009). På 1800-talet hade forskningen hittat skikt i texterna som tydde på en senare 

ihopredigering vilket senare kom att kallas för P-skriften. I mycket motsvarar P-källan det 

som först kom att kallas för E-källan. (Norin, 2009). 

Tillkomsthistorien i sig är svår att spåra och väldigt komplicerad. Parallellt med de skriftliga 

källor som fanns i från början levde berättelser i en stark muntlig tradition. Först på 1900-

talet har forskarna börjat utgå från den befintliga ihopredigerade texten och hur den är 

komponerad för att där spåra textens retoriska uppbyggnad. Det förklarar många spänningar 

som återfinns i själva texten. Idag utgår forskningen från fyrkällshypotesen men någon 

hundraprocentig enighet finns inte. Många ifrågasätter till exempel E-källan som en 

fristående egen källa. Det som kan sägas vara utgångspunkten är trots det att det finn en 

äldsta källa J/E, en D-källa och ett P-material. Där det vanligaste är att se P-källan som en 

teologiskt medveten bearbetning genomförd i efterexilisk tid. (Norin, 2009). 

Litteraturkritikerna har länge tenderat att tillskriva Elohisten som ursprunglig källa till 

texten. Elohisten som enskild källa är idag starkt ifrågasatt vilket vi sett ovan. Även om vi 

därför tillskriver ursprungskällan Jahvisten så är det tydligt att tillägg sedan gjorts av både 

Deuteronomisten och Prästskriften. I reaktion till detta har formkritiker övergett alla tankar 

på själva källan och bara koncentrerat sig på utvecklingen av dess liturgiska roll. Och åter 
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igen har försöket att arbeta utifrån ett projicerat kultiskt Sitz im Leben1  producerat mycket 

olika förslag på tolkning. (Childs, 1974). 

Ännu mer frustrerande har det varit att försöka datera dekalogen. Den skiljer sig från de 

flesta andra lagregler som finns i den Hebreiska Bibeln genom att den inte har några eller 

mycket små referenser till en specifik historisk period eller speciella institutioner. Dessutom 

är de problem som dekalogen avhandlar centrala i nationens livsföring från början till slut. 

Det har gjort att arbetet ofta har startat med en utgångspunkt i den religiösa utveckling som 

kunnat spåras i Israel. Som exempel utgick bibeluttolkare länge ifrån att israeliternas etiska 

medvetande introducerades av profeterna. Den mer kritiska forskning som tog fart under 

1800-talet vinklade dateringen mer utifrån bevis utanför själva Bibeln. Formkritiska studier 

av texten utfördes också. Ett förslag till datering av dekalogen blev då att den måste vara 

efterexilisk med hänvisning till att just sabbatsbudet borde ha uppkommit då (jmf med 

utläggningen av Genesis nedan). Men Childs (1974, s.396 ff) menar att det är en gissning 

som inte håller hela vägen. Han hävdar att vi behöver se att det finns en stor enighet kring att

sabbaten har sina rötter i den väldigt unga traditionen, och att den sedan genomgått 

betydande omvandlingar genom historien. Att forskarna fortfarande idag inte är överens om 

hur de deuteronomiska och prästerliga redigeringarna av budet ska värderas, när det gäller 

frågan om dateringen, påverkar inte detta menar han. Han poängterar därför att den 

viktigaste lärdomen av detta kanske är behovet av stor försiktighet både när det gäller 

konstruktionen och vid användningen av en påstådd historisk dimension. Åtminstone bör vi 

komma ihåg att hålla en tydlig skillnaden mellan en kritisk hypotes om texten och den 

faktiska texten i sig själv. (Childs, 1974).   

3.1.2 Dekalogens nuvarande form

I sökandet efter budordets ursprung där det historiska ursprunget är höljt i dunkel ska vi inte 

glömma bort det faktum att dekalogen i sin nuvarande form reflekterar en viss profil, oavsett 

varför den formats till detta. Dess nuvarande form utgör en utmärkt grund för förståelse av 

vad budordet betytt för Israel. (Childs, 1974). 

Vid en närstudie av budets form framträder en sammansättning av verserna som tyder på att 

prosan har utvecklats utifrån sin ursprungliga form. Vers 8 introducerar den positiva 

1 Det vill säga den livssituation som ett specifikt textavsnitt brukades i innan det skrevs ned.
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befallningen: ”Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.” 

Verserna 9-10 beskriver på vilket sätt sabbaten ska hållas helig, först i termer av tillåtet 

arbete före dagen: ”Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor.”  Sedan i termer av 

förbjudet arbete: ”Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din 

dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer.” Beskrivningen 

är översållade av detaljer. 

Vers 11a innehåller den motiverande klausulen för budet: ”Ty på sex dagar gjorde Herren 

himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer.” 

Vers 11b är en självständig mening, förenad med en sammanbindande partikel, vilken 

blandar in Guds handlande: ”men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren 

välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.” 

Den utvecklade strukturen av budordet har sporrat texttolkare till att söka efter en tidigare 

originalform av lagen. Tittar vi på budet i dessa parallella strukturer anar vi att där funnits 

kortare former. Framförallt är det två element som växer fram. Det är 1: det positiva budet, 

”Sex dagar ska du arbeta men på den sjunde ska du vila”. 2: Det negativa budet, ”Du ska inte

arbeta på sabbaten”. Svårigheten är att avgöra hur de två formuleringarna relaterar till 

varandra och om det är möjligt att rekonstruera en tidigare version av sabbatstraditionen. 

(Childs, 1974). 

Det positivt formade budordet kan tänkas härstamma från den prästerliga skriften 

eftersom den motiveras med att Gud själv vilade vid skapelsen. Ett tema som man 

tydligt kan koppla till just prästskriften (se vidare under Genesis). Efter exilen var 

sabbaten en speciell fest i den liturgiska kalendern. I skarp kontrast till detta framträder

det negativa sabbatsbudet som istället sanktionerats med dödsstraff i Ex 31:14-15:

14 Ni skall hålla sabbaten, den skall vara helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas

med döden. Var och en som utför något arbete på sabbaten skall utstötas ur sitt folk. 15 

Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila 

helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med 

döden.
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Hypotesen är att sanktionen tyder på att det negativa budet måste vara det ursprungliga.

Det förblir en gissning för det finns inget avgörande bevis över vilket av buden, det 

positiva eller det negativa, som var det mest ursprungliga. Däremot menar Childs att 

båda formuleringarna vittnar om en mycket tidig Israelitisk tradition. Det vi kan 

komma fram till är att själva kärnan i budet är att hålla eller att inte vanhelga sabbaten. 

Det är mest troligt att budet inte haft med sig någon motivering från början utan att en 

variation av olika anledningar lagts till i efterhand. (Childs, 1974). 

En annan intressant detalj i textens komposition är tillägget av verbet ”att helga”, ”att 

göra helig”. Verbet beskriver ett agerande i positivt riktning. För att sabbaten ska kunna

frånskiljas och göras speciell krävs en tid av vanligt arbete. Texten lämnar ingen 

antydan om hur detta skall ske utan talar om att Sabbaten tillhör Herren din Gud. 

Motivet från skapelsen återkommer. Heligheten befäster härigenom sin grund i 

skapelsetraditionen och byggs på så sätt in i själva strukturen i universum. Symboliken 

blir att sabbatsbudet inte ges till israeliterna vid Sinai utan snarare är det vid Sinai 

Israeliterna uppmanas att komma ihåg det som varit en skyldighet från begynnelsen. 

Det framkommer även när man i detalj studerar ordalydelsen i texten att vilan kommer 

först och att välsignelsen av den sjunde dagen kommer som en följd av just vilan. 

(Childs, 1974). 

En spännande jämförelse mellan Ex 20:8ff och Gen 2:1 ff som Childs (1974, s.416) gör

tar upp att formuleringen som använts i Exodus är beroende av en gemensam 

traditionshistoria med skapelseberättelsen i Genesis 2. I Genesis är det den sjunde 

dagen och det faktum att den skall helgas som utgör berättelsens final. Childs 

poängterar här att det är viktigt att komma ihåg att budordet i sig inte var en skapelse 

av den prästerliga skribenten. Utan snarare har influensen gått ifrån en befintlig 

tradition in i skapelseberättelsen. Mönstret av sju dagar förutsätter en redan 

föreliggande tradition av sabbaten. Den prästerliga källans bidrag ligger i att utarbeta 

en teologi om sabbaten med sin grund i skapelsen. (Childs, 1974). 

3.1.3 Parallelltexten i Deuteronomium 

Deuteronomium är ett vedertaget namn på Femte Moseboken. Som redan berörts i 
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inledningen så anser forskarna att den ursprungligen var en särskild regelbok framtagen för 

att användas i församlingen. Alltså en egen fristående källa till Moseböckerna som helhet. 

Den parallelltext som återfinns i Deuteronomium 5:12-15  har uppenbart en annan grund för 

sabbatsbudet än den som formulerats i dekalogen. Redan vid första anblicken ser vi att en 

skillnad ligger i motiveringen till varför budet skall hållas. Dekalogens skapelsemotiv finns 

inte här och istället för ”kom ihåg” används här ”hålla”. Sabbaten ska hållas för att komma 

ihåg räddningen från Egypten. Det ska påminna dem om att behandla de som arbetar vänligt 

(Wright G. E, Shires H. H and Parker P, 1953). 

Men skillnaderna är större än så. Vid en djupare studie framträder en helt annan struktur som

gör att hela budordet ändrat fokus. Till att börja med har uppmaningen ”Håll sabbaten för att 

bevara den helig” kompletterats med ett tillägg  ”som Herren din Gud befaller dig”. Hela två 

gånger upprepas att budet är en befallning från Gud vilket alltså ses som den viktigaste 

anledningen till att hålla budet. Det är dock inte den enda motiveringen. Motiveringen 

fortsätter med att inget arbete ska utföras på sabbaten så att din tjänare får vila liksom du. 

Därför har många forskare genom åren sett på Deuteronomisten som en författare med 

särskilt mycket humanitet. Mänskligheten behöver en dag av vila från allt slit (Childs, 1974).

I Exodus 20:8-11 är grundorsaken uppmålad utifrån P -källans teologi där skapelsetemat är 

tydligt. Den ursprungliga formen av budet i den äldsta källan (J/E-källan) som 

Deuteronomisten använder framträder här i verserna 12-14 som en befallning om att vilan 

behövs. De olika ”författarna” har utvecklat budet åt olika håll.  Deutronomisten gör sitt 

tillägg i v.15. Vilket är mycket mer socialt tillspetsat än vad vare sig P eller J haft. Det är 

bara i D-källan som sabbaten är sprunget ur en mänsklig vänlighet och framför allt ger en 

igenkännlighet av Guds egna godhet som fundamentet på vilket sabbatsbudet vilar. (Wright 

G. E, Shires H. H and Parker P, 1953). Men Childs poängterar att vi fortfarande ska komma 

ihåg att författaren bakom D utgår från en mycket gammal tradition kring sabbaten och 

binder den till en social funktion. Vilket i sig innebär att Deuteronomisten inte i första hand 

är humanistisk utan teologisk i sin framställning. Vi kan nämligen konstatera att 

huvudmotivet i Deuteronomistens variant av budet kommer i vers 15 ”Du ska komma ihåg 

att du själv var slav i Egypten, och Herren förde dig ut...”  Granskar vi den meningens 

uppbyggnad avslöjar den att det inte är Israels ihågkomst som motiverar att även slavar ska 

vara med i sabbatsfirandet. I så fall borde meningen ha lydit: ”Kom ihåg att du var slav och 

höll sabbaten”. Snarare tyder ordföljden på att israeliterna är ålagda att hålla sabbaten för att 
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komma ihåg att de var slavar som befriades. Hans mål anser Childs var att hela Israel skulle 

delta i sabbaten. Det blir på så sätt bara en logisk följd att även slavar skulle delta. Resultatet 

av detta är att Israels minne då blir något som säkrar upp att sabbaten kommer att hållas 

ordentligt. (Childs, 1974). 

3.2 Genesis och skapelseberättelsen
Berättelserna i Genesis har aldrig burit på anspråket att vara dokumentära skildringar av ett 

detaljerat och faktiskt skeende i urtiden. Det går till exempel att urskilja två olika 

skapelseberättelser i Genesis inledning. Den första är den i 1:1-2:4a2 där Gud skapar världen 

i en rytmisk prosa uppdelad i tidsepoker genom en dags rytm. Det är den vi här ska studera 

närmare. Den andra är den som berättar om människan i Edens trädgård vilken återfinns i 

2:4b-3:243. Berättelserna brukar betecknas som mytologiska. Att de kategoriseras så tar 

däremot inte bort det faktum att de bär på anspråk om djupare historiska sanningar utan att 

de hade kravet att utformas exakta. Syftet med att skriva en detaljerad och exakt historisk 

text är någonting annat än den typ av text vi här har att göra med. En annan spännande 

historisk faktor är att texterna traderats muntligt i generationer. Åtminstone har grundtanken 

och den teologiska poängen traderats. På så sätt har materialet även bearbetats teologiskt 

genom generationer. Slutprodukten blir en väldigt genomreflekterad text som inte alls är 

särskilt naiv längre. (von Rad, 1961/1972).

3.2.1.Källa och datering

Den skapelseberättelse som berättas i Genesis 1:1-2:4 är från P-källan och innehåller 

essensen av den prästerliga kunskapen i koncentrerad form. Den är inte en berättelse som 

blev nedskriven en gång i tiden utan en doktrin som sakta framarbetats, utformats och 

berikats över årtiondena genom långsam framväxt. Inte ett ord finns där av en slump utan allt

är i detalj uträknat. Vid studiet av Genesis måste vi därför komma ihåg att den stora 

berättelsen redigerats ihop av någon där delarna är hämtade från olika källor. Vi behöver 

därför hålla isär delar och helhet.  Det är ett massivt arbete som är gjort där delarna med 

material från de olika källorna nu bildar en enhet. Vi vet inte så mycket om källorna eftersom

vi inte har ursprungskällan. 

2 Se bilaga 4
3 Se bilaga 6
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Teorierna vi har grundar sig på kvalificerade gissningar där P-källan anses vara den yngsta 

källan från ca år 538-450 f.v.t. Det material som finns bevarat fram till idag är den 

ihopredigerade text vi kan läsa i Bibeln. Det för med sig svårigheter, t.ex. har P-källan som 

är den yngsta ett överflöd av material som bär på gamla och mycket gamla anor och 

traditioner. Det som karaktäriserar P-källans sätt att framställa sitt material är att den har 

noga genomtänkta teologiska utsagor med syfte att lyfta fram Guds verk. Teorin är att det 

troligen är generationer av prästers tänk som sammanförts här. Det är Guds verk på jorden 

som beskrivs i symboliska berättelser inte människans historia (von Rad, 1961/1972).

Urhistorien där skapelseberättelsen hör hemma är skriven med ett universellt perspektiv för 

att ge bakgrunden till det utvalda folket (den berättelse som sedan följer i Bibeln om 

israeliterna och deras förhållande till den levande Guden) (Speiser, 1964). Det är en 

symbolberättelse som vill bär på ett sanningsanspråk. Ett sanningsanspråk om att Gud ligger 

bakom allt skapat och att det skett under en tidsperiod i etapper. Vid den sista tidsangivelsen 

var skapelsen fullbordad och då vilade Gud. Det inföll en helig tid. (Mettinger, 2011).

3.2.2 En analys av perikopen om sabbatsvilan i Genesis

Texten om sabbatsvilan i Genesis så som den föreligger idag lyder:

2 Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter 

allt han hade gjort. 3Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på 

den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.

Verserna i Genesis 2:2-3 återfinns i slutet på den första skapelseberättelsen i Bibeln. Det 

mest framträdande draget i första skapelseberättelsen i Genesis4 är dess tydliga struktur som 

bland annat byggs upp med hjälp av en slags tidsindelning av Guds skapar verk, så att de 

olika skeendena i skapelsen bildar egna skapelsedagar 1-7. Den sjunde dagen sticker ut från 

de övriga sex föregående dagarna. Gud själv vilar på denna dag efter allt han har gjort och 

den sjunde dagen välsignades till en helig dag (Westermann, 1974/1984). Direkt i första 

meningen framgår det att det faktiskt är först på sjunde dagen Gud fullbordar sitt verk. 

Redan innan har han skapat allt men det är inte fullbordat på den sjätte dagen som det vid 

första anblicken kan tyckas. Skapelsen är alltså inte färdig med själva skapandet av jord, 

4 Se bilaga 1
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himmel, hav, växter, djur och människa eller av att Gud såg att allt han skapat var gott. Utan 

först med vilan efter de första sex skapardagarna och välsignelsen över den är allt fullbordat. 

Vilodagen blir på så sätt finalen av hela skapelseprocessen trots att den ligger som en bilaga 

till själva skapelsen  (von Rad, 1961/1972). Detta framgår tydligt om vi betänker att det 

hebreiska språket inte har några namn på veckodagarna. De kallas bara för första dagen, 

andra dagen o.s.v. Men den sjunde dagen bär namnet sabbat. Observera också att det här inte

talas om att instifta sabbatsvilan utan här inträder en vila som fanns före människan och som 

fortfarande existerar utan människans inblandning. En vila som finns hos den levande Guden

och som han välsignade. Välsignelsen blir en handling som avskilde den sjunde dagen 

separat för Gud. (von Rad, 1961/1972).  

3.2.3 Textens form och struktur

Skapelseberättelsen i sin helhet, Genesis 1-2:4, innehåller tre stora uppdelningar i kontraster 

för att bilda en helhet. Först delas ljus och mörker upp. Sedan hav och land och till slut 

arbete och vila. Det finns en tid för arbete och en tid för återhämtning. Vilan ges som en gåva

till människan mitt i slitet. (Westermann, 1974/1984). 

Dagserien spelar en viktig roll i berättelsens uppbyggnad och den sjunde dagen är 

berättelsens höjdpunkt. Berättelsen byggs upp mot dess fulländning. Vilket vi redan ovan sett

sker på den sjunde dagen. Då är allt fullbordat och den gudomliga sabbatsvilan inträder. 

Huvudpoängen i hela skapelseberättelsen mynnar här ut i en plan för människans existens. 

Vilken handlar om gemenskapen med Gud och deltagandet i gudstjänst. Detta budskap blir 

tydligt vid en djupanalys av grundtexten i en ännu större kontext. Med hjälp av att analysera 

ordvalen i grundtexten framträder en bild där människan skapas på samma sätt som 

tabernaklet (vars inträde i berättelserna sker senare i Moseböckerna) efter en himmelsk 

konstruktionsbild. Hon skapas med likhet av Gud själv. Det är berättelsens huvudpoäng. Den

heliga sabbatsvilan under den sjunde dagen har därigenom till syfte att bevara en unik 

relation mellan människan och Gud. Människan är kort sagt skapad till gemenskap med Gud.

(Mettinger, 2011). 

Om vi särskilt studerar strukturen i Genesis 2:1-3 ser vi att den har en avvikande struktur 

jämfört med den stilistiska form de första sex skapelsedagarna skildrats i. Formen på tredje 

dagen i stycket är annorlunda mot alla andra skapardagar. Det karakteristiska och ”det blev 
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morgon och det blev afton” saknas den sjunde dagen. (von Rad, 1961/1972). Det indikerar 

att textavsnittet inte ingick i den ursprungliga skapelseteologin utan istället är ett senare 

tillägg. Hypotesen är att den är en del av en äldre tradition om Guds egen vila som lagts till 

som ett komplement till själva skapelsen.  (Westermann, 1974/1984).

I sitt innehåll är vers två och tre nästan identiska5. Första ledet i vers 3: ”Gud välsignade den 

sjunde dagen och gjorde den till en helig dag”, tros eventuellt vara ett tillägg gjort av P-

källan där denne formulerat sin egen förståelse av skapelsen. Den har bakats in mellan två 

nästan identiska meningar, sista ledet i vers 2 : ”och han vilade på den sjunde dagen efter allt

han hade gjort ” och sista ledet i vers 3: ”ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt 

skapelseverk”.  I denna urberättelse kan man av nedtecknaren, via tillägget i vers 3, höra 

ekot av sabbatsbudet. Om tillägget är gjort av P-källan så har den i sak inte lagt till någonting

nytt mer än möjligen att välsignelsen och helgandet av den sjunde dagen är en följd av själva

vilan. Men det är Gud som välsignar och gör dagen helig oavsett vad människan företar sig 

på denna dag. Det människan gör påverkar inte detta utan människan kan antingen följa 

budet att vila eller strunta i det och fortsätta att arbeta. (Westermann, 1974/1984).

3.2.4 Exiltidens påverkan på P-källan

P-källan som anses vara den bearbetning som lagt sin hand vid skapelseberättelsen och där 

fört in temat om sabbatsvilan tros ha genomfört sin redigering ungefär vid exiltiden eller 

tiden där efter. Det är därför av intresse att titta lite närmare på den samhälleliga kontexten 

P-källan färgades av. När Jerusalem föll tvångsflyttades folket ut från landet till de 

kringliggande länderna. Där ibland till Babylon. Första depositionen av Judar ut i Babylon 

skedde år 597 f.v.t. En andra deposition genomfördes år 587, samma år som Jerusalem 

förstördes. Under den tid exilen pågick fick folket utstå ett enormt lidande. Som en effekt av 

detta började folket tappa tron på Gud som god. Tron på att Gud fanns ifrågasattes inte lika 

hårt. Det frågor som ställdes var snarare hur han kan ha övergett dem så fullständigt och låta 

dem utstå dessa fruktansvärda lidanden. För att försöka förbättra omständigheterna kring 

människornas lidande och längtan tillbaka till sitt land, uppmanades folket att anpassa sig till

den nya kulturen. De fick rådet att arbeta för att göra det nya landet till sitt hem. I de 

profetiska böckerna från den här tiden (bland annat Deuterojesaja) hörs röster som får hoppat

5 Bibel 2000: 2Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt 
han hade gjort. 3Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade 
Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.

20



att åter börjar gro. Deras budskap var att Gud inte ska vara vred för alltid utan lidandet 

kommer att ha ett slut. Israel ska återuppbyggas så att frid och glädje åter skall råda i 

överflöd. Folket sökte tröst i berättelserna om hur Gud redan en gång tidigare hade räddat 

dem ifrån ett stort lidande. Då när han befriade dem ur Egypten. Ur exilen kommer ett andra 

exodus. Gud som har skapat allt har kallat sitt folk och kommer att rädda dem igen. 

Profeterna uppmanade folket att förbli Guds tjänare och vände lidandet till ett verktyg. Det 

sas att de som lyckas härda ut under exilen ska formas till att bli ett ljus för hela nationen. 

(Klein, 1979).

Det är här mitt i exilens lidande och kämpande för att hålla uppe ett hopp för människorna 

som P-källan tampas med att beskriva hur Gud ändå är nära sitt folk. Uppdraget är att 

förmedla en Gudsbild av en nära och närvarande Gud mitt i lidandet. P-källan vill framhålla 

att Gud kommer att hålla det löfte han gett Noah och patriarkerna. Under de förutsättningar 

han gav till Moses under folkets vandring genom vildmarken. (Klein, 1979).

Under exilen var seden att hålla sabbat en starkt markerande karaktär av judarna som folk 

eftersom det inte var en sedvänja Babylonierna och deras härskare följde. Det att sedvänjan 

inte praktiserades av den omgivande befolkningen kan har gjort att det å andra sidan varit 

frestande att hoppa över bevarandet av sabbaten. Med tanke på israeliternas historia så hade 

det varit ett förödande steg bakåt från deras identitet som Guds utvalda folk. Den prästerliga 

skapelseberättelsen bemöter, detta identitets glidande bakåt, med att notera att hållandet av 

sabbaten hör till de strukturer Gud gett världen. En så viktig struktur att t.o.m. Gud höll den. 

Om nu sabbaten t.o.m. hölls av Gud som klimax på skapelsen. Hur mycket viktigare är det 

då inte att de rättroende ska hålla den? 

Att  hålla Sabbaten blir ett försök att bibehålla israeliternas identitet och genom att P-källan 

grundat den i skapelsen och i Gudslikheten har den fört in ett starkt argument för folk att ta 

till sig. Att hålla sabbat eller inte visar om man står innanför israeliternas gemenskap eller 

inte. Ett annat liknande tecken som får samma betydelse är omskärelsen. (Klein, 1979).

Med detta som bakgrund är det inte svårt att förstå att sabbaten både blev ett kitt för att hålla 

ihop identiteten hos ett folk i exil lika väl som det blev ett verktyg att binda sitt hopp och 

bygga sin glädje kring. Hela skapelseberättelsen i Genesis flödar som vi sett ovan mot den 

sjunde vilodagen. Det var den första dagen som var avsatt från vardagligt arbete till att vila. 
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Den blev också välsignad och helig. Vi kan i berättelsen läsa om Guds glädjerika 

tillfredsställelse på sabbatsdagen efter att han fulländat skapelsen. En tillfredsställelse vi 

människor troligen ska vara med och dela. (Klein, 1979).

3.3 Jesaja och hoppet om ett gott liv
Den tillfredsställelse som sabbaten bär med sig blir än mer tydlig i perioden efter exilen. 

3.3.1. Källa och datering

Jesaja är känd för att vara den största av de profetiska böckerna i den Hebreiska Bibeln. 

Jesaja Amos son levde och profeterade kring 742-701 f.v.t. Hans egen text tros finnas i kap 

1-39.  Det ansågs länge som självklart att Jesaja var författaren till hela boken som bär hans 

namn. Men sentida uppfattningar är dock att kap 40-66 inte är Jesajas egna profetior. Det var

inte något ovanligt eller någonting konstigt att andra skrev i profetens namn. De som följde 

hans ”lära” kunde gott tillfoga text under profetens namn trots att denne själv inte skrivit det.

(Leslie, 1963). 

Deutrojesaja kap 40-55, är inte skriven av Jesaja Amos son utan av en okänd poet-profet som

var starkt influerad av Jesaja och kallas den andre Jesaja eller Deuterojesaja. En av de bäst 

bevarade texterna från Qumranfynden är en bokrulle med Jesajas text. När forskarna 

studerade texten såg man att fynden tydligt visade på att man då (ca 100 f.v.t.) såg Jesajas 

bok som en enhet. Det finns inga markeringar gjorda som visade på en uppdelning mellan 

kap 39 och kap 40. Texten flyter tydligt på i en helhet. Kapitel 39 slutar längst ner på en sida 

och ändå börjar kap 40 där, trots att det bara är några få ord som får plats. (Erlandsson, 

2014).

Kap 56-66 som kategoriseras som Tritojesaja är väldigt omdiskuterat. Pionjärforskning gjord

på 1920-talet av Bernad Duhm ifrågasätter starkt om dessa kapitel ens är skrivna av en och 

samma författare. De som har bidragit till texten är uppenbarligen lärjungar till Jesaja och 

följer hand skola. Men de har ingen dominerande enhet som kan ses i kapitlen hänförda till 

Deutrojesaja. När man läser kap 56-66 ser man många likheter med resten av Jesajaboken. 

Men vid djupare studier framträder även många olikheter i fråga om stil, form, ordval, i 

betydelsen som läggs till vissa nyckelord i texten, platsen för skrivandet och historisk 

bakgrund. Studier på detta sätt har bekräftat hypotesen om att kap 40-66 inte har skrivits av 
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Jesaja själv. Vare sig i delar eller som en helhet. Den slutsatsen är ganska brett förankrad 

bland forskare idag. (Whybray R. N , 1975).

Många bibelkritiker anser också att Jesajas texter rent tematiskt hoppar fram och tillbaka så 

att det blir svårt att följa den röda tråden. Dessutom anses att många av hans profetior inte 

kan ha gått att förutse varför de torde vara senare gjorda tillägg.  Det här har gjort att 

Jesajaboken delats in i olika källor eller författare. Så att uppdelningen gjorts till tre 

fristående delar: 

1. Kap 1-39: Protojesaja ca år 740-700 f.v.t.

2. Kap 40-55: Deuterojesaja ca år 545-535 f.v.t. 

3. Kap 56-66: Tritojesaja ca år 520-500 f.v.t.

Forskarna är heller inte eniga kring teorin om Tritojesaja. Kapitel 56-66 anses inte i sig vara 

en enhet utan hämtade från skilda tider och olika miljöer ca år 520 f.v.t. och framåt. Kanske 

till och med in på 200-talet f.v.t. (kap 66:5-24). Oavsett så räknar forskarna med en mycket 

lång redigeringsperiod för Jesajas bok. Troligen först avslutad flera hundra år efter Jesajas 

egen död. Hur redigeringen har gått till råder det ingen enighet om.  Det föreligger så vitt 

skilda teorier att det kan vara svårt att se att de utgått från samma grundmaterial. Childs 

uppfattar Jesaja som en enhet men med flera författare. Han utgår från principen att boken 

måste tolkas som en enda bok samtidigt ses som en produkt av över 400 år av 

redigeringsarbete. (Erlandsson, 2014).

3.3.2  Textens form och struktur

Att sabbaten är viktig ses inte minst i att regeln alltid setts som en helig lag. Det textavsnittet

som här ska studera närmare är hämtat från tiden efter exilen och återfinns i Jesaja 58:13-14:

13Om du inte kränker sabbaten, inte sköter dina sysslor på min helgdag, om du kallar 

sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och värd att ära, om du ärar den och inte utför det du 

brukar, inte ägnar dig åt dina sysslor och tomt prat, 14då skall du få fröjdas över Herren, jag 

skall föra dig fram över landets höjder och låta dig leva av din fader Jakobs egendom. Herren

har talat.
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I Jesajas framställning av sabbatsbudet finns ett löfte sammansatt med det som vi inte stött 

på i de tidigare texterna. Ett löfte om räddning, upphöjelse och fred för den som tillhör 

folket. Det vill säga för de som handlar rätt. Vers 13 förser oss med en bild av hur viktig 

sabbaten var under perioden efter exilen. Vers 14 kan även översättas: ”Då skall du finna 

fröjd i Herren”. (Westermann C. 1966/1969). Det tydliga slutet ”Herrens mun har talet” ger 

en känsla av att hela perikopen är en profetsia. (Whybray R. N , 1975).

Verserna 13-14 i kap 58 är tagna ur ett sammanhang som tar spjärn emot folkets gärningar 

med ett tydligt socialt ansvar. Texten i kapitlets poängterar ansvaret mot de svagare 

grupperna i samhället. Det rör sig alltså om samma tema som vi såg i undersökningen av 

budordet i Deuteronomium ovan. Kap 58:1-12 lyder:

1 Ropa ut det så högt du kan, låt din röst ljuda som en hornstöt, förkunna för mitt folk deras 

brott, för Jakobs ätt deras synd. 2 Dag efter dag söker de mig och vill lära sig följa mina vägar.

Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte har övergett sin Guds lag ber de mig om regler 

för vad som är rätt och älskar att nalkas Gud. 3 ”Ser du inte att vi fastar? Märker du inte hur 

vi späker oss?” Ni sköter era sysslor på fastedagen, ni driver på era drängar, 4 ni fastar under 

bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar i dag blir inte er bön hörd i höjden. 5 Är 

det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, 

ligger i säck och aska? Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? 6 Nej, detta är den 

fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, 

krossar alla ok. 7 Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en 

naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! 8 Då bryter gryningsljuset fram för dig, och 

dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist

i ditt tåg. 9 Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” Om du 

gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, 10 om du räcker ditt bröd åt den 

hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt bli 

strålande dag. 11 Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt 

benen i din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. 12 

Dina uråldriga ruiner skall byggas upp, gångna släktens grunder skall du sätta i stånd. Du 

kommer att kallas ”den som murar igen rämnorna”, ”den som gör det nedrivna beboeligt”.

Men granskar vi skriftstället i sin helhet som den föreligger idag så ser vi att det vittnar om 

ett ändrat förhållningssätt till Sabbaten. Texten i verserna 13-14 har samma struktur som vers

9b-12 men stämningen är en helt annan. Det handlar först om fastan men i vers13-14 har det 

växlat över till att handla om sabbaten. Skriftstället riktar sig alltså mot två olika företeelser. 
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Fastan och sabbaten.

Det är tydligt i sammanhanget att det inte i sig innebär att tillfredsställa Gud genom att hålla 

fastan. Utan genom att hålla den på rätt sätt sprider sig det goda i världen till människan. Inte

heller handlar efterföljande verser rörande sabbaten om att i första hand ha medlidande för 

de svaga. Inte om vi renodlat tittar på själva sabbaten. Även om det sociala ansvaret vilar 

tungt också men då inte bara under sabbatsfirandet. Det finns inte heller någonting dömande 

till synd om man inte följer reglerna i verserna 3b-4. Känslan återspeglar även i 56:2: 

”Lycklig den som handlar så, den människa som håller fast vid detta: att iaktta sabbaten och 

inte vanhelga den och att avhålla sig från allt ont.” Helt enkelt som en följd av sabbatens 

ceremoni. I 56:2 ses hur viktig sabbaten är. Här ses sabbaten som ett tecken mellan Yahweh 

och det israelitiska folket. Sabbaten ses rent som Guds heliga dag eftersom han har 

föreskrivit den. (Whybray R. N, 1975).

Jämför vi texten i kap 58 med skrivningen i Jes 56 (se bilaga 5) ser vi att deras gemensamma

budskap främst är att framhålla vinsten i att tillhöra Guds folk. Det vill säga i att följa hans 

vilja. Inte som i den Deuteronomistiska traditionen att skänka vila åt alla behövande. 

Verserna 13-14 riktar mycket tydligare folkets uppmärksamhet mot det heliga och speglar 

den tradition av glädje som finns i sabbatsdagens firande. Den skall ses som en fröjd istället 

för att enbart ses som en dag satt åt sidan för att låta män och djur vila. Detta är den mest 

framträdande skillnaden av synen på sabbaten jämfört med det historiskt sett tidigare bruket 

och tolkningen. Den vändningen verkar ha skett under exiltiden. (Whybray R. N, 1975).

3.3.3 Texten talar till ett folk som återvänder från exilen 

År 538 f.v.t. övervann den persiska kungen Kyros Babylonien. Han gav då judarna rätt att 

flytta tillbaka till sina hemland. 

Det budskap som möter oss i kap 56-66 och som tillskrivs de som vissa forskare kallar för 

Tritojesaja handlar om räddning. Orden talas nu inte längre (som i tidigare delar av 

Jesajaboken) till ett folk i exil. Utan till ett folk som återvänt från exilen och som nu befinner

sig i Juda och Jerusalem. (Westermann C. 1966/1969). 

Återvändandet har inte skett på det sätt som förväntats utifrån budskapet i Deuterojesajas 

texter. Det blev ingen helig helomvandlande vändpunkt så som folket hoppats och förväntat 

25



sig. Istället blickar de  fortfarande framåt mot räddningen. Omständigheterna vid deras 

återvändande var uselt, enkelt och eländigt. Det blev därför inte heller så många som 

återvände utan många valde att stanna kvar i Babylon. Folket hade väntat på en vändpunkt 

då Gud skulle komma med räddning till sitt utvalda folk. När vändpunkten väl inträffade 

skedde det inte som förväntat utan under en ekonomisk kollaps, med politiska oroligheter, 

bland ruiner och förstörelse där folket fortfarande bar på en börda av skam. Detta var det nya

Exodus. Det är svårt att säga hur många judar som verkligen flyttade tillbaka när tillståndet 

från Kyros kom. Men uppenbarligen var det några som gjorde det. Och att de initiala 

återvändarna efterföljdes av fler under en period av många år. Det var under denna period 

som Tritojesaja tros har verkat och profeterat. Vi vet inte exakt hur förhållandena var för dem

som återvände. Men det framgår klart i de källor som finns från den tiden att förhållandena 

var svåra. Och att de stod inför tre stora problem. 

1. Det förta var förhållandet mellan de som återvände och den befolkning som redan 

bodde i Kanaan. Marken de fick återvända till motsvarade inte det kung David eller 

Salomo hade under sig och inte heller det land som fanns i Juda rike före exilen. 

Landområdet var litet och de var tvungna att dela det med den befolkning som redan 

bodde där. Det som ställde till det mest var att båda befolkningarna som nu skulle 

fungera tillsammans präglats av olika yttre kulturer. Några höll sig till Yahwe men 

inte alla. Blandkulturerna bidrog till meningsskiljaktigheter.

2. För det andra uppstod ett problem när skillnaden blev så stor mellan verkligheten och

den bild Deuterojesaja målat upp som ett hopp åt dem. Ruiner och en haltande 

religiös aktivitet var långt ifrån det ärofyllda återvändande som de hoppats på. Bara 

en liten del av Deuterojesajas profetior kunde sägas uppfyllas och inga tecken fanns 

på att det skulle uppfyllas heller. Bitterheten över det bredde ut sig. Det blev svårt för

dem som ville hålla fast vid Yahwe att klara av att stå fasta i sin tro. Det blev minst 

lika svårt som det hade varit under själva exilen. Frågor, som varför och när en 

förbättring av livsvillkoren skulle ske, uppstod.  Frågor och klagande blev en stor del 

av folkets vardag.

3. För det tredje uppstod många meningsskiljaktigheter och oenighet kring själva 

uppbyggandet av templet i Jerusalem. För vissa stod det högt upp på 

prioriteringslistan medan andra ansåg det som opraktiskt och en högst onödig 
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handling att genomföra. Tritojesajas uppgift blev i detta tillstånd av besvikelse och 

förvirring att uppmuntra, stärka och rena tron hos de trosfasta. Att ge dem 

övertygelsen att Yahwes löfte kommer att uppfyllas. 

Texten i Kap 58 skrivs helt klart i ljuset av detta syfte med Tritojesajas texter som 

presenterats ovan. Med syfte att nå folkets besvikelse och klagorop över att Gud fortfarande 

undanhåller sin välsignelse över dem. Budskapet behövdes för att inspirera folket till att inte 

ge upp utan att fortsätta blicka framåt. De behövde uppmuntran så att de kunde rikta sitt 

hopp framåt mot det praktfulla nya förhållandena som snart skulle börja. Tritojesaja talar 

konstant om ”att helga” och om ”helgelse”. En stor del av hans texten ägnas åt att beskriva 

utkomsten av glädje, dans och att ära. Jesaja, framför allt Deuterojesaja,  är en slags 

kungörelse om framtida räddning som svar på folkets klagan. I Tritojesaja finns det temat 

kvar även om det inte är lika tydligt uttalat. Det innebar att klagoropen fortfarande fanns som

en del av Tritojesajas samtid. Centrumet i uppgifterna av hans budskap är att ena det 

religiösa livet. Kulten är viktigare än det politiska livet.  (Leslie, 1963 ; Westermann C, 

1966/1969 ; Whybray R. N, 1975). 

Jesajas bok talar också mycket i toner av Guds vrede och dom över folket. Jesaja varnar för 

detta och predikar sedan löftet om räddning. Herren skall komma och döma hela jorden. I 

förlängningen en tanke om att det i framtiden kommer en slutgiltig förstörelse, vilket 

kommer till uttryck i den Hebreiska Bibelns yngsta böcker. Uttalandet att hålla sabbaten är i 

detta sammanhang inte ett profetiskt uttalande utan mer en uppmaning att uppträda 

rättfärdigt och få Guds räddning. Sabbaten blir en del av de regler som ska hållas av dem 

som vill vara en del av Guds utvalda folk. Att tillhöra folket sker dels genom födsel och dels 

genom att följa vissa uppställda uppmaningar. Tritojesajas syfte att ta in den här aspekten i 

huvudtemat mellan klagoropen och räddningen är för att ge profetorden auktoritet och folket 

tröst. (Westermann C. 1966/1969).

 

3.4 Sabbaten fick en framträdande plats i kulten
Som vi har sett så fick Sabbaten en mycket framträdande palts i kulten under och efter 

exilen. Sabbaten användes och används fortfarande idag som en stark identifikation på den 

gemensamma identiteten judarna har som Guds utvalda folk. För att hålla den historiska 

ramen inom den Hebreiska Bibelns egen framväxttid har jag tittat på den psalm och sångbok 

27



Judarna brukade i templet vilket i sig innebär att psalmerna är skrivna under förexilisk tid. 

Psalm 92 är den enda Psaltarpsalm som på något sätt berör sabbaten. Min egen slutsats är att 

detta speglar det faktum att Sabbatens inte hade en lika framträdande plats i kulten före 

exilen. Psalmen nämner inte sabbatsdagen alls i själva texten men överskriften som tros ha 

tillkommit långt senare än själva psalmen visar att den använts vid sabbaten i senare 

judendom. Den karaktär av fröjd som framför allt Jesajas text bär fram för att ena kulten och 

lyfta hoppet och glädjen bland dem är påfallande när vi tittar närmare på hur sabbaten firades

(och ännu idag firas). 

3.4.1 Textens form och struktur

Någon större djupanalys av texten kommer här inte att genomföras eftersom det skulle leda 

allt för långt utanför ämnet då Sabbaten i sig inte nämns i psalmens text. Men det är trots det 

intressant att ta upp dess innehåll eftersom det kastar ljus över den stämning Sabbatsfirandet 

hade redan innan exilen. Själva texten lyder: 

En psalm, en sång för sabbatsdagen. 

2 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, 3 att var morgon 

förkunna din nåd och var natt din trofasthet 4 till toner av tiosträngad harpa, till lyrans klang. 5

Dina gärningar, Herre, ger mig glädje, jag jublar över vad du har gjort. 6 Herre, vilken storhet 

i ditt verk, vilket djup i dina planer! 7 Den enfaldige kan inte förstå det, en dåre fattar inte 

detta: 8 om än de gudlösa växer som gräs och ogärningsmännen blomstrar, skall de ändå 

förgöras för alltid. 9 Men du, Herre, är upphöjd i evighet. 10 Ja, dina fiender, Herre, dina 

fiender skall gå under och ogärningsmännen skingras. 11Du gör mig lik vildoxen med lyfta 

horn, du svalkar mig med uppfriskande olja. 12 Jag får se hur mina fiender går under, höra hur

de onda angriparna förgås. 13 De rättfärdiga grönskar som palmer, växer höga som cedrar på 

Libanon. 14 De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds förgårdar. 15Ännu i hög 

ålder skjuter de skott, de är fulla av sav och kraft 16 och vittnar om att Herren är rättvis, min 

klippa – i honom finns ingen orätt.

Psalmen bär många drag av en hymn men inledningen tyder på att detta är en tackpsalm. 

Psalmisten vill både tacka och prisa Gud för hans stora trofasta kärlek. Vers 3 tyder på att 

tacken ska framföras alla tider på dygnet och tydligt är att det ska göras till musik. Det är 

troligen på detta sätt psalmen utförts i templet. Den glädje som karakteriserat tempelhögtiden

kommer klart till uttryck. Glädjen och jublet är riktat mot Guds handlande i historien. 
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Psalmisten har uppenbarligen en fiende. Men några detaljer om denne fiende får vi inte. 

Psalmisten sjunger ut om sin trosvissa seger där de rättfärdiga ska få Guds rika välsignelse 

(Ringgren, 1997 ; Rylaarsdam J. C och Park J.E, 1952).  

Tilläggas kan också att Midrash till Psalm 92 säger: ”Helga och ära sabbaten med utvalda 

rätter, vackra kläder, gläd din själ med nöjen och jag kommer att belöna dig för detta nöje.” 

(Ringgren, 1997 ; Rylaarsdam J. C och Park J.E, 1952). Den långtgående effekt sabbaten 

fick i kulten ekar fortfarande i ”nyare” judisk tradition kring synen på sabbatsdagen som den 

fullkomlig vilan när Messias kommer och Israel förlossas. Det finns beskrivningar i dikter 

och andra poetiska texter där sånger riktas till en brud som benämns sabbatsdrottningen. Hon

blir en symbol för vila och helighet, ljusglans och renhet, höghet och frid, väldoft och 

högtidskläder, rikedom på mat och dryck, välsignelse och livsglädje, nyskapande och 

livgivande kraft. Det underbaraste i veckan, det underbaraste i livet. Veckans drottning och 

uttryck för det fullkomliga livet i uppståndelsens värld.  På så sätt har sabbaten fått en 

utvecklad betydelse som livets eget bud. Ett livets bud som i äldre tider bevakades med 

dödsstraff men som fått utvecklas till en kvinna – den mest livbärande symbolen. 

Judendomen har även gett budet karaktär av Guds vishet som genomströmmar skapelsen. 

Detta är den judiska förståelsen av sabbatens essens och dess mening för människan och 

livet. Rötterna till judarnas tolkning finns i den Hebreiska Bibeln. (Kronholm, 1992). 

En teori jag har utifrån en djupstudie av det Judiska folkets förhållande till Sabbaten är att 

detta glädjefyllda förhållningssätt och tacksägelse till Gud och till livet mycket väl kan ha 

sitt ursprung i Tritojesajas budskap. Det är en logisk följd av hans uppdrag att rikta hoppet 

framåt, att inte misströsta på Gud utan tacka för det som redan skett genom kung Kyros och 

som fortfarande är det framtida hoppet. Psalmen har framför allt ett viktigt budskap och det 

är att Gud är den upphöjde.

3.5 Mackabéerna och striden om livet
Även den sista text som här ska analyseras är hämtad ur en kristid för det judiska folket. 

Första Mackabeerboken är i sin helhet en historia om den Hasmoneiska dynastins uppgång. 

Den inleds med utmanade handlingar mot det politiska styret i landet, utförda av den 

selotiska prästen Mattias. Det blev till en lyckad judisk revolt. Efter Mackabéernas revolt 

styrde den judisk Hasmoneiska dynastin Israel i ett sekel innan romarna tog över och 
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inrättade den Herodianska dynastin år 37 f.v.t. (Goldstein J.A , 1976).

3.5.1.Källa och datering

Mackabeerboken skrevs troligen omkring år 100 f Kr (SOU, 1986:45). Den skrevs i vart fall 

tidigast år 110 f.v.t. och kan knappats vara skriven senare än år 63 f.v.t. Det är för osannolikt 

att den är skriven efter detta år då den romerska härföraren Pompejus som intog Jerusalem 

då. Boken saknar helt referens till händelsen. (Oesterley, 1913).

Rådande hypotes är att materialet har samlats in ca 142-135 f.v.t. Under Simons regeringstid 

vilket var en tid av lugn och ro. Men verket har troligen slutbearbetats senare. Troligen sista 

fjärdedelen av århundradet. (Oesterley, 1913).

Dess historiska trovärdighet räknas som mycket högt. Det är ett verk av en författare som är 

okänd, troligen ett ögonvittne. Författaren skriver som en historiker. Utan anspråk på att 

färga berättelsen av personliga iakttagelser. Ibland blir språket mer poetiskt. Helt klart 

imiterar författaren det språkbruk som använts i hela gamla testamentet samtidigt som det 

färgas av hans egna personliga stil. Vissa data som kan ses i själva boken ger oss också 

ledning av vem författaren var. Det indikerar att han var en patriotisk och ortodox jude. Det 

lyser igenom i hela boken. Hans kunskap i geografi och topologi indikerar även att han är 

född i Palestina. Med all sannolikhet tillhörde han Sadducéerna. Det märks att han är lojal 

mot och anser det viktigt att hålla de judiska lagarna. Däremot saknas det karakteristiska 

drag av typiska fariseiska förhållningssätt samtidigt som det märks att han bär på en respekt 

för översteprästerna. (Oesterley, 1913). Hans sätt att skriva avslöjar stor kärlek till landet, en 

vilja till frihet och en dyrkan av Gud. (Zetlin, 1950).

Kyrkan räknade in Mackabeerboken i sin kanon i Septuagintan. Katolska kyrkan har därefter

haft den med i sin kanon. Protestanterna tog bort den i samband med reformationen och 

räknades den bland Apokryferna6.

6 Gintz, Y. M. (1971) Maccabees, First Book Of I Encyclopedia Judaica Jerusalem, (Volume 11, s656-658). 
Jerusalem: Keter Publishing House Ltd. 
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3.5.2 Textens form och struktur

1 Mackabeerboken är en historisk skildring skriven i kronologisk ordning. Detta återspeglas 

även i den bibelvers, 1 Mack 2:41, som här utgör utgångspunkten för undersökningen:

 
41Den dagen fattade de detta beslut: ”Om någon angriper oss på sabbatsdagen skall vi 

bjuda honom strid, vem han än är. Vi skall inte bli dödade allesammans, så som våra 

bröder dödades i grottorna.”

Texten är formulerad som ett direkt referat från de diskussioner som fördes mellan de 

fromma judarna om vad som var tillåtet att göra under sabbaten. (Oesterley, 1913).

Stycket kommer som ett logiskt beslut utifrån den verklighet judarna kastats in i. Det 

pressade läget blir tydligt om vi tar in den händelsekedja som beskrivs i verserna innan och 

som är bakgrunden till beslutet. Nämligen 1 Mak 2:31-38:

 31Det kom bud till kungens män och till trupperna i Jerusalem, Davids stad, att folk som 

trotsade kungens befallning hade dragit ut till grottorna i ödemarken. 32En stor styrka tog 

då upp jakten på dem, spårade upp dem och gick i ställning mitt emot dem. Det var på 

sabbatsdagen de började striden. 33De sade till dem: ”Låt det vara nog! Kom ut och gör 

som kungen har befallt, så skall ni få leva.” 34Israeliterna svarade: ”Vi kommer inte ut; vi 

vill inte följa kungens befallning och vanhelga sabbatsdagen.” 35Då gick kungens trupper 

omedelbart till anfall. 36Men israeliterna värjde sig inte; de kastade inte en sten och 

spärrade inte för grottorna. 37”Utan skuld går vi alla i döden”, sade de. ”Himmel och jord 

är våra vittnen på att ni dödar oss mot all rätt.” 38Fienden anföll dem på sabbaten, och de 

och deras hustrur och barn och boskap blev dödade, upp emot tusen personer.

3.5.3 Det politiska läget

Berättelsen utspelar sig i Mellanöstern under Grekisk-Makedoniskt styre. Ett brokigt styre 

som blev resultatet efter Alexander den stores i jämförelse lugna enhetsstyre. Kungarna som 

nu efterträdde honom var inte vänligt sinnade mot judarna som folkgrupp. En av dem var 

Antiochos IV som regerade från 175 f.v.t. Han startade en omorganisering av Jerusalem. 

Hans strategi var att ge icke fromma och hellenistiskt sinnade judar framträdande roller och 

auktoritet i området. Hans plan var att de på så sätt skulle överge judarnas lagar i Toran och 

istället adoptera grekiskt sätt att leva. Inklusive deras utbildningssystem. För att ta makten 

över judarna genomförde han även en serie av visitationer i Judeen och Jerusalem. Det 

kulminerade år 169 f.v.t då han marscherade in i Jerusalem och förstörde templet. Två år 
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senare förstördes och brändes även resten av staden. (Goldstein J.A , 1976).  

Det var kring 160-talet f.v.t. då händelserna i Mackabeerboken tros ha utspelats. Boken 

beskriver den historiska situationen som då rådde i landet. Folket hade haft en lugn period 

under den persiska tiden då det tilläts utöva sin religion fritt. Omständigheterna kring detta 

förändrades genom Alexander den stores intåg på 300-talet f.v.t. och förvärrades allt mer 

efter hans död. År 198 blossade konflikter upp mellan olika judiska grupper om hur de skulle

förhålla sig till den hellenistiska kulturen. (SOU, 1986:45). 

Grovgrunden till den inomjudiska konflikten lades då översteprästrollen delades upp på två 

individer. Uppdelningen gjordes så att en man som hette Joseph fick den världsliga makten, 

det vill säga kontrollen över skatter och annat som hör samhället till. Medan en annan man 

som hette Onias och som redan innan innehaft titeln Överstepräst behöll den andliga delen, 

det vill säga tillbedjan och riter i templet. Joseph var ofta genom sin position i kontakt med 

Alexandria och blev på så sätt mer och mer influerad av den grekiska aristokratin. På grund 

av det sociala och ekonomiska utbytet blev med tiden judar tillhörande överklassen mer och 

mer hellenistiska. De såg en vinning i att flytta in den grekiska kulturen till Jerusalem och de

var därför inte främmande för att anpassa de judiska lagarna så att detta skulle bli möjligt. 

Bland annat ville de starta utbildningar i enlighet med grekiskt tänkande och spel liknande de

olympiska spelen. De var inte främmande för att Jerusalem skulle ingå i det stora Syriska 

imperiet under Antioch IV eftersom de ansåg att en isolering skulle innebära ett ekonomiskt 

och kulturellt handikapp. Den här uppdelningen fördjupades så att det blev två falanger inom

judarna i Judeen. En grupp som reste och levde i de hellenistiskt präglade sammanhangen 

och en grupp som mer värnade de judiska lagarna och reglerna. (Zetlin, 1950). 

Ca år 168 hårdnade världspolitiken. Rom ökade i maktinflytande och Judeen stod plötsligt i 

skärningspunkten för makthavarnas politiska spel. När Antiochus stridande förband 

marscherade mot Jerusalem från Egyptiskt håll organiserade översteprästerna ett motstånd. 

Antiochus gick till hårt angrepp när han förstod att judarna organiserat sig mot honom. Han 

stormade staden och slaktade ett stort antal judar. Han övertog helgedomen och förvandlade 

den till ett tempel för guden Zeus. Han förbjöd judarna att hålla sabbat och omskärelse 

bestraffades med döden. Han brände lagrullarna, förde in utländskt folk i Jerusalem, byggde 

ett nytt fort på berget Zion och befäste en militärisk styrka i området till att styra staden. 

32



Den falang inom judendomen som hade trott på att de kunde hellenisera judarna för att göra 

Jerusalem storslaget. De som hade som mål att få vara en del av det stor Syriska riket. De 

blev mycket frustrerade. Istället för att vara  Antiochier av Jerusalem hade de nu blivit en 

Syrisk koloni (Zetlin, 1950).

 

I den andra falangen inom judendomen fanns judar som framhärdade i att följa de judiska 

lagarna, fira sabbat och omskära sina barn. De levde nu i en verklighet där de blev förföljda, 

torterade och dödade. I detta underläge växte en brinnande längtan till revolution. En ny 

grupp som kallades Hasidim växte fram. Det formades av och genom en grupp av mycket 

fromma judar som följde lagarna, firade sabbat och omskar sina nyfödda trots att hotet om 

att de skulle bli dödade vid sitt moders bröst fanns (Zetlin, 1950).

När Antiochos intog Jerusalem och utövade sin tyranni över judarna fanns där några fromma 

judar som gjorde försök att trotsa kungen trots att det var förenat med livsfara. Prästen 

Mattias blev den som med svärd gick emot kungen i övertygelsen av att behöva stå upp för 

sin tro och sin Gud. Fromma judar var lika bundna att följa kungen som att följa Torans lagar

vilket satte dem i ett läge av ett grymt dilemma. Men Mattias menade att en kung som går 

emot Gud och lagen inte kan vara en regent med Gudomlig auktoritet. Mattias kunde inte 

bygga upp sin argumentation på något skriftställe utan bara sin personliga övertygelse och 

iver. Den Kungliga auktoriteten räknade ut att de för att kunna genomföra en framgångsrik 

massaker mot de fromma judarna så var det bara att vänta ut sabbaten då judarna inte skulle 

kunna göra motstånd. Inte ens i självförsvar. Mattias motarbetar dem genom att undervisa i 

att det är förenligt med lagen att utföra självförsvar på sabbaten. Många fromma judar 

lyssnade på honom. (Goldstein J.A , 1976). 

Det är i denna kontext berättelsen står. Berättelsen om över tusen fromma judar som blev 

innebrända i en grotta eftersom de var beslutsamma att hålla sabbaten.  De valde att gå i 

döden för att inte vanhelga Herrens heliga dag. De mötte Antiochus styrkor med ett tigande 

förakt av ickevåld. Till en början verkade det som att Antiochus hade triumferat och vunnit 

över judarna. Och att den judiska kulturen hade övervunnits av den Hellenistiska. Männen i 

grottan blev de första dokumenterade martyrerna inom judisk historia. Men denna passiva 

hållning från hasiderna utvecklades till ett aktivt motstånd. Det var som vi sett ovan Mattias 

som blev ledare av en liten grupp som trotsade Antiochios förordningar. Efter Mattias död 
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tog hans söner över kampen med brodern Judah även kallad Mackabeus som ledare. De 

tillförde ännu mer energi i kampen. Till slut lyckades Simon, den enda överlevande av de 

fem bröderna, att göra Judeen till en självständig stat. Det är historien om denna kamp som 

berättas i första Mackabeerboken. (Zetlin, 1950).

3.5.4 Diskussionerna kring sabbatsbudet

Som vi sett ovan blev en falang av judendomen på grund av det hårda trycket från den 

hellenistiska kulturen och Antiochos tyranniska styre fanatiskt trogna de lagar och regler 

judendomen ställde upp. En motreaktion formad av den hårda antijudiska förföljelse som 

rådde där makten ville utrota judendomen. Efter händelsen, som finns att läsa om i 1 

Mackabeerbokens 2 kapitel, då judar blev brända levande inne i en grotta för att inte bryta 

sabbaten. Hade de ett rådslag kring om de kunde modifiera sabbatsbudet. 

Egentligen handlade det aldrig om att omformulera lagen. Det vi har här är en förordning av 

den muntliga lagen. Det handlade mer om att fastslå redan befintliga tankegångar, som inte 

stod i själva skriften men som redan innan händelsen diskuterats. Inom olika redan befintliga

delar av de judiska partierna ansågs de rent muntligen gälla. Diskussionerna gällde huruvida 

lagen uttryckligen eller inte förbjöd nödvändig arbetsinsats på sabbaten. Detta är förenligt 

med tankegångar som belagts hos främst ett parti kallat Chasidim. De var i stor utsträckning 

ansvariga för den skriftliga tolkningen av den skrivna lagen. De förblev trogna traditionen 

och förfädernas seder och bruk. Tvärt emot folket som blev slappt i förhållningssättet klart 

påverkade av den hellenistiska kulturen. Chasidim var starkt emot Hellenismen som de 

ansåg spred otrohet mot Israels Gud. Vad vi kan se verkar de ha haft som mest viktigast 

inflytande på politiskt liv i nationen under Mackabéerupproret. De beskrivs som krigiska 

samtidigt som de var ett fredligt parti. Vilket i praktiken innebar att de ville följa lagen i fred 

och harmoni. Men när verkligheten hotade dem var de inte sena att stå upp och göra 

motstånd. Deras vilja var att få ägna sig åt fredlig tillbedjan i kärlek till Gud. Men de blev 

krigare för guds ära mot hans fiender. När den ortodoxa judendomen senare vinner hör vi 

ingenting mer om dem i historien. Troligen gick de successivt upp i det Fariseiska partiet. 

(Oesterley, 1913).

Vi kan se att författaren till Mackabeerboken lyfter fram skillnaden mellan de judar som gått 

i döden för lagen och den hjälp Mattias fick trots att han valde att föra krig i självförsvar på 
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sabbaten. Skillnaden framställs så att det framhålls att det var i trohet mot Gud som Mattias 

gjorde detta och det medförde att han fick framgång i striderna. Mattias ansågs nog av sin 

samtid som en krigisk man med falsk tro som ville ta till vapen på sabbaten. Detta kan vara 

orsaken till att Mackabeerboken inte hörde till de ursprungliga kanoniska böckerna. Judarna 

i Mellanöstern började höra berättelserna via de latinska och grekiska versionerna och från 

historieskrivaren Josephus. De tidiga kyrkofäderna blev däremot inspirerade av modet att 

försvara tron. Och många som anslöt sig till honom var verkligt fromma judar. (Goldstein 

J.A , 1976). Mattias och/eller författaren till Mackabeerbokens teologi bär på övertygelsen 

om existensen av en allseende Gudomlig omtanke som hjälper den som är värdig. Det märks 

tydligt. Men han har även en stark övertygelse om att Gud hjälper den som hjälper sig själv. 

Mattias tillät krigföring på sabbaten med hänvisning till faran det innebar att att inte göra 

motstånd. Han insåg att det kunde leda till förintelse. Han förstod vilket dårskap det var när 

ca tusen judar som samlats i en grotta, vägrade att göra motstånd utan valde att lida genom 

att bli brända levande av Syrierna. Mattias sa till sina vänner: Om vi alla gör så som våra 

bröder har gjort och ingen av oss slåss för vår heder, våra liv och våra lagar. Så kommer de 

snart ha utplånat oss från jordens yta”. Följande beslut togs: ”Om någon man anfaller oss i 

strid på en sabbatsdag, låt oss göra motstånd, så att vi inte alla må dö som våra bröder gjorde

i sitt gömställe.” Från detta växte den fariseiska principen fram som sa att man får vanhelga 

sabbaten om det är nödvändigt för att hålla alla andra sabbater. (Zetlin, 1950).

4. Slutsats
Vid en djupare undersökning för att få fram det ursprungliga syftet bakom regeln om att 

hålla sabbaten ger undersökningen bara konturerna kring budets ursprung. Men helt klart är 

att budets användning genom historien varit starkt påverkat av yttre faktorer. Det omgivande 

samhället och de levnadsvillkor folket fått utstå har format synen på budet. Hur denna yttre 

påverkan från samhället såg ut vid budets uppkomst är höljt i historiens dunkel. Vi kan bara 

ana konturerna. Försök har gjorts att spåra uppkomsten i de kringliggande kulturerna runt 

israeliterna men ingen hypotes har visat sig hålla hela vägen vid en närmare granskning. 

Judendomens regel om vilan verkar vara unik för detta folk. 
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Det vi kan se är att budordet funnits i en eller två ursprungliga former. Troligtvis i en lång 

muntlig tradition redan långt innan det formulerades som en regel i Dekalogen. Gissningsvis 

fanns regeln till en början helt utan förklaring. De förklaringar som sedan lagts till varierar så

kraftigt att det i sig är ett tecken på detta. Den äldsta form vi kan spåra är uppdelad i dels en 

positivt uppmanande regel om att hålla sabbaten. Dels i en negativt formad regel med förbud

mot att utföra arbete på sabbaten. Ett förbud som till och med förlades med dödsstraff. 

Det mest ursprungliga syftet som går att hittar bakom regeln har en socialt präglad 

framtoning. Dekalogens bud från Deuteronomium är det äldsta belagda syftet bakom 

budordet vi kan hitta. Alla som ingick i hushållet skulle vila minst en dag i veckan. Oavsett 

vilken status man hade i gruppen. Alltså även slavar hade rätt till vilan.  Även om syftet 

främst kan ha varit att ära Gud och därigenom blev följden att alla vilade så blev effekten ett 

socialt omhändertagande för hela gruppen. 

Det andra stora syftet bakom budordet är att Gud själv vilade på den sjunde dagen vid 

skapelsen. Vilket leder oss tillbaka till skapelseberättelsen i Genesis och P-källans teologi. 

Det för oss alltså framåt rent tidshistoriskt till exiltiden. Här är det tydligt att folket som 

tidigare levt i religiös enhet med templet som samlingspunkt nu behövde andra yttre 

kännetecken för att hålla ihop gruppen och bevara sin egen identitet. I en historisk period av 

splittring och söndring blev reglerna än viktigare för människan. Sabbaten och omskärelsen 

blev främst de två synliga tecknen som lätt kunde bibehållas trots splittring och trots att 

templet inte längre fanns. 

P-källans teologi växte fram för att skapa enhet och betona vikten av att hålla sabbaten. Både

för att kitta ihop folket men också för att hålla hoppet och glädjen uppe trots den svåra tiden. 

Men här lyser också ett tänk igenom kring att människan är skapad för att leva ett liv i 

gemenskap med Gud varför sabbatsvilan är den dag att göra just det. En dag av sju får hon 

till återhämtning både fysiskt och själsligt. Själva vilan i sig, som avskilts för att finna 

gemenskap med Gud, skänker både välsignelse och helgelse åt livet. 

Flyttar vi in i efterexilisk tid ser vi att folket nu hoppat in i en ny tid av kris. Även om de 
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återvänt till sitt land är det långt ifrån alla som har gjort det. Dessutom har ingenting blivit 

lättare eller bättre. Hela samhället är splittrat och folket lider. Klart tvärt emot de 

förväntningar på Guds räddning de haft under exiltiden. Tritojesaja skriver sina texter nu för 

att återigen skapa hopp och livsglädje bland folket. Profeten talar även här om vikten för 

folket att ta sitt sociala ansvar gentemot behövande grupper i samhället. Men sabbaten i sig 

är renodlat ett tecken på samhörigheten med Gud. Sabbaten blir också tydligare en 

livsfrämjande sed nu. Där livets goda lyfts fram ännu tydligare. Sabbaten är inte bara en dag 

att vila och tillbe på utan den ska firas så att det blir en fröjd för var och en. 

Studerar vi Psaltaren som är den sång och psalmbok som tros ha använts i liturgin i templet 

så hittar vi inte mycket om sabbaten. Sabbaten som vuxit fram och blivit en så central 

sedvänja bland det judiska folket, särskilt under och efter exilen. En analys av detta säger oss

att sabbaten inte haft en lika tydlig bild i det kultiska livet innan exilen. Vi kan analysera 

grundkänslan i den psalm som tillskrivits sabbatsfirandet och se att det är en dag färgad av 

tacksamhet och tillit till Guds beskydd. Även en glädje i firandet lyser igenom men inte alls i

samma utsträckning som sabbatsfirandet sedan fått. Brytningen till att betona fröjden och 

glädjen i firandet av sabbaten kan mycket väl ha sitt ursprung i händelserna efter 

återvändandet från exilen, de svårigheter och den hopplöshet folket kände då och det 

uppdrag Tritojesaja hade att verka för att vända detta och skapa mer glädje bland folket. 

Undersökningen gör slutligen ett sista nedslag i slutet av den Hebreiska Bibelns tidshistoria 

och hamnar mitt i ännu en kristid för folket. Där hela den judiska kulturen och den egna 

identiteten riskeras att helt utplånas av den hellenistiska kulturen. Som en motreaktion till 

detta växte grupper av fanatiskt troende judar fram. Gruppen tar upp kampen mot den 

styrande makten. Den grupp av fromma judar, som i grunden är fredliga människor, väljer att

ta till vapen för att skydda sin identitet. Historiskt sett får frågan om sabbatsbudets vara eller 

inte vara sitt klimax här, när över tusen judar blir de första martyrerna inom judendomen. De

väljer att gå in i döden utan att göra motstånd mot anfallande styrkor för att inte bryta 

sabbatsregeln.  Då tvingas en diskussion fram kring hur hart reglerna om sabbaten måste 

hållas. Vid hotet att utplåna sig själva i ivern att följa reglerna insåg judarna att synen på 

regeln behövde lättas upp. Diskussionen hade förts en tid men ett avgörande beslut blev 

resultatet av de erfarenheter de nu fått uppleva. Det blev bestämt att nödvändigt arbeta skulle

få utföras. Arbete som i förlängningen främjade liv var inte förbjudet. 
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Den sammantagna slutsatsen undersökningen ger är att sabbatsbudet på olika sätt och med 

olika vinklingar, under olika tider, färgats av det omgivande samhället och de förutsättningar 

folket levde under. Budet har dock alltid haft till syfte att på ett eller annat sätt främja liv:

• Att  ge vila i kontrast till allt slit livet förde med sig. I förlängningen att se till att alla 

oavsett status, både slavar eller hövdingar, fick sin behövliga vilan. 

• Att i tillbedjan fyllas av mötet med Gud som i sig själv ses som en källa till det goda 

livet utöver det människan kan åstadkomma. 

• Att fira liv genom att fröjdas och vara glada. 

• Att ge hopp och framtidstro. 

• Att låta folkets identitet och livet i sig självt få leva vidare trots yttre krav på 

motsatsen.

5. Sammanfattning 

Ordet שבבתת [šabāt] förekommer ofta i den Hebreiska Bibeln och bär på en betydelse av ”att 

upphöra, att vara vid en ände av” någonting. 

I slutet av 1900-talet gjordes de första försöken att försöka spåra sabbatsbudets ursprung  

utanför den israelitiska kontexten. Teserna var flera eftersom forskarna såg likheter mellan 

sabbaten och andra seder och bruk i de kringliggande kulturerna. Men alla teser ledde in i 

mer eller mindre dunkla återvändsgränder. Ursprunget kunde inte visas utanför den 

israelitiska kontexten. 

En utav de äldsta texterna i den Hebreiska Bibeln som tar upp regeln om att fira sabbat finns 

i Exodus 20:8-11. Motiveringen här till varför budet ska hållas är att Gud själv vilade under 

skapelsen. Perikopens parallelltext i Deuteronomium 5:12-15  har en helt annan motivering. 

Motivet är här för att påminna israeliterna om att de blev räddade ut ur slaveriet i Egypten.  

Att de äldsta texterna bär på olika motiveringar är en stark indikation på att dekalogen har 
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vuxit fram genom en mycket lång historisk utveckling. Vi får räkna med att det förelegat en 

muntlig tradition långt innan budet skrevs ned. 

Moseböckerna är en ihopredigering av olika fristående källor. Huvudprincipen landade till en

början i fyra olika definierbara källor men idag är detta ifrågasatt och många erkänner bara 3 

av dessa. Det som kan sägas vara utgångspunkten är att det finn en äldsta källa J/E, en D-

källa och ett P-material. Där det vanligaste är att se P-källan som en teologiskt medveten 

bearbetning genomförd i efterexilisk tid. 

Vid en närstudie av budets form i Exodus framträder en sammansättning av verserna som 

tyder på att prosan har utvecklats utifrån sin ursprungliga form. En positiva befallningen: 

”Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.” Och i en negativ befallning: ”Då skall du inte utföra 

något arbete.”  Det vi kan komma fram till är att själva kärnan i budet är att hålla eller att 

inte vanhelga sabbaten. Det är mest troligt att budet inte haft med sig någon motivering från 

början utan att en variation av olika anledningar lagts till i efterhand. 

Ihop med budet anges ett positivt verb: ”att helga”, ”att göra helig”. Vilket bär på betydelsen 

att sabbaten ska frånskiljas och göras speciell. För att detta ska bli möjligt krävs en tid av 

vanligt arbete. Vilan  kommer först och välsignelsen av den sjunde dagen kommer som en 

följd av just vilan.  Budordet i sig är inte en skapelse av den prästerliga skribenten. Utan 

snarare har influensen gått ifrån en befintlig tradition in i skapelseberättelsen. Den 

prästerliga källans bidrag ligger i att utarbeta en teologi om sabbaten med sin grund i 

skapelsen. 

Den parallelltext som återfinns i Deuteronomium 5:12-15  har uppenbart en annan grund för 

sabbatsbudet än den som formulerats i dekalogen. Motiveringen fortsätter med att inget 

arbete ska utföras på sabbaten så att din tjänare får vila liksom du. Därför anses 

Deuteronomisten som en författare med särskilt mycket humanitet. Mänskligheten behöver 

en dag av vila från allt slit. Båda motiveringarna är i grunden teologiska även om den 

historiskt äldsta motiveringen i Deuteronomium har mer en framtoning av socialt ansvar. 
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Skapelseberättelsen i Genesis 1:1-2:4 är från P-källan. Den stora berättelsen har redigerats 

ihop till en enhet av någon där delarna är hämtade från olika källor. Karaktäristiskt för P-

källans är att där finns noga genomtänkta teologiska utsagor med syfte att lyfta fram Guds 

verk. Generationer av prästers tänk har sammanförts. Men det är Guds verk på jorden som 

beskrivs, inte människans historia. Symbolberättelse i Genesis bär på ett sanningsanspråk om

att Gud ligger bakom allt skapat. Vid den sista tidsangivelsen vilade Gud och då var 

skapelsen fullbordad. Den sjunde dagen välsignades till en helig dag. Det är först med vilan 

efter de första sex skapardagarna och välsignelsen över den som allt är fullbordat. 

Huvudpoängen i hela skapelseberättelsen mynnar här ut i en plan för människans existens. 

Vilken handlar om gemenskapen med Gud och deltagandet i gudstjänst. Människan är 

skapad till gemenskap med Gud. 

P-källan som anses vara den bearbetning som lagt sin hand vid skapelseberättelsen och där 

fört in temat om sabbatsvilan tros ha genomfört sin redigering ungefär vid exiltiden. Ca 590 

f.v.t. förstördes Jerusalem och folket tvångsflyttades ut från landet. Under den tid exilen 

pågick fick folket utstå ett enormt lidande.  Som en effekt av detta började folket tappa tron 

på Gud som god. För att försöka förbättra omständigheterna kring människornas lidande och 

längtan tillbaka till sitt land, uppmanades folket att anpassa sig till den nya kulturen. Det 

hopp folket höll upp var att Israel skulle återuppbyggas så att frid och glädje åter skall råda i 

överflöd. Det är mitt i exilens lidande som P-källan tampas med att beskriva hur Gud ändå är

nära sitt folk. Under exilen var seden att hålla sabbat en starkt markerande karaktär av 

judarna som folk eftersom det inte var en sedvänja Babylonierna och deras härskare följde. 

Att hålla sabbat eller inte visar om man står innanför israeliternas gemenskap eller inte. Ett 

annat liknande tecken som får samma betydelse är omskärelsen.

I Jesajas framställning av sabbatsbudet i 58:13-14 hamnar vi historiskt sett i Tritojesajas 

texter ca år 520-500 f.v.t. (något oklar källa som omfattar kap 56-66). Det rör alltså tiden 

efter exilen. Det finns ett löfte sammansatt med sabbatsbudet här som vi inte stött på i de 

tidigare texterna. Ett löfte om räddning, upphöjelse och fred för den som tillhör folket. Det 

vill säga för dem som handlar rätt. Texten tar i sammanhanget den är skriven i spjärn emot 

folkets gärningar, där det tydligt uppmanas till att ta ett socialt ansvar. Alltså samma tema 

som vi såg i undersökningen av budordet i Deuteronomium. Men granskar vi skriftstället i 

sin helhet som den föreligger idag så ser vi att det vittnar om ett ändrat förhållningssätt till 
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Sabbaten. Författaren vill framhålla vinsten i att tillhöra Guds folk. Sabbaten skall ses som 

en fröjd istället för att enbart ses som en dag satt åt sidan för att låta män och djur vila. Detta 

är den mest framträdande skillnaden av synen på Sabbaten jämfört med det historiskt sett 

tidigare bruket och tolkningen. Den vändningen verkar ha skett under exiltiden. 

År 538 f.v.t. övervann den persiska kungen Kyros Babylonien. Han gav då judarna rätt att 

flytta tillbaka till sina hemland. Jesajas text vänder sig alltså till ett folk som återvänt från 

exilen. Återvändandet har inte skett på det sätt som förväntats utifrån budskapet i 

Deuterojesajas texter. Folket hade väntat på en vändpunkt då Gud skulle komma med 

räddning till sitt utvalda folk. Men omständigheterna vid deras återvändande var uselt, enkelt

och eländigt.  När vändpunkten väl inträffade skedde det inte som förväntat utan under en 

ekonomisk kollaps, med politiska oroligheter, bland ruiner och förstörelse där folket 

fortfarande bar på en börda av skam. Detta var det nya Exodus. Tritojesajas budskap 

behövdes då för att inspirera folket till att inte ge upp utan att fortsätta blicka framåt. Att 

tillhöra folket sker dels genom födsel och dels genom att följa vissa uppställda uppmaningar.

Sabbaten blir en del av de regler som ska hållas av dem som vill vara en del av Guds utvalda 

folk. 

Psalm 92 är den enda psaltarpsalm som på något sätt berör sabbaten. Detta kan tyda på att 

sabbatskulten inte var lika viktig före exilen som den kom att bli under och efter den 

perioden. Psalmen nämner inte sabbatsdagen alls i själva texten men överskriften, som tros 

ha tillkommit långt senare än själva psalmen, visar att den använts vid sabbaten i senare 

judendom. Den karaktär av fröjd som Jesajas text bär fram är påfallande när vi tittar närmare

på hur sabbaten firades. Den glädje som karakteriserat tempelhögtiden kommer klart till 

uttryck i psalmen. Glädjen och jublet är riktat mot Guds handlande i historien.  ”Helga och 

ära sabbaten med utvalda rätter, vackra kläder, gläd din själ med nöjen och jag kommer att 

belöna dig för detta nöje.” På så sätt har sabbaten fått en utvecklad betydelse som livets eget 

bud. 

Första Mackabeerboken är i sin helhet en historia om den Hasmoneiska dynastins uppgång. 

Den starar med utmanade handlingar mot det politiska styret i landet, utförda av den 

selotiska prästen Mattias. Det blev till en lyckad judisk revolt. Texten fångar ett klart 
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formulerat beslut om sabbatsregeln. ”Om någon angriper oss på sabbatsdagen skall vi bjuda 

honom strid, vem han än är. Vi skall inte bli dödade allesammans, så som våra bröder 

dödades i grottorna.” Stycket kommer som ett logiskt beslut utifrån den verklighet judarna 

kastats in i. Då kungens trupper anfallit och bänt inne över tusen judar i en grotta. 

Antiochos IV som regerade från 175 f.v.t. startade en omorganisering av Jerusalem. Det 

kulminerade år 169 f.v.t. då han marscherade in i Jerusalem och förstörde templet. Två år 

senare förstördes och brändes även resten av staden. Folket hade haft en lugn period under 

den persiska tiden då det tilläts utöva sin religion fritt. Omständigheterna kring detta 

förändrades genom Alexander den stores intåg på 300-talet f.v.t. och förvärrades allt mer 

efter hans död. År 198 blossade konflikter upp mellan olika judiska grupper om hur de skulle

förhålla sig till den hellenistiska kulturen. När Antiochus stridande förband marscherade mot

Jerusalem organiserade översteprästerna ett motstånd. Antiochus svarade med att  gå till hårt 

angrepp mot Jerusalem. Han stormade staden och slaktade ett stort antal judar. Bland annat 

övertog han helgedomen och förvandlade den till ett tempel för guden Zeus. Han förbjöd 

judarna att hålla sabbat och omskärelse bestraffades med döden. Judarna levde nu i en 

verklighet där de blev förföljda, torterade och dödade. I detta underläge växte en brinnande 

längtan till revolution. En ny grupp som kallades Hasidim växte fram. Prästen Mattias blev 

den som med svärd gick emot kungen i övertygelsen av att behöva stå upp för sin tro och sin 

Gud. Fromma judar var lika bundna att följa kungen som att följa Torans lagar vilket satte 

dem i ett läge av ett grymt dilemma. Men Mattias menade att en kung som går emot Gud och

lagen inte kan vara en regent med Gudomlig auktoritet. Till slut lyckades grupperingen att 

göra Judeen till en självständig stat. Det är historien om denna kamp som berättas i första 

Mackabeerboken.  

Beslutet att modifiera tillämpningen av sabbatsbudet  handlade egentligen aldrig om att 

omformulera lagen. Utan de skrev ner en förordning av den muntliga lagen som det redan 

fanns diskussioner kring. Det gällde huruvida lagen uttryckligen eller inte förbjöd nödvändig

arbetsinsats på sabbaten. Mattias tillät krigföring på sabbaten med hänvisning till faran det 

innebar att att inte göra motstånd. Han insåg att det kunde leda till förintelse. Från detta 

växte den fariseiska principen fram som sa att man får vanhelga sabbaten om det är 

nödvändigt för att hålla alla andra sabbater. 
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6. Avslutningsord

Citat ur boken ”Samtal med Gud” av Neale Donald Walsch:

”Du ska komma ihåg att reservera en dag åt mig, och du ska kalla den dagen helig. 

Detta är för att du inte ska fastna i dina illusioner utan få dig själv att minnas vem och 

vad du är. Och sedan kommer du snart att kalla varje dag sabbat, och varje månad 

helig.”
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Bilagor

Bilaga 1

Amos 8:4-7
4Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet! 5Ni säger: ”När är 

nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då 

skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, 6köpa de fattiga för 

pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd.” 7Herren har svurit vid 

Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort.

Hos 2:11-15 
11Jag skall göra slut på all hennes glädje, hennes högtider, nymånadsdagar och sabbater, alla 

hennes fester. 12Jag skall skövla hennes vinstockar och fikonträd, som hon tror är den lön hon

har fått av sina älskare, jag skall förvandla dem till snårskog, de vilda djuren skall äta 

dem.13Jag skall straffa henne för dagarna då hon tände offereld åt baalsgudarna, prydde sig 

med ringar och smycken och följde sina älskare. Mig glömde hon, säger Herren. 14Därför 

skall jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. 15Där lovar jag att återge 

henne vingårdarna, jag gör Akors dal till en hoppets port. Där skall hon svara mig som i sin 

ungdom, som när hon drog ut ur Egypten.

Jes 1:10-14 
10Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk!11Vad 

skall jag med alla era slaktoffer? säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och 

gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. 12Vem har begärt 

detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? 13Kom inte med era

meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling - jag tål inte 

falskhet och fest. 14Jag hatar era högtider och nymånadsfester,  de har blivit en börda för mig,

som jag inte orkar bära.

2 Kung 4:22-23 
22Sedan kallade hon på sin man och bad honom skicka till henne någon av tjänstefolket och 

en av åsnorna. ”Jag skall bara bort till gudsmannen”, förklarade hon, ”jag är snart tillbaka.” 
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23Mannen frågade: ”Varför skall du till honom i dag, det är ju varken nymånad eller sabbat?” 

– ”Oroa dig inte”, svarade hon, 

Bilaga 2 

Hes 45:17
17Fursten har i sin tur ansvar för brännoffret, matoffret och dryckesoffret vid högtider, på 

nymånadsdagar och sabbater och vid alla fester som israeliterna firar. Han skall ombesörja 

syndoffret, matoffret, brännoffret och gemenskapsoffret för att bringa försoning åt 

israeliterna. 

Hes 46:1

1Så säger Herren Gud: Porten till inre förgården, den som vetter mot öster, skall vara stängd 

under de sex arbetsdagarna men hållas öppen på sabbatsdagen och även på nymånadsdagen. 

Neh 10:33

33för skådebröden, de dagliga matoffren och de dagliga brännoffren och för offren på 

sabbatsdagarna, nymånadsdagarna och högtiderna, för de heliga gåvor och syndoffer som 

bärs fram till försoning för Israel och för allt arbete i vår Guds hus. 

1 Krön 23:31
31Varje gång man offrade brännoffer åt Herren skulle de hjälpa till – på sabbater, vid 

nymånadsfester och högtider – och i det antal som var föreskrivet ständigt stå inför Herrens 

ansikte. 

2 Krön 2:3-6

3Därför sände Salomo detta budskap till Hiram, kungen i Tyros: ”Du sände ju en gång 

cederträ till min far David, så att han kunde bygga sig ett hus att bo i. 4Nu vill jag bygga ett 

hus åt Herrens, min Guds, namn och helga det åt honom. Där skall man tända välluktande 

rökelse inför honom, lägga fram skådebröden och offra brännoffer morgon och kväll och vid 

sabbater, nymånadsfester och Herrens, vår Guds, högtider, så som det för evigt skall vara i 

Israel. 5Det hus jag vill bygga skall vara stort, ty vår Gud är större än alla andra gudar. 6Men 
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vem förmår bygga honom ett hus, när himlen, himlarnas himmel, inte rymmer honom? Och 

vem är väl jag att vilja bygga honom ett hus, annat än för att tända offereld inför honom?  

Bilaga 3

Exod 35:3
3Ni skall inte göra upp eld på sabbatsdagen, var ni än bor.

Num 15:32
32När israeliterna var i öknen ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen.

Amo 5:26 
26Bar ni då omkring era gudabilder, Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna, som ni 

gjort åt er?

Bilaga 4

1 Mos 1:1-2:4, Gud skapar världen 

1. 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

2Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över 

vattnet. 3Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han 

skilde ljuset från mörkret. 5Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev 

kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

6Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det 

blev så.7Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. 8 Gud 

kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.

9 Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och

det blev så. 10 Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud 

såg att det var gott. 11Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av 
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fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. 12Jorden frambringade 

grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud 

såg att det var gott. 13Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

14Gud sade: ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och 

utmärka högtider, dagar och år. 15De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” 

Och det blev så.16Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen 

och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. 17Han satte ljusen på 

himlavalvet att lysa över jorden, 18att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. 

Och Gud såg att det var gott.19Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

20Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under

himlavalvet.” 21Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som 

vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var 

gott. 22Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och 

hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig.” 23Det blev kväll och det blev morgon. Det var 

den femte dagen.

24Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och 

vilda djur av olika arter.” Och det blev så. 25Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap

och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.

26Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets

fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27 Gud

skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 

skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, 

uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över 

alla djur som myllrar på jorden.”

29 Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; 

detta skall ni ha att äta. 30 Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på 

jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så. 31Gud såg att 

allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den 

sjätte dagen.

2. 1Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. 2 Den sjunde dagen hade Gud 

fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. 3Gud 

välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud 
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sedan han utfört sitt skapelseverk.

4 Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades.

Bilaga 5

56 1Så säger Herren: Håll er till det som är rätt och handla rättfärdigt, ty min hjälp kommer 

snart, min rättfärdighet skall segra. 2Lycklig den som handlar så, den människa som håller 

fast vid detta: att iaktta sabbaten och inte vanhelga den och att avhålla sig från allt ont. 
3Främlingen som sluter sig till Herren skall inte säga: ”Herren håller mig skild från sitt folk”,

och den snöpte skall inte säga: ”Jag är ett förtorkat träd.” 4Ty så säger Herren: Snöpta som 

iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mitt förbund, 5 de skall i 

mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar. Ett 

evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem. 6Främlingar som sluter sig till Herren och vill 

göra tjänst hos honom, älska Herrens namn och vara hans tjänare, ja, alla som iakttar 

sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund 7får komma till mitt heliga 

berg och glädjas i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall jag ta emot på mitt 

altare. Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. 8Detta är Herren Guds ord, han som 

samlar det skingrade Israel: Ännu fler skall jag samla till dem som redan är samlade.

Bilaga 6

När Herren Gud gjorde jord och himmel, 5när ingen buske fanns på marken och ingen ört 

hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen 

människa fanns som kunde odla den – 6men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade 

marken – 7då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom 

hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. 8Och Herren Gud planterade en 

trädgård österut, i Eden, och satte där människan som han hade format. 9Herren Gud lät alla 

slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i 

trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont.

10En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra armar. 11Den 

första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. 12Guldet i det landet 

är fint, och där finns också bdelliumharts och onyxsten. 13Den andra floden heter Gichon, 
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den flyter kring Kush. 14Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den 

fjärde floden är Eufrat.

15Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. 
16Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården 17utom av trädet som ger 

kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.”

18Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan 

vara honom till hjälp.” 19Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens 

fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande 

varelse fick det namn som mannen gav den. 20Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens 

fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. 21Då 

försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde

igen hålet med kött. 22Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en 

kvinna och förde fram henne till mannen. 23Då sade mannen: ”Den här gången är det ben av 

mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.” 24Det är därför en 

man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. Människans olydnad 

och straff  25Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra.

3

1Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: 

”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” 2Kvinnan svarade: ”Vi

får äta frukt från träden, 3men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den 

inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.” 4Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att 

dö. 5Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med 

kunskap om gott och ont.” 6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat

och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav 

också till sin man, som var med henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de såg att 

de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. 8De hörde Herren 

Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland 

träden för Herren Gud. 9Men Herren Gud ropade på mannen: ”Var är du?” 10Han svarade: 

”Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag 

mig.” 11Herren Gud sade: ”Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet 

som jag förbjöd dig att äta av?” 12Mannen svarade: ”Kvinnan som du har ställt vid min sida, 

hon gav mig av trädet, och jag åt.” 13Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har 
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gjort?” Hon svarade: ”Ormen lurade mig, och jag åt.” 14Då sade Herren Gud till ormen: ”Du 

som gjorde detta, förbannad skall du vara, utstött från boskapen och de vilda djuren. På din 

buk skall du kräla och jord skall du äta så länge du lever. 15Jag skall väcka fiendskap mellan 

dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du 

skall hugga dem i hälen.” 16Till kvinnan sade han: ”Stor skall jag göra din möda när du är 

havande, med smärta skall du föda dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över 

dig.” 17Till mannen sade han: ”Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag 

förbjöd dig att äta av, förbannad skall marken vara för din skull. Med möda skall du hämta 

din näring från den så länge du lever, 18törne och tistel skall den ge dig. Du skall äta av 

växterna på marken, 19du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till 

jorden. Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.” 20Mannen gav sin hustru 

namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever. 21Herren Gud gjorde kläder av skinn åt 

mannen och kvinnan och klädde dem. 22Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av 

oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att 

hon lever för alltid.” 23Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät 

henne bruka jorden varav hon var tagen. 24Han drev ut människan, och öster om Edens 

trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.
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