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Abstract 

 

Due to the lack of comparative studies referring to so-called values among the Jewish and 

Christian faith, the following study examines various interpretations of the Decalogue in the 

Hebrew Bible. These expositions originate from the Roman Catholic, Jewish and Reformed 

Evangelical tradition. Since the Ten Commandments have been considered influential in 

several traditions, this study attempts to identify their authority, purpose and status based on 

the writings of three different theologians. The analysis does not take the whole tradition itself 

into account, but seeks to discover diverse perspectives, in order to promote a nuanced result. 

Hence, the results neither speak for the entire denomination nor its believers. Furthermore, the 

approach of the study is an analysis of ideas, a commonly used method regarding statements 

of all kind, principally political and religious commentaries. The method endeavors to 

describe in order to supply further information not explicitly mentioned by the material itself. 

Thus, the analysis proceeds from theoretical perspectives such as the Euthyphro dialogue, 

Biblical hermeneutics and covenant. The theologians agree that morality originates from God 

because of God’s will. Yet there is disagreement regarding its purpose among all three 

authors. The Roman Catholic and Jewish author emphasize the covenant as a reason to honor 

the Ten Commandments and have a liberal approach combined with a historical-critical 

perspective of the Bible, whereas the Reformed Evangelical author expresses a conservative 

view, equating the Bible with the actual word of God. The Decalogue enjoys a higher status 

among the Christian authors, although the Roman Catholic author values the Golden Rule 

significantly more. The issue regarding whether the Decalogue ought to be treated as being 

above every other law remains unclear based on the material, but is highly more focused than 

other commandments in the Hebrew Bible. Definitively the study identifies uniting 

differences from a wide range of beliefs in the theological area. 

 

Key words: Decalogue, Ten Commandments, Roman Catholic, Reformed Evangelical, 

Jewish, covenant, Euthyphro, Biblical hermeneutics, Biblical law 
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Inledningsord 

Måhända är tio Guds bud från den hebreiska bibeln vår tids mest välkända bibelställe. Trots 

deras anrika historia utgör budorden en central del även i nutida sammanhang, inte minst 

inom olika trossamfund. Då originaltexten inte finns bevarad är dateringen svår att fastställa, 

särskilt eftersom de fem Moseböckerna författades under olika århundraden. Dock finns det 

forskare som hävdar att de äldsta delarna sträcker sig så långt som till 900-500 f.Kr. Förutom 

sitt religiösa ursprung har budorden onekligen präglat den offentliga sfären, vilket också gör 

den unik. Statsskick och byråkratier med dess lagar har i flera fall influerats av budordens 

etiska ramar. Också i lagböcker och juridikens principer finner vi många likheter i dess 

uppbyggnad. Desto fler influenser av budorden finns i populärkulturen, däribland i 

filmatiseringar och i skönlitteratur. Budorden har tillsammans med våra lagar och regler också 

format moraliska koder för sina medborgare, med tydliga direktiv för vad som är rätt och fel. 

Fastän skälen må vara tämligen sekulära i dagsläget på sina håll, har de sitt ursprung i en 

judisk-kristen tradition, som vi även kallar budorden.  
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Kapitel 1: Inledning 

Syfte  

     Studien har för avsikt att analysera tolkningar av tio Guds bud, även kallade dekalogen. 

För att åstadkomma en nyanserad analys utgår arbetet från tre verk, vilkas författare är av 

olika religiös bakgrund. Dessa utläggningar är hämtade ur ett judiskt, ett katolskt och ett 

reformert-evangelikalt perspektiv. I syfte att synliggöra likheter och skillnader på hur 

budorden betraktas i olika traditioner ska dessa tolkningar jämföras med varandra. Fokus 

ligger särskilt på att undersöka budordens normativitet, vilket innebär varifrån deras auktoritet 

härleds, samt vad den syftar till. Det råder ingen oenighet om att budorden är centrala i 

religiösa sammanhang, men skälen till dess vördnad kan skilja sig enormt, samt vilket sätt 

budorden säger att människan ska leva utifrån respektive tradition. Till sist undersöker studien 

också hur budorden relaterar till andra lagar och påbud. Framför allt rör det sig om religiösa 

lagar, men omfattar också världsliga lagar i den sekulära sfären. I det avseendet identifierar 

studien budordens status hos de olika utläggningarna. Uppsatsens huvuddel ska jämföra 

tolkningen av dekalogen som helhet hos respektive tänkare. I en mera precis bemärkelse 

kommer således inte budorden att diskuteras vart och ett för sig.  

 

Frågeställning 

 

Hur förstår Michael Coogan, Kevin DeYoung och Moshe Greenberg dekalogens betydelse, 

med avseende på auktoritet, förbund, Bibelsyn och andra lagar?  
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Bakgrund 

Budorden är de befallningar som Mose får av Gud enligt biblisk tradition i 2 Mos 20:1-17 och 

5 Mos 5:6-21. Dessa är en uppsättning religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve 

(hebr. ְיהָֹוה), gav Mose på berget Sinai. De hade författats av Gud på två stentavlor, vilka kom 

israeliterna till känna genom Mose, för att utgöra förbundet mellan Gud och Israel. Budorden 

återfinns i den hebreiska bibeln, vars benämning skiljer sig mellan kristen och judisk tradition. 

Inom kristendomen finns budorden i Gamla testamentets andra Mosebok, men förekommer 

också i Femte Mosebok. Andra Mosebok översätts Schemot (ְׁשמֹות) i judendomens Torah 

(Eriksson och Viberg 2009: 73). De tio budorden kallas också dekalogen från grekiskans deka 

logos som betyder tio ord (Kronholm, 1992: 16). Tabell 1 illustrerar både skriftsamling och 

benämning hos respektive tradition. 

 

Tabell 1: Namn på vissa bibliska skrifter inom kristendomen resp. judendomen 

Kristendom Judendom 

Gamla testamentet Tanakh (hebr. ָּתָנ״ְך) 

Moseböckerna (grek. Pentateuken) Torah (hebr. ּתֹוָרה) 

Andra Mosebok (lat. Exodus) Shemot (hebr. ְׁשמֹות) 

De tio budorden, dekalogen, tio Guds bud  Aseret ha'Dibrot (hebr. ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות) 

 

Andra Mosebok kallas på latin för Exodus som betyder uttåg, men översätts på hebreiska 

Shemot och betyder namn. Den är uppdelad i två huvuddelar där den första berättar om 

israeliternas räddning ur Egypten, medan den andra utspelar sig vid berget i Sinai. Läsaren 

kan också möta den tälthelgedom som israeliterna ska ta med till det utlovade landet 

(Eriksson & Viberg 2009: 83). 

  

Återgivningen i tabell två är hämtad ur Andra Mosebok från översättningen Bibel 2000 för 

den kristna spalten. Ordningen för luthersk och katolsk tro är densamma men ser annorlunda 
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ut i andra kristna samfund. Den judiska, vars budord också har en annan vokabulär, skiljer sig 

från samtliga kristna uppställningar. 

 

Tabell 2:  

Kristendom (lut. & kat.) Judendom 

1. Du skall inte ha andra gudar vid 

sidan av mig. 

1. Tro på Gud 

2. Du skall inte missbruka Herrens, din 

Guds, namn. 
2.  Förbud mot otillbörlig tillbedjan 

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 3. Förbud mot att ingå eder 

4. Visa aktning för din far och din mor. 4. Att högtidlighålla helgade dagar 

5. Du skall inte dräpa.  5. Respekt för föräldrar och lärare 

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 6. Förbud mot mord 

7. Du skall inte stjäla. 7. Förbud mot äktenskapsbrott 

8. Du skall inte vittna falskt mot din 

nästa. 

8. Förbud mot stöld 

9. Du skall inte ha begär till din nästas 

hus. 

9. Förbud mot falskt vittnesbörd 

10. Du skall inte ha begär till din nästas 

hustru eller hans slav eller hans 

slavinna, hans oxe eller hans åsna 

eller något annat som tillhör din 

nästa 

10. Förbud mot girighet 

 

 

6 



 

I judisk tradition tolkas inte de tio budorden som separata påbud, utan de ingår i en samling av 

613 befallningar och radas i stället upp som tio kategorier, som på ovanstående vis. De två 

första buden i ovanstående ordning är riktade mot Gud medan de resterande är förpliktelser 

mot andra människor. Andra dygder och budord kretsar kring hållning av ceremonier, 

templet, lagar om mat etc. I den antika judendomen uteslöts dekalogen helt under en period, 

även under gudstjänsten. Motivet var att sammanfattningar alltid innebär en risk. Att 

koncentrera 613 lagar till ynka tio stycken kunde medföra orättvisa för helheten. I dagsläget 

finner man spår av dekalogens uteslutande inom judisk tradition, men den betraktas överlag 

som en sammanfattning av gudsviljan i Toraskriften och lever därmed vidare. (Kronholm, 

1992: 33-34) 

     Viktigt att uppmärksamma är mångfalden av tolkningar av budorden, då numrering och 

tolkning beroende på tradition sker på olika sätt. I viss utsträckning bland kristna och judiska 

traditioner betraktas Andra Mosebok vara författad av Mose själv. Dock finns det inget 

historisk-kritiskt belägg för denna uppfattning. Dessutom beskrivs Mose i tredje person med 

personliga egenskaper, och ett utdrag i Femte Mosebok handlar om hans död. Därför råder det 

oenighet i författarfrågan, men flera forskare misstänker att dess tillkomst är invecklad. 

(Eriksson och Viberg 2009: 74) 

     Däremot finns några teorier om Moseböckernas datering som redogörs i tabell tre. Detta 

för att en fransk forskare under mitten av 1700-talet noterat olika tilltal på Gudsnamnet. Han 

drog således slutsatsen att Moseböckerna var en sammanslagning av flera olika dokument. 

Det gav upphov till ytterligare forskning som senare kom att beteckna fyrkällshypotesen för 

den hebreiska bibeln: J-källan, E-källan, D-källan och P-källan. (Eriksson och Viberg 2009: 

75)  
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Tabell 3: 

De fyra källorna Datering  

J-källan (Jahvisten) 900-talet f.Kr. 

E-källan (Elohisten) 700-talet f.Kr. 

D-källan (Deuteromisten) 600-talet f.Kr. 

P-källan (Prästskriften) 500-talet f.Kr. 

 

Trots att budorden förekommer i flera versioner genom pentateuken, brukar generellt två olika 

identifieras. Den första återfinns i Andra Mosebok 34:10-26 och kallas ibland för den kultiska 

dekalogen. Om den kultiska dekalogen tillhör den jahivistiska källan, kan den vara nedskriven 

vid hovet i Jerusalem redan på 900-talet. Den resterande versionen av dekalogen finns i Femte 

Mosebok 5:6-21, även om det refereras till de tio orden även i Femte Mosebok 4:13; 10:4 

(Kronholm, 1992: 17). Att samtliga versioner skrevs tidigare än 900-talet eller senare än 

500-talet är dock osannolikt av ovanstående hypotes att döma. Det råder emellertid oenighet 

mellan forskarna om datering av de olika källorna. (Eriksson och Viberg 2009: 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

Material & urval 

 

Michael Coogan 

Michael Coogan är lektor i Gamla testamentet och verksam vid Harvard Divinity School, där 

han också är utbildad. Coogan föddes i Storbritannien 1942, men har sedan länge varit bosatt i 

USA. Han tillhör den romersk-katolska kyrkan och var under tio år av sitt liv jesuit. Dessutom 

har han deltagit i och lett arkeologiska undersökningar runt om i Mellanöstern. Coogan har 

medverkat i diverse dokumentärer och tv-kanaler i utbildningssyfte. En av hans mest 

prisbelönta böcker heter God and Sex och utgavs 2010. Fem år senare skrev han boken The 

Ten Commandments : A Short History of an Ancient text. I dagsläget (2020) är Coogan bosatt 

i Massachusetts i USA. 

 

Kevin DeYoung 

Kevin DeYoung är en amerikansk författare och teolog med rötter i den nederländska 

reformerta kyrkan. Han föddes 1977 i Illinois i USA och är för närvarande pastor i Christ 

Covenant Church i North Carolina, som är ett reformert-evangelikalt samfund. DeYoung är 

också filosofie doktor i tidigmodern historia från University of Leicester. Han skrev sin bok 

om budorden efter att ha stött på en organisation som författade tio ateistiska påbud för 

2000-talet.  DeYoung fann idén provocerande och ansåg att deras innehåll var motsägande. 

(DeYoung 2018: 10) 

 

Moshe Greenberg  

Den numera avlidne rabbinen Moshe Greenberg ägnade sig tidigare i sitt liv åt studier i såväl                

USA som i Israel. Han föddes i Philadelphia 1928 och växte upp som jude i ett sionistiskt                 

hushåll. Han studerade vid flera universitet i USA, bl.a. University of Pennsylvania, men blev              

senare verksam som professor vid Hebrew University i Jerusalem, där han också avled 2010.              

Under sin karriär i akademin studerade han den hebreiska bibeln och dess lagar. Hans              

forskning fördjupade sig även inom Bibelns plats i den judiska traditionen. En av hans mest               

framstående litterära verk ligger till grund för analysen i denna studie.  

     Aspekter som beaktats i urvalet av religiös tradition är dess tillkomst, geografisk 

utbreddhet, samt storlek i antal utövare. Samtliga skiljer sig markant i ovanstående aspekter, 
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vilket motiverar ytterligare forskning om vad som gäller för deras teologi. Dekalogen 

författades på hebreiska och finns i den hebreiska bibeln eller i kristendomens gamla 

testamente. Med sitt judiska arv har den präglat katolsk kristendom från första århundradet 

e.Kr. till nyreligiösa samfund i dag. I dagsläget finns ca. 1,3 miljarder katoliker (NCR), 75 

miljoner reformerta (WCRC) och 14 miljoner judar (Nationalencyklopedin) runt om i världen, 

även om statistiken är svår att precisera då religiös tillhörighet definieras olika. Siffrorna ovan 

utgår från antalet medlemmar i respektive trossamfund. Därför valdes dessa tre traditioner, 

som skiljer sig över tid, med olika geografiskt fäste, och som har kraftigt varierande antal 

bekännare, för att synliggöra mångfalden. Samtliga författare i denna studie är teologer och 

därmed akademiskt lagda med avhandlingar i bibliska studier. Samtliga är och har varit 

verksamma i religiösa organisationer, med en pastor, en rabbi och en före detta jesuit. Därför 

har de alla en konfessionell bakgrund.  

Även om studien avser att analysera olika religiösa traditioners syn på budorden, är det               

främst dessa teologers syn som står i centrum, eftersom en mer kvantitativ studie med ett               

bredare urval hade varit nödvändigt i ett sådant fall. Studien svarar därför inte på hur en                

katolsk, en judisk eller en refortmert-evangelikal syn på budorden ser ut i sin helhet.              

Intressant hade det givetvis varit om en sådan heltäckande studie hade kunnat genomföras,             

men det hade krävts andra förutsättningar och underlag för det. Jag är också medveten om att                

svaren utifrån respektive tänkare inte talar för varje bekännare till respektive tradition,            

eftersom varje tolkning hos varje religiös människa är unik, och skiljer sig mellan var och en.                

Dessa författare kan därmed inte ge svar på hur deras religion i sin helhet ser på budorden,                 

men kan givetvis positionera sig inom ramen för vad som ofta kännetecknar deras tradition.              

En författare kan således företräda en klassisk uppfattning inom religionen, men inte tala för              

alla dess bekännare.  

Av materialet att döma står varje tänkare i linje med sitt trossamfund och utmärker inga                

fundamentala skiljaktigheter. För intressets skull hade det varit fascinerande att studera           

exempelvis heteronormativitet i dekalogen, något som dock inte framgår särskilt tydligt i mitt             

material. Jag studerar härmed ett relativt ortodoxt urval och ägnar mig således åt det              

traditionella. 
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Avgränsningar 

Jag kommer inte att fokusera på ecklesiologiska likheter eller skillnader mellan traditionerna.            

Fokus ligger i stället på tolkningarna i förhållande till respektive teologi. Jag använder             

förkortningen f.Kr. för att beskriva tiden före vår tid. Ibland använder jag också termen              

hebreiska bibeln för att referera till den kanoniska bibeln inom judendomen, men Gamla             

testamentet för kristendomen. Där jag refererar till bibelställen utgår jag från Bibel 2000 med              

reservation för andra översättningars varierande innehåll. Jag använder båda termerna          

dekalogen och budorden samt kodväxlar aktivt mellan dem. För att erhålla en inklusiv läsning              

hos läsaren utesluter jag samtliga pronomen och refererar helt enkelt till Gud som Gud,              

bortsett från redogörelser av bibeltexter där Gud tillskrivs ett sådant. Jag använder också             

stavningen Mose, som i modern tid även stavas Moses.  
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Kapitel 2: Metod & teori 

  

Metod 

     Undersökningen kommer att använda sig av en beskrivande idéanalys från Ludvig 

Beckmans bok Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 

Metoden söker förvärva ytterligare kunskap, blottlägga oklarheter och dra slutsatser som inte 

direkt kan utläsas i själva materialet. En beskrivande idéanalys har alltså inte enbart ett 

redogörande syfte, eftersom rena återgivanden saknar något större värde i den vetenskapliga 

undersökningen. Metoden avser alltså att tillföra något ytterligare om materialet, med hjälp av 

de perspektiv och teorier som författaren själv besitter. En beskrivande idéanalys kan också 

fylla en argumenterande funktion, genom att diskutera tidigare dragna slutsatser. Vanligen 

används denna metod för att analysera olika budskap, såsom i tolkningar, debatter och 

politiska uttalanden. Särskilt lämplig är den vid bibeltolkningar eftersom det ofta funnits 

vedertagna uppfattningar som accepterats av en stor skara, men som inte nödvändigtvis är 

korrekta eller entydiga, eller uppfattningar som åtminstone kan diskuteras och på så vis 

inkludera nya synsätt. Kanske har andra röster och publikationer förbisetts, som resonerar 

annorlunda än den konventionella övertygelsen. (Beckman, 2005: 50) 

     Genus, heteronormativitet, patriarkala strukturer är exempel på ämnen som 

problematiserats under modern tid inom hermeneutiken. Syftet har varit att förstå budskap 

utifrån olika kontexter. Metafori har exempelvis i högre utsträckning blivit ett vanligare 

perspektiv beträffande bibelstudier. Genom omtolkningsprocesser har andra uppfattningar fått 

träda fram än de som tidigare varit etablerade. Eftersom de etablerade synsätten mött kritik 

har de tvingats reflektera ytterligare över sina argument.  

     Hermeneutiska processer har således revitaliserat och aktualiserat röster som antingen 

hållits dolda eller inte släppts fram i diskussionen. På så vis stimuleras diskussionen med ett 

nyanserat och inklusivt klimat. Detta är inte minst relevant för synen på dekalogen, som yttrar 

sig om allmängiltiga etiska frågor. I ett sådant fall behövs många olika perspektiv träda fram, 

för att främja en fruktbar diskussion. 

     Det kan till synes se otillräckligt ut att bara förklara något som det är, beroende på område. 

Men i det här fallet handlar studien inte bara om att beskriva utan att också analysera 
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tolkningar av budorden. En idéanalys skiljer sig något från att bara redogöra innehållet i ett 

budskap. Här ska någon ny insikt eller slutsats tillföras i studien, nämligen att systematiskt 

tillföra något som inte omedelbart går att utläsa ur materialet självt. Det kan handla om en viss 

tolkning av budorden som inte explicit står skriven, men som ändå blottläggs. Dessutom 

kommer denna studie jämföra olika traditioner och tolkningar av budorden, som inte tidigare 

genomförts. Nya budskap kan således synliggöras med hjälp av det perspektiv jag besitter. 

Dessutom kan jag i slutsatsen argumentera för eller mot dessa tolkningar med hjälp av 

idéanalysen. Kanske kan begrepp eller tidigare etablerade synsätt få en annan eller ny 

innebörd. Jag kommer därför undersöka materialet grundligt för att göra en rättvis analys 

innan slutsatsen presenteras. En förutsättning för en beskrivande idéanalys är ändå att det 

införskaffade materialet innehåller olika ståndpunkter, såsom olika tolkningarna av budorden. 

 

Teoretiska perspektiv 

     För att genomföra en nyanserad analys kommer studien att utgå från några teorier, som 

således bildar analysfrågor för uppsatsens huvuddel. Valet av teorier har stor inverkan på 

studien och dess resultat. Därför utgår teorierna i denna uppsats från angränsande ämnen till 

budorden. Eftersom studien ska analysera utläggningar av dekalogen, är dennas auktoritet 

väsentlig. Det innebär följaktligen att granska hur de olika teologerna tolkar budordens 

normativitet. Trots budordens unika ställning runt om i världen förvaltas och erkänns de av 

många olika traditioner. Därför kan deras auktoritet hämtas ur många olika perspektiv och 

motiveras utifrån väldigt olika tolkningar. Av den anledningen har jag valt att analysera 

materialet utifrån Eutyfronfrågan.  

     Eutyfronfrågan härstammar från de tidiga filosofiska fäderna i Grekland. I ett av Platons 

verk skrivet i form av dialoger ställer Sokrates frågan om vari godhetens källa består, även 

kallad Eutyfrons dilemma. Den ifrågasätter huruvida det goda kommer från gudarna eller om 

gudarna väljer det goda för att det är gott. Om det förstnämnda påståendet stämmer innebär 

det att allt som gudarna bestämmer är gott, även om människan betraktar det goda som ont. 

Stämmer det andra påståendet har det goda en annan källa än gudarna. Det sistnämnda 

underminerar således tanken om gudarnas allsmäktighet, eftersom gudarna i det fallet inte 

besitter makten att avgöra gott och ont. Sammanfattningsvis behandlar Eutyfrons dilemma 

antingen en godtycklig moral eller en moral bortom vad gudarna förmår. 

(Nationalencyklopedin [Elektronisk], 2020)  
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     Författarna Rachels skriver om detta i sin bok Rätt och fel : introduktion till moralfilosofi. 

Rachels redogör för att Eutyfrons dilemma utforskar om det rätta innebär det som gudarna 

påbjuder. Är vissa handlingar rätt för att gudarna påbjuder dem eller påbjuder gudarna dem 

för att det är rätt? citerat av Sokrates förundran. (Rachels, 2015: 65) 

     Eftersom dekalogen består av olika direktiv för etiskt handlande är Eutyfronfrågan 

relevant. Därför undersöker jag om dekalogen kan anknyta till teorin om moralen som Guds 

påbud. Kan man säga att handlingar är rätt eftersom Gud påbjuder dem? Ta exempelvis det 

åttonde budordet om att inte bära falskt vittnesbörd. Skälet till att man bör tala sanning är helt 

enkelt att Gud vill det. Om man inte bejakar budorden spelar det inte någon roll vad Gud vill 

och därmed varken bra eller dåligt. Ingenting är därmed gott eller ont i sig självt, det beror på 

hur man uppfattar det. Rachels fortsätter med att denna idé ändock får svårigheter, då moralen 

kan uppfattas som mystisk och godtycklig. (Rachels, 2015: 66) 

     Vidare kommer studien att förbund, frälsning och Bibelsyn hos respektive författare i 

beaktande. Dessa är nämligen avgörande faktorer till varför dekalogen får sin auktoritet och 

som motiverar att människan ska följa dessa. Därför kommer studien undersöka hur denna 

normativitet ser ut; vad syftar auktoriteten till och hur säger den att människan ska leva?  

     När frågan om dekalogens auktoritet är besvarad, fokuserar studien på hur denna 

normativitet ser ut. Därför kommer studien att fokusera på förbund och frälsning. Vad säger 

förbundet om vad den syftar till och hur människan ska agera och förhålla sig? Den 

anglikanske författaren William Dumbrell från Australien har skrivit boken Covenant and 

Creation: An Old Testament Covenant Theology. Han definierar förbund som ett vittnesbörd. 

Han menar att Toraskriften inte är en uppsättning lagar, utan ett uttryck för Guds vilja, men 

som vi inte nödvändigtvis måste följa. Goda intentioner i hjärtat kan klassas som ett agerande 

för Gud. Förbundet mellan människan och Gud, från vilken relationen härstammar, är i 

människans sinne och inte i hennes ageranden, något som han menar tydligt kommer till 

uttryck i Femte Mosebok (Dumbrell, 2013: 164).  

     Till sist återstår ytterligare ett avsnitt att undersöka, nämligen hur dekalogen förhåller sig 

till andra lagar. Bibeln berättar om flera olika förbund med åtskilliga lagtexter och påbud. 

Ändå tycks just dekalogen vara framträdande i både religiösa och sekulära sammanhang.  

     Jag kommer fokusera på att koppla tolkningarna till respektive bibelsyn och försöka se 

samband med varför författarna resonerar som de gör. Vad det gäller syn på Bibeln som Guds 

ord, men väldigt olika ändå. I boken Bibelsyn av Niels Jørgen Cappelørn, skriver Peter 
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Legarth om den konservativa bibelsynen. Legarth förklarar att skriften är helig eftersom Gud 

talar genom den. Han baserar det på att författarna i Nya testamentet hänvisar till Gamla 

testamentet, eftersom det är där man hör Gud tala (Legarth, 1992: 40). Däremot betonar han 

att inte alla ord i Gamla testamentet kommer från Guds mun, som i bland annat pentateuken. 

Dock betonar han att de fortfarande kan betraktas som Guds ord, även om de inte uttryckligen 

kommer från Guds mun. Därför kan den konservativa bibelsynen korrelera med en 

bokstavstroende bibelsyn. Den konservativa bibelsynen enligt Legarth betraktar även Nya 

testamentet som Guds ord, eftersom skrifterna är bärare av apostlarnas auktoritet. Legarth 

menar därför att Bibeln består av Guds ord och hänvisningar till Gud (Legarth, 1992: 41). 

     Edward Nielsen redogör i samma bok som ovanstående för den historisk-kritiska 

bibelsynen. Den fungerar också som metod i bibelvetenskapliga sammanhang, där Gud inte 

beaktas som en drivande aktör. Det historisk-kritiska perspektivet fokuserar på om företeelser 

i Bibeln kan överensstämma med historisk sanning. Är Bibeln alltså en historiebok som 

beskriver sanna händelser och undersöker huruvida sådant som uttåget ur Egypten, 

korsfästelsen etc. faktiskt ägt rum (Nielsen 1992: 56-57)? 

     Eva-Lotta Grantén skriver även om olika kriterier för hur tolkningen ska förstås som 

begriplig i samtiden. Därför kommer jag också att undersöka materialet utifrån hennes 

korrelationskriterium, som syftar till att korrelera tolkningar med den rådande världsbilden 

och samtida värderingar. Om de motsätter varandra är tolkningen därför inte genomförbar 

(Grantén, 2013: 28).  

     Jag kommer att diskutera frånvaron av somliga begrepp, samtidigt som jag studerar 

betoning hos andra.  På så vis kommer uppsatsen vara kapabel till att analysera olika 

tendenser hos författaren. Bibelsynen blir därmed central om författaren exempelvis skulle 

tolka budorden fundamentalistiskt eller kanske metaforiskt etc. I de fallen kan budorden 

exempelvis vara bindande, eller inte bindande eller kanske formellt bindande med ett 

patriarkalt språk etc.  

Eutyfronfrågan som fokuserar på auktoritetens riktning, nämligen om det goda kommer från 

Gud eller om Gud väljer det goda för att det är gott, kommer också ha relevans för att 

analysera varifrån auktoriteten kommer. Frågan om budorden är bindande för att det står så 

eller för att Gud vill det blir således relevant. Beroende på om detta aktualiseras i materialet 

kommer det kunna kopplas till syn på uppenbarelsen och Bibeln. Vad tjänar uppenbarelsen 

15 



 

egentligen för syfte i förhållande till budorden? Finns det någon användbar aspekt som 

exempelvis går utanför den mänskliga naturens kännedom.  

     Därför ska jag härmed undersöka materialet utifrån följande analysfrågor.  

 

Varifrån härleds dekalogens auktoritet?  

 

Vad syftar budorden till för människan? (Varför ska vi göra det goda?) 

 

Hur förhåller sig dekalogen till andra lagar och påbud? 
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Kapitel 3: Forskningsöversikt 

 

     Att försöka förstå Bibelns texter utifrån sin samtid har länge varit aktuellt inom akademin. 

Vissa forskningar är exegetiska och fokuserar på grundtextens översättning, medan andra 

fördjupar sig inom tolkningar som gjorts genom hermeneutiska processer. Budorden är 

framträdande vad det gäller förståelsen av vår etik och moral, som också präglat många 

statsskick i västvärlden, som lagar och värderingar. Men också för att Bibelns budskap ska 

fortsätta vara en relevant riktlinje och moralkompass måste den förstås, och det kan enbart 

göras genom tolkningar. Dessutom lever vi i en mångfald av olika perspektiv och 

livserfarenheter, som påverkar förståelsen av texten. Olika samhällsgrupper söker också svar 

utifrån sina egna liv och sin identitet, som ger upphov till det stora intresset för 

tolkningsprocesser inom det tros- och livsåskådningsvetenskapliga forskningsområdet.  

     Den brittiska professorn Lesley J. Smith är verksam vid Harris Manchester College och har 

skrivit boken Ten Commandments : Interpreting the Bible in the Medieval World från 2014. 

Hennes forskning utgår från budordens plats under medeltiden genom kommentarer av 

teologer från 1150-1350. Precis som denna studie fokuserar Smith på olika lagkonceptioner 

och således förbundsteologi. Hon går sedan in på budorden en efter en och dess betydelse. 

Förutom ett hermeneutisk närmande antar Smith en exegetisk undersökning. Eftersom hennes 

forskning utgår från medeltida teologer vilkas kommentarer författades på latin, använder hon 

sig av en engelsk översättning av Bibeln. Denna studie författad av mig fokuserar enbart på 

tolkningar angränsande till nutiden. Smith försöker få kännedom om det medeltida kristna 

livet, medan denna uppsats har fokus på dagsläget. Smith nämner inte alls något om begreppet 

etik, men skriver nästintill i varje kapitel om moral, vilket är en intressant iakttagelse. Hon 

fokuserar heller inte mycket på vilken bibelsynen som framträder hos respektive 

kommentator, något som denna uppsats har för avsikt att göra.  

     William S. Morrow har skrivit boken An Introduction to Biblical Law från år 2017. I 

Morrows bok framgår det tydligt att han fokuserar på olika lagkonceptioner, framför allt i den 

judiska traditionen och därav den hebreiska bibeln. Han fokuserar främst på fyra centrala 

förbund mellan Israel och Gud, d.v.s. lagar och deras sociala kontext från Andra Mosebok till 

Femte Mosebok. Den förstnämnda är de tio budorden, nämligen fokus på Israel vid det heliga 

berget Sinai. Därefter Israel och boskapen. Det tredje är Israel inför Guds dom, som framgår i 
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andra, tredje och fjärde Mosebok. Till sist redogör Morrow för femte Mosebok där han 

fokuserar på Israel i staden.  

     Han inkluderar också mer kontroversiella perspektiv som slaveri, ojämlikhet mellan könen, 

hämnd, och religiös intolerans. Syftet med hans bok är att förklara Bibelns texter och särskilt 

pentateukens oklarhet.  

     Därutöver finns en tidskriftsartikel skriven av Philip G. Ziegler, som bär namnet 

“Graciously commanded: Dietrich Bonhoeffer and Karl Barth on the Decalogue” från 2018. 

Ziegler undersöker hur dekalogen behandlas utifrån den etik som framställs av de numera 

avlidna teologerna Karl Barth och Dietrich Bonhoeffer. Ziegler kommer fram till att deras 

förståelse av dekalogen skiljer sig anmärkningsvärt trots deras delade religiösa uppfattning.  

     Denna studie har inte för avsikt att studera tidigare teologiska utläggningar gällande 

dekalogen, utan fokuserar på nutida teologer av olika religiös härkomst. Således visar denna 

studie på variationer hos såväl religiösa personer som i religionen i sin helhet. Jag är av 

åsikten att skapandet av enhet genom förkastning av olikheter inte är positivt. Det kan snarare 

tvärtom visa på ytterligare kunskap och bidra med nya insikter om dekalogen. Dessutom 

använder inte denna studie en specifik etisk inriktning som teori för analysen, vilket ligger till 

grund för Zieglers arbete.  

     Genom ovanstående litteratur ser vi att intresset för forskningen är högaktuellt i modern 

tid. Flera av dessa är författade inom de närmsta åren utifrån dagsläget. På så vis är det 

gynnsamt att det finns variation av studier som fokuserar på många olika aspekter av 

dekalogen.  
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Kapitel 4: Analys 

 

Michael Coogan 

Eftersom Coogan ställer sig skeptisk till att Gud över huvud taget skrev ned dekalogen, kan 

dess auktoritet, enligt hans synsätt, ses som aningen försvagad, då skriften reduceras till ett 

mänskligt påfund. Däremot måste sanningen inte enbart återfinnas i de två extremerna att 

antingen endast Gud eller endast människor nedtecknade dekalogen. Möjligheten finns att den 

i stället skrevs av en mänsklig författare men att budskapet ändå härstammar från Gud. I det 

facket platsar utläggningen av Coogan mer lämpligt än i de övriga två alternativen. Det 

framgår att Coogan åberopar värderingar i Bibeln som tycks härstamma ifrån Gud, nämligen 

att behandla sin nästa som sig själv, vilket talar för att den moraliska källan finns hos Gud.  

     De aspekter som enligt Coogan talar mot att budorden nedtecknades av Gud är dess olika 

versioner. Olikheterna är för påtagliga och författarna höll märkbart inte med varandra. Men 

Coogan betonar vikten av att omtolka och på så vis framställa dekalogen som relevant för 

samtiden. Tack vare de olika versionerna tvingar Bibeln oss att omformulera budskapet som 

passar tiden i dag. En sådan strategi har israeliterna och även kristna ägnat sig åt genom 

historien. Ibland får vissa påbud kanske till och med avvisas helt, eftersom författarnas 

värderingar inte alltid korrelerar med de nuvarande. Ta avgudabilder som ett exempel, något 

som enligt skriften är strikt förbjudet men som utövats på flera håll (Coogan, 2014: 130-131). 

Vissa lagar går att följa till punkt och pricka men andra inte. Utan bibliskt stöd har kristna 

flyttat sabbatsdagen till söndag i stället för lördag, som i judisk tradition (Coogan, 2014: 116). 

Coogans poäng är att varken i forna Israel eller senare judendom och kristendom har åtskilliga 

påbud inte alltid observerats. Inte heller var alla israeliter monoteister, vilket strider emot det 

första budordet (Coogan, 2014: 119). 

     Här intar Coogan en kontextuell Bibelsyn, eftersom han förespråkar omtolkningsprocesser 

för samtida värderingar. Det stämmer överens med korrelationskriteriet som syftar just till att 

tolkningen förstås utifrån den rådande världsbilden, såsom den dåtida världsbilden korrelerade 

med innehållet i dekalogen. I det avseendet får budorden en högre status men kanske främst 

för den judiska och kristna bekännaren.  

     Coogan menar att budorden också utgör en omfattande del av förbundet mellan israeliterna 

och Gud, i vilket de erhåller sin betydenhet. Detta förbund går under benämningen 

Sinaiförbundet, från berget med samma namn och som är beläget på en halvö i Egypten. Guds 
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direkta överlämnande av stentavlorna, på vilka budorden är inskrivna, till israeliterna spelar 

en stor roll för budordens status. I Femte Mosebok överlämnas dekalogen till israeliterna 

direkt från Gud utan någon inblandning av Mose. Av den anledningen anses dekalogen besitta 

en högre ställning än andra lagar även inom självaste Sinaiförbundet. Det gäller sådana lagar 

där Mose agerade som förmedlare mellan Gud och israeliterna (Coogan, 2014: 94).  I dessa 

fall brister intimiteten med Gud och således påverkas auktoriteten för lagarna och påbuden. 

Den personliga närvaron av Gud är alltså avgörande för dekalogens auktoritet och talar 

dessutom för statusen i förhållande till andra lagar. Flera andra lagar och påbud från Gud 

inom Sinaiförbundet överlämnades till israeliterna genom Mose. 

     Förutom i Femte Mosebok diskuterar Coogan argument i andra bibliska skrifter som 

stärker denna uppfattning. Han redogör bland annat för efterbibliska källor, som exempelvis 

den judiske filosofen Filon från Alexandria. Han författade flertalet texter på grekiska under 

det första århundradet e.Kr. (Coogan, 2014: 95). Även evangelietexterna som författades på 

grekiska betraktas av Coogan som delvis judiska, baserat på innehåll och författare. 

Nytestamentliga texter ger således också stöd för dekalogens status eftersom Jesus omnämner 

dem. Följaktligen bekräftas särställningen av budorden i tidig judisk helgedom och tillbedjan.  

     Ett annat skäl för budordens normativitet är den ordning som de är uppradade i. Den kan 

nämligen säga något om ställningen för respektive bud. Coogan anger att framför allt de fem 

sistnämnda återges i annorlunda ordning beroende på skrift. Detta kan ha att göra med 

slumpmässiga skäl, men också profetiska stilknep där författaren ville betona något för 

författaren centralt påbud eller liknande, precis som de rangordnas olika i evangelierna och av 

författarna till Moseböckerna (Coogan, 2014: 101). 

     I sekulära sammanhang möter budorden snarare problem, förklarar Coogan, vilket talar för 

att han har en mer pluralistisk hållning. Han kritiserar det symboliska användandet av 

dekalogen utanför den religiösa kontexten som historielöst och således felaktigt. Det finns 

nämligen monument, statyer, väggmålningar etc. som avbildar budorden i domstolar och i 

andra juridiska sammanhang. I de flesta fall stämmer avbildningarna inte överens med den 

bibliska kontexten heller. Det är enligt Coogan att proklamera ett konfessionellt budskap för 

människor av ingen eller annan tro (Coogan, 2014: 132). Coogan är tydlig med att dekalogen 

bör behandlas kritiskt i förhållande till sitt budskap. Han förklarar att vissa påbud signalerar 

primitiva värderingar som motsätter sig nutida ideal. Som exempel anför han grundtexten i 

det tionde budordet där kvinnor likställs med ägodelar. Därför menar han att förvaltandet av 
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dekalogen i nutida sammanhang bör ske med försiktighet och varsamhet och att medvetenhet 

bör finnas beträffande vad som faktiskt står, utan selektivitet, snarare än vad man själv tror 

eller vill tro att det ska stå. Han redogör grundligt för komplexiteten beträffande dekalogens 

upphovsman och tillkomst (Coogan, 2014: 131). I det avseendet kan Coogans utläggning 

förstås som delvis liberal, delvis historisk-kritisk, nämligen ett tydligt bibelvetenskapligt 

närmande, eftersom vetskapen är bristfällig. Han är också inkluderande gentemot olika 

perspektiv och beaktar nutida ideal som exempelvis jämställdhet.  

      Hur man i dagsläget visar aktning för dekalogen, menar Coogan, härstammar från den 

gyllene regeln. Coogan upphöjer den gyllene regeln som en mer central värdering och lag, 

som stimulerar budorden. Ett ömsesidigt och jämlikt handlande är alltså ett ideal för honom. 

Han använder sig till och med av uttrycket hedra budorden. För honom är det värderingarna 

som spelar roll, inte just orden i sina multipla versioner. Enligt Torah är den centralaste lagen 

du ska älska din nästa som dig själv. Detta ethos har genererat främjande insikter för 

samhället, exempelvis att upphöra med slaveri, förstärka kvinnor status och välkomna 

migranter etc. Människan har i och med den bibliska värderingen ovan börjat behandla 

varandra jämlikt oavsett faktorer såsom ålder, kön, sexuell läggning och etnicitet. Genom att 

agera för jämställdhet hedrar vi också budorden (Coogan, 2014: 133). Detta är av intresse 

eftersom judendomen ofta sammanfattar 613 lagar i tio stycken, som vi kallar budorden, 

medan Coogan sammanfattar ytterligare de tio budorden till ett enda.  

     Genom att privilegiera en religion vanhedrar vi i stället dekalogen och värderingarna, även 

om de flesta budorden kan accepteras utifrån sekulära livsåskådningar, bortsett från de två 

förstnämnda. Därför kan budorden enligt Coogan ses som allmängiltiga och på så vis 

universella, om de stämmer överens med sekulära moraliska övertygelser. Dock intar hans 

resonemang en konfessionell hållning eftersom han betonar värderingarna, som gör budorden 

dels upphöjda, dels problematiska. Upphöjda före andra lagar och påbud inom den religiösa 

traditionen, men problematiska i offentligheten där staten är frånskild religionen.  

     Dock framgår det att Coogan identifierar budordens auktoritet i Guds vilja. Han betonar 

det sätt och den ordning i vilken Jesus talar om dem i Nya testamentet (Coogan 2014: 100). 

     Han tycks komma fram till att budorden bör förvaltas, men inte proklameras. Detta gäller 

således endast för kristna (och judar), eftersom man ska beakta religiös pluralism och 

respektera andra trossamfunds påbud. 
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Kevin DeYoung 

DeYoung skriver att dekalogen är en av de viktigaste religiösa texterna i världen och inte 

enbart för kristendomen. De frågor som ligger till grund för hans bok har en missionerande 

stil, nämligen varför människan ska studera och lyda budorden. Dekalogen kännetecknar 

enligt honom det goda eftersom han likställer Bibeln med Guds ord. Dekalogens moraliska 

källa härstammar därmed från Gud, enligt DeYoung. Han betraktar Dekalogen som goda 

uppmaningar från Gud som finns till för människans skull, även om vi alltför ofta drar oss för 

förpliktelser och påbud. Den är en samling påbud som Gud förväntar sig att människan ska 

tjäna och vilka uppenbarats genom förbundet (DeYoung, 2018: 9). Fördelar som skulle 

komma med ett kollektivt upprätthållande av budorden skulle påverka lagar som upphovsrätt, 

patentlagar samt fast egendom etc. Vi skulle heller inte behöva lås på våra dörrar, spendera 

pengar på vapen och skyddsutrustning; rättssalar, fängelser och domstolar skulle följaktligen 

inte heller vara nödvändiga (DeYoung, 2018: 18). 

     Därför bör människan agera moraliskt utifrån det som Gud säger, och inte utifrån intuition. 

Han menar att Gud inte nöjer sig med den intellektuella förståelsen av budorden, den måste 

även ackompanjeras av goda skäl i vars och ens handlande. Motiveras handlandet på felaktiga 

grunder kan således relationen med Gud påverkas destruktivt. Man bör alltså inte agera för att 

nå frälsning, utan verka för att tjäna Gud. Det gäller sådana frågor om livets godhet, 

skillnaden på rätt och fel och den gyllene regeln. Därför vore det lämpligt att göra som Gud, 

nämligen vörda och uppmärksamma budorden.  

      DeYoung listar några huvudargument till varför människan bör tjäna dekalogens påbud. 

Han bildar sin uppfattning utifrån den kristna doktrinen, där samtliga skäl är hämtade ur olika 

bibelställen. I det förstnämnda argumentet menar DeYoung att kristna är Guds barn. Han 

hänvisar till Andra Mosebok 19:6 där landet och israeliterna beskrivs som Guds heliga 

rikedom. Trots att ensamheten kan kännas påtaglig är varje kristen människa kallad till ett 

särskilt uppdrag i enlighet med Gud.  

     Han redogör sedermera för Guds allsmäktighet, nämligen att Herren är himlen och jordens 

skapare. Av den anledningen förtjänar Gud att bli tillbedd eftersom Gud uppenbarar sig 

genom skriften (DeYoung, 2018: 20). DeYoung betraktar lagar som ett uttryck för Guds 

hjärta och karaktär, vilka måste ligga till grund för människor, innan man nonchalerar dem. 

DeYoung likställer inte andra bibliska lagar med dekalogen, då han argumenterar för dess 

speciella status.  Budorden visar alltså inte bara vad Gud vill, utan också vem Gud är. Vi kan 
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inte förakta lagen utan att förakta Gud. Vidare kallas Gud inte bara Herren, utan er Herre. 

Gud är en personlig Gud, och genom Kristus är han till för oss människor och ger människan 

påbud för människans skull. Till sist argumenterar han också för Guds goda gärningar. 

Eftersom Gud funnits för oss ska vi också finnas för Gud.  

     I stället för att betrakta frälsningen som som en belöning för att lyda Guds ord, bör den 

vara orsaken menar DeYoung. Jesus säger till sina lärjungar att om de älskar honom kommer 

de också lyda hans påbud. Våra gärningar blev till i och med Guds agerande menar DeYoung 

(DeYoung, 2018: 21). 

      Sedan förklarar DeYoung varför vi ska studera dekalogen. Han identifierar en generell 

ignorans, nämligen att de flesta i dag har en nonchalant inställning gentemot budorden. I 

dagsläget har såväl inomkyrkliga som personer utanför kyrkan tappat intresset eller till och 

med börjat motarbeta fördjupning i Bibelns moral. DeYoung menar att vi åter måste bli 

medvetna om deras innebörd, varför de är viktiga och varför vi bör uppmärksamma dem 

(DeYoung, 2018: 13). Färre och färre kyrkor läser budorden under gudstjänster, barn får inte 

lära sig budorden längre. DeYoung menar att det förmodligen skulle anses skämmigt om en 

person blev uppbjuden att läsa budorden under en gudstjänst. Om ignorans råder inom kyrkan 

är det sannolikt att den råder utanför också, om inte ännu mer.  

     Att betrakta budorden som vår tids mest inflytelserika lagsamling är ingen överdrift, menar 

DeYoung. Av den anledningen finns monument, arkitektur och liknande helgedom av 

budorden i Högsta domstolen i USA. Enligt DeYoung visar en studie på att fler amerikaner 

vet innehållet i en hamburgare på en hamburgerkedja än budordet om att inte dräpa 

(DeYoung, 2018: 13). Enligt min uppfattning lyckas han inte synliggöra problemet med den 

statistiken. Även om amerikaner i sig är ovetande om budordet, finns lagstiftning som säger 

att mord är fel. Det är alltså ett universellt påbud oavsett religiös eller icke-religiös åskådning. 

Han målar upp samhället som laglöst där dess individer inte kan avgöra moraliska dilemman 

utan dekalogen, vilket blir tämligen överdrivet och bristfälligt. Coogan beaktar pluralismen i 

ett större omfång än DeYoung, eftersom människor värderar olika. Att en person inte 

bekänner sig till dekalogen innebär inte att denne motsätter sig delar av budskapet. 

     Vidare förklarar han att kyrkan tidigare varit tydlig med att budorden är dess essens, inte 

minst för barn och nykomna medlemmar. Detta gjordes i form av katekesundervisning, så 

historien har lagt vikt och betoning på budorden. 
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      Sedan förklarar DeYoung att budorden var den främsta etiska samlingen i Sinaiförbundet. 

Att Gud i Femte Mosebok talar direkt till israeliterna är av stor vikt menar han. Här är Moses 

inte längre en länk mellan Gud och folket, vilket påverkar budordens status och betydelse 

(DeYoung, 2018: 15). Att budorden dessutom är centrala för Nya testamentet menar 

DeYoung spelar en avgörande roll. Att Jesus direkt hänvisar till budorden i 

Markusevangeliets tionde kapitel (10:17), tyder också på denna betydelse. Detsamma gör 

Paulus i Romarbrevet (Rom 13:8-9) när han ska beskriva vad det innebär att vara kristen och 

Guds undersåte (DeYoung, 2018: 17). 

     DeYoung skriver att frihet enligt Bibeln inte definieras av att man får göra vad man vill. 

Frihet är i stället att få njuta av fördelarna med att agera som man borde. Alltför ofta ser 

människor på budorden som tvång och regler, utan att inse vad Gud lovat att förläna 

människan, nämligen evigt liv och upprättelse (DeYoung, 2018: 20). Här intar DeYoung en 

konservativ bibelsyn med bokstavliga och tydliga direktiv på vad skriftens budskap är. Vidare 

förklarar han att vi alla lever under olika juridiska lagar i de respektive samhällen vi lever i, 

utan att ens veta om det, och menar att vi klarar av att upprätthålla dessa lagar, men att vi är 

skeptiska mot tio påbud från Gud. DeYoung likställer alltså inte en fortkörningsböter med 

Guds vilja att inte mörda. Budorden är till för fria individer att fortsätta vara fria, alltså 

frigörande.  

Enligt honom är dekalogen även stående över den juridiska lagen, åtminstone vad det gäller 

dess betydelse, eftersom Gud är större än staten.  
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Moshe Greenberg 

Moshe Greenberg uppmärksammar betydelsen av dekalogen, och erkänner dess särställning. 

Vanligtvis inom judendomen betraktas dekalogen som en uppsättning lagar bland flera 

hundra. Dock argumenterar Greenberg för dess tvetydighet och omfattning. Han skriver att 

dekalogen kan användas i många olika sammanhang eftersom den är ganska allmängiltig. 

Dess termer ger upphov till en mångtydig förståelse, vilket han menar är något positivt och 

främjande. Dekalogen påbjuder inte heller straff eller påföljder, den bjuder i stället in till 

klarlägganden om människors frågor och ibland också utvidgande förklaringar (Greenberg, 

1995: 303-304). 

    Greenberg argumenterar också för att dekalogen är distinkt eftersom den jämnt fördelar 

förpliktelser till Gud och människan. Genom redogörelsen av ämnen i de olika påbuden, 

närmar läsaren sig reflektion över Toraskriftens viktigaste ändamål (Greenberg, 1995: 304).  

Han förklarar att inom judisk tradition har man ofta föreställt sig dekalogen som Toraskriftens 

kärna. Precis som Coogan tidigare hänvisar till Filon, gör också Greenberg det i frågan om 

dekalogens särställning rent historiskt. Han menar att dekalogen är inkorporerad i den judiska 

trosbekännelsen, som kännetecknas av imperativet “Shema” som betyder “Hör!”. Dekalogen 

samlar alla 613 lagar i tio stycken, vilket enligt Greenberg framstår som något positivt 

(Greenberg, 1995: 305).  

     Moshe Greenberg betonar Sinaiförbundet, därigenom dekalogens status. Utifrån 

Eutyfronfrågan betraktar Greenberg Gud som moralens källa. Det kommer således till uttryck 

genom skriften, i vilken Gud uppenbarar sig för människan genom förbundet vid Siani. Det 

handlar om att upprätthålla det förbund som Gud ingått tillsammans med sitt utvalda folk. 

Han menar att vi står i det förbundet än i dag, och eftersom Gud uppenbarade sig till folket, är 

det ett tecken på en försonad enhet, som stimuleras genom att upprätthållas. Jag är av den 

uppfattningen att förbundstanken sträcker sig utanför ramarna för en relation, något ytterligare 

måste alltså kompletteras. Förutom en relation anspelar ett förbund på ett kontrakt, där vissa 

discipliner eller föreskrifter tillsammans med principer råder, där båda parter är oskiljaktiga 

och inte kan upplösas hur som helst. Greenberg gjorde, till skillnad från Coogan och 

DeYoung, klart för att dialogen mellan Gud och folket eller genom Mose inte spelade någon 

avgörande roll. Greenberg redogör för att det finns tre framträdande tolkningar gällande 

uppenbarelsen vid Siani. En idé är att Gud talade direkt till Mose och folket hörde budskapet, 

en annan är att Gud talade till Mose som sedan förde budskapet vidare till folket, och den 
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sistnämnda är att Gud talade direkt till folket, utan någon inblandning av Mose. Dessa 

tolkningar har vi stött på i de tidigare tänkarnas texter. Greenberg menar att alla tre är 

opartiska och får i den meningen legitimitet. Det spelar nämligen ingen roll hur det var. Vad 

som är väsentligt och som förenar tolkningarna är att folket fick uppleva Guds uppenbarelse 

vid berget Sinai och förbundet blev till. Budskapet står klart ändå, nämligen förbundet mellan 

Gud och dennes folk. (Greenberg, 1995: 282). 

     Förutom relationen till israeliterna beskrivs även landet Israel som Guds heliga nation 

(Dumbrell, 2013: 116). Därför är det inte ovanligt med uppfattningar som vördar budorden, 

för att upprätthålla förbundet. Förbundet tycks därför spela en avgörande roll,  även om de i 

sig syftar till att tjäna Gud, som alla andra lagar, i främst judisk tradition, och som Greenberg 

betonar (Greenberg, 1995: 282).  

     Greenberg förklarar att dekalogen i Femte Mosebok är en mer formad och detaljerad 

tradition. Greenberg menar alltså att det som i Andra Mosebok kallas för förbundets 

stentavlor, inte syftar på dekalogen utan snarare på förbundet (Grennberg, 1995: 283). 

Greenberg kommer alltså fram till att det var Mose själv som skrev ner budorden (2 Mos 

34:28), och att de inte kom från Gud. Detta skulle ha skett under de fyrtio dagar som Mose 

fastade för Gud. Förbundet mellan israeliterna och Gud består av lagar som bl.a. att ingå 

allianser med kananéerna, om osyrat bröd, om förstfödda, om sabbaten, om 

pilgrimsvandringar etc. Det har alltså skett en modifikation i texten av en författare, menar 

Greenberg. Författaren tycks ha integrerat förbundets ord genom Torahskriften, och var sedan 

inkapabel eller ville inte släta över problemen som denne orsakat med sin konservativa metod, 

som ett resultat av den vördnad han hade för dessa traditioner (Grennberg, 1995: 284).  

     Greenberg betraktar budorden som en uppsättning bland många andra lagar, som rör andra 

ändamål men som också överensstämmer med budordens essentiella betydelse.  

Greenberg kritiserar moderna tänkares försök att rekonstruera utformningen av dekalogen. 

Han menar att de inte lägger märke till grundtextens detaljer. Det gäller främst hur budorden 

är skrivna, eftersom de ibland skiftar från första till tredje person (Greenberg, 1995: 298).  

     Vidare framgår det att Greenberg betraktar Toraskriften liksom dekalogen utifrån ett 

historisk-kritiskt perspektiv. Även om Greenberg har sin religiösa tro, förklarar han utifrån sin 

bibelsyn, att nedtecknandet av texten inte med säkerhet kan fastställas som en historisk 

händelse. Skriften består av muntliga traditioner som möjligtvis kan ha påverkat förståelsen 
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och gjort modifieringar. Greenberg slår också fast att religiösa skrifter måste användas med 

försiktighet, och arbete för att motverka fundamentalism måste göras (Greenberg, 1995: 303). 

Eftersom Moshe Greenberg betonar att förbundet är avgörande för dekalogens ställning, 

stämmer det överens med en klassisk judisk utläggning, som en samling bud bland 613 olika 

lagar. Han tycks värdera Sinaiförbundet i och med det, eftersom Gud uppenbarar sig tydligt 

och visar, enligt skriften, israeliterna som Guds utvalda folk.  
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Kapitel 5: Sammanfattning 

 

Hur förstår Michael Coogan, Kevin DeYoung och Moshe Greenberg dekalogens betydelse, 

med avseende på auktoritet, förbund, bibelsyn och andra lagar?  

 

Utifrån det insamlade materialet kan vi i ljuset av Eutyfronfrågan se att samtliga författare till               

de teologiska utläggningarna betraktar Gud som moralens källa, nämligen att det goda är gott              

därför att Gud vill det. Även om de är överens inom den aspekten, skiljer sig uppfattningarna i                 

flera avseenden. Förbundet mellan människan och Gud är något som varje författare redogör             

för, men olika termer för att beskriva det används. DeYoung skriver om människan som Guds               

folk och dess försoning, Coogan nämner förbund men också människan som Guds avbild,             

medan Greenberg helt och hållet talar om förbund. De har olika skäl till varför dekalogen               

förtjänar att uppmärksammas. Coogan menar att budorden stimuleras genom att upprätthålla           

den gyllene regeln. DeYoung förklarar att budorden ska efterkommas såsom de är utformade i              

skriften, medan Greenberg menar att budorden ska följas för att upprätthålla det förbund som              

upprättades vid Sinai. Trots deras auktoritet och till viss del universella budskap är de              

begränsade till religionen för att undvika inskränkningar på andras uppfattningar, menar           

Coogan. DeYoung betonar snarare vikten av att missionera för att fler ska studera budorden              

och förstå deras innebörd. Att upphöja dekalogen är traditionellt sett vanligare inom kristna             

samfund, och mindre vanliga inom judendomen, vilket kommer till uttryck i DeYoung och i              

Greenbergs utläggningar. Coogan avviker där, även om han erkänner dess status som hög,             

men han är inte lika mån om att presentera den för människor av ingen eller annan tro. Det är                   

desto viktigare att omtolka texten inom det interreligiösa sammanhanget. Coogans tolkning           

överensstämmer därmed med korrelationskriteriet, som syftar till att förstå en tolkning som            

begriplig utifrån samtida värderingar. Coogan och Greenberg tar avstånd från fundamentalism           

medan DeYoung har en tendens av detta i och med sin bokstavstrogna bibelsyn. 

För vidare forskning hade ett bredare urval varit intressant, med kanske fler bekännare av               

respektive tradition. Det hade således kanske bidragit till en helhetsbild av var respektive             

religion positionerar sig i dessa frågor. Det hade alltså varit möjligt att dra slutsatser kopplade               

till teologin i respektive tradition. På så vis hade också fler perspektiv och bibelsyner kunnat               
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synliggöras för att finna större likheter och skillnader i hur dekalogen förvaltas och betraktas.              

Denna studie har uppnått målet att studera en tänkare från varje tradition.  

Utanför vetenskapssamhället kan denna studie bidra till att synliggöra diskussionen om            

moral och värderingar inom den religiösa sfären, samt att den icke-troende får en bredare              

insikt av mångfalden tolkningar som existerar innanför samfundets väggar. Den kan också ge             

upphov till att förstå var våra moraliska övertygelser och lagar har sitt ursprung.  

Ett ödmjukt erkännande att denna studie inte förser en heltäckande bild av bekännares              

personliga tro, främst gällande dekalogen, vore på sin plats. Varken Coogan, DeYoung eller             

Greenberg talar för de denominationer i sin helhet som de representerar, men uppvisar helt              

klart tendenser och spår i respektive tradition. I ljuset av Eutyfronfrågan kan Coogan därför              

mena att det goda kommer ifrån Gud, och att Gud vill människan något gott med dekalogen.                

Det kan således innebära att Gud också gör det goda för att det är gott. Dekalogen är                 

nödvändigtvis inte Guds ord men kan ändå vara i enighet med Guds vilja.  

     DeYoung tolkar Bibeln som Guds ord och är därmed bokstavstroende och anser att 

budorden får sin auktoritet genom Guds direkta författarskap. Coogan menar i stället att den 

personliga delen brister och möter problem. Coogan förklarar att dekalogen är en bland 

många dogmer i en pluralism, varför den inte bör privilegieras. Av samma anledning bör inte 

heller dekalogen användas i andra syften utanför den religiösa sfären. Den tappar således sitt 

religiösa syfte när Gud skalas bort som en aktör i monument vid domstolar etc. DeYoung och 

Coogan är överens om att det goda kommer från Gud, även om DeYoung betonar det i större 

utsträckning, med en bokstavstroende bibelsyn, till skillnad från Coogan som inte likställer 

Bibeln med Guds ord. Coogan argumenterar utifrån utombibliska källor, DeYoung endast 

utifrån Bibelns ord.  

I ljuset av Eutyfronfrågan, möter således båda problem med att försvara huruvida till synes 

onda handlingar kan anses goda i Guds perspektiv, om nu det goda härstammar från Gud.  

     DeYoung verkar anse sig trovärdig med argument enbart hämtade från Bibeln, men 

övertygar förmodligen inte personer av ingen eller annan tro, eftersom hans källor är 

konfessionella och således exkluderande i en pluralistisk diskussion. Han förklarar att syftet 

med hans litteratur är att förklara delvis varför människan bör studera Bibeln och dekalogen, 

men han gör det uteslutande utifrån sin religiösa övertygelse. Därför får auktoriteten en annan 

plats hos kristna än hos judar, eftersom kristna också bejakar ett ytterligare testamente, som 

kompletterar Guds viljor genom Jesus, vilket judarna inte gör.  
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