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Inledning 
Frågeställning 
Tanken att Gud har en bok hittar man i många av Bibelns böcker. Hur ska vi förstå detta? 

Finns det en övergripande idé bakom detta begrepp, eller går det att hitta nyanser, riktningar 

och olika förståelser beroende på sammanhang? Går det att skönja en utveckling av begreppet 

utifrån texternas historiska sammanhang?   

 

Metod 
Jag har valt ut fyra perikoper från Gamla testamentet som kommer att analyseras utifrån den 

hebreiska grundtexten (MT): 2 Mos 32:30-34, Mal 3:16, Ps 139:16 samt Dan 12:1. Med hjälp 

av detta urval vill jag ge min framställning en viss kronologi och riktning. Det ger en 

möjlighet att följa begreppet Guds bok från en tid före det israelitiska folkets babyloniska exil 

(587-537 f Kr) till det andra århundradet f Kr. I perikopen från Andra Mosebok kommer vi att 

se hur Mose tar sitt ansvar som ledare och är beredd att erbjuda sitt liv som försoning om inte 

förlåtelse finns att få. Hos Malaki, en profet verksam efter exilen, konfronteras vi med tanken 

att livet här helt enkelt inte går ihop såvida vi inte blickar förbi det och mot Herrens dag. I 

Psaltartexten möter vi Guds allvetande, och hos Daniel introduceras evigt liv i GT.  

   För att öka förståelsen av israeliternas världsbild inför genomgången av de fyra valda 

perikoperna, inleds med en bakgrund, där bland annat deras historiesyn berörs samt begrepp 

centrala för framställningen gås igenom. Som avslutning diskuterar jag de valda texterna i 

skenet av vad som kommit fram.  

 

Bakgrund 
Religionshistorisk kontext 
Tanken på att gudarna förde register i himmelska böcker fanns utspridd bland Främre 

orientens folk. Man kan spåra idén om att Gud för bok till sumeriska tider (3200-2000 f Kr). 

Där förde man, i kilskrift på lertavlor, register över beskattning och militärtjänst. Det var 

register där man kunde se och följa enstaka individers öden. Eftersom gudarna var de som 

bestämde över människors liv, är det troligt att förekomsten av bokföring på lertavlor i 

gudarnas sfär har sin grund i nämnda register.1 De lämningar som finns refererar till livets 

(ler)tavlor eller ödets (ler)tavlor. Ett exempel samtida med israeliterna, är den kaldeiske 

kungen Nebudkadnessar II (605-562 f Kr) vädjan till Nabu, skrivkonstens gud, att han på sin 

                                                
1 Meyers, 2005, s 261 
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himmelska lertavla skulle skriva in framgång och ett långt liv för honom. Det finns även 

exempel på gudomliga lertavlor där människors goda respektive dåliga gärningar noteras.2  

   I det forntida Egypten var det inte de faktiska omständigheterna som var centrala för livet 

efter detta, utan historien var mer öppen att manipulera och skriva om. Vid inträdet till 

dödsriket gick man förvisso igenom ett prov, men då gällde det mer att ge de rätta svaren, än 

att få det liv man levt värderat och prövat.3  

 

Ordet bok på hebreiska 
Det hebreiska ordet sefer översätts ofta till bok, men betyder egentligen inskription, dokument 

eller rulle.4 Texter skrevs ner på läder- eller papyrusark, som i sin tur sattes ihop kant mot 

kant, för att sedan rullas ihop. De var mellan 25 och 30 cm höga, och 6 till 9 meter långa.5 

Stentavlan som medium nämns på 45 ställen i GT, dock med en stark slagsida, 35 gånger, till 

att användas i samband med de stentavlor Mose tog emot av Herren.6 

   På en del ställen låter sig ordet sefer av sammanhanget översättas till brev; det skrivs, sänds 

och blir läst av mottagaren (ex 2 Sam 11:14-15, 1 Kung 21:8-11).7  Andra bruk för ordet i GT 

är en samling lagar (5 Mos 28:1, Jos 1:8) och (kunglig) skrivelse (Est 8:10). Från samma 

ordstam som sefer hittar vi betydelser som skribent, sekreterare, folkräkning och en form av 

minister under kungen.8 

 

Israels historiesyn 
Släktregister  

Att föra bok, att hålla ordning på och redogöra för släktförhållanden, att berätta om historiska 

förlopp och om fördelning av land är en del av Bibeln som helhet. I 1 Mos 11:10-32 får vi 

detaljerat reda på hur Noa är släkt med Abram (Abraham); Matteusevangeliet börjar med att 

redogöra för hur Jesus är släkt med Abraham; Första Kungaboken berättar om Davids död 

och hans sons Salomos tid på tronen och i Josua ägnas många kapitel (ex. 13-19) till att 

redovisa landfördelning och ägandeförhållanden för Israels stammar och släkter. Förutom 

Bibelns egna redogörelser finns det också en rad exempel där man uttalat refererar till 

                                                
2 Meyers, 2005, s 261 
3 McKenzie, 1990, s 1313 
4 Holladay, 1988, s 259 
5 Bratcher, 2011, s 102 
6 Reuter, 1986, s 932 
7 Reuter, 1986, s 933 
8 Holladay, 1988, s 259 
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nedtecknad historia; som i 2 Krön 25:26: ”Amasjas historia i övrigt, från början till slut, har 

nedtecknats i boken om Judas och Israels kungar.” Liknande rader, som refererar till 

nedtecknat material - böcker - hittar man i exempelvis Esra 4:15, 2 Krön 20:34 och Jos 10:13. 

   Bibeln snålar inte med den typen av texter som nämnts ovan, och steget till idén att Gud 

själv håller sig med någon form av bok eller bokföring är inte långt; Guds bok blir en sorts 

analogi till människans behov att skriva ner och komma ihåg det som är eller har varit viktigt 

för henne.  

 

Profeterna och ordet 

Ytterligare en aspekt på boken och det nedskrivna får vi av profeterna, exempelvis Jesaja. 

Han och andra profeters verksamhet var förvisso baserat på tal, men när samtiden inte 

lyssnade och framgången inte infann sig, blev det en nödlösning att åt framtiden skriva ner 

det som sagts (Jes 8:1, 30:8 ff). I Jes 30:8 skrivs profetens budskap ner både på en tavla och 

en bokrulle. Att budskapet skrevs ner talar för att Jesaja såg Herrens ord som något som inte 

var bundet till sin samtid, utan något av förblivande relevans. Genom att skriva ner 

profetorden fick de en objektiv, av sin talare oberoende verkan.9 Profeten Jeremia beskriver 

också tydligt hur profetens ord sätts på pränt, i ett försök att sprida Guds ord dit Jeremia själv 

inte hade tillträde (Jer 36:3). Han möter också motstånd, bokrullen bränns upp av kung 

Jojakim (Jer 36:23), men orden kommer tillbaks till Jeremia och sätts åter på pränt (Jer 

36:32). Vi förstår av detta att det är en omöjlighet att förstöra Herrens ord, med allt vad det 

innebär, och inte ens att sänka boken i Eufrat kan nå detta syfte (Jer 51:63). Slutligen; 

nedskrivandet i profetsammanhang möjliggjorde att i efterhand kunna bevisa deras ords 

sanning och giltighet.10 

 

Gud uppenbarar sig i historien  

Inbäddat i idén om en Guds bok och i israeliternas nedskrivande av historiska händelser finns 

den för deras världsbild centrala tanken att Gud uppenbarar sig i historien och ytterst också är 

herre över den. Gud visar även sin vilja och vem han är via profeterna, lagen, sann visdom 

och genom naturen och skapelsen i stort, men främst genom historien11 (som sammanfattar 

                                                
9  Reuter, 1986, s 936 
10 Ibid. 
11 McKenzie, 1990, s 1302 
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och inbegriper det föregående). Idén att historien är ett skeende med början, mitten och slut 

har sitt ursprung hos Israel, och den förenande faktorn är Guds syfte och vilja.12 

I de omkringliggande kulturerna (Egypten, Mesopotamien, för att nämna några) finns det      

inget som visar på försök att se ett mönster i händelser eller att skönja en utveckling i ett folks 

kultur och liv. Deras ursprung var föremål för mytologi, inte historia. Livet levdes mot 

bakgrunden av cykler baserade i myter, och allt återvände slutligen till början för att starta om 

igen.13 Även hos grekerna finns det spår av det detta; för att göra världen begriplig såg man 

den genom ett raster av ursprung, uppgång, förfall och slutligen undergång. Det fanns hos de 

grekiska historieskrivarna en känsla av oundviklighet som påminner om en grekisk tragedi.14       

   I den israelitiska tanken går historien går mot ett mål och det målet är när Gud regerar 

oinskränkt, när hans vilja genomsyrar allt och accepteras av alla. Om inte Gud avgick med 

seger över det onda och kaosmakterna, skulle han inte ha gudomligt makt över det historiska 

skeendet, och israeliternas idévärld skulle då fallit tillbaks i sina grannfolks cykliska syn på 

världens skeenden. I sin enklaste form är eskatologi idén om att historien har ett slut, och det 

innebär underförstått att det tidiga Israels förväntan på framtiden var eskatologisk.15 

   Deras eskatologi riktar in sig på ett nationellt och ett kosmisk plan (se t ex Ps 98:8-9).16 Vad 

förhoppningen är för Israel som nation och i förlängningen för världen i stort visar profeten 

Mikas bild: ”Var en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota 

honom” (Mik 4:4). Deras föreställningsvärld förefaller inte att gå utanför den historiska 

verklighet som de befann sig i.  

 

Evigt liv   

I genomgången av Daniels bok (nedan) kommer vi se att tanken på ett evigt liv för individen 

introduceras i GT via Daniel. Innan Daniel finns det inga tankar på ett liv som fortgår efter 

den fysiska döden. Livet och allt gott som följer är den största av gåvor, och döden, och det 

som är anfrätt av döden - sjukdom, krig, barnlöshet - förstör detta goda och sågs som ett straff 

för den som var skyldig.17 Innan Daniel var länge den bärande tanken kring vedergällning 

denna: följde du Lagen gick det dig och ditt land väl, och dina dagar blev många; synd 

däremot kortade livet och gav motgång. Synden och onåden var också något som höll i sig, 

                                                
12 McKenzie, 1990, s 1303 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 McKenzie, 1990, s 1312 
16 Collins, 1990, s 299 
17 Martin-Achard, 1992, s 680 
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framtida generationer i många led fick ta straffet för vad deras fäder gjort (2 Mos 20:5, 4 Mos 

16:32 f). Exilen i Babylon (587-537 f Kr) blev dock en vattendelare när det gäller denna syn 

på vedergällning. Det stora lidandet gjorde att detta sätt att tänka ifrågasattes. Profeten 

Hesekiel, enligt honom själv verksam både under och efter exilen, går i direkt polemik mot 

denna syn. Han förmedlar Herrens ord i Hes 18:2-3: ”Hur kommer det sig att ni använder 

detta ordspråk i Israel: När fäderna äter surkart får barnen ont i tänderna. Så sant jag lever, 

säger Herren Gud, ni skall aldrig mer använda det ordspråket i Israel.” Ungefär samtida med 

Hesekiel är Profeten Jeremia, som ordagrant använder samma ordspråk för säga samma sak. 

Synden blir individualiserad.  

   Predikaren (200-talet f Kr) går ett steg vidare och ifrågasätter om rättvisa alls finns, han 

skriver i Pred 9:2: ”Samma öde drabbar alla, den rättfärdige och den orättfärdige, den gode 

och den onde…”. Jobs bok (som ofta dateras till tiden efter exilen) problematiserar också 

lidandet och rättfärdigheten, och blir en protest mot den gamla vedergällningsläran (Job 9:22; 

21:7-9; 23:10-14)  

   Tankar på belöningar eller straff efter döden fanns det egentligen ingen tanke på, även om 

funderingar kring temat förekommer. I till exempel Ps 49 och 73 hittar vi reflektioner som 

dessa; eftersom både goda och onda ska dö, var finns då trösten för de rättfärdiga i att döden 

är straffet för ondska?  

   Israel var fäst vid livet, detta livet. Det finns något jordnära i GT:s syn på döden; en varelse 

dör eftersom den är av ”kött”, och vid döden återvänder dess ande, som ger liv, till Gud (Ps 

104:29b) och kroppen - död; utan liv, utan Guds ande - återvänder till jorden och blir mull. 

Tanken på någon form av seger över döden blir på så sätt intimt förknippad med kroppens 

uppståndelse. Detta - tillsammans med idén att även om man själv blev stoft igen, så levde 

man vidare om man fick en son eller begravdes med sina förfäder - gjorde att idén om 

återuppståndelse och evigt liv under lång tid inte var en central fråga.18   

   Platsen för de döda, dit alla människor för eller senare hamnade, var Sheol. Det var en 

underjordisk plats befolkad av skuggor, och en tillvaro som inte hade något gemensamt med 

det förra livet. Syfte, möjlighet till kommunikation med världen och samhörigheten med Gud 

saknas helt (Ps 88:11-13), och det var en plats man generellt sett inte återvände från. Kort 

sagt, den raka motsatsen till liv. Två namn i GT är dock förknippade med att ha kommit direkt 

till Gud, utan omväg via Sheol, och det är Henok (1 Mos 5:24) som levde i gemenskap med 

                                                
18 Martin-Achard, 1992, s 683 
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Gud och vid livets slut togs upp till honom, samt profeten Elia (2 Kung 2:1-11) som for upp 

till himlen i en stormvind. 

   De texter som talar om uppståndelse eller som kan tolkas så, är tillkomna i historiska eller 

politiska situationer där folket förtvivlat behöver hopp. Oftast syftar dessa texter inte på 

individen, utan på folkets eller rikets uppståndelse (Hes 37, Jes 29:19; 53:10-12).  

   Det finns också berättelser där enstaka personer hämtas tillbaks från döden, berättelser mer 

med karaktären av under. I Första Kungaboken 17 räddar Elia en pojke som var död; Elisha 

gör något liknande i Andra Kungaboken (2 Kung 4:31) och senare i samma bok återfår en 

man livet efter att ha kastats i Elishas grav och råkat röra vid hans benknotor (2 Kung 13:21).  

   Texter som talar om återuppståndelse är inte vanliga i GT och de är, som vi har sett, olika 

varandra. Bakgrund, sammanhang, orsak och grundidé varierar och det är svårt att entydigt 

följa idén kronologiskt. Om vi lämnar de mer mirakelbetonade händelserna i Kungaböckerna 

åt sidan, ser vi att en bredare tanke på återuppståndelse finns före exilen hos Hosea (Hos 6:1-

3),19 och att sedan, fram tills Daniel, så nämns eller antyds återuppståndelse i princip bara när 

det gäller folket eller nationen, som hos till exempel Hesekiel (Hes 37). Dock, steg för steg, 

under den, som vi kommer att se, turbulenta historiska utvecklingen, så lyfts individen fram. 

Profetiorna om återuppståndelse och evigt liv blev ett svar på förföljelserna; på detta sätt fick 

Israels Gud det sista ordet. 

   Rötterna till tanken återuppståndelse finns i GT själv: Gud är den som ger död och liv, den 

som sårar och läker (Deut 32:39); den som leder ner i dödsriket och räddar därifrån (1 Sam 

2:6). Man kan alltså säga att nämnda tro grundar sig på Guds makt, hans rättvisa och kärlek.20 

 

Eskatologi - kort introduktion 

Eskatologi är förväntan på en framtida tidsålder som gör ett brott med det som finns nu, där 

historiens omständigheter förvandlas och det nuvarande kosmos blir förvandlat, räddat av 

Gud. Ordet kommer från grekiskans eschaton, som betyder sist eller ytterst, och logos, som 

har meningen ord/lära. Övertygelsen, att världens ondska kommer att få ett slut, leder till en 

eskatologisk etik som vill få Guds folk att lyssna på profeterna och följa förbundet.21 Detta är 

inget som följer en speciell genre eftersom eskatologi kännetecknas av motiv och teman som 

går att hitta i många olika litterära former.  

                                                
19 Martin-Achard, 1992, s 681 
20 Martin-Achard, 1992, s 683 
21 Arnold, 2008, s 32-33 
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   Apokalyps däremot är bundet till genren. Dessa skrifter delar vissa drag som att de ofta 

lånar sitt författarnamn från en tung historisk gestalt i GT:s historia, död århundraden innan 

boken skrevs; de gör skillnad på denna världen och den transcendenta, där änglar och 

demoner inte sällan representerar det sistnämnda.22 Mycket ofta, som vi ska se i Daniel, så 

delas tiden in i perioder som når sin höjdpunkt i en slutgiltig dom som i livet efter detta 

belönar de goda och straffar de orättfärdiga. En tydlig skillnad mellan mer profetisk 

eskatologi och apokalyptisk sådan är just förväntan på en dom för den enskilde döde.23 Det 

ska tilläggas att begreppet apokalyps och vad man ska fylla det med skiljer sig mellan 

tongivande forskare. 

   Det går att urskilja i alla fall tre huvudlinjer till den eskatologiska tanken: traditionerna som 

utgör löftena till patriarkerna, David-Sion traditionen och förbundet som slöts i Sinai.24 Det 

som Gud lovar patriarkerna (här menas oftast Abraham, Isak och Jakob) är ett bestämt 

landområde (se t ex 1 Mos 15:18-21), rikligt med ättlingar (1 Mos 15:5) och Guds välsignelse 

(1 Mos 12:3). Det handlar framförallt om löften som tar sikte på den tid som ska komma och 

som är avgörande för Israel som nation. Den andra traditionen är löftet att det alltid ska finnas 

någon av Davids släkt på tronen i Sion/Jerusalem (2 Sam 7:12-16). Med detta följde 

förväntningar om fred, rättvisa och blomstring. Här finns också tanken att Gud själv helgat 

staden Jerusalem till sin boning (exempelvis Ps 46 och 48). Detta skapade ett speciellt 

skimmer kring Davids tronföljare men även ett hopp om att staden aldrig skulle falla. Knutet 

till denna tradition hittar vi förståelsen av Gud som kung.25 Gud som bekämpat kaosmakterna 

alltifrån skapelsens början, kröner denna kamp med att slutgiltigt segra och ta sin plats på 

Sions tron - en händelse som även kallas för Herrens dag (mer om detta, se nedan).26 Den 

tredje traditionen, förbundet i Sinai, är liksom de två förstnämnda fylld med tydlig förväntan 

på och med orientering mot framtiden: följ Guds bud och det går er väl, om inte så följer 

Guds vrede och missnöje.  

   Det finns här inte utrymme att gå igenom alla nyanser och den utvecklingen som sker inom 

GT:s eskatologi. Men idén på tidens fullbordan mognar och tanken på en tid som går utöver 

det vi känner till om det jordiska blir i förlängningen tydligare.27 Men fortfarande handlar 

                                                
22 Arnold, 2008, s 32-33 
23 Ibid. 
24 Petersen, 1992, s 576 
25 Mettinger, 2005, s 115 
26 Petersen, 1992, s 577 
27 Petersen, 1992, s 578 
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detta om ett ändligt liv, om än bara mer: ”där skall aldrig mer ske att spädbarn dör eller att 

gamla inte får leva sin tid ut. Den dör ung som dör hundraårig…” (Jes 65:20).  

 

Domen 

Tanken på domen följer oss mer eller mindre artikulerad genom denna framställning. I tidig 

israelitisk tro är Gud en domare som rättvist griper in i jordiska förhållanden, befriar de 

förtryckta och gör processen kort med de övermodiga.28 Ordet hade då en något annorlunda 

betydelse än i vår samtid när vi kanske läser om förbrytare som blir dömda till straff. Här går 

associationerna mer i riktning av frikännande; en domare var någon man vände sig till för att 

få sina rättigheter försvarade och bekräftade. Guds dom blir något som nämns när hans hjälp 

behövs, och domen i sig är något som räddar.29 Med profeten Amos ser vi hur begreppet dom 

vidgas; uttrycket ”Herrens dag” introduceras30 (Am 5:18-20) och förknippas med dom i 

meningen straff även för Israels folk och dess orättfärdighet.31 Amos och andra profeter vid 

tiden före och runt exilen (ex Hosea , Jesaja, Hesekiel, Jeremia) menar att straffet kommer via 

historiska krafter; Guds verktyg blir stater som Assyrien eller Babylon. Men oavsett dessa 

profeters skarpa framställningar av Guds straff så försvinner inte det räddande och befriande 

draget i domen; om Israel inser sina fel och förstår varför Gud är vred, så finns det hopp för 

Israel. 32 Graden av synd som målas upp är förvisso ofta så grav att enbart bättring inte räcker, 

men gemenskapen med Gud finns kvar även efter domen/katastrofen. Utan denna renande 

dom hade det varit omöjligt för Israel att fortsätta vara Guds folk. I och med Daniels bok 

lämnar vi den historiska arenan, och därmed, som vi kommer att se, ändras också perspektivet 

på domen; det kollektiva får stå tillbaka för det individuella.  

 

Detaljexeges 
Jag har valt att presentera varje perikop med tre översättningar, som citeras i följande 

turordning: Bibel 2000, English Standard Version (ESV) samt 1917 års svenska översättning. 

De visar på tre olika sätt som man kan förhålla sig till MT, vilket kommer att visa sig vid 

genomgången av de valda perikoperna. Vidare representerar dessa tre i grova drag de sätt att 

översätta MT som jag funnit i de översättningarna jag gått igenom: English Standard Version, 

                                                
28 Bibel 2000, s 1514 
29 McKenzie, 1990, s 1307 
30 Bibel 2000, s 1511 
31 Klooster, 1990, s 1162  
32 McKenzie, 1990, s 1307-8 
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King James, Luther 1984, Elberfelder Bibel, Neue Evangelische Übersetzung, Bibel 2000 och 

1917 års svenska översättning. Av dessa ligger English Standard Version närmast MT. 

Kanske inte i förståelse av vad texten vill säga, men väl i disposition och ordföljd, samt i val 

av ord och begrepp.  

   Den Svenska Folkbibeln används endast i kapitlet om 2 Mos 32:30-34 för att där ge ett 

exempel på en möjlig översättning.   

   Nedan följer de fyra utvalda perikoperna i en ordning som följer den historiska situation de 

berättar om.  

 

2 Mos 32:30-34     
Vid kontext och traditionshistoria  

Andra Moseboken, Exodus, börjar med det israelitiska folket i ett främmande land, utan 

vetskap om Guds löften till dem, förtryckta av en grym farao som kontrollerar alla aspekter av 

deras liv och håller dem som slavar. Farao utsätts för tio plågor och blir därmed besegrad av 

Gud.  Ordet exodus kommer från grekiskan och betyder just uttåg, och syftar på uttåget och 

den befrielse från slaveriet i Egypten som följer. Gud för folket till sitt berg, Sinai. Där 

bekräftar han Mose som folkets ledare, ger dem lagen, tar sin boning bland dem och sänder 

iväg dem mot Kaanan. Moses blir Guds store tjänare, en förebild för vidare bibliska 

framställningar av Josua, Jeremia, Deuterojesaja och Jesus. Han delar sitt folks umbäranden 

och är samtidigt nära Gud. Som medlare mellan folket och Gud för han dem tillsammans. 

Boken är en stark berättelse om hur Guds folk kallas från slaveri till att vandra mot det 

förlovade landet.  

   Det omedelbara sammanhanget för perikopen är som följer; när det dröjer för Mose att 

komma ner från berget Sinai, där han mottar de bägge stentavlorna, blir folket otåliga och 

gjuter, på initiativ av Mose bror Aron, en guldkalv att tillbe. Perikopen ramas in av ett 

grundläggande tema av synd och förlåtelse som förenar kapitlen 32-34. Lagtavlorna tas emot 

och krossas i kap 32, för att göras om i kap 34. Moses vädjan för Israel inleds i kap 32, 

fortsätter genom kap 33 för att nå en kulmen i kap 34, när förbundet sluts på nytt.  

   Beroende på vilken bibelkommentar man använder sig är vår perikop och kapitel 32 som 

helhet antingen från J-, eller E-källan.33 Att kommentarerna har olika åsikter om detta är inget 

att förvånas över; distinktionen mellan de båda har länge varit föremål för diskussion.34 Med 

tanke på att kapitel 32 uppvisar typiska kännetecken för J-källan - en antropomorf Gudsbild, 
                                                
33 Clifford, 1990, s 59 samt Childs, 1987, s 559 
34 Murphy, 1990, s 4 
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ett kraftfullt berättande och ett teologiskt tänkande influerat av en dynamik mellan löfte och 

fullbordan - lutar jag åt nämnda J-källa även för vår perikop.35 

   Dessa olika källor syftar till Julius Wellhausen (1844-1918) och hans fyrkällshypotes, som 

med vissa modifikationer fortfarande är det dominerande sättet att se på Moseböckernas 

tillkomst. Dessa fyra källor eller traditioner är Jahvisten (J) från 800-talet f Kr, Elohisten (E) 

från 700 f Kr, Prästskriften (P) från 500-talet f Kr samt Deuteronomisten (D) från 600-talet f 

Kr som tillskrivs Femte Mosebok. Dessa fyra stora skrivna källor kombinerades efter exilen 

av P-traditionen och antagligen av ytterligare en redaktör. Bakom dessa fyra initialer står 

antingen en individ eller, mer troligt, en hel skola.36  

   Ursprungligen är kap 32, berättelsen om guldkalven, en muntlig tradition som blivit 

nedskriven och sedan infogad i den större berättelsen som utgör kapitel 32-34. Detta gjordes 

troligtvis av en redaktör före den deuteronomiska perioden.37 

    

2 Mos 32:30-34 lyder:  

 
30Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och 

försöka vinna försoning för er synd.” 31Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk 

har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. 32Om du ändå ville förlåta deras synd! 

Utplåna annars mitt namn ur din bok!” 33Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig 

skall jag utplåna ur min bok. 34Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå 

framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” (Bibel 

2000) 

 
30The next day Moses said to the people, ”You have sinned a great sin. And now I will go up to 

the Lord; perhaps I can make atonement for your sin.” 31So Moses returned to the Lord and said, 

”Alas, this people has sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. 32But 

now, if you will forgive their sin - but if not, please blot me out of your book that you have 

written.” 33But the Lord said to Moses, ”Whoever has sinned against me, I will blot out of my 

book. 34But now go, lead the people to the place about which I have spoken to you; behold, my 

angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit, I will visit their sin upon them.” 

(ESV) 

 

                                                
35 Murphy, 1990, s 4 samt Childs, 1987, s 559 
36 Murphy, 1990, s 4 
37 Childs, 1987, s 561 
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30Dagen därefter sade Mose till folket: ”I haven begått en stor synd. Jag vill nu stiga upp till 

HERREN och se till, om jag kan bringa försoning för eder synd.” 31Och Mose gick tillbaka till 

HERREN och sade: ”Ack, detta folk har begått en stor synd; de hava gjort sig en gud av guld. 
32Men förlåt dem nu deras synd; varom icke, så utplåna mig ur boken du skriver i. 33Men 

HERREN svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. 34Gå 

nu och för folket dit jag sagt dig; se, min ängel skall gå framför dig. Men när min hemsökelses 

dag kommer, skall jag på dem hemsöka deras synd.” (1917) 

 

Språklig analys  

För vår frågeställning är det främst en rad som är av intresse, nämligen slutet av vers 32. ESV 

ligger mycket nära MT när de skriver: ”…please blot me out of your book that you have 

written”. Transkriberat från MT: ”…m´heni na misifr´ka asher katab´ta”.  Bibel 2000 tar inte 

med det faktum att det är Gud själv som står för skrivandet; detta lämnas underförstått. 

Utelämnandet gör att versen blir lite fattigare, bilden av Gud som själv håller i pennan 

försvinner. Men å andra sidan låser man sig inte vid att denna bok är en färdig produkt; att 

välja bort verbet skriva och endast hålla sig till ”din bok” håller öppet om den - boken - är 

färdigskriven eller fortfarande under författande. I MT står verbet skrivet i perfekt, som 

beroende på sammanhanget kan användas till att konstatera ett faktum, att beskriva ett 

skeende i det förflutna eller något som kommer att hända, men även något som är pågående. 

Versen uttrycker en önskan, vilket i hebreiska öppnar för att använda presens.  Denna 

möjlighet används endast, av de 15-tal översättningar jag läst, av 1917 års svenska 

översättning och den Svenska folkbibeln. 

   Att Gud kontinuerligt skriver i sin bok, ger en bild av att skapelsens manuskript inte är 

färdigskrivet än; det är fortfarande något som Skaparen, tillsammans med det han skapat, 

arbetar på. En färdigskriven bok leder tankarna mer åt ett fait accompli, mitt öde är bestämt 

oavsett. Som texten står i MT behöver man inte välja på samma sätt, de möjliga tolkningar 

finns där samtidigt. 

   För Moses specifika situation där han förhandlar med Gud om att ge sitt liv som försoning, 

spelar det rimligen ingen stor roll om boken är färdig eller inte. Möjligen känns det mindre 

definitivt att erbjuda sig att strykas ur en bok som det fortfarande skrivs på.  

 

Parallella texter 

Två texter som ligger nära 2 Mos 32:30-34 hittar vi i Psaltaren. I Ps 51:3 läser vi: ”Förbarma 

dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet.” Här är tonfall och ordval 
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påfallande likt det i den valda perikopen (vers 32); skillnaden ligger i att det som ska strykas 

ut är synder och inte liv.  

   Ps 69:29 är en uppmaning riktad till Gud: ”Må de strykas ur de levandes bok och inte stå 

skrivna bland de rättfärdiga.” I sammanhanget som denna vers återfinns är den kulmen på en 

vädjan till Herren att psalmistens fiender ska få lida fruktansvärda kval och få det de förtjänar. 

Följden av önskan att de ska strykas ur de levandes bok blir en förhoppning om deras död. 

 

Närkontext 

Mose kämpar för att få Gud att förlåta folket. Det som hänt i de föregående verserna, 2 Mos 

32:25-29, där 3000 män som straff faller för leviternas svärd på uppmaning av Herren, räcker 

inte. Det enda han inför folket kan göra är att ge hopp om eventuell förlåtelse från Herren. 

Inför Gud själv tar han sitt ansvar som ledare och frågar förvisso om förlåtelse finns för 

folket, men är samtidigt beredd att erbjuda sitt liv; ett liv istället för många.  Tidigare i 

kapitlet, verserna 9-14, låter sig Gud övertalas av Mose, och Herren verkställer inte hotet om 

det styvnackade folkets förintelse. Här strandar dock förhandlingsförsöket halvvägs; folket får 

finnas kvar och löftet om land står fast, men full förlåtelse blir det inte och domen skjuts bara 

på framtiden: ”Den dag kommer då jag ska gå till rätta med deras synd” (vers 34).  

 

Teologisk analys  

Att utplåna någons namn från Guds bok får i denna perikop en dubbel betydelse. I Moses fall 

handlar det om att erbjuda sitt liv; att strykas från detta himmelska register över de levande 

leder till döden.38 Men när Gud i vers 33 svarar Mose att: ”Den som har syndat mot mig skall 

jag utplåna ur min bok” blir förståelsen av begreppet istället att folket inte längre, eller för 

tillfället, är utvalda.39 Läser man vidare i nästa kapitel, förtydligas hur Gud ser på den 

uppkomna situationen: ”Jag ska sända en ängel framför dig… Men jag vill inte själv gå med 

er: ni är ett styvnackat folk, och jag kunde förinta er på vägen.” (2 Mos 33:2-3).  

   Läst isolerat från de följande kapitlen och de omkringliggande verserna, är vers 33 

teologiskt problematisk. ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna från min bok” är 

Guds svar på Moses vädjan, och man skulle kunna läsa den som att synder inte förlåts (ordet 

synd förekommer sex gånger i våra fyra verser). Och i den situation som råder vid tillfället det 

yttras är det nämnda alternativet uppe på bordet som en möjlighet. Men det är viktigt att se 

uttalandet som just det, en möjlighet, en av flera. Vi vet inte hur Gud skulle agerat om Mose 
                                                
38 Childs, 1987, s 571 samt Fretheim, 1991, s 290 
39 Fretheim, 1991, s 290 
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inte tagit plats och höjt sin röst, men Gud väljer att låta sig påverkas av Mose, vilket kan ge en 

bild av Gud som vill ha människan delaktig i hur framtiden formas.40 Och läser vi vidare i 

Andra Mosebok kommer vi snart till kapitel 34 där förbundet mellan Gud och israels folk 

sluts på nytt. Det drama som utspelas i kapitel 32 till 34 visar två sidor av Guds väsen, hans 

helighet och hans barmhärtighet; Guds vrede inför synden och hans kärlek inför de som 

syndat. Svenska kyrkans psalmbok uttrycker det så här: ”Vad du vill är helighet, men du är 

barmhärtighet.” (Sv. Ps. 217:5).41 

   Det sagt, i denna perikop framstår ändå Mose som representant för förlåtelse och nåd medan 

Gud envist håller kvar vid en mer straffinriktad attityd, vilket visar två aspekter av hur 

begreppet bok kan användas.  

    

Malaki 3:16 

Vid kontext och traditionshistoria  

Malaki är en kort bok, i en normalstor Bibel knappt tre sidor. Både i den judiska och den 

kristna kanon är den placerad sist av profeterna. Septuaginta slutar med Malaki och så gör 

även GT i den kristna Bibeln, som i NT menas förutse Johannes döparen och Jesus (Matt 

11:10, Mark 1:2, Luk 1:76; 7:27). Malaki betyder ”min budbärare” eller ”min ängel” på 

hebreiska. Antagligen är det inget egennamn utan har blivit en benämning på boken tagen 

från 3:1: ”Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig”. Sedan har detta adderas 

till bokens inledande vers: ”Profetord. Herrens ord till Israel genom Malaki”.42 Ofta dateras 

boken till 400-talet f Kr. I texten förstår man att templet blivit återuppbyggt och att kulten där 

har kommit igång igen. I Mal 1:8 nämns en ståthållare vilket pekar på att Juda stod under 

persisk överhöghet.43  

   I Malaki riktas kritik mot präster som är vårdslösa i sina ritualer, mot skilsmässor och 

kanske framförallt mot den bland folket alltför utspridda attityden av religiös skepsis.44 

Templet och kvaliteten på tillbedjan är viktig för Malaki. Med undantag för de sista tre 

verserna som är ett tillägg, är boken väl sammanhållen i form och syfte vilket pekar åt en 

ensam upphovsman. 45  

                                                
40 Fretheim, 1991, s 292 
41 Larsson, 1993, s 295 
42 Cody, 1990, s 359 
43 Winward, 1968, s 216 
44 von Rad, 1965, s 254 
45 Gailey, 1962, s 130 
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   Boken, bortsett från epilogen, kan delas in i sex stycken där Gud eller profeten kommer 

med ett provokativt uttalande följt av ett svar från folket eller någon form av representant för 

dem, som i exempelvis 2:17: ”Ni tröttar ut Herren med era ord… ’Hur då tröttar ut?’ Genom 

att säga… ’Var är Guds rättvisa?’”. Man kan i boken se ett mönster i att den första delen till 

viss del speglar den sjätte, den andra den fjärde och så vidare.46  

    

Låt oss se närmare på Mal 3:16:  

 
Så har de som fruktar Herren talat sinsemellan. Men Herren har lyssnat uppmärksamt och låtit 

göra en förteckning, för att ingen som fruktar Herren och aktar hans namn skall glömmas. (Bibel 

2000) 

 

Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, 

and a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed 

his name. (ESV) 

 

Men därunder hava också de som frukta HERREN talat med varandra; och HERREN har aktat 

på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte, till åminnelse av 

dessa som fruktar HERREN och tänka på hans namn. (1917) 
 

Språklig analys 

Den översättning Bibel 2000 gör avviker från MT och majoriteten av översättningar genom 

främst två sätt. Det första är att kopplingen till vem Gud lyssnat på inte är lika tydlig. I ESV 

och 1917 års svenska översättning framgår det klart. Den andra och kanske större skillnaden 

är att Bibel 2000 väljer bort det mer MT-trogna begreppet minnesbok/book of remembrance, 

på hebreiska sefer zikkaron, till förmån för det något byråkratiska ”förteckning” och ”för att 

ingen…skall glömmas”. Att ingå i en minnesbok skriven inför Gud, i MT ordagrant ”inför 

Herrens ansikte”, är något annat än en Gud som låter göra en förteckning för att inte glömma. 

Lite tillspetsat ger det intrycket av att Herren lägger ut jobb på entreprenad. Resultatet blir en 

Gud som känns mer distanserad, i kontrast till MT och 1917 års svenska översättning som 

speglar den ursprungliga texten mycket väl; där är Herren både mer antropomorf och mer 

personligt engagerad. 

 

 

                                                
46 Carroll, 2003, s 734 
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Parallell text  

En text som fångar upp något snarlikt som Mal 3:16 är Hes 13:8b-9: ”Detta är Herren Guds 

ord. Jag ska slå ner på de profeter vars syner är falska och vars spådomar är lögn. De skall 

inte få tillhöra mitt folks församling, inte skrivas in i israeliternas släktregister och aldrig få 

komma till Israels land…”. Det handlar om tillhörighet, om att vara utvald och att nå målet - 

eller dess motsatser. Betydelsen hos Malaki är densamma, fast här sker urvalet på positiva 

kriterier - det är de som fruktar Herren som kommer med i denna förteckning. 

 

Närkontext 

I bokens sjätte del (3:13-4:3), där den valda perikopen återfinns, återkommer ett tema som 

finns i första stycket (1:2-5), nämligen Guds urval. I det första stycket används berättelsen om 

Jakob, som representerar Israel, och Esau, som står för Edom (Edomiterna var ett vanligtvis 

fientligt grannfolk till Israel), för att visa hur Gud väljer en grupp och hur han trofast håller 

fast vid den. I upptakten till vers 16, verserna 13-15, hör vi muttrandet från dem som missnöjt 

noterat det empiriska faktumet att dem det går bra för inte nödvändigtvis är de som håller sig 

till Gud. Dock, de som fruktar Gud är inte glömda, trots att de onda frodas och fromhet ser ut 

att var meningslöst. I vers 16, en del av bokens enda berättande sekvens, får vi reda på att 

Gud har låtit göra en förteckning, så att ingen som fruktar Herren och aktar hans namn ska 

glömmas. I versen efter läser vi att dessa ska vara Guds ”dyrbara egendom”. Detta uttryck 

används vanligtvis i sammanhang som utrycker hela Israels utvaldhet (2 Mos 19:5, 5 Mos 7:6; 

14:2; 26:18). Nytt här är tanken att Guds ”dyrbara egendom” är en utvald grupp inom Israel; 

de som fruktar Herren är utvalda framför de onda och orättfärdiga.47 Den brinnande ugnen 

som nämns i 3:2-3 och som där används för rening av leviterna, återkommer i 4:1; här är den 

reserverad för de onda och inställd på fullständig förbränning. De som fruktar Herren ska 

däremot få erfara läkedom av rättfärdighetens sol (4:2), en sol som i sammanhanget sannolik 

syftar på att Guds rättfärdighet ska skina fram på den dagen. 

    

Teologisk analys 

 Scenariot Malaki beskriver på domens dag håller sig inom denna världen och berättar inte om 

något liv efter detta. Han har inte en fullt utvecklad idé kring händelsernas kronologi eller 

ordning för den dag Herren griper in, utan går relativt rakt på sak. Förteckningen över 

rättfärdiga och den domens dag som knyts till denna, blir Guds svar på frågan om det finns 

                                                
47 Cody, 1990, s 361 
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någon rättvisa, ett viktigt tema i Malakis bok. Svaret på frågan är ett ja; ibland redan här och 

nu, men framförallt på Herrens dag. Då kommer rättvisa att skipas. Som undertext ligger 

tanken att livet här helt enkelt inte går ihop såvida vi inte blickar förbi det och mot Herrens 

dag.  

   I och med att det i Malaki sker en sortering inom gruppen, kan man se tanken på individuell 

dom skymta fram. Individen och hennes ansvar framhävs, på bekostnad av kollektivet. Om 

inte grupptillhörigheten är det primära utan den individuella hållningen, finns det i 

förlängningen även plats för en mer universell syn på Gud, en som går utanför Israels gränser. 

Urvalet, sorteringen av goda och onda hittar vi senare i en mer utvecklad form i NT (Matt 25: 

31-46, Joh 5:29, 2 Kor 5:10, Upp 20:12-15). Grundläggande för alla dessa tankar, utan försök 

att harmonisera dem, är Guds ogillande av ondska och löftet om hans välsignelse mot dem 

som fruktar och ärar honom.48 

 

Ps 139:16 
Kontext och Sitz im Leben  

Psaltaren är Bibelns bön- och sångbok. Sannolikt är att enskilda psalmer använts i 

tempelgudstjänsten, och det är inte omöjligt att detta gjordes redan under det första templets 

tid.49 Psalmernas tillkomst sträcker sig över en lång tid, och de äldsta har antagligen David (ca 

1000 f Kr) som upphovsman.50 Den slutliga redigeringen av psalmerna gjordes troligtvis efter 

den babyloniska fångenskapen,51 för fortsatt användning av dem i det återuppbyggda templet 

som psalm- och bönbok.52 Dess namn på hebreiska är Tehillim; lovsånger. Psaltarens 

användning genom tiderna har varit bred; troligtvis har den använts som sångbok i 

gudstjänster, både judiska och kristna, men den har också fungerat som de andra böckerna i 

Bibeln, dvs som utgångspunkt för läsning i olika sammanhang och syften.53 

   Den är indelad i fem böcker, vilket antagligen speglar de fem Moseböckerna.54 Psalm 139 

återfinns i den femte och sista boken (psalmer 107-150);55 en bok där det som i de övriga 

böckerna går att urskilja undergrupper. Psalm 139 finns en i en sådan grupp tillsammans med 

8 psalmer (psalmerna 138-145) med rubriker som tillskriver dem kung David. Denna grupp 
                                                
48 Gailey, 1962, s 143-144 
49 Eriksson, 2004, s 83 
50 Eriksson, 2004, s 86 
51 Bibel 2000, 2012, s 1686 
52 Ringgren, 1987, s 13 
53 Eriksson, 2004, s 84 
54 Kselman och Barré, 1990, s 523 
55 Ibid. 
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inleds och avslutas med tackpsalmer. Psalmerna direkt efter 139 är böner om hjälp undan 

gudlösa, ogärningsmän, förföljare, fiender och främlingar (psalmerna 140-144).56  

   Det finns en stor bredd av åsikter när det gäller syftet med psalmen och den situation som 

psalmisten befinner sig när han/hon skriver.57 Har författaren anklagats för avgudadyrkan och 

blivit frikänd av Gud eller är det en hymn av en härskare med livsfarliga fiender? Eller är det 

individuell meditation? The New Jerome Biblical Commentary konstaterar lakoniskt: ”The 

classification of this psalm has been debated.”58 Jag väljer två förklaringar till syfte och 

situation/Sitz im Leben; psalmisten har velat hylla och försäkra sin lojalitet mot Gud, som är 

överallt närvarande.59 Och: Gud, du som känner min tankar, visa att jag har ett rent hjärta när 

jag tar avstånd från avgudadyrkan/gudlöshet.60 (Idén om avgudadyrkan kommer från vers 24). 

Psalm 139 innehåller i sig inga detaljer som skulle kunna datera den, vilket gör datering svår, 

men troligtvis är den skriven efter exilen.61 

    

Så här lyder Ps 139:16: 

 
Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan 

någon av dem hade grytt. (Bibel 2000) 

 

Your eyes saw my unformed substance; in your book were written, every one of them, the days 

that were formed for me, when as yet there was none of them. (ESV)  

 

Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din 

bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. (1917) 

 

Gattung/genre 

Det finns en stor mängd åsikter kring vilken genre psalmen tillhör och vilket syftet med 

psalmen är, kommentarerna jag lutat mig mot har svårt att enas kring Psalm 139; vilken genre 

tillhör den? I psalmen som helhet finns det element av individuell klagan, tacksägelse och 

visdomslitteratur/visdomspsalm.62 Vi hittar exempelvis klagan i verserna 19 och 20: ”Döda de 

onda Gud! Låt mördarna försvinna, de som trotsar dig med sina ränker…”. Vers 14 är tydlig 
                                                
56 Bibel 2000, 2012, s 616 
57 Anderson, 1992, s 904-905 
58 Kselman och Barré, 1990, s 550 
59 Prinsloo, 2003, s 431 
60 Ringgren, 1997, s 683 
61 Anderson, 1992, s 905 
62 Prinsloo, 2003, s 431 
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tacksägelse: ”Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör…”. Den 

sekvens där vår perikop återfinns har ekon från annan vishetslitteratur; språk, ord och begrepp 

påminner om t ex Ords 8:22-31. Jag lutar åt att det är en visdomspsalm, om inte som helhet, 

så i vilket fall den del där vår perikop återfinns.63 Det som kortfattat karakteriserar 

vishetstraditionen som helhet är att det oftast saknas referenser till äldre traditioner som 

löftena till patriarkerna och uttåget ut Egypten. Det finns också ett internationellt inslag, 

genom att som t ex i Jobs bok använda sig av protagonister som inte är israeliter/judar. 

Innehållet i visdomslitteraturen är oftast centrerat kring hur man ska nå det goda livet och vad 

det goda livet är, här och nu. En nödvändig ingrediens är fruktan till Gud som leder till 

visdom (Ords 9:10, Job 28:28, Ps 111:10).64 

    

Språklig analys 

De valda översättningarna drar åt olika håll och vid en jämförelse ser man att ordval och 

syntax skiljer sig åt. Lite svepande kan man säga att Bibel 2000 tar sig flest friheter i 

förhållande till MT (dock utan att ligga utanför de andra översättningarnas grundmening) och 

att ESV ligger närmast grundtexten.  

   Bibel 2000 utelämnar, i motsats till de andra, ”dina ögon (såg mig)” i den inledande 

meningen och reducerar ner det till ”du såg mig”. Flest variationer bjuder MT:s ord goläm 

”embryo” på (ett ovanligt ord; finns endast här i hela GT).65 I MT står det ordagrant ”mitt 

embryo” (ָּגְלִמי). Den översättning som kommer närmast detta är ESV (”my unformed 

substance”) och den tyskspråkiga Neue Evangelische Übersetzung (“Embryo”). Bibel 2000 

väljer här ”innan jag föddes”. Versen slutar i MT ordagrant ”medan inte en av dem (fanns)”.66 

Återigen är det Bibel 2000 som skiljer sig från mängden, de väljer det poetiska ”innan någon 

av dem grytt”, i motsats till de övriga som lägger sig relativt nära grundtexten.  

   Några exegeter har förslagit att ”mitt embryo” (dvs det som Bibel 2000 översätter/tolkar 

med ”innan jag föddes”) skulle kunna bytas ut mot det på hebreiska snarlika ordet ”mina 

handlingar” (det blir fonetiskt uttytt gmulay).67 För att visa hur översättningen blir då 

använder jag mig av den engelska översättningen ovan, och byter ut my ”unformed 

substance” mot ”deeds”: Your eyes saw my deeds; in your book were written, every one of 
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65 Hidal, 1996, s 90 
66 Ringgren, 1997, s 682 
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them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. ”Every one of 

them” skulle då kunna syfta på antingen på ”my deeds” eller ”the days”. Men detta uppslag 

verkar inte ha slagit igenom. Ingen av de översättningar jag kunnat läsa har använt sig av 

denna variant. 

   Taget ur sammanhanget går det att komma med invändningar mot den översättning som 

Bibel 2000 gör. Man skulle t ex kunna argumentera att ”innan jag föddes” är tidsmässigt 

diffust och saknar den känsla av potential som ”embryo” har. Ser man versen i sin helhet 

menar jag dock att dessa invändningar försvinner och att Bibel 2000 gör en av de bättre 

tolkningarna. 

 

Parallella texter  

Den perikop som ligger närmast den uppfattning som finns i vår text, idén om att allt finns 

skrivet och förutbestämt i denna gudomliga bok, är Ps 56:9, som skriver: ”…Samla mina tårar 

i din lägel, de är ju redan uppskrivna i din bok.” Många andra texter beskriver förundran inför 

tanken att allt är uttänkt av Gud från första början, och Syr 23:2068 rör sig i samma 

tankevärld: ”Allt var känt för honom före skapelsen lika väl som sedan det fullbordats.” 

Predikaren är också förundrad, men utvecklar känslan av litenhet och svårigheten att förstå 

tillvaron: ”Han låter människan urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk 

från början till slut.” (Pred 11:5). Job tar detta ett steg vidare och menar att om nu allt redan är 

uttänkt, så Herre, vänd din blick från människan, låt henne lida i fred:”…människans dagar är 

fastställda och hennes tid är utmätt av dig…” (Job 14:5). Och för att kort röra vid tanken på 

en Guds bok, så fortsätter Job några verser senare: ”Mina brott förvarar du under sigill, varje 

skuld finns bokförd.” (Job 14:17).  

   I grundtexten finns ordet ”embryo”. Det är som sagt den enda gången detta ord används i 

GT, och det är svårt att hitta fler texter som rör sig kring tankar på (det fysiska) livets allra 

första skede, men i Predikaren hittar vi följande: ”Ingen vet hur livsanden kommer in i fostret 

hos den havande, lika litet förstår du hur Gud handlar, han som gör allt.” (Pred 11:5).  

   Med tanke på att vår perikop har drag av visdomspsalm vill jag peka på att Predikaren, 

tillsammans med ovannämnda Jobs bok och Jesu Syraks vishet, tillhör vishetslitteraturen. 

 

 

 

                                                
68 Jesu Syraks vishet är en apokryf, en deuterokanonisk vishetsskrift 
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Struktur och teologisk analys 

Den första delen av Ps 139, verserna 1-6, fokuserar på Guds allvetande.69 ”Du omger mig på 

alla sidor…”, en kunskap som ” övergår mitt förstånd”. Verserna 7-12 ändrar fokus till Guds 

positiva närvaro överallt: ”Var skulle jag komma undan din närhet?”. Den tredje delen, 

verserna 13-18, fortsätter med att ge en andra orsak till Guds allvetande om psalmisten - Gud 

skapade henne eller honom,70 och redan i moderlivet vet/visste Gud allt om den blivande 

människan. Människans dagar finns uppskrivna i Guds bok, innan de ens sett dagens ljus. 

Detta är ofattbart för människans förstånd; Guds tankar och dess mångfald överväldigar 

psalmisten, men oavsett detta finns Gud alltid där. Den fjärde delen, verserna 19-22, 

uppmanar Gud att döda de onda, de som stör relationen mellan Gud och mänskligheten. De 

avslutande verserna, 23-24, återknyter till de inledande raderna och psalmisten ber Gud att 

leda honom/henne på den eviga vägen. 

    Man kan urskilja två centrala begrepp i den valda perikopen. Båda rör direkt eller indirekt 

vid idén om Guds allvetande, och båda har med Gud som skapare att göra. Det första 

begreppet är Guds bok, och den andra är tanken att allt redan är tänkt och förutbestämt; som 

om det funnes ett slags gudomligt manus. Dessa två föreställningar, hittas ibland var för sig 

(Dan 7:10, Job 14:5), men i vår perikop förenas de. Termen (Guds) allvetande förekommer 

inte i Bibeln, utan det uttrycks med ord och begrepp som visdom, seende, hörande, Guds öga 

och öra (ex 2 Sam 22:7).71 De historiska böckerna i Bibeln förutsätter allvetande men gör mer 

indirekta antydningar genom att säga att Gud hör bön, vet vad människor gör och avslöjar 

eller förutsäger framtiden (1 Sam 23:9-12, 1 Kung 8:39).72 Mer uttalat blir det i Psaltaren, 

Profeterna och Visdomslitteraturen (Job 26:6; 28:24, Ps 139:12; 147:5, Ord 15:3).  

   Guds allvetande kopplas ihop med Guds närvaro överallt - allestädes närvarande. Två 

begrepp som rimligen är svåra att skilja åt. Exempel på det finner vi i stora delar av Ps 139 

eller i Jer 23:23 ff.  Ingenstans i Bibeln resonerar sig Gud fram till kunskap utan han helt 

enkelt vet, vilket är logiskt om Gud är själva varat. 73  

   Vad vill den valda perikopen säga? Både i sitt sammanhang och läst helt ensamt, andas 

dessa rader förtröstan. Psalmisten säger: Gud skapade mig, han känner mig och önskade mig. 

Jag fanns med i skapelseplanen från första början. Om den gode Guden är själva orsaken till 
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min existens, och vet allt om mig och mina kommande dagar, då finns det inget att vara rädd 

för. Jag är förundrad och tacksam inför Guds vishet, och vill lovsjunga den.  

   Skapelsen och Gud hör ihop, tycks psalmisten säga. De gamla israeliternas erfarenhet av 

världen var alltid också en gudomlig erfarenhet, och deras upplevelse av Gud alltid en 

upplevelse av världen. Bibeln skiljer på inte tro och förnuft, tro och det världsliga, som det 

kom att göra senare inom t ex skolastiken.74 Där separerar man mänskligt vetande i två olika 

delar; dels kunskap som är resultatet av vår erfarenhet och vårt intellekt, och dels kunskap 

som vi gör vår egen grundat på någon annans trovärdighet. Tro landar i den andra kategorin. 

 

Daniel 12:1 
Vid kontext och traditionshistoria  

Bokens namn syftar inte på dess författare utan på bokens huvudperson, som lever i 

Babylonien under de sista nybabyloniska kungarna och dess efterträdare, de första kungarna 

hos mederna och perserna; en tidsperiod som täcker in nästan hela 600-talet f Kr.75 Daniel 

betyder ”Min domare är Gud” eller ”Gud (eller El) har dömt” på hebreiska. Gestalten Daniel i 

boken tar antagligen sitt namn från en vis och from Daniel som återfinns i en gammal 

ugaritisk myt från 1400-talet f Kr. Denne Daniel nämns bland annat i Hes 14:14-20 

tillsammans med Noa och Job. Boken är sannolikt sammanställd runt 165 f Kr.76 

Författarskapet är omstritt. Det skulle kunna vara en författare, då boken genomsyras av 

enhetlighet i syfte och anda. Troligare är dock kanske att den skrivits av flera författare som 

delade sätt att tänka. Oavsett antalet upphovsmän utesluter det inte att de i sin tur hämtat 

material från äldre källor. Det verkar också som att några få passager lagts till efter det att 

boken fick sin ursprungliga form.77 

   I Daniel 12:1 får vi ta del av författarens och rimligtvis den tidens judiska befolknings 

övertygelse om vad som skulle ske med dem som stod fasta i sin tro. Texten riktar sig till 

denna grupp av judar som var ståndaktiga i tron trots tidens förföljelser. De skulle bli 

belönade inte här på jorden utan efter döden. Bokens första sex kapitel är uppbyggliga 

berättelser om Daniel och hans tre vänner vid det babyloniska hovet. Den resterande delen 

utgörs av fyra visioner där Daniel i symboliska bilder beskådar de fyra ”riken” som i tur och 

ordning håller Guds folk i besittning, från den babyloniska erövringen av Juda land fram tills 
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det att Guds rike skapas för dem.78 Bokens budskap, om hur Gud räddat de sina i det 

förflutna, skulle ge styrka och tröst till dem som höll fast vid sin judiska tro och dess seder 

under Antiochos IV Epifanes förföljelser mot judar i Palestina. Detta förtryck blev på 160-

talet f Kr följden av den hellenisering han med tvång försökte genomföra. Bland annat 

avskaffades offertjänsten i Jerusalems tempel. Boken talar in i författarens nutid; lev så gott 

det går i fred med de världsliga makterna, men var samtidigt beredd på den konfrontation och 

det lidande det innebär att vara trogen visionen om Guds rike.79 På ett mer universellt och 

tidlöst plan blir budskapet att Gud håller historien i sin hand, och använder sig av rikens 

uppgång och fall på väg till sitt slutgiltiga mål.  

    

I Dan 12:1 står det skrivet: 

 
Då träder Mikael fram, den store änglafursten, han som beskyddar ditt folk. Det blir en tid av 

betryck som aldrig förr, från det att folket föddes och intill den tiden. Men nu skall ditt folk bli 

räddat, alla som är skrivna i boken. (Bibel 2000) 

 

At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. And there shall 

be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time 

your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. (ESV) 

 

På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står såsom försvarare för dina 

landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då 

människor blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av ditt folk alla de varda 

frälsta, som finnas skrivna i boken. (1917) 

 

Språklig analys 

Daniel är ovanlig i förhållande till de andra böckerna i GT på så sätt att den bara delvis är 

skriven på hebreiska; Dan 1:1-2:4 och 8-12. Resten, Dan 2:4-7:28, är skrivet på arameiska. 

Det finns olika idéer om varför språken blandats. Troligtvis skrevs i princip hela boken från 

början på arameiska för att senare få början och slut översatt till hebreiska (för att platsa i den 

judiska kanon eller pga nationalistiska orsaker?).80 Detta förklarar en del svårtydda passager 

på hebreiska som då skulle kunna vara mindre bra översättningar.  
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   Tre gånger i perikopen används begrepp och ord som betyder folk (i bredare mening 

människor) eller nation. I MT används omväxlande de två hebreiska orden för folk och 

nation, nämligen goy som syftar till folk som inte är israeliter, och am som enbart täcker in 

det israelitiska folket. I inledningen och avslutningen används am; i det mittersta partiet (”från 

det att folket föddes”) är det däremot goy. I Bibel 2000 blir denna nyans mellan orden svår att 

se, medan det i 1917 års översättning blir tydligare vad det handlar om; ”människor” används 

i den mittersta delen. Skillnaden i ord betonar att tiden av nöd och betryck är något unikt och 

inkluderar hela världen, medan räddningen enbart är riktad till några få, det israelitiska, 

judiska folket. 

 

Närkontext 

Den valda perikopen återfinns i slutet av bokens sista apokalyptiska vision, som beskrivs i 

Dan 10:1-12:13. Den ingår i Dan 12:1-3, som har en mer poetisk karaktär än den övriga synen 

som är berättande text. Efter en något längre inledning där vi får platsen och sammanhanget 

för uppenbarelsen, ger en ängel, troligtvis ängeln Gabriel (se Dan 8:16 och 9:21), en kortare 

historik för det persiska rikets historia och för Alexander den Store. Han fortsätter med en 

utförlig redovisning av den Seleukidiska dynastins historia (en av de fyra stater som uppstod 

efter de att Alexander den Store dog), en redovisning som blir mer och mer detaljerad ju 

närmare författaren kommer sin egen samtid och Antiochus IV Epifanes styre. I Dan 11:45, 

versen innan 12:1, då änglafursten Mikael träder fram, blir det tydligt att nämnda härskare går 

mot sin undergång.  

   I kapitlen 7 och 8 får Daniel se symboliska visioner av bland annat skräckinjagande vilda 

djur, som sedan förklaras för honom av ängeln Gabriel. Hans funktion (ängeln Gabriels) blir 

den av översättare och tolk, angelus interpres. I den två sista apokalypserna däremot, kapitel 

9 och 10-12, får Daniel ta emot uppenbarelserna direkt av ängeln Gabriel, utan hjälp av 

symboliska visioner som behöver tolkas; en roll som kallas angelus revelator.81 

 

Teologisk analys  

Tiden av betryck i samband med och tiden innan Guds ingripande följer ett mönster inte 

alldeles ovanligt i GT (2 Mos 9:18, Jer 30:7, Joel 2:1-2). Dan 12:1 är en fortsättning på 
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ängelns förutsägelse i verserna precis innan, Dan 11:40-45; med andra ord syftar författaren 

till tiden efter Antiochus död.82   

   Trots nöden och svårigheterna kommer alla som är ”skrivna i boken” att bli räddade. Vilka 

är de mer exakt? Det är de judar som utstått lidande och död för sin tros skull. Att det är 

änglafursten Mikael som träder fram här, blir på så sätt något motsägelsefullt, då denna är 

avdelad att vara hela Israels, Guds folks, skyddsängel.83 Kanske menar författaren att det 

endast är de som är trogna sin Herre som räknas till Israel? Vilka det är som ska räddas står 

klart, men för att få reda på vad de ska räddas till måste vi vända oss till efterföljande vers: 

”Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig 

fasa.” Detta syftar inte till en nationell uppståndelse som vi kan läsa om i t ex Jes 26:19, Hes 

37:1-14 eller Hos 6:1-2, utan detta handlar om individer. För Daniel blir återuppståndelsen ett 

sätt att ge individerna det de förtjänar; de rättfärdiga upprättelse och de onda förbannelse. För 

båda kategorier är det ett evighetsperspektiv som gäller. Detta är första gången i GT som evigt 

liv efter döden tydligt uttalas, om än dock för en snäv grupp.84 

 

Teologisk utveckling    

Om vi tar steget vidare in i NT och Johannes uppenbarelse, den kristna Bibelns sista bok, 

känner vi igen språket, bilderna och den apokalyptiska inramningen. I Upp 20:12 läser vi: 

”Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en 

bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina 

gärningar.” Några rader senare, vers 15: ”Och var och en som inte fanns uppskriven i livets 

bok kastades i den brinnande sjön.” Som i Daniel knyts det eviga livet ihop med domen. Även 

i NT som helhet uttrycker domen Guds rättvisa. Det blir en viktig del av förkunnelsen (se       

t ex: Heb 6:2, Rom 2:16). Med domen tar ondskan slut och blir därför mål för de kristnas 

längtan: ”Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som nu plågar er bli plågade och låter er 

som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när herren Jesus uppenbaras från himlen med sin 

makts änglar…” (2 Thess 1:6-7). Dock förekommer tanken att även kristna prövas efter sina 

handlingar, detta i samband med att Jesus eller Johannes döparen förkunnar dom över de i de 

egna leden som inte gör bot (Matt 2:7-12; 5:22). Och i Johannesevangeliet läser vi att själva 
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det faktum att Jesus uppträder på jorden är en dom, dels över de som inte tror honom, och 

dels över ondskan (Joh 3:19; 9:39; 12:31; 16:8).85 

 

Nya frågor/vidare studium 

Jag har av utrymmesskäl valt att begränsa mig till de fyra valda perikoperna, men det finns 

självklart fler sidor av begreppet Guds bok, och andra näraliggande ämnen, som man skulle 

kunna studera vidare. Några exempel: Ett djupare studium av hur tanken på Guds bok 

används i NT, men även i intertestamental litteratur som Henoksböckerna; hur eller om 

begreppet Guds bok i NT skiljer sig från användningen i GT, samt hur eskatologin utvecklas 

mot idén om en Messias. En annan fråga är hur eller om idén om predestination - som vi rör 

vid i Ps 139:16 - går att förena med fri vilja och tanken på en dom. Utan fri vilja blir domen 

meningslös; Gud dömer så att säga sig själv.  

 

Daniel och apokalypsen 

Daniel räknas som en apokalyps, ett begrepp som kommer från grekiskan och betyder 

avtäcka, avslöja. Exegeterna har svårt att enas kring exakt vad man ska fylla detta begrepp 

med, och jag tänker här försöka belysa sidor av begreppet som kan tillföra något i den 

aktuella diskussionen.  

   Något som skiljer Daniel från tidigare eskatologi i GT och från de andra valda perikoperna 

är att det som utlöser ingripande från Gud inte har med någon form av kris mellan Gud och 

det israelitiska folket att göra. Man kan också notera att kontexten runt vår perikop Dan 12:1 

inte nämner eller knyter an till Israels frälsningshistoria, vilket profeterna före honom flitigt 

använde i sin förkunnelse. Författaren till Daniel utgår också från att världshistoriens 

händelseförlopp är bestämt i förväg. Ett sådant i förväg bestämt inslag är att innan Gud 

ingriper måste ondskan öka till förut ej kända nivåer.86 Profeterna innan såg förvisso historien 

som något som rörde sig mot ett mål, men vägen dit var något som formades av Gud på 

vägen. Profeten Jeremia är ett bra exempel: ”Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina 

händer, Israels folk.” (18:5).  

   Gerhard von Rad menar att rötterna till apokalypsen främst kommer från visdoms- 

traditionen. Detta baserar han på det faktum att Daniel var verksam vid hovet, att han var lärd, 

en vis man samt att det hela tiden refereras till olika böcker där kunskap finns, något som 
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Daniel har gemensamt med andra apokalypser som till exempel Henoksböckerna.87 I denna 

framställning kan vi lägga märke till att Ps 139:16, som troligtvis också kommer från 

visdomstraditionen, även den uttrycker tanken på en viss predestinering. 

 

Sammanfattning och slutsatser 

Efter att ha gått igenom de fyra utvalda texterna ser vi att Guds bok i alla fyra fallen blir en 

sorts katalysator. Till boken knyts avgörande existentiella och teologiska frågor som är 

präglade av situationen och sammanhanget. Framträder gör också att begreppet Guds bok 

finns med i en eskatologisk utveckling som leder till att vi i Daniel för första gången i GT 

läser om evigt liv för individen. 

   I 2 Mos 32:30-34 handlar det om ett folk som är på väg i öknen. De lever i något av en 

nomadtillvaro. Och i en sådan är tillhörighet till gruppen central, en fråga om liv och död, 

vilket också speglar hur begreppet boken här används i denna perikop. Att strykas ur boken 

handlar om att leva eller dö, och om att vara utvald, att få tillhöra gruppen. Allt detta dras till 

sin spets när folket ställs till svars för dansen kring guldkalven. Tillhörigheten, att vara utvald 

(eller inte), är något som fortsätter att vara en bärande tanke i samtliga texter, med olika 

ingångsvinklar och aspekter.  

   Malaki verkar i en tid då ett samhälle har hunnit växa fram. Det är efter exilen och templet 

är åter på plats och i funktion. Här kommer tankarna på utvaldhet först i samband med 

insikten av att livet inte är riktigt rättvist. Kritiken som formuleras hos Malaki riktar sig mot 

företeelser som sker inom ramarna för en relativt borgerlig tillvaro. Det handlar om ljumma 

och slarviga präster, äktenskapsbrytare, förfördelande av invandrare och en allmänt avig 

attityd till Gud. Och detta får ske ostraffat. Hur få rättvisa? Boken blir ännu en gång en viktig 

del av det som händer. Genom att lyssna uppmärksamt och genom att göra en förteckning, 

låter Gud ingen som fruktar honom att glömmas bort. Här sker också ett urval i och med att 

Herren kommer att gripa in; de rättfärdiga kan se fram emot att belönas, de onda går mot 

förintelse.  

   I Ps 139:16 knyts begreppet bok till Gud som allvetande skapare. I de två ovanstående 

texterna är Gud delaktig genom att själv tala och reagera, här talar man istället till och om 

Gud. Sammanhanget är som i en bön, vi rör oss mer på ett idéplan; texten är meditativ jämfört 

med de två föregående. Vi är inte mitt i ett skeende; i ett flöde av orsak och verkan, utan rör 

oss i ett sorts imperfekt utanför tiden. Återigen hittar vi begreppen utvaldhet och tillhörighet i 
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samband med Guds bok. Tanken på rättvisa är inte artikulerad, men finns som en undertext; 

skapelsen och Gud är per definition god. Gud har valt ut textens ”jag” och indirekt hela 

skapelsen till att finnas. Det finns en plan, ett syfte. 

   När vi läser den valda perikopen från Daniel landar vi i kulmen av en lång rad händelser. 

Templet har vanhelgats, judarnas kultur och sätt att vara hotas. De judar som inte ger upp sin 

tro förföljs, och om inget annat skapar detta misstro och hat mellan de som är ståndaktiga och 

de som samarbetar med härskaren Antiochus IV Epifanes. Förtrycket är stort och oddsen låga 

för någon form av framgång. Det som finns kvar är tron och hoppet om upprättelse efter det 

jordiska livet. I detta läge får Daniel från en ängel ta emot beskedet att alla som är skrivna i 

boken kommer att räddas. Och med tanke på de tre perikoper vi precis gått igenom kan vi 

konstatera att än en gång binds till Guds bok ett avgörande urval, och än en gång finns tanken 

på rättvisa med.  

   Guds bok finns i centrum av de valda perikoperna, och rör vid teman som spänner från 

straffet som den oundvikliga konsekvensen av mänsklig synd, till Guds löfte och nåd. 
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