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Omslagsbild (kopparstick 1600-talet av Jan Luiken): Vi ser Dirk Willems, aktiv i den anabaptistiska 
församlingen i Asperen i Holland. Han hade blivit omdöpt som en ung man och varit aktiv i den anabaptistiska 
församlingen i sin hemstad. För detta satt Willems fängslad i ett slott i staden, men lyckades fly genom ett 
fönster med hjälp av ett rep. Det var vinter och han flydde över floden på den tunna isen. En vakt från slottet fick 
dock syn på honom och tog upp jakten. Men på väg över floden gick han genom isen och ropade på hjälp. 
Willems hör vaktens rop och vänder genast tillbaka. Han tar sig ut på isen och räddar sin förföljares liv. I 
tacksamhet vill vakten låta Willems löpa, men han beordras från slottet att genast gripa honom. Dirk Willems 
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han på bål för sin tros skull. Han blev en av alla dessa martyrer på 1500-talet. (Ur Martyr ́s Mirror 1660 s. 742) 
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                                                                     DEL 1 
                                                            1.0 Introduktion. 
 

1.1 Inledning. 

 

En inledande berättelse som kan fungera som en ingång och just uttrycker ett flertal av de 

frågor som detta arbete vill undersöka, är den diskussion som väcks av munken Antonios. 

Denne s.k. ökenfader beskrivs av Per Beskow, ha drivits av en intensiv längtan att förverkliga 

ett djupare kristet liv och finna en närmre gemenskap med Gud. Detta för honom till en 

kristen eremit som börjar undervisa honom. Ett möte som senare ledde till att Antonios själv 

inledde ett liv som asket på 270-talet v.t. Det var också kring tiden i början av 300-talet som 

dragningen till öknen började göra sig gällande bland de kristna på ett mera märkbart sätt, 

samtidigt som de diokletianska förföljelserna svepte in över de kristna församlingarna i hela 

det romerska riket.1 I den gamla fästningen Pispir i mellersta Egypten vistades Antonios under 

tjugo år i enslig meditation. En dag bröt han tystnaden och började undervisa människor och 

organisera asketerna som under åren hade sökt sig dit och samlats runtomkring området då de 

visste att han fanns inne i klostret.2 Några av dessa sentenser som finns bevarade i den uppsjö 

av litteratur kring de tidiga ökenfäderna från 3/400-talen finns också samlade i "Ökenfädernas 

tänkespråk". Där finner vi bl. a följande dialog utspelas: 

 

Några bröder kom till Antonios och sade till honom: "Säg ett ord till oss: Hur skall vi bli 

frälsta?" Abban sade till dem: "Ni har lyssnat till skriften. Den duger åt er." De sade: "Vi vill 

höra det också av dig, fader." Abban sade till dem: "Om någon slår dig på högra kinden, så 

vänd också den andra mot honom" (Matt 5:39). De sade till honom: "Det kan vi inte göra." 

Abban sade till dem: "Om ni inte kan vända den andra till, så kan ni väl tåla den första." De 

sade till honom: "Det kan vi inte." Abban sade: "Om ni inte kan det, så låt åtminstone bli att 

ge igen." De sade: "Det kan vi inte." Då sade Abban till sin lärjunge: "Gör i ordning lite 

välling åt de här sjuklingarna. Om ni varken kan eller vill, vad ska jag då göra er? Vad ni 

behöver är bön." 3 

                                                 
1 Den diokletianska förföljelsen var anförd av kejsar Diokletianus och anses vara den sista stora förföljelsen av 
de kristna innan vändningen för den tidiga kyrkan som kom med kejsar Konstantin. Denne upphävde förföljelsen 
och gav dem sitt beskydd 313 v.t. Kejsarkulten kring Diokletianus avkrävde likt tidigare att samtliga medborgare 
av lojalitet var tvungna att offra till kejsaren, något som var otänkbart för de kristna med tron på Kristus som 
enda Herre varav många slutade sina liv som martyrer. Martling 2007 s. 33. 
2 Beskow, (förord) Ökenfädernas tänkespråk. 2003 s. 7. 
3 Ökenfädernas tänkespråk 2003 s. 27-28. 
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Redan tidigt uppstod etiska och trosmässiga dilemman bland de kristna kring hur Jesu 

budskap, likt t. ex. citatet från Bergspredikan ovan, ordagrant skulle tolkas och efterlevas. 

Även i andra texter och utsagor har dessa frågeställningar periodvis aktualiserats, och under 

olika skeenden problematiseras under historiens gång. Frågor som kommer behandlas är hur 

man ställer sig till utsagor om fred och våld / ickevåld. Vilka föreställningar rent generellt 

finner vi i antikens tankevärld, judendomen, tiden runt Jesus, och den första tidens kyrka fram 

till reformationen, och hur förstår vi temat idag? I vilken utsträckning tillåter källan, d.v.s. de 

utvalda bibeltexterna att man får använda våld, och vilken funktion fyller det i sådant fall, och 

i vilken utsträckning får det användas? I samband med detta kommer frågor kring legitimitet 

att diskuteras, samt belysa förhållningssätt till olika former av överhet och auktoritet.  

 

1.2 Presentation: Val och motivering av texter. 

 

De bibeltexter som ligger till grund för diskussionen och är både tyngdpunkten i uppsatsen 

samt där det stora exegetiska arbetet ligger, är främst centrerat kring Matteusevangeliet. 

Utöver Matt, även kortare analyser av tre nystestamentliga brev. Texterna är de som följer. 

 

          1.  Jesus hos Matteus med fokus på Bergspredikan (Matt 5:3-9, 21-24, 38-41, 43-48, 

               och 22:36-40. 26:52). 

          2. a) Paulus med fokus på Romarbrevet 12-13 (12:9-21. 13:1-7, 8-10). 

              b) Första Petrusbrevet (2:11-14). 

              c) Uppenbarelseboken (allmänt om fred, våld / ickevåld, samt synen på överhet). 

 

Anledningen till dessa val av texter är att dels är personerna i fråga viktiga nytestamentliga 

förgrundsgestalter, men breven de figurerar i belyser också på varsitt sätt mina 

frågeställningar utifrån lite olika synvinklar (oavsett författarfrågan), och kan därmed 

komplettera varandra samt öka förståelsen i frågor om tolkning och eventuell utveckling av 

temat. Flera av dem är också standardtexter i form av att de genom historien ständigt 

hänvisats till, och utgör sålunda fortfarande en viktig och central del i lärofrågor. De har också 

kontinuerligt använts i den teologiska debatten i frågor om fred och pacifism. När det gäller 

utombibliskt material kommer temat belysas utifrån den patristiska eran, belysas ur judisk 

tradition, ett urval av reformatorernas centrala tolkningar och bekännelsedokument, likväl 

som den Romersk katolska kyrkans katekes och dess historiskt fixerade doktriner i ämnet. 

Även avslutningsvis diskuteras utifrån moderna perspektiv och metoder. 
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1.3 Metod och avgränsning. 

 

De bibelvetenskapliga metoder jag främst kommer att använda mig av är käll- och 

traditionshistorisk-kritiska verktyg. Även översättningar kommer att analyseras, likaså 

översättningsproblematik behandlas under del 2 och Matteusevangeliets texter. Texterna 

kommer också att komparativt analyseras och sättas i relation och diskuteras kring 

tolkningshistoria. Gällandes de bibliska avgränsningarna kommer jag i den mån det är möjligt 

försöka koncentrera mig till de presenterade texterna ovan. Men naturligtvis berör dessa texter 

indirekt andra texter och sammanhang, därmed blir denna gränsdragning naturligtvis generell. 

När det gäller det utombibliska materialet är det avgränsat till skrifter och tankegods som 

berör de nämnda tidsepokerna och tillhörande dokument. Det har också under arbetets gång 

stått klart för mig att temat befinner sig i ett spänningsfält. Ibland har jag upplevt att 

frågeställningen är stigmatiserad i en del litteratur jag fördjupat mig i under min research av 

material inför arbetet. En del röster har talat och agerat utifrån en stark personlig övertygelse, 

så till den grad att det ibland känts problematiskt. Detta har inneburit att arbetet och en del 

kommentarer angränsat och givit uttryck för metoder som jag skulle kategorisera - och brukar 

ingå i reader / response-skolan. Där bemyndigas vi friheten att just få favorisera, eller "välja" 

att läsa in en betydelse i texten. Detta framför att försöka komma åt vad NT-författarnas egen 

eventuella intention, övertygelse och verklighet kan tänkas ha varit. Det har också varit en 

balansgång mellan ambitionen att använda kommentarer som uttrycker neutralitet i ämnet, 

men också visa på de forskare som faktiskt är djupt övertygade om sin sak och argumenterar 

för och vill visa historiciteten i ämnet.  

 

                                  2.0 Pacifism: Mening, betydelse och ursprung. 
 

2.1 Ickevåldets beståndsdelar och grundprinciper 

 

Begreppet pacifism innefattar ett flertal teoretiska grunder och utgör ingen enskild doktrin. 

Inte heller är det alltid religiösa motiv bakom bejakandet av pacifism, utan kan vara rent 

sekulär. Gemensamt däremot oftast som politisk metod som ställer ickevåldet - mot våld och 

krig. Den inflytelsefulle Mahatma Ghandi agerade utifrån det hinduiska begreppet ahimsa. I 

begreppet ahimsa ingår ickevåld och självbehärskning som centrala värden.4  

                                                 
4 Jacobsen  2004 s. 25. 
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Pacifismen kan också vara ett ställningstagande baserat på vanligtvis två moraliska principer 

och handlingsteorier. En deontologisk, där vikten läggs vid huruvida handlingen korrelerar i 

enlighet med en gällande etisk norm eller princip, eller dess motsats - ett mer pragmatiskt 

förhållningssätt där de förväntade konsekvenserna avgör handlingen, och därmed präglas av 

en mer  utilitaristisk etik. När det kommer till kristendomen menar många historiker, forskare 

och exegeter att med Jesus grundlades tanken om pacifism i mellanöstern. Dale W. Brown 

förklarar att hela grunden till den kristna pacifismen och de kristna fredsrörelserna vilar på 

Jesus Bergspredikan, även med stöd utifrån  hur den tidiga kristna kyrkan intog för position 

gentemot våld, samt hur de praktiserade kristen tro, läste och förstod Jesu budskap.5 Det finns 

ytterligare två viktiga principer bland de kristna fredsrörelserna som växt fram under 1900-

talet. De som ansluter sig till ett rent fysiskt passivt "icke-motstånd", och de som bejakar ett 

agerande "ickevåld-motstånd". Båda sidor av denna skiljelinje menar dock att kristna ska 

vägra att delta i krig då det involverar dödande och i förlängningen innebär ett destruktivt våld 

mot Guds skapelse.6  I ickevåldstraditionen skiljer man alltså mellan en passiv protest och ett 

aktivt ickevåld, och olika rörelser uttrycker detta på olika sätt. "Ickevåldmotstånds"-

anhängarna förespråkar motstånd som innebär ingripande eller vägran till samarbete. Den 

andra sidan förespråkar en passiv hållning där inget fysiskt våld får användas under några 

omständigheter.7 Det är dock ofta glidande gränsdragningar då en del nutida rörelser 

inkluderar tanken på allt liv (ickevåld över artgränserna). Även de som menar det är legitimt 

att förstöra sådant som dödar likt t. ex vapenfabriker, men även då livsmedelsindustrier, 

slakterier, minkfarmar etc. Detta tvärtom mot den majoritet som utesluter all form av sabotage 

eller att "oskyldiga" medmänniskor kommer till skada. 

 
2.2 Ett perspektiv på ickevåldets kristna historia 

 

Richard Deats är tidigare chefredaktör för Fellowship of Reconciliation,8 vilket är USA´s 

äldsta interreligiösa fredsorganisation som sedan 1915 arbetat för fred, ickevåld och rättvisa. 

Deats förklarar vilken dramatisk transformering kristendomen fick med kejsar Konstantins 

konvertering, och hur de kristna församlingarna gick från att ha varit förföljda till att deras tro 

blev statsreligion i romarriket. Deats skriver:  

                                                 
5 Brown 2003 s. 31. 
6 Brown 2003 s. 40. 
7 Spalde & Strindlund 2004 s. 52 
8 http://forusa.org (13 dec 2011). 
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"Det var då integreringen ägde rum mellan kyrka och stat, korset och svärdet. Den tidiga kyrkan hade 

vägrat böja knä inför Caesar och de kristna hade tidigare likaså vägrat tjänstgjort i de väpnade 

styrkorna, livsval som innebar martyrskap och förföljelse. Efter Konstantin började dock den verkligt 

dramatiska förändringen då kyrkan nu började välsigna staten, i gengäld fick hon beskydd av 

densamme. De väpnade styrkorna bestod nu också av kristna soldater där flaggor och fanor med kors 

och statssymboler nu blivit sammanflätade med varandra. I Kristi namn började sedan inkvisitorer 

slakta kättare och otrogna och erövra hedniska länder".9  

 

Deats fortsätter att beskriva hur de fredsökande kristna nu hamnar i periferin och istället 

förblir i minoritet, oftast funna i munkordnar och går att finna inom mystiken. Reformatorerna 

försökte sedan på 1500-talet att rena kyrkan och återskapa den kristna spiritualiteten som de 

kristna tillämpade de första 300 åren efter Kristus. Trots detta fortsatte både Martin Luther 

och Jean Calvin i varierande grad med alliansen mellan kyrka och stat. Dessutom behöll de 

teorin om rättfärdigt krig,10 och gav teorin dessutom en stark ställning i deras respektive läror. 

Kristen krigföring fortsatte alltså med ytterligare kraft, dessutom med kyrkosplittringen som 

senare även innebar uppkomsten av nationalism.11 Något av en återkomst för ickevåldet var 

de mindre rörelser som uppstod under och efter reformationen. De s.k. historiska 

fredskyrkorna som kontinuerligt genom historien förespråkat pacifism är de förgreningar som 

brukar ingå under termen historical peace churches likt t. ex amishfolket, mennoniterna och 

kväkarna som i sin tur har sitt ursprung i radikal pietism och radikal puritanism. Den tidigaste 

källan de alla dock har gemensamt är ursprungligen den anabaptistiska traditionen. 

Anabaptismens uppkomst härrör från oroligheterna under reformationen där mer radikala 

röster började förespråka troendedop (i deras ögon var barndopet ogiltigt). Anhängarna blev 

senare förföljda av både katoliker och protestanter vilket fick påföljden att många utvandrade  

till USA under 1600-talet. Grundläggande tankar var dels avvisandet av barndopet men också 

en stark misstro mot varje form av statskyrkodöme, och man strävade närmast efter en 

kommunistisk egendomsgemenskap. Man hävdade, och hävdar än, också ickevålds-principen 

utifrån en helt literal tolkning av Bergspredikan. Utifrån Bergspredikan kräver man även en 

moralisk-religiös legalism samt ett sedligt och helgat liv.12 När dessa kristna emigranter kom 

till USA var de naturligtvis i minoritet och väckte både förvåning och förundran.  

                                                 
9 Deats 2003 s. 5. 
10 Jus ad bellum, eller den s.k. Just war theory i Katolska kyrkans katekes innehåller fortfarande olika premisser 
för ett legitimt militärt våld . Dessa ingår i vad den kallar "läran om det rättfärdiga kriget", § 2309. Denna 
doktrin har sitt ursprung hos Augustinus och behandlas under punkt 6.3. 
11 Deats 2003 s. 6. 
12 Martling 2007 s. 210. 
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Deras tro och tolkning menar Deats gjorde att de blev tvingade att söka sig bortom kontexten, 

bortom stamtänkandet och fick konkreta konsekvenser i deras liv och för deras omgivning.  

Det finns dokumenterat att den koloni kväkarna grundade i Pennsylvania behandlade 

indianerna rättvist och med respekt och de båda grupperna ansåg att de delade ett släktskap 

och byggde upp ett förtroende för varandra. Allt detta samtidigt som andra kolonisatörer gick 

i krig mot dessa "vildar".13 Men även dessa förgreningar av kristenheten har blivit beskyllda 

för att vara heretiker, och blivit anklagade för att ha grundat och skapat pacifism.14 Andra 

grupper, som dock intar en helt neutral och passiv hållning, är t. ex antitrinitiska samfund som 

Jehovas Vittnen som sedan dess bildande under 1870-talet varit vapenvägrare och vars 

medlemmar inte får göra militärtjänst. Trots teologiska diskussioner är frågor om ickevåld 

inte så kontroversiellt längre inom kristenheten. Nästan alla stora samfund har förgreningar 

och rörelser som praktiserar ickevåld som är mer eller mindre pacifistiska till sin läggning. 

Även om Katolska kyrkan fortfarande officiellt innehar doktrinen om rättfärdigt krig i sin lära 

finner vi även där starka ickevåldsrörelser som Pax Christi, vilket är en icke-kommersiell 

fredsrörelse.15 Men även Catholic Worker rörelsen som både arbetar för att hjälpa nödställda 

till ett bättre liv, men även arbetar för att konkret förändra samhällsstrukturer. Många Catholic 

workers har också en egen erfarenhet av fängelseliv som en följd av icke-våldsaktioner mot 

militarism och sociala orättvisor.16 Men även Ortodoxa, Evangelikala, Lutherska och 

Reformerta kyrkor har liknande rörelser idag.17 Den sydafrikanske Anglikanska Biskopen 

Desmond Tutu har gjort sig känd som ickevålds-förespråkare. Även Ärkebiskop Rowan 

Williams tog starkt avstånd från invasionen av Irak 2003, med ett brett stöd av den engelska 

Anglikanska kyrkan. Sett till svenska förhållanden finner vi den kristna fredsrörelsen.18 

 

                                               3.0 Etymologi och begreppet fred.  
 
3.1 Ordet pacifism 

       Engelskans pacifism 19 härstammar ytterst av latinet och är en sammansättning mellan 

orden pax, "fred / frid", samt ordet facesso, vanligtvis översatt "göra", men har fler betydelser 

likt "utföra", "uträtta", eller "fullborda".20  

                                                 
13 Deats 2003 s. 7. 
14 Brown 2003 s. 67. 
15 http://www.paxchristi.net/international/eng/index.php (22 dec 2011). 
16 Spalde & Strindlund 2004 s 11. 
17 Deats 2003 s. 8-9. 
18 http://www.krf.se/ (22 dec 2011) 
19 Termen pacifisme myntades av den franske fredsaktivisten Emile Arnaud (1864-1921) vilket senare antogs 
och började användas av andra fredsaktivister från början av 1900-talet. http://www.jstor.org/pss/286462 
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På svenska blir en rent lexikal översättning vanligast "göra fred"  och uttrycker en aktiv 

handling. Ordet pacifism och de föreställningar begreppet rymmer är dock en modern term 

och var i 1904 års kompletta Oxford-lexikon ännu inte upptaget,21 och går heller inte bara rakt 

av att applicera på judendom, kristendom eller antikens föreställningar om ickevåld utan att 

riskera bli en anakronism. Termen "pacifism" myntades inte förrän i början av 1900-talet och 

då som ett synonym till "anti-krig" och har sina rötter i de tankar om ickevåld som bl. a kom 

och företräddes av Mahatma Ghandi under senare delen av 1800-talet och första halvan av 

1900-talet. Många forskare och exegeter värjer sig därför för att använda termen, medans 

andra menar att det är fullt legitimt. Walter Wink förespråkar dock för att det är dags att 

pensionera termen helt i dessa sammanhang. Främst för vad han menar dess hopplösa 

sammanblandning med passivitet, vilket har otillräcklig grund i skriften.22  Men när begreppet 

pacifism ändå används  krävs alltså en försiktighet, likaså en medvetenhet även kring vad 

ordet fred har för innebörd i biblisk betydelse och mening, samt hade för betydelse i antikens 

tänkande. Sett till ordet fred, på  hebreiska  שלום (shalom), och grekiska εἰρήνη (eirēnē), är 

detta ett huvudbegrepp både i G.T. och i N.T. och betecknar ofta det tillstånd som utgör 

motsatsen till krig.23 Men gemensamt är också att vare sig shalom eller eirēnē inte enbart är 

fred enligt denna definition av ordet, eller implicit skulle inlemma ett förbud mot våld. 

 

3.2 Shalom i G.T. och judendomen 

       G.T:s shalom har en mycket rik innebörd, men kan även användas i ren sekulär mening 

likt hälsnings- och avskedsfraser som t. ex "allt väl med dig", men är här ofta satt i relation till 

Gud när det råder frid  mellan Gud och hans förbundsfolk.  Shalom uttrycker även ett 

harmoniskt tillstånd av lugn, fullhet och hälsa.24 Även om ordet är en kontrast till krig 

fungerar det alltså inte bara som en motsatts eller en antites till krig. Shalom är ett positivt 

begrepp med en egen betydelse.25 Shalom är i G.T också en sammanfattning av den 

eskatologiska frälsningstidens tillstånd, lösenordet för paradistillståndets återvändande.26 

Joseph P. Healey understryker att shalom innebär en restaurering av den ursprungliga 

gudomliga planen med skapelsen. Shalom är en budbärare om fullbordandet av det 

kommande livet.  

                                                                                                                                                         
20 Nordstedts latinsk-svensk ordbok 2001. 
21 Early & Grimsrud 2010 s. 6. 
22 Wink 1996 s. 118. 
23 Bibellexikon 1967 s. 1458. 
24 The Concise Dictionary of Classical Hebrew 2009 s. 462. 
25 Healey 1992 s. 206. 
26 Bibellexikon 1967 s. 1459. 
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Och i öronen på en trött och sargad planet ger det den goda nyheten att striderna skall upphöra 

och att de skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken 

skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig (Jes 2:4).27 Naomi Goodman 

menar vidare att begreppet och tron på shalom kommer ur det renaste och högsta inom judisk 

moral och att den judiska traditionen är mycket tydlig med att våld bara är rättfärdigt när det 

kommer till självförsvar och är den absolut sista utvägen.28 När det kommer till frågor om 

fred och ickevåld lyfter Goodman, själv engagerad i den judiska fredsrörelsen,  likt flera 

forskare profeter som Jesaja, Mika och Habakkuk som förespråkare för fred, men även de 

texter i Torah som lyfter frågan likt t. ex 1 Krön 22:7-9 där det framgår att David inte fick 

tillåtelse att bygga templet p.g.a. att han var en krigare, därför blev detta istället givet Salomo 

som var en man av fred. Den judiska acceptansen av krig menar Goodman härstammar från 

nationalismen vilket har sitt ursprung i kungadömets era.29  

 

Prof. i judisk lag Michael J. Broyde problematiserar dock frågan och visar att judendom och 

synen på pacifism är en komplicerad historia då Torah vare sig förbjuder eller påbjuder 

pacifism. Broyde förklarar att även den judiska traditionen som växte fram med rabbinismen 

vare sig favoriserar eller sätter pacifism framför andra etiska doktriner.30 Judendomen 

motsäger sig dock total pacifism, likaså finns det ingen teologisk pacifism i den judiska 

traditionen. Däremot sätter man ett moraliskt värde på, och förespråkar en  pragmatisk 

pacifism.31 På ett individuellt plan kan även en individs samvetsvägran att bruka våld 

rättfärdigas om det t. ex fungerar som ett svar mot ett orättfärdigt krig. Broyde ger exempel 

när judisk lag befaller att försöka hindra våld och rädda livet på någon som håller på att 

mördas, även om det kräver våld och blir på bekostnad av mördarens liv. Talmud befaller 

också att inte ge någon nåd till den som mördat och påbjuder om det är nödvändigt ta dennes 

liv. Detta även om mördaren inte kan straffas i domstol på grund av att denne t. ex är 

minderårig.32 Schulchan Aruch, den mest auktorativa sammanställningen av juridiska regler 

inom judendomen, påbjuder även den användning av våld för att ingripa och skilja stridande 

parter. Även i fall där våld är den enda utvägen - är det t.o.m. tvingande.33  

 

                                                 
27 Healey 1992 s. 207. 
28 Goodman 1996 s. 67. 
29 Goodman 1996 s. 68. 
30 Broyde 1996 s. 17. 
31 Broyde 1996 s. 19. 
32 B.T. Sanhedrin 72a. 
33 Shulchan Aruch, Chosen Mishpat 421:11. 
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3.3 eirēnē i N.T.  

 

I N.T. ses Jesus som uppfyllelsen av G.T:s framtidshopp. Vid hans födelse sjöng änglarna: 

"Frid på jorden" (Luk 2:14). När Jesus senare inför sitt lidande och sin död tågade in i 

Jerusalem i överensstämmelse med profetian, Sak 9:9-10, sjöng också lärjungaskaran "Fred i 

himmelen och ära i höjden" (Luk 19:38). Men N.T. räknar däremot inte med någon varaktig 

politisk fred i världen, däremot med krig in i ändens tid, (Matt 24:6, Upp 12:17, 13:7, 16:14,  

19:19). Först sedan en ny himmel och en ny jord skapats, skall evig fred uppstå (Upp 21:1-4). 

Uppfyllelsen om fred utan ände ska alltså inte gå i uppfyllelse förrän på den nya jorden där 

rättfärdigheten bor (2 Pet 3:13).34 När det kommer till det grekiska eirēnē figurerar det i 

nästan varje skrift i N.T. Oftast förekommer ordet när det råder goda relationer mellan Gud 

och människor.35 Eirēnē beskriver också en social och kollektiv verklighet, ett tillstånd av 

försoning och helhet bland en grupp människor. I epistlarna fungerar ordet även där ibland 

som en hälsningsfras likt shalom, men här får ordet också betydelsen den speciella religiösa 

frid som genom Kristus tillfaller människan.36  

 

3.4 pax i antikens grekisk-romerska litteratur och i romarriket 

       För de tidiga hebreerna kunde även Yahwe betecknas som fred, likt t. ex berättelsen om 

Gideon som byggde ett altare åt Yahwe och kallade detta "Yahwe-fred" (Dom 6:24, "Herren 

är fred", min ant.). Till skillnad mot innebörden i det judiska begreppet fred, vilket också i 

flera avseenden stöds av den kristna förståelsen, fanns hos grekerna under antiken också 

föreställningen om fred  som något som existerade inom den inre mänskliga naturen av sig 

självt, och inte nödvändigtvis kom utifrån. Hebreerna använder termen främst för att beskriva 

mellanmänskliga och sociala relationer, och är här närbesläktat med rättvisa,37 något som vi 

också sett spår av i andra Petrusbrevet 3:13. Tanken på pacifism under antiken var till en stor 

del också bara ett ideal som enbart fanns hos ett fåtal intellektuella.38 De filosofiska 

tankeströmningar, likt stoicismen39 och i de grekiska föreställningar som fanns kring fred, var 

genomförandet av detta däremot snarare riktad mot det individuella och handlar mer om en 

personlig strävan, än något som skulle genomföras av hela folk eller kungadömen.  

                                                 
34 Bibellexikon 1967 s. 1459-1460. 
35 Klassen 1992 s. 207. 
36 Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet och de apostoliska fäderna 2010 s. 61. 
37 Klassen 1992 s. 207. 
38 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/437798/pacifism (26 okt 2011).  
39 Pacifistiska strömningar inom stoicismen anses även ha påverkat Origenes jämsides med Jesus betoning på 
ickevåld. Ekenberg 1994 s.80 
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Två kontrasterande ideal som också är centrala i den klassiska litteraturen och existerade sida 

vid sida var dels den homeriska med dess heroiska ideal. Ett ideal som förutsätter att kriget är 

den arena där de verkligt mänskliga dygderna får möjligheten att visas. Den andra motsatsen 

är det icke-heroiska, vilket menar att människan når sin fulla potential genom arbete och 

gärningar vilket i sin tur genererar fred och rättvisa.40 I Rom under de första århundradena 

fanns det också en rent juridisk innebörd av Pax definierad som ett förbund mellan stater som 

skapat en rättvis situation och vilade på ömsesidigt erkännande. Dock var detta ingen 

universell princip utan bara ansågs vara en fred som kunde uppnås i den civiliserade världen 

och exkluderade de som ansågs stå utanför denna.41 Pax eller fred i just detta sammanhang 

rymmer alltså inte den andliga dimension vi tidigare sett exempel på.42 

 

Sammanfattningsvis under denna del har vi i grova och generella drag berört den historiska 

utvecklingen kring pacifism fram till våra dagar så som den oftast är framställd. Vi har även 

sett de bakomliggande grundprinciper och motiv som brukar ingå begreppet. Men också 

kunnat se att det inte implicit i termen fred i dess bibliska innebörd eller tradition ligger någon 

direkt konflikt mot utövandet av våld, eller indirekt ingår ett förbud mot våld. Under de 

följande exegetiska delarna fortsätter vi nu att koncentrera oss på de enskilda bibeltexter som 

är upphov till olika ställningstaganden i frågan. 

 

                                                                      DEL 2 
                                                  4.0 Jesus i Matteusevangeliet 
 

4.1 "Saliga de som håller fred...". Matt 5:3-9. 

 

3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 4 Μακάριοι οἱ 

πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 5 Μακάριοι οἱ πρᾳεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονοµήσουσιν τὴν γῆν. 6 

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 7 Μακάριοι οἱ 

ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 8 Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. 9 

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.  

- Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. 

 

                                                 
40 Klassen 1992 s. 207. 
41 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/437798/pacifism (26 okt 2011). 
42 Pax Romana, den romerska freden var också ett uttryck för när det rådde fred i riket. Lindholm 2004 s. 344. 
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3 "Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 4 Saliga de som sörjer, de skall bli 

tröstade. 5 Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. 6 Saliga de som hungrar och törstar efter 

rättfärdigheten, de skall bli mättade. 7 Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. 8 Saliga 

de renhjärtade, de skall se Gud.   9 Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. 

- Bibel 2000. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.4 Blessed are those who mourn, 

for they will be comforted. 5 Blessed are the meek, for they will inherit the earth. 6 Blessed are those 

who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. 7 Blessed are the merciful, for they will 

be shown mercy. 8 Blessed are the pure in heart, for they will see God. 9 Blessed are the peacemakers, 

for they will be called sons of God. 

- NIV. 

 

När det gäller Matteusevangeliets struktur innehåller den 5 större tal där Bergspredikan är det 

inledande talet (5:1-7:29). Matt 5:9 "Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner", 

ingår i Bergspredikans inledande del, de s.k. salighetsprisningarna (5:3-12) som består av nio 

stycken utsagor om att en viss grupp är särskilt lyckliga. Det är i inledningen också en 

bestämd grupp som Jesus vänder sig till. Dels de socialt utsatta och förtryckta vilket var en 

realitet. Men uttrycket "fattiga i anden" syftar också till de som tog allvarligt på Guds lag.43 

Generellt hos Matteus är också att de som håller fred - också är förknippade och nära relaterat 

till de som älskar sin nästa.44  

 

Gällande Matt 5:9 är det värt att nämna att meningen "Håller fred / peacemakers" εἰρηνοποιοὶ, 

gr. form εἰρηνοποιός, innehåller verbstammen poie och har en aktiv innebörd och alltså skulle 

kunna översättas de som "gör fred", och alltså har samma innebörd som den latinska varianten 

av ordet pacifism (3.1). Som vi tidigare har sett har ordet eirēnē (likt hebr. shalom) flera 

innebörder, och "fred" skulle också kunna översättas "frid". Svenskan är f.ö. ett av de få språk 

som skiljer mellan fred och frid. Men då Matteus i första hand inte talar om någon abstrakt 

andlig fred utan om en konkret fred i detta ords bokstavliga betydelse är detta den lämpligaste 

översättningen.45 Tord Fornberg betonar den dubbla innebörden av fred; såväl jordisk fred, 

som den frid Gud ger hör hit.  

                                                 
43 Giertz 1984 s. 36. 
44 Viviano 1990 s. 640. 
45 Fornberg 1989 s. 79. 
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Hans Dieter Betz understryker att Matt 5:9 alltid varit historiskt kontroversiell på grund av 

dess politiska följder då denna mening så tydligt förutsätter och bekräftar fred som en dygd. 46 

Men, eftersom heller inga andra förklaringar anses nödvändiga tar texten också för givet att 

mottagarna vet vad detta betyder. Detta innebär ett glapp, eller vissa förståelsekomplikationer 

då termens svåråtkomliga bakgrund ställer frågor just om ordets betydelse. Finner vi dess 

rötter i judisk teologi i G.T. eller i det grekisk-romerska tänkandet och de skillnader som görs 

där? (se även punkt 3.3). Forskare har menat att εἰρηνοποιοὶ är mer typiskt för hellenistisk 

grekiska, samt pekar på att tidig kristen litteratur bara använder denna sammansättning en 

enda gång, och det just här. Andra verbsammansättningar skulle dessutom korrespondera 

bättre med den hebreiska motsvarigheten.47  

 

Dale W. Brown pekar på det som är gemensamt för, och de relationella aspekter både shalom 

och eirēnē har mellan Gud och människor och betonar egenskaperna harmoni, sam-

stämmighet och ordning. Brown menar dock i sin tur att det är problematiskt att engelskan 

vanligtvis bara innefattar en betydelse av ordet peace, och hänvisar vidare till den variation 

Paulus använder sig av när han uttalar sig kring fred, som när han uppmuntrar de kristna att: 

"håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er" (Rom 12:18). 

Likaså hur Paulus införlivar shalom i andens frukter: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 

godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-23), vilket har del i Guds rike. 

Med namngivandet att kalla de som håller fred "Guds barn" efterfrågar också Jesus samma 

egenskaper av sina lärjungar som när han sade till dem att vara som barn som villkor för att 

komma in i Guds rike (Matt 18:3-5). Brown gör här ingen skillnad på barn eller söner, men 

understryker att många håller med om att pacifister är just naiva som barn,48 och att detta 

ofrånkomligt leder till liv. Andra, likt Fornberg, menar dock att det är viktigt att göra en 

distinktion mellan dessa. När det kommer till termen "Guds söner", υἱοὶ θεοῦ, betecknar detta 

uttryck Guds frälsta folk i himmelriket i den kommande tidsåldern, detta till skillnad från 

uttrycket Guds barn, som står för de kristnas gemenskap här i världen.49 Att det finns en 

skillnad mellan dessa uttryck menar även jag det går att urskönja hos Matt och håller med 

Betz påpekande att Jesus benämner sig själv likt alla rättrogna judar sig som Guds son / Guds 

söner,50 och inte per automatik går att behandla orden barn / söner som identiska. 

                                                 
46 Betz 1995 s. 137. 
47 Betz 1995 s. 137-138. 
48 Brown 2003 s. 138-139. 
49 Fornberg 1989 s. 70 
50 Betz 1995 s. 548. 
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Ska vidare termen "peacemakers / de som håller fred" antas vara rent religiös, eller anses vara 

politisk eller ha en social innebörd? Betz ställer frågan om Matt 5:9 rentutav återspeglar ett 

politisk ställningstagande genom motstånd mot rådande ordning? Frågan är inte svart eller vit 

och kan inte svaras på så enkelt enligt Betz. Ett av skälen menar jag också är att distinktionen 

mellan det religiösa och det politiska inte går att ta för givet var ett självklart tankegods under 

antiken. Det är i alla fall uppenbart att Bergspredikan i stort behandlar termen på flera olika 

nivåer. Betz gör en viktig iakttagelse när han belyser att antiteserna (5:21-48), samt frågorna 

om förlåtelse (6:12, 14-15) och icke-dömandet (7:1-5) alla faller under ramen fred, dock utan 

att använda termen. Här ingår de dock i en kontext som behandlar familj, släktband och 

vänskap och involverar relationer mellan individer och återupprättandet av trasiga sådana, och 

behandlar inte relationer mellan politiska organ eller olika samhällsklasser.51 Utifrån just 

denna synvinkel menar Betz att politiskt engagemang ligger utanför Bergspredikans intresse. 

       

Hos Matteus likt judiska texter som t. ex Psaltaren eller 1 Henok, gör saligprisningarna också 

en stark koppling mellan laglydnad och salighet, samt ofta innehåller förbannelser över de 

orättfärdiga. I detta judisk-kristna sammanhang hos Matteus förväntas alltså den kristne att 

leva upp till beskrivningen av ett fullkomligt kristet liv.52 Man kan alltså här inte bortse ifrån 

att "de som håller fred" är en direkt konsekvens av rättfärdigt leverne, vilket därmed 

naturligtvis indirekt kan få politiska konsekvenser. När det kommer till fred i stort har 

Bergspredikan däremot inget intresse i att få lärjungarna att agera som en politisk grupp eller 

fungera som förmedlare mellan politiskt stridande parter. Därför kan inte Bergspredikan 

användas som en allmän vägledning för ett korrekt politiskt beteende. Jesus undervisar helt 

enkelt lärjungarna så att de utvecklar moraliskt riktiga attityder  i enlighet med Jesu lära, och i 

denna process behandlas inte konkreta politiska situationer. 53  

       När det kommer till frågor om våld är som vi tidigare sett begreppet shalom en högt 

värderad dygd i G.T. ändå kan vi se att både där, och i de judiska upproren mot romarna, att 

detta inte utesluter krig och våld. Andra forskare har velat se ett pacifistiskt budskap i den 

med Jesus samtida Qumranrörelsen,54 men även i dessa texter kan vi i skrifter som i t. ex 

Krigsrullen se hur Gud ska sända ner änglar till människornas hjälp i deras krig mot mörkrets 

söner.55  

                                                 
51 Betz 1995 s. 138. 
52 Fornberg 1989 s. 74. 
53 Betz 1995 s. 139. 
54 Eisenman & Wise 1992 s. 19. 
55 Vermes 2004: The War Scroll, bl a i 1QM, 1Q33, The Complete Dead Sea Scrolls s. 166. 
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Typisk för apokalyptisk litteratur är just de två motsatskrafterna vilket då i några fall också 

har paralleller till salighetsprisningarna i Matt. Nedan exempel på saligprisningar ur 2 Henok 

52:11-12 

                                 Happy - who cultivates the love of peace 

               Cursed - who disturbs those who are peaceful by means of love.56 

 

Men på vilken nivå framställer Matteusevangeliet Jesus som peacemaker? Sett till 

Bergspredikan fäller Jesus inledningsvis flera direkt fientliga kommentarer gentemot 

hedningarna (5:47. 6:7, 32. 7.21-23). En synoptisk jämförelse visar också att de som håller 

fred i Matt 5:9 i Lukas kortare motsvarande variant (6:20b-23) helt saknas där. Betz 

understryker vidare att den tidiga kristendomen heller inte var enig i frågor om krig och fred. 

Förekomsten av krig och krigslika situationer och förhållanden var däremot ett stort problem 

för de tidigt kristna. Dels av rent överlevnadsmässiga skäl, men även då av etiska och 

teologiska. Jesus kan här framstå som ambivalent. Om hans förkunnelse verkligen 

förespråkade eller befallde fred, eller vad vi idag menar med pacifism, måste han också ha 

varit en stark motståndare till romarnas styre och deras palestinska allierade.57 Eftersom han 

inte tydligt klargör frågan har tolkningen av hans uttalanden fått en mångfald olika tolkningar. 

Att Matteus framställer Jesus som förespråkare för ickevåld är klart, dock inte på vilka nivåer 

och områden. Betz föreslår att Paulus ständiga uppmaning att upprätthålla fred kan vara 

riktade till de attityder som återspeglas i den förmodade Q-källan hos både Luk 12:51-53 och 

Matt 10:34-3558 "Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med 

fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot 

hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor". Ett uttryck för att Paulus inte ville att 

gemenskapens inställning skulle vara fientligt inställd till vare sig Romarna eller hedningarna. 

 

4.2 "Du skall icke dräpa...". Matt 5:21-24. 

 

21 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 22 Ἐγὼ 

δὲ λέγω ὑµῖν, ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόµενος τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ εἰκῆ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ 

ἀδελφῷ αὑτοῦ ῥακὰ, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ µωρὲ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ 

πυρός... 

                                                 
56 The Old Testament Pseudepigrapha - Charlesworth 1983. 
57 Betz 1995 s. 140. 
58 Betz 1995 s. 140. 
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 ...23 Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ µνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι 

κατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔµπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλάγηθι τῷ 

ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.  

- Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall icke dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. 

22 Men jag säger er: den som blir vred på sin  broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin 

broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.23 

Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, 

24 så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka 

och bär fram din gåva.  

- Bibel 2000. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21 "You have heard that it was said to the people long ago, 'Do not murder, and anyone who murders 

will be subject to judgment.' 22 But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject 

to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca, ' is answerable to the Sanhedrin. But 

anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell. 23 "Therefore, if you are offering 

your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, 24 leave your 

gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother; then come and offer your 

gift. 

- NIV. 

 

Föregående punkt (4.1) väcker bl.a. frågor om kontextualitet kontra universalism. I vilken 

mån är frågor om fred, våld och möjligt ickevåld ett allmängiltigt budskap hos Jesus i 

Matteus? Är det något som främst är riktat till den egna gemenskapen? Ett spår vi varit inne 

på är att de som skapar fred, så som det kommit till uttryck i Matt 5:9 och delar av 

Bergspredikan, är att den främst nämnts i en kontext som behandlar familj, släktband och 

vänskap och involverar individuella relationer. Under denna punkt diskuteras detta, såväl 

frågor om rätten att ta en människas liv. Våra verser ingår i Matteus antiteser (5:21-48).  

 

"Du skall icke dräpa", Jesus citerar här ett av de tio buden i Guds lag, den s.k. dekalogen (2 

Mos 20:13, 5 Mos 5:17). Judarna tillämpade den på den yttre gärningen och i Mose lag fanns 

bestämmelser om hur en mördare skulle dömas.59 Följande; "den som dräper undgår inte sin 

dom" ur dekalogen har här också försetts med en utläggning vilket utgår och är hämtad från 1 

                                                 
59 Giertz 1984 s. 39. 
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Mos 9:6 "Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har 

gjort människan till sin avbild", samt 3 Mos 24:17 där dödstraff stadgas för mord.  

       Gällande Matt 5:21 och ordet dräpa / mörda, gr. form φονεύω, understryker J. Vernon 

McGee att vara varse om att det här handlar om mord och inte om att döda rent allmänt, vilket 

är en avsevärd och viktig  skillnad. Sammanblandningen av dessa två betydelser har medfört, 

enligt McGee, en rad missuppfattningar ofta utifrån de som vill förespråka pacifism och läser 

in dessa tankegångar i denna text.60 Jesus inför dock inte här något som kan tolkas vara ett 

allmänt förbud mot att döda, och kan inte användas som ett argument mot ett eventuellt 

försvar eller under svåra omständigheter krig. Versernas huvudpoäng är istället något annat.61 

        

Att Jesus hänvisning till, samt generella frågor om G.T. och problematiserandet av förbudet 

mot att mörda även skulle gälla tanken på att döda rent allmänt är alltså inte ny. Inte heller 

huruvida detta enbart kan vara avsett att gälla det egna av Gud utvalda judiska förbundet (3 

Mos 19:18, eller senare de kristna), men vara legitimt att utföra på andra grupper och därmed 

inte kunna anses tolkas vara en universell princip. Trots detta är det svårt att argumentera mot 

att båda tillvägagångssätt faktiskt förekommer i G.T, och då inte bara mot icke-judiska 

grupper (likt t. ex när Israeliterna börjar inta Kanaan och på Guds befallning dödar allt som 

kommer i deras väg: Män, kvinnor, barn och boskap - Jos 6:20-21). Ett sidospår men som 

ändå kan vara intressant i sammanhanget är berättelsen om guldkalven som tydliggör just 

detta. I 2 Mos 32 under tiden Mose tar emot de tio budorden på Sinai berg, bad folket Aron att 

göra en bild av deras Gud som de kunde tillbe, d.v.s. avguderi, varav Aron av folkens 

smycken göt en guldkalv de offrade till. Mose som blir bestört när han kommer tillbaks 

beordrar då leviterna att "spänna på sig sina svärd, gå igenom lägret, fram och tillbaka, från 

den ena porten till den andra, och döda var och en sin bror, sin vän, eller släkting". Något de 

utför och omkring 3000 familjemedlemmar föll. Värt att nämna här är också hur de engelska 

översättningarna antingen väljer att översätta hebreiskans הרג harag, med "kill", eller "slay". 

Frågan om det har dödats eller om mord har begåtts är ur principiellt avseende viktigt, och 

utgör således en stor skillnad. Den svenska folkbibeln översätter texten i fråga med "döda", 

Bibel 2000 översätter med den mera neutrala lösningen "hugga ner". 

 
                                                 
60 McGee. Matthew 5: Intro: Sermon on the Mount. 
http://www.blueletterbible.org/audio_video/comm_topic.cfm?AuthorID=24&commInfo=35&GroupID=40 (28 
nov 2011). 
61 McGee. Matthew 5: 18-28.  
http://www.blueletterbible.org/audio_video/comm_topic.cfm?AuthorID=24&commInfo=35&GroupID=40 (28 
nov 2011) 
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Tillbaks till N.T. och en relevant fråga i sammanhanget. Vad avses med bröder i Matt 5:22? 

Är det alltid menat att vara en bokstavlig sådan så som det delvis resonerats under punkt 4.1? 

Ordet ἀδελφῷ, gr. form ἀδελφός, används ofta för att beskriva just en köttslig broder. Men 

uttrycket används också trosförvanter i mellan. Likaså kallade de kristna också varandra 

inbördes för bröder som i t. ex i Rom 8:29, 16:23. I LXX översätts broder ofta till 

medmänniska.62 Sett till Matteus uttrycker "broder" ibland en i tankesätt nära förbunden likt t. 

ex Matt 12:50 "Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster 

och min mor". Även Matt 5:22 tolkas vanligtvis att gälla, och även sträcka sig till mer än att 

bara enbart gälla ett rent blodsband. I frågan om den stränga förmaningen i v22 att inte bli 

vred på sin broder finner vi även i andra texter liknande förmaningar, likt t. ex 1 Joh 3:1 "Den 

som hatar sin broder är en mördare". Innebörden och vad Jesus främst menar här är att budet 

skärps och förbinder dråp med hat. Bo Giertz menar att det som betonas är att synden lika 

mycket sitter i hjärtat och handlar om människans inre liv, och inte bara i den yttre gärningen. 

Redan att vredgas på sin broder är en synd, som också den kommer under domen.63 Även 

Benedict T. Viviano uttrycker liknande tankegångar med att Jesus förflyttar fokuset på själva 

mordhandlingen ner till det känslomässiga förspel som är det ursprung som sedan leder till 

gärningen, och därmed söker sig till rötterna av moralisk aktivitet.64 Där i det djupast 

mänskliga föds och startar nämligen det som sedan realiseras i det yttre.  

 

De efterföljande verserna från v23ff får nu däremot ljusa och positiva formuleringar av det 

som uttryckts negativt i v21.65 Här talas istället om behovet av försoning, d.v.s. inte bara min 

kärlek till brodern, utan också om min vilja att gottgöra min skuld mot gentemot denne. Dessa 

verser såväl som alla de sex antiteserna (5:21-48) visar också att de har formulerats innan de 

Jesustroende judarna stötts bort ur synagogan, vilket ägde rum tiden runt det judiska upproret 

66-73 och efterspelet fram till 80-talet v.t.66 När detta sades bestod alltså ännu tempeltjänsten 

och visar att brodern i detta sammanhang är någon som vi delar tron med, samt hur allvarligt 

det är att inte försonas med denne innan man bär fram sin offergåva. Det fanns förseelser som 

beivrades vid den lokala domstolen, och det fanns grövre förbrytelser som måste upp inför det 

Stora rådet i Jerusalem.  

 

                                                 
62 Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet och de apostoliska fäderna 2010 s. 4. 
63 Giertz 1984 s. 39. 
64 Viviano 1990 s. 642. 
65 Fornberg 1989 s. 93. 
66 Fornberg 1989 s. 93. 
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Vreden, som att kalla någon idiot eller åsna (raka), är så grovt att Jesus illustrerar en stark bild 

av att en sådan person t.o.m. är värd att kastas i helvetet67 och förtjänar att komma inför det 

stora rådet. Detta är dock inte en bokstavlig anvisning för en rent världsligt juridisk eller 

borgerlig lagstiftning att ta hand om, utan vill visa hur allvarligt detta är - och att det är inför 

Gud och hans domstol vi blir skyldiga.68 Även Tord Fornberg understryker att i kyrkans 

messianska församling är allt vad vrede heter helt uteslutet.69  

 

4.3 "Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den 

andra mot honom..." Matt 5:38-41. 

 

38 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, Ὀφθαλµὸν ἀντὶ ὀφθαλµοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ 

ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην 

40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι, καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱµάτιον 41 καὶ ὅστις σε 

ἀγγαρεύσει µίλιον ἓν, ὕπαγε µετ᾽ αὐτοῦ δύο.  

 - Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. 39 Men jag säger er: värj er inte mot 

det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. 40 Om någon 

vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. 41 Om någon vill tvinga dig 

att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.  

- Bibel 2000.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 You have heard that it was said, 'Eye for eye, and tooth for tooth. 39 But I tell you, Do not resist an 

evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. 40 And if someone 

wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. 41 If someone forces you to go 

one mile, go with him two miles.  

- NIV. 

 

                                                 
67 Helvetet (Grek. γέεννα). Gehenna används i judiska texter som term för helvetet. Jfr 2 Baruk 85:13, där 
helvetet omtalas som eld och glödande kol. Namnet kommer från Hinnoms dal söder om Jerusalem. I G.T. 
förrättades där barnoffer till Molok (2 krön 28:3, Jer 32:35), på Jesu tid brände man sopor i dalen. I N.T. kan det 
ibland tolkas fungera som ett symbolspråk.  Utöver tre av evangelierna finner vi ordet bara en gång (Jak 3:6) 
Matteus används uttrycket 7 gånger vilket är flest av evangelierna, Jfr Mark, 3 och Luk 1 (Joh använder det ej, 
och inte heller Paulus). Även en distinktion mellan hades (dödsriket) och Gehenna finns. I hades lider de 
ogudaktiga ett tillfälligt straff  i ett okroppsligt tillstånd (Luk 16:24), men i Gehenna lider de ett evigt straff  till 
kropp och själ efter uppståndelsen på den yttersta dagen (Mark 9:43, 45, 47). Bibellexikon 1967 s. 1924-1926. 
68 Giertz 1984 s. 39. 
69 Fornberg 1989 s. 93. 
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Walter Wink menar att många pacifister fortfarande grundar sin opposition mot våld och krig 

på ett rent missförstånd av Jesus förkunnelse i Matt 5:38-41.70 Många pacifister tolkar v39 där 

Jesus befaller sina efterföljare att inte värja sig mot ondskan som att Jesus här lär ut ett icke-

motstånd mot ondskan. Upphovet till detta är den grekiska meningen µὴ ἀντιστῆναι, gr. form. 

ἀνθίστηµι, vilket kan översättas på svenska: att inte stå emot, att inte göra motstånd, att inte 

motstå,71 men kan också ha en juridisk betydelse: att inte vittna mot. (Engelska översättningar 

är vanligtvis översatta  do not resist men skulle efter denna definition kunna översättas do not 

testify against). Wink menar att slutsatsen att inte göra motstånd blir märkligt passiv då Jesus 

med hela sitt väsen just gör motstånd mot ondska, inte heller evangeliet i stort säger att man 

inte ska göra motstånd mot ondska. En bidragande orsak till denna förvirring menar Wink kan 

vara att många översättare förbiser hur antistenai ofta används i LXX. Där används det som 

en teknisk term för krig (44 av 71 ggr), och refererar till och anger utövandet av strid när en 

arme marscherar fram och upp mot fienden. På samma sätt använder Josephus ordet (15 av 17 

ggr).72 Ett exempel som just speglar detta bildspråk är Efesierbrevet 6:13:  

 

"Therefore take up the whole armor of God, so that you may be able to withstand (antistenai) 

    on that evil day, and having done everything, to stand (stenai) firm". 

"Ta därför på er hela Guds vapenutrustning , så att ni kan stå emot på den onda dagen 

    och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt".  

 

Bilden man får här är alltså inte en till hälften medvetslös boxare som bara tar emot. Tvärtom, 

någon som står emot och vägrar att fly. Jesus säger inte att vi ska fly eller kapitulera inför 

ondskan, däremot att motstå och vägra att handla likadant som den som använder våld, och på 

det sättet låta våldet styra villkoren. Wink menar att den korrekta förståelsen och den 

ursprungliga betydelsen finns bevarad som vi finner den i Rom 12:17, 1 Thes 5:15, 1 Pet 3:9.  

Där de alla unisont säger "Löna inte ont med ont".73 Jesus ställer sig här också på tvären mot 

en fundamental ingrediens i judendomen genom att problematisera G.T.-citatet "öga för öga 

och tand för tand", d.v.s. ius talionis, lagen om lika vedergällning? 74 (2 Mos 21, 3 Mos 24:20, 

5 Mos 28). Det ska dock sägas att denna lag i G.T. tjänar syftet att begränsa den ohämmade 

vedergällningen, vilket hindrade att våldet spred sig.  
                                                 
70 Wink 1996 s. 102. 
71 Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet och de apostoliska fäderna 2010 s. 17. 
72 Wink 1996 s. 102. 
73 Wink 1996 s. 102-103. 
74 Denna lag var inte unik för judarna utan möter man redan hos amoriterkungen Hammarubi (ca 1790-1750 
f.v.t.), likaså senare i romersk lag. Viviano 1990 s. 643. 
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Detta var alltså ett redskap för att dämpa just våld och innebar ett viktigt historiskt framsteg 

och en moralisk utveckling.75 Men även här väcks frågor om liv och död. Tord Fornberg 

menar att det rådde stora diskussioner om tillämpning, likt den om att det endast kunde vara 

frågan om ett avsiktligt mord som vedergällningens lag borde kunna tillämpas bokstavligt på. 

Med denna bakgrundsbild blir det naturligtvis än mer dramatiskt när vi nu här ser att istället 

för att eftersträva vedergällning ska den kristne helt avstå från att med juridiska medel göra 

sin rätt gällande. Jesus vänder sig alltså inte bara mot jus talionis utan all vedergällning. Vi 

kan dock se liknande resonemang hos Paulus i bl. a 1 Kor 6:1-8 i frustrationen över att de 

kristna processar med varandra och går till hednisk domstol. Inte heller Matteus räknar med 

rättsliga processer, vare sig i synagogan eller kyrkan.76  

Ett ickevåld-motstånd framkommer också i v40. Wink understryker att om någon slagit dig på 

den högra kinden, innebär det att den som utdelat slaget använt sin vänsterhand. Ur judisk 

mening är vänsterhanden framförallt reserverad för orena uppgifter,77 men detta var också 

något allmängiltig under antiken. Det intressanta här blir då nästa drag då den kristne 

uppmanas vända andra kinden till, d.v.s. den vänstra. Detta ställer förövaren, eller den som 

utdelat slaget inför ett val att använda sin högra hand, och därmed tvingas uppgradera den 

som fått slaget, det hade nämligen blivit konsekvensen. Detta slag, eller örfil var inte utfört 

för att skada, utan förödmjuka. Det var heller inte utfört mot någon som var jämställd, utan 

underställd olika typer av överhet likt befälhavare. Slagets syfte var att tvinga någon tillbaka 

till dennes normala status och sociala position. Genom att vrida på kinden gör tjänaren det 

omöjligt för befälhavaren att använda vänsterhanden igen. Den vänstra kinden utgör ju nu 

egentligen ett perfekt mål för ytterligare ett slag, fast nu med högernäven. Men bara jämlikar 

har slagsmål och det sista befälhavaren vill göra är att upprätta denna underhuggare denna 

jämställdhet. Uttrycket blir i Matt 5:40 istället att denne individ visar att hon har en annan 

Herre, är jämställd, samt är ett barn av Gud.78  

Andra perspektiv på Matt 5:38-41 är dels de judiska forskare som understryker vilken kontrast 

den judiske Jesus intar mot sin rabbinska samtid - om det nu skulle vara ett fullständigt 

ickevåld som förespråkas här. Betz menar t.o.m. att några av dessa forskare nästintill 

förlöjligar de som förespråkar att detta var det historiska budskapet vilket de menar enbart kan 

vara gjort utifrån en sentimental modern tolkning som läser in pacifism i texten.  
                                                 
75 Viviano 1990 s. 643. 
76 Fornberg 1989 s. 100. 
77 Wink 1996 s. 104. 
78 Wink 1996 s. 104. 
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Ytterligare ett  judiskt perspektiv är reflexioner kring Matteusevangeliets våldsamma polemik 

mot den rättsliga princip om vedergällning, med ett extrempacifistiskt etiskt ickevåld som 

verktyg mot ondskan. Detta passar heller inte in i det tankegods som fanns rent tidsmässigt, 

och skulle varit något som även fått rabbinerna i Talmud att reagera och uppfatta som 

orealistiskt och enbart kunna realiseras av några få helgon på jorden,  Torah var däremot inte 

avsedd för änglar.79 Som motkommentar här kan man väl ändå se att det både i G.T., men 

även under Jesus egen samtid fanns judiska grupper som ställde höga krav likt t. ex de 

skriftlärda ur den shammaitiska skolans tolkningstradition, eller Qumranrörelsen strävan efter 

andlig perfektionism. Verserna måste dock om de ska tolkas ur judisk förståelse alltså inneha 

andra dimensioner än att bara förespråka pacifism. Detta ställer också rent praktiska frågor 

om dels inställning till felaktigt eller orättvist maktutövande. I vilken utsträckning ska man då 

lyda. Hur bör en kristen leva enligt Matteus? 

Gällande makten. Om den i sammanhanget som "tvingar" kan förmodas vara någon ur den 

militära ockupationsmakten, vilket här tvingar någon civil bära hans packning - ska vi till och 

med gå längre än vad som krävs. Ur Lutherska teologers synvinkel, likt Bo Giertz, hamnar 

detta tankegods under tvåregementsläran (se även 6.4). Det jordiska med dess egna villkor, 

samt det andliga med sina. Jesus statuerar med alla fyra verser att den världsliga ordning som 

råder, och måste få råda i denna världen, den gäller inte i Guds rike. Detta gudsrike är icke av 

denna världen. Där har man redan fått förlåtelse och ger nu förlåtelse. Syftet med dessa verser 

är alltså inte att detta skall göras till norm för det civila samhället. Där måste rätt vara rätt, och 

samhällets främsta uppgift är att hålla rätten vid makt (t.o.m. Paulus kunde åberopa sin lagliga 

rätt gentemot uppenbara övergrepp). Giertz förklarar verserna utifrån sin lutherskt präglade 

teologi att med Guds rike råder en annan ordning, där kräver man heller inte vedergällning. 

Rikets barn vet att de får vara med i Riket bara därför att Gud efterskänkt hela den skuld som 

han borde kräva ut av dem. Därför skall också de avstå från att kräva ut sin rätt av andra.80 

Den kristne ska alltså bortse från sina legitima krav då hon vet, hört och sett en annan 

verklighet än den som till synes utspelar sig runt henne.  

Som vi tidigare sett riktar Walter Wink en tydlig kritik till att tolka Jesus i Matteustexten 

passivt. Benedict T. Viviano betonar i sin tur precis som under punkt 4.2. hur fokus förflyttas 

från det yttre fysiska till det inre livet. Jesus undervisar om ickevåld mot det onda i den 

meningen att undvika våld och fysisk skada. Detta öppnar upp för ett rent psykiskt och 
                                                 
79 Betz 1995 s. 283-284. 
80 Giertz 1984 s. 41-42. 
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moraliskt motstånd.81 Hans Dieter Betz ställer frågan om Matt:s Jesus i Bergspredikan 

förespråkar "pacifism"? och svarar delvis ja då predikan kan anses rekommendera ickevåld 

som en dygd.82 Trots då en viss reservation inför termen och vidare att det heller inte är 

realistiskt att tro att det som påbjudes är en attityd av resignation eller att principfast 

överlämna sig i händerna på förbrytare. Utan det handlar om att inte hämnas, samt att 

distansera sig från tanken om vedergällning på de villkor som tidigare uttryckts.83 

4.4 "Älska era fiender och be för de som förföljer er...". Matt 5: 43-48. 

 

43 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν 

ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑµᾶς. 45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ 

πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ 

δικαίους καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑµᾶς τίνα µισθὸν ἔχετε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι 

τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑµῶν µόνον τί περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ καὶ οἱ 

ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 48 ἔσεσθε οὖν ὑµεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.  

- Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

43 Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. 44 Men jag säger er: 

älska era fiender och be för dem som förföljer er; 45 då blir ni er himmelske faders söner. Ty han 

låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdig och orättfärdiga. 46 Om ni 

älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 47 Och om ni 

hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna 

likadant? 48 Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. 

- Bibel 2000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43 You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' 44 But I tell you: Love 

your enemies and pray for those who persecute you, 45 that you may be sons of your Father in heaven. 

He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the 

unrighteous.46 If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax 

collectors doing that? 47 And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? 

Do not even pagans do that? 48 Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. 

- NIV  

 

                                                 
81 Viviano 1990 s. 643. 
82 Betz 1995 s. 281. 
83 Betz 1995 s. 284. 
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Benedict T. Viviano´s inledande ord under punkt 4.1, att de som håller fred också är 

förknippat och nära relaterat till de som älskar sin nästa,84 ställer frågan vem som då är min 

nästa? Är det någon som räknas som broder, som fastän om ordet används i dess vidaste 

betydelse ändå är någon som delar min religiositet, tradition och gemenskap? Detta leder åter 

till frågor om det som är kontextuellt betingat kontra universalism. Vi fortsätter att undersöka 

de aktuella fredsteman som Matteus ständigt vidareutvecklar, eller alternativt förklarar 

innebörden av i Jesus utläggningar över centrala G.T.-texter i judendomen. Ursprunget till 

budet att älska nästan85 i v5:43  finner vi bl. a i 3 Mos 19:18: "Du skall inte hämnas och inte 

hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren". 

Men där gäller budet främst Israeliska landsmän och att älska sin medbroder och medsyster i 

Guds förbundsfolk. 3 Mos kap 19 räknar även upp en mängd kategorier likt föräldrar (v3), 

fattiga (v10) anställda arbetare (v13), handikappade (v14), slavar (v20), de gamla (v32). Men, 

faktiskt där även då invandraren (33-34) som de förmanas behandla som en infödd och älska 

honom som sig själv, och låta sig påminnas om att de var ju själva invandrare i Egypten.  

 

Jesus tillägg här att det skulle vara sagt att "hata sin fiende" finner vi däremot inte i G.T.-

texten i fråga. Men som vi har sett under punkt 4.2 har vi även sett exempel på att Israelerna 

av Gud fått legitimitet att både hata och utrota fiender. Och tanken om rättfärdigt våld, eller 

heligt krig genomsyrar och får sin näring ur flera texter (5 Mos 7:2, 20:16-17).86 Trots detta 

förmanar G.T., kanske paradoxalt samtidigt ständigt vikten av att hjälpa sin motpart och söka 

fred, vilket även förkunnas av flera profeter. Torah kräver alltså av Israelerna att behandla 

även främlingen som sin nästa. Nu inkluderar dock Jesus in fienden in i detta. Detta helt i 

motsats till vad som tidigare inkluderats i termen "nästan". Att hata var enligt judisk tro inte 

per automatik omoraliskt, att hata fienden i visa sammanhang däremot kanske respektlöst.87 

 

I några av de poetiska böckerna likt t. ex ordspråksboken finner vi texter om att även behandla 

fienden med respekt "Är din fiende hungrig, ge honom bröd, är han törstig, ge honom vatten" 

(25:21). Detta är dock något helt annat än att helt och fullt älska sin fiende vilket ur judisk 

synvinkel anses som ren dårskap. Många exegeter betonar att Jesus här förmodligen vänder 

sig till sin samtid där dessa frågor och kontrasten mellan att hata och att älska verkat ha saknat 
                                                 
84 Viviano 1990 s. 640. 
85 πλησίον. Används ofta som beteckning för landsman och vän. Hos Matt 5:43 närstående, nästan (sin nästa), 
medmänniska. Engelskan översätter vanligtvis med neighbor. Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet och 
de apostoliska fäderna 2010 s. 180. 
86 Fornberg 1989 s. 100. 
87 Betz 1995 s. 307. 
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proportioner. Kring dessa frågor skilde sig också uppfattningarna markant åt mellan den 

hillelitiska och den shammaitiska skolan. Tord Fornberg menar att man hos den förstnämnda 

varnade för alla former av hat, medans en del skriftlärda fariseer ur den shammaitiska skolan 

tycks ha förespråkat hat gentemot hedningar och kättare.88 Tillägget "...du skall hata dina 

fiender" hos Matteus kan alltså tänkas vara ett svar på de negativa ordalag som rådde bland 

olika judiska grupperingar.89 Ytterligare en sådan tankegång finner vi även i den eseeiska 

Qumranrörelsens texter likt i Församlingsregeln: "...and that they may love all the sons of 

light, each according to his lot in God´s design, and hate all the sons of darkness, each 

according to his guilt in God´s vengeance". (1QS 1:9-11).90 Detta kan alltså återge en vanlig 

inställning bland judarna, men även ha varit något som präglade den samtida judiskortodoxa 

teologin. 

 

Det radikala kravet från Jesus i v44 att t.o.m. "älska fienden och de som förföljer er" knyter 

också åter an till de avslutande saligprisningarna i Matt 5: "10 Saliga de som förföljs för 

rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 saliga är ni när man skymfar och förföljer 

er och på allt sätt förtalar er för min skull. 12 Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På 

samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid". Vem var då fienden ur författarens ögon? 

Flera exegeter likt Hans Dieter Betz menar att fienden i sammanhanget måste vara samma 

människor som de som omtalas i verserna ur salighetsprisningarna.91 Dessa förföljare är just 

de judar som såg de kristna som heretiker. Judar som likt Paulus innan hans konvertering 

förföljde och t.o.m. dödade de kristna. Anledningen till att man ber för dem som förföljer är 

en grundläggande teologi i Bergspredikan då förbönen är ett utmärkande drag för de 

rättfärdiga, inte bara i Bergspredikan utan vi även finner hos Abraham, Moses och Job. Då de 

som förföljde Jesus och de kristna också mest sannolikt var just judiska släktingar, f.d. vänner 

och tillhörde samma grupp av människor, faller det sig då naturligt ur judisk synvinkel att just 

be och inlemma dessa människor i sina förböner.92 Från vv46-47 understryker Matt sedan att 

även de mest korrumperade människor gör skillnad mellan vänner och ovänner, här 

företrädandes av icke-judar (hedningar) och tullindrivare,93 och tanken att de skulle få någon 

                                                 
88 Fornberg 1989 s. 101. 
89 Viviano 1990 s. 644. 
90 Vermes 2004: The Community Rule,1QM. The Complete Dead Sea Scrolls. s. 99. 
91 Betz 1995 s. 312. 
92 Betz 1995 s. 313. 
93 τελώνης: Tullindrivare, alt. publikan var någon som av den romerska statens ärende skötte indrivning av 
tullintäkter samt andra statsinkomster. Dessa var också kända för sina utpressningar. De publikaner som omtalas 
i N.T. var med något undantag samtliga judar. Som tjänstemän åt den romerska ockupationsmakten var de 
föraktade av andra judar då de ofta utnyttjade sin ställning. Jesus chockade också sin samtids religiösa ledare... 
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form av lön för detta är främmande för Gud. Gällandes den sista versen och innebörden av 

fullkomlig, τέλειοι, gr. form τέλειος. Vers 48 har enligt ordbok betydelsen etiskt fullkomlig.94 

Men ordet har också mot semitisk bakgrund också en nyans av helhet och harmoni,95 vilket i 

sin tur åter för tankarna till shalom. Avslutningsorden att vara fullkomliga som "Fadern i 

himlen" ställer enlig Fornberg inte primärt kravet att en människa skall leva utan synd, utan 

handlar mer om fokus och att hela hennes hjärta skall vara odelat och vara helt och fullt 

tillägnat Herren. Om människan är odelad i sin kärlek till Gud och medmänniskan, också till 

fienden och förföljaren, lever hon upp till Guds lag, sådan Gud från början avsett den.96 

 

4.5 "Älska din nästa som dig själv...". Matt 22:36-40. 

36 ∆ιδάσκαλε, ποία ἐντολὴ µεγάλη ἐν τῷ νόµῳ; 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ 

τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου 38 αὕτη ἐστὶν ἡ µεγάλη καὶ πρώτη 

ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁµοία αὐτῇ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν 

ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόµος κρέµαται καὶ οἱ προφῆται. 

- Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din 

Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. 38Detta är det största och 

första budet. 39Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa 

båda bud vilar hela lagen och profeterna.” 

- Bibel 2000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36 "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" 37 Jesus replied: "'Love the Lord your 

God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 38 This is the first and greatest 

commandment. 39 And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' 40 All the Law and the 

Prophets hang on these two commandments."  

- NIV 

Denna punkt berör i stort sett den innan  och fungerar delvis som repris. Det s.k. dubbla 

kärleksbudet är idag inom kristen etik centralt. Hos Matteus ser Jesus lagen som en helhet. 

Här inleder han med att citera med vad han kallar det största budet i lagen 5 Mos 6:5 "Du 

                                                                                                                                                         
...genom att ha umgänge och bordsgemenskap med dessa människor. Dessutom hävdade han att publikaner och 
skökor var närmare Guds rike än dessa ledare (Matt 21:31f) Publikanen Matteus hörde också till de tolv som på 
Jesus kallelse blev hans lärjunge (Matt 9:9). Bibellexikon 1967 s. 4561-4562. 
94 Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet och de apostoliska fäderna 2010 s. 220. 
95 Fornberg 1989 s. 101. 
96 Fornberg 1989 s. 102. 
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skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft", och 

sedan åter igen 3 Mos 19:18, dock genom att nu citera den helt "att älska sin nästa så som sig 

själv". Detta bud är dock en mindre central text i G.T och utgör i judisk liturgi inte samma 

status som den senare får i N.T. (Matt 5:43, 19:19, Rom 13:8-10, Gal 5:14, Jak 2:8). När det 

kommer till det första budet ser vi att Matteus översätter kraft i "med all din kraft" till 

"förstånd". Viktigt är också att nämna att benämningen och uttrycket "Älska" i det första 

budet inte huvudsakligen uttrycker en känsla utan förbundstrohet och är en fråga om vilja och 

agerande.97 Dessa två bud från Moselag har dock aldrig kombinerats tidigare, i alla fall inte 

omtalats eller kan styrkas ha förekommit, men enligt Benedict T. Viviano visar på en 

moralisk utveckling. Till skillnad från Rabbinerna som sade att världen hänger på främst 

Torah och Tempelgudstjänsten säger Matt:s Jesus att hela lagen vilar på dessa två 

sammanslagna bud.98  

       Den vidare frågan vem som avses med medmänniskan har vi då sett tidigare och i 3 Mos 

19:18 att det i första hand är medisraeliten som avses "Du skall inte hysa agg mot någon av 

ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren", även om främlingen i 

någon mån blir inkluderad. Meningen att "älska sin nästa som sig själv" uttrycker naturligtvis 

inte någon form av narcissism utan en sund och rätt form av självrespekt. I sammanhanget 

kan det vara värt att nämna även Lukas som ger ett radikalt svar med liknelsen om den 

barmhärtige samariern. Kärleksbudet kan t.o.m. omfamna ett föraktat blandfolk. Matteus med 

sin mer avvaktande hållning till samarierna säger inte detta rent ut, men det måste anses vara 

underförstått med tanke på att evangeliet mynnar ut i en tydlig universalism.99 Och just i 

denna fråga finns också en spänning i Matteus som tar sig i uttryck i en förskjutning av 

missionsperspektivet. Från att först ha förbjudit mission till icke-judar ”Ta inte vägen till 

hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad” (10:5), avslutas evangeliet med att 

uppmana till just en sådan mission: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå 

därför ut och gör alla folk till lärjungar..." (28:18-20).  

 

4.6 "Alla som griper till svärd skall dödas med svärd...". Matt 26:52. 

52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀπόστρεψον τὴν µάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς πάντες γὰρ οἱ λαβόντες 

µάχαιραν ἐν µαχαίρῃ ἀπολοῦνται. 

- Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. 

                                                 
97 Viviano 1990 s. 666. 
98 Viviano 1990 s. 666. 
99 Fornberg (1b) 1989 s. 387. 
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52 Då sade Jesus till honom: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med 

svärd. 

- Bibel 2000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

52 "Put your sword back in its place," Jesus said to him, "for all who draw the sword will die by the 

sword. 

- NIV 

 

Våran vers ingår i perikopen där Jesus fängslas efter att ha blivit förrådd av Judas, därefter 

ställs han sedan inför det Stora rådet och översteprästen Kajfas. Utsagan i v52 är intressant 

just för att se Jesus reaktioner på våld. Vem är det som får döda? Enbart Gud, eller även vi 

människor? Flera parallella skeenden äger rum där bara Jesus vet vad som djupast sett händer 

och vad han är på väg emot, detta förstår inte lärjungarna till fullo. Skriften har vidare 

förutsagt att Guds son / Messias faktiskt ska lida och dö, och detta måste därför ske. Allt 

försvar av Jesus med vapen, mänskliga eller gudomliga, hindrar därför Guds frälsningsplan 

från att förverkligas. Här sker Guds vilja, även när det tycks vara onda människor som tar 

initiativet (t. ex. Jesus svar till Judas "min vän, nu har du gjort ditt" v50). Matteus 26:52 är här 

också ensam om denna viktiga mening av Jesus när han blir gripen. Det är när han befaller 

den oförståndige lärjungen100 att sticka sitt svärd i skidan efter att ha huggit av örat på 

översteprästens tjänare som Jesus fäller orden: " Den som griper till svärd skall dödas med 

svärd". Guds sak försvaras inte med vapen. Jesus praktiserar här ickevåld och lever här själv 

upp till Bergspredikans ord om kärlek till fienden i stället för vedergällning.101 Tar man till 

vapen för evangeliets skull, så har man lämnat Guds rike och är tillbaka i världen. Med en 

anspelning på Jeremia 15:2a "Så säger Herren: I dödens våld den som hör döden till, i 

svärdets våld den som hör svärdet till..." visar Jesus att våld skapar nytt våld, krig föder nya 

krig, det blir ständigt ny blodsutgjutelse. Framförallt visar han sina lärjungar att de måste 

avstå våld även när de själva blir offer för våld.102  

       En synoptisk jämförelse visar dock att Matteus ensam använder just denna mening. Vi 

finner den vare sig hos Markus, Lukas, eller Johannes. Hos Lukas rör dessutom Jesus 

översteprästens tjänares öra och helar honom (Luk 22.51). Hos Matteus däremot finner vi 

istället en djupare symbolik i  det förlorade örat enligt Benedict T. Viviano. Att lärjungen skär 

av just örat på översteprästens tjänare är ingen slump, utan en medveten avsedd gest. Tjänaren 
                                                 
100 Enligt Joh 18:11 var det Petrus som höll i svärdet. 
101 Fornberg (1b) 1989 s. 446. 
102 Fornberg (1b) 1989 s. 446. 
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var vice ordförande i Tempelförvaltningen och representerar alltså översteprästen.103 Ett 

vanställt öra enligt 3 Mos 21:18 (LXX) diskvalificerar en människa att överhuvudtaget kunna 

tjäna som präst. Gesten avslöjar därmed att en präst som griper Guds sändebud är olämplig 

och andligt sett död. Avslutningsvis. Gällandes 26:52 ligger detta tankegods också i linje med 

"Som du sår kommer du få skörda", eller "Med den dom som ni dömer med skall ni själva 

dömas" (Matt 7:2). En reflektion som kan göras kring detta blir att förfogandet över detta 

beteende: d.v.s. makten att straffa, döma och döda förflyttas upp till det andliga och inte är 

något de kristna ska ägna sig åt. Gud är den som har makten att döma, inte vi människor, för 

henne gäller att vandra i Jesu efterföljd. Ett drag som tydliggörs med Jesus är just att som 

mänsklig och jordisk gestalt praktiserar han ickevåld. Men som himmelsk gestalt, ser vi en 

annan egenskap och funktion vid den sista tiden. Där agerar han som advokat åt hans 

himmelske Fader.  Det är också Gud som har frågan om död och liv i sin hand där utgången är 

dubbel (Matt:7:21-23, 25:31-46) vilket hos Matteus förklaras vara ett evigt straff, eller dess 

motsats - det eviga livet för den rättfärdige. Trots detta utspelade drama, är denna 

framställning bara en av flera möjliga. Den konkreta frågan om pacifism och i vilken 

utsträckning detta måste praktiseras för att passera domen låter sig inte besvaras så enkelt och 

rymmer fler dimensioner, både utifrån Matt:s Jesus samt närstående material. Temat kommer 

nu behandlas utifrån en annan kontext än bara utifrån den Matteanska.  

 

4.7 Sammanfattning 

 

Inledningsvis underströks att ordet "göra fred / peacemaker" (εἰρηνοποιοὶ) ur 

saligprisningarna (5:3-9) har en aktiv innebörd och innefattar samma betydelse vi finner i 

pacifism. Denna utsaga behandlar i sitt sammanhang dock främst närstående relationer, inte 

politiska, utan individuella och upprättade sådana framför att vara ett redskap mot 

samhällsauktoriteter eller regeringar. Även ordet broder (ἀδελφός, 5:22) bekräftar den närhet 

vilket främst  införlivar familjen samt den religiösa identiteten, men även i vissa sammanhang 

medmänniska. Precis som min "broder", har min "nästa" behandlats och har med Jesus gått 

från sin ursprungliga innebörd (landsmän och trossyskon) till att nu införliva den som t.o.m. 

förföljer, d.v.s. fienden. Fienden ska dock främst förstås vara kommen ur samma kontext som 

författaren själv och kärleken till denne kan tolkas vara riktad till f.d. närstående, därav 

förmaningen att även be för dessa. Från denna närhet har arbetet sedan vidare belyst frågor 

                                                 
103 Viviano 1990 s. 670. 
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om kontextualism kontra universalism och sett hur budskapet rört sig mot det sista idealet. 

Frågan om förbudet mot att döda (5:21) kan tolkas ha förflyttats från det yttre till det inre, och 

handlar om den inre moraliska kompassen och landar i att söka försoning med det brustna och 

bort från misstänksamhet och hat, och därifrån åter bli synligt i det yttre, då i vidare 

bemärkelse än bara gällandes den egna kontexten. Vi har diskuterat den av forskare menade 

språkmissuppfattning som ibland gjorts med ordet antistenai huruvida det i samband med 

Jesu förkunnelse ska anses vara - passivitet inför ondskan, eller tvärtom syftar till ett motstånd 

(stå emot / withstand) mot ondska. Enighet har visats i att det inte kan anses tolkas vara en 

resignation mot ondska, däremot en utveckling från vedergällningens lag. Med det dubbla 

kärleksbudskapet (22:36-40) ser vi en ej tidigare känd sammanslagning av två bud som nu blir 

centralt och direkt normerande. Vi har sett hur Jesus själv praktiserar ickevåld, och jag har 

avslutningsvis föreslagit att våld, dömande och den som har rätten att ta en människas liv 

förflyttats från det mänskliga ansvaret till det himmelska vilket motiveras utifrån Matt:s Jesus 

egna utläggningar. Trots detta finns hela tiden reservationen i vilken grad av pacifism som ska 

tilldelas Jesus, då han inte uttryckligen är emot de styrande i Rom, eller nämner något om den 

ockupation som råder, i alla fall utelämnas vi information hur han tydligt ställer sig till detta. I 

ett avseende lämnas därmed fältet öppet för tolkning. 

 

                                    5.0 Från Paulus till Johannes Uppenbarelse. 
 

5.1 Centurioner, legionärer och officerare. 

 

Indirekt väcker texter som behandlats under föregående del, med de starka markeringar att 

inte bruka våld, om en kristen alls kunde vara militär? Detta då denna tjänst inkluderar 

våldsutförande, men även "rätten" att döda. Hur bokstavligt ska man t. ex tolka Matt 26:52 

"den som griper svärd, ska dödas med svärd"? Är det bara något som säger sig själv och är en 

logisk konsekvens utefter krigets egna spelregler, eller så allvarligt att vi förnekas kommande 

salighet, d.v.s. Gud straffar den som dödar - med döden? Eller, vem får bära vapen och utöva 

våld - kristna? Dessa frågor likt frågor om överhet kommer diskuteras under följande delar. 

När det kommer till Jesus ickevåldmotstånd, som vi t. ex sett komma till uttryck i Matt 26:52, 

betonar Bo Giertz att i den gamla världens ordning kan vapen behövas och understryker att 

vare sig Jesus, Johannes Döparen eller Simon Petrus befallde de centurioner eller legionärer104 

                                                 
104 Olika rang av soldater. Den romerska militärens högsta organisationsnivå utgjordes av legionen. 
Centurionerna var  romerska befäl och hade hand om den mest grundläggande enheten i armén. 
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som kom till dem att sluta med sina yrken. Vad dessa texter istället vill förmedla är att Kristi 

rike inte försvaras med vapen.105 Om vi tittar på Matt 8:5-10 möter vi där en hednisk officer, 

vilket då stod utanför det judiska folkets religiösa gemenskap, som ber om hjälp att få sin 

sjuka och förlamade tjänare botad. Om denne soldat säger Jesus i v10 "Sannerligen, inte hos 

någon i Israel har jag funnit en så stark tro". I motsvarande text hos Lukas (7:1-10) betonas att 

officeraren har anknytning till synagogan och t.o.m. uppges ha byggt denna och att han älskar 

det judiska folket. Robert J. Karris skriver att denna text såväl som Matteustexten är 

föraningar om den fullskaliga rörelse och mission som nu börjar riktas mot de ickejudiska 

folken där dessa texter bekräftar deras värdighet.106  Den som tar emot budskapet är därmed 

värdig, oavsett kulturell bakgrund. Jesus riktar också detta specifikt till de "judiska bröder" 

som med skepsis ser hur kyrkan nu börjar vidgas och öppnas till alla de grupper som står 

utanför förbundsfolket. Matt 8:5-10 blir därmed ett inlägg i debatten huruvida kyrkan skall 

vara inomjudisk eller universell.107 Frågan om deras tjänster eller huruvida man kan arbeta 

som soldat hamnar alltså i periferin och behandlas inte, utan hamnar under den mer snårigt 

teologiska frågan om det ändå inte indirekt utesluter militär utövning?  

 

Det chockerande budskapet är alltså främst att den hedniske officeraren också inkluderas i 

frälsningen, trots att han är hedning. Detta styrks än mer i Apostlagärningarna 10 och 

officieraren i den italienska bataljonen, Cornelius, som får Petrus att förstå att Gud inte gör 

skillnad på människors etniska härkomst (v34f). Cornelius yrke problematiseras inte här 

heller och han beskrivs dessutom som from och gudfruktig som liksom alla i hans hus gav 

rikligt med allmosor till judarna. Dessutom bemyndigas han av Gud att få ett uppdrag,  en syn 

förmedlad av en ängel. Han hörde alltså till de hedningar som trodde på Israels Gud och gick i 

synagogan och på många vis levde som jude.108 Men inte bara hedningar tjänstgjorde i det 

militära. Även judar kunde tjänstgöra som soldater likt de i Luk 3:14, som förmodligen 

tjänstgjorde under Herodes Antipas vilket upprätthöll Roms vilja i landet.109 I deras fråga vad 

de skall göra för att bli frälsta och undvika den slutliga domen får de av Johannes döparen 

svaret att inte pressa av någon pengar med våld eller hot, utan vara nöjda med sin lön. Alltså 

ingenting om att lägga ner sina vapen. En fråga som fördjupas under punkt 6.2 men blir 

relevant att ställa även här är om militärerna i N.T. rentutav innehade en vapenfri tjänst / 

                                                 
105 Giertz 1984 s. 134. 
106 Karris 1990 s. 696. 
107 Fornberg 1989 s. 140. 
108 Giertz 2001 s. 189. 
109 Karris 1990 s. 686. 
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funktion, och därmed problematiseras inte yrket? Oavsett, vad vi kan se är ändå att Jesus 

riktar en mycket kraftig varning till att använda våld, och visar dessutom med sitt liv att han 

inte använder det själv. Samtidigt - vare sig Matteus eller Lukas och Apg säger något om att 

militärerna bör avsäga sig sina tjänster. Detta kan inte sägas vara självklart underförstått, 

framförallt då kanske tydligast med Cornelius i minnet.  

 

5.2 Paulus och Bergspredikan. 

 

Rom 12:9-21. 9 Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10 Visa 
varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. 11 Slappna inte i 
er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. 12 Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och 
ihärdiga i bönen. 13 Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. 14 Välsigna 
dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. 15 Gläd er med dem som gläder sig och 
gråt med dem som gråter. 16 Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är 
ringa. Var inte självkloka. 17 Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. 18 
Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. 19 Ta inte rätten i egna 
händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall 
utkräva den, säger Herren. 20 Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom 
att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan 
besegra det onda med det goda. 

Rom 13:8-10. 8 Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin 
medmänniska har uppfyllt lagen. 9 Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du 
skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din 
nästa som dig själv. 10 Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess 
fullhet. 

- Bibel 2000 

 

Den närmaste parallellen till Bergspredikan finner vi hos Paulus och Romarbrevet 12:9-21 

och 13:8-10. På frågan om Paulus formulerat 12:9-21 själv svarar Joseph A. Fitzmyer att 

många exegeter är övertygade om att det här finns ekon av Jesus egna ord, där Paulus 

använder sig av fragment av uttalanden från Jesus som redan hade blivit en del av den kristna 

trosundervisningen och fungerade som en första primitiv katekes (se även 6.1).110 Därmed kan 

detta innehåll spegla instruktioner som var vanliga bland de tidiga kristna förkunnarna. Dale 

W. Brown lyfter i sin tur hur tydligt det hos Paulus 12:21 argumenteras för ett 

ickevåldmotstånd genom uppmaningen att agera och inte låta sig besegras av det onda, utan 

"besegra det onda med det goda".111 Men till skillnad från Bergspredikan finner vi även 

                                                 
110 Fitzmyer 1993 s. 652. 
111 Brown 2003 s. 41. 
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12:19, "Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står 

skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren". Paulus skiljer sig här något 

från Bergspredikan även om han klart godkänner dess maximer. Till skillnad mot 

Bergspredikan reserveras alltså en uttalad plats för Guds hämnd här. Den hämnd en person 

rätteligen kanske har rätt att utföra blir hos Paulus ett ärende som tillfaller Gud att utföra, inte 

den enskilt kristne. I frågor om ondska, ogärningsmän och syndare ligger fokus hos Paulus 

kring förhoppningen om deras ånger och omvändelse, detta utifrån en kommande 

eskatologisk framtid.  Bergspredikan ligger också helt i linje med 12:21 "att besegra det onda 

med det goda". Andra nyansskillnader som finns ligger i vad Paulus inte berör här likt Matt 

5:39-42 om att älska sina fiender, i v12:14 däremot hjälpa denne om han är i nöd och att 

"Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte".  

 

Hans Dieter Betz understryker dock att både Bergspredikan och Rom 12:9-21, 13:8-10 tydligt 

förespråkar att vända sig bort från hämnd. Även om ogärningsmän fortsätter med att göra ont 

- är ickehämnd fortfarande det som uppmanas att praktisera.112 Som vi kommer att se under 

följande punkt räknar Paulus med civila plikter vilket en kristen även har att uppfylla. Men 

den som drivs av kärleken uppfyller alla bud, vilket Paulus kopplar till 13:9 och dekalogen 

eftersom budorden är formulerade som förbud, skriver Paulus att kärleken uppfyller dem, 

eftersom kärleken inte gör någonting ont mot nästan.113 Brown understryker att Bergspredikan 

fungerar som en "kanon inom kanon" för många kristna pacifister och fredsförespråkare. Den 

fungerar också jämsides med 13:10, Paulus försäkran om att kärleken är lagen i dess fullhet, 

som direkt normerande och ett väsentlig fundament för dessa gruppers kristna tro.114 Fitzmyer 

understryker också det som diskuterats under föregående del, nämligen att i 3 Mos 19:18 

innebär att "älska sin nästa som sig själv" judiska fränder, men att Paulus här använder det i 

ett vidare perspektiv, bortom den judiska identiteten och religiositeten.115 

 

5.3 Rom 13:1-7: "Det finns ingen överhet som inte är från Gud..."  

 

Rom 13:1-7. 1 Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns 
ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. 2 De som motsätter sig 
överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. 
3 De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda...  
                                                 
112 Betz 1995 s. 285. 
113 Giertz 2001 s. 324. 
114 Brown 2003 s. 28. 
115 Fitzmyer 1990 s. 864. 
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...Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; 4 den står 
ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte 
för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall 
drabba den som gör det onda.5 Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens 
skull utan också i insikt om vad som är riktigt. 6 Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är 
Guds tjänare när de vakar över allt sådant. 7 Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han 
skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. 

- Bibel 2000 

 

När det kommer till Paulus finner vi en uttalad tanke på att överheten är i Guds tjänst. Något 

som senare får stora konsekvenser över hur delar av kyrkan utvecklas. Till att börja med så 

var överheten för Paulus och hans samtida den romerska staten. Den allmänna bilden kanske 

är att denna i alla avseenden enbart var en börda. För i fråga om osedlighet tillät den det 

mesta, likaså föregick de styrande ofta med dåligt exempel och var hård att utkräva tullar och 

skatter. Men den hade också sina förtjänster då den skaffat fred åt folken och gjort slut på 

sjöröveri och beväpnade band som på många sätt var en stor plåga. Den romerska staten hade 

också infört romersk rätt116 vilket höll uppe åtminstone en elementär ordning med maktens 

medel, trots att den då var "hednisk".117  

        

Fram till den tid som Paulus skrev brevet (ca 56-57 v.t.) hade det inte funnits någon officiell 

förföljelse av kristna i Rom. Från år 49 började dock judar från Rom utvisas, men dessa 

utvisningar skedde just i Rom och återspeglar inte hela situationen i det romerska riket, och i 

ännu mindre grad var dessa aktioner riktade mot judekristna.118 Exakt hur och när den kristna 

församlingen uppkom i Rom vet man inte, däremot vet vi genom den romerske 

historieskrivaren Suetonius att det förmodligen fanns en församling år 49. En del menar att 

kristna invandrare från östra medelhavsområdet under 40-talet grundade församlingen. 

Medlemmarna kom sedan främst från stadens judiska befolkning och hade vid 50-talets slut 

en dominerande ställning inom kyrkan.119 Andra förespråkar dock för, likt de flesta exegeter, 

att församlingen i huvudsak verkar ha bestått av icke-judiska kristna med tanke på tilltalet i 

1:5f, 13ff  inte verkar riktat till judar.120 En traditionell tolkning av Paulus Romarbrev är att 

även om de kristna lever i den nya tidsåldern som ett resultat av Jesus verk på korset och 

                                                 
116 Romersk rätt: jus romanum är beteckningen på det rättsystem som utvecklades under det romerska riket och 
nådde sin höjdpunkt de trehundra första åren v.t.  
117 Giertz 2001 s. 322. 
118 Fitzmyer 1993 s. 662. 
119 Martling 2007 s. 18. 
120 Holmstrand 2006 s. 259. 
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människans rättfärdiggörelse genom tron på Jesus Kristus, är de kristna fortfarande en del av 

denna tidsålder med dess lagar och ordningar. I den nya tidsåldern är Kristus förvisso Herre 

vilket inneburit frihet för de kristna, men denna frihet innebär inte rätt till samhällelig anarki. 

Anledningen är att den civila myndigheten kommer från Gud själv som de kristna är kallade 

till att vörda och respektera. Det ovanliga och något förvånande här för att komma från Paulus 

är att tron inte nämns i sammanhanget. Fitzmyer understryker också att den civila makten sägs 

komma från Gud, dock utan en kristen eller judisk nyans i gudsbegreppet. Paulus motiverar 

inte sina argument med Israels Gud, eller Fadern och vår Herre som grund för sin utsaga om 

den civila makten, utan helt enkelt Gud. Detta är vidare också något som är avsett att gälla 

alla, inte bara kristna.121 I vers 13:1 understryks just att "Varje människa ska underordna sig 

all den överhet som finns".  

 

Man kan också fråga sig varför Paulus uppmanar församlingen i Rom att underkasta sig 

romersk myndighet? Fitzmyer menar orsaken är att Paulus helt enkelt är övertygad om att 

Jesus överbygger klyftan mellan judar och hedningar. Denna övertygelse genomsyrar även 

Gal 3:28 och Ef 2:11-21. Vidare har Paulus undervisning här ibland åberopats för att motivera 

totalitära eller tyranniska styren och regeringar vilket tvingat kristna medborgare att 

underordna sig vilken form av auktoritet som helst. Detta säger dock inte Paulus alls, däremot 

nämner han inget om riskerna. Likaså inget om de eventuella konflikter som rimligtvis detta 

kan innebära. Inte heller är gränserna mellan himmelsk och världslig överhet klara. Vad 

Paulus lär i denna passage måste också förstås utifrån hans judiska bakgrund och i ljuset av 

G.T, där Israel gavs i uppdrag framförallt under tiden i exilen, att även då  respektera de 

styrande, t.o.m. be för dem.122 "Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall 

blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång" (Jer 29:7). Förhållandet 

mellan den romerska staten och Paulus väcker också frågan vilken erfarenhet han själv hade 

av att förföljas av den? Under denna tid nämner han själv att han, liksom de kristna, förvisso 

blivit förföljd av både hedningar och judar (2 Kor 11:24), men förföljelsen från judarna verkar 

ha varit mer påtaglig och Paulus skriver att judarna inte bara förföljer kristna utan även dödat 

Jesus och profeterna och fortsätter också att förfölja Paulus (1 Thess 2:14-16). (Under punkt 

6.4 behandlas även kritiken av Luthers Paulustolkning i "the new perspective"). 

       Dessa frågor kring erfarenhet och betydelse av förföljelse är också något som James A. 

Kelhoffer fördjupar. Han understryker också att kritiken mot judarna blir än mer påtaglig och 

                                                 
121 Fitzmyer 1993 s. 663. 
122 Fitzmyer 1993 s. 665. 
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utvecklad i Matteus, Lukas, Johannes och Apostlagärningarna.123 Inte förrän efter branden 64 

började Rom se de kristna som ett påtagligt hot. Det var då kejsar Nero beskyllde branden på 

de kristna, sannolikt ett svepskäl då den främsta anledningen sannolikt var den mycket snabba 

tillväxten hos den kristna kyrkan. Efter branden startades en massiv förföljelse av kristna i 

Rom, vilket fick till konsekvens att både Paulus och Petrus avrättades.124 Vad som skulle gå 

att föreslå är att erfarenhet av förföljelser från romersk makt ännu inte gjort sig så starkt 

påtagliga och inte fanns i Paulus medvetande när han skrev Rom 13:1-7. Inte heller kunde han 

ana den utveckling vilket senare ägde rum i Rom. Paulus förväntar sig heller inte att den 

romerska makten någonsin skulle godkänna förföljelser av Guds tjänare.125 

 

5.4 Första Petrusbrevet. 

 

Under följande två punkter fortsätter diskussionen om förhållandet till överhet, vilket även i 

detta fall indirekt berör just Rom. Detta för att se hur andra nytestamentliga författare 

uttrycker relationen. William J. Dalton skriver om Första Petrusbrevet (oavsett författarfrågan, 

min ant.) gällandes datering att trots brevets adressater, de fem romerska provinserna Pontus, 

Galatien, Kappadokien, Asien och Birthynien, är förföljda och inledningsvis förklaras leva 

förskingrade som främlingar, att det ännu inte fanns någon storskalig förföljelse mot de 

kristna och att brevet förmodligen författats före Petrus blev avrättad av kejsar Nero runt år 65 

v.t.126 Det skulle kunna låta rimligt med tanke på att delar av brevet fortfarande ligger i linje 

med Romarbrevet 13. Håkan Ulfgard understryker dock att adressaterna med tanke på 

formuleringen i 2:10 förmodligen inte kan ha varit judekristna: "Ni som förut inte var ett folk 

är nu Guds folk", något som även David G. Horrel understryker.127 I brevets slut hälsar 

författaren från församlingen i "Babylon", vilket fungerade som ett kodnamn för Rom under 

det första århundradet.128 Även här finner vi uppmaningar liknande Paulus. 

 

1 Pet 2:11-14. "Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era 
goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Underordna er för Herrens skull all 
samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten, eller ståthållarna, som är sända 
av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda". - Bibel 2000 
 
                                                 
123 Kelhoffer 2010 s. 358-359. 
124 Martling 2007 s. 18. 
125 Kelhoffer 2010 124. 
126 Dalton 1990 s. 903. 
127 Horrel 2008 s. 77. 
128 Ulfgard 2006 s. 281. 
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Den romerske kejsaren och de ståthållare som denne utsett för de olika provinserna 

representerar i texten överheten eller staten. Författaren ser dessa som politiska instanser, och 

betraktar dem inte som enskilda individer. Horrel betonar att Första Petrusbrevet uppmanar 

till en i huvudsak konformistisk inställning till den statliga auktoriteten, och vi finner här i ett 

avseende en liknande syn som kommer till uttryck hos Paulus i Rom 13:1-7. Undergivenheten 

menar Horrel främst beror på en ren överlevnadsstrategi då mottagarna av brevet saknar reell 

makt och har mycket små möjligheter att stå emot både de sociala och religiösa sedvänjor som 

påtrycks av kejsaren.129 Trots förståelse för detta är denna rättning efter omgivningens normer 

och regler också en motsatts mot den ickepragmatiska, radikala och nonkonformistiska 

framtoning som många forskare menar är signifikativt och typiskt för Jesus (vilket kommer 

fördjupas än mer 7.1), och då inte bara hur han framställs i Matteus utan även tolkas vara av 

de första århundradenas kristna (se 6.2). Samtidigt, Horrel menar att det motstånd och den 

vägran som ibland präglar de tidiga kristna inte består av en vägran att underställa sig romersk 

överhet eller statsutövning, de var t.o.m. ofta villiga att omfamnas av kejsaren och dess 

myndighetsutövning, ibland med hänvisningen till just Rom 13. Utan deras motstånd bestod i 

vägran att tillbe romerska gudar, vilket betraktades som en provokation och var en vägran 

som många gånger ledde till dödsstraff.130 

 

Birger Olsson understryker att den positiva synen på staten redan finns bekräftat av N.T. med 

Jesu ord "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud" (Mark 12:13-

17).131 Som vi har sett kommer 1 Pet nära Rom 13:1-7. Men det finns ändå en viktig skillnad. 

Gud nämns inte här som källa till staten, vilket kan bero på konfliktsituationen.132 Centralt för 

Första Petrusbrevet är också frågan om den kristnes lidande, och att detta lidande leder till liv. 

"Gläd er i stället över att ni delar lidandet med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när 

hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi skull..." (4:13ff). Även som 

främlingar i denna världen skall man följa samhällets ordningar och göra gott mot sin 

omgivning. Även slavar ska underordna sig orättvis överhet (2:18). Lidandet har hos Petrus 

sitt ursprung i att bakom den jordiska scenen framträder en mycket större kamp. Den 

pågående kampen mellan Gud och Satan (5:9).133 Den kristne uppmanas orubblig i tron stå 

emot Djävulen, vilket dock här inte är ett synonym eller per automatik är Rom.  

                                                 
129 Horrel 2008 s. 84 
130 Horrel 2008 s. 88. 
131 Olsson 1982 s. 118. 
132 Olsson 1982 s. 118. 
133 Olsson 1982 s. 187. 
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När det kommer till frågan om överhet understryker dock Jim Kelhoffer att de direktiv som 

finns kring detta hos både Paulus i Rom 13:1-7, och 1 Pet i 2:13-17, inte går att ta för givet 

var allmänt accepterat i den tidiga kyrkan.134  

 

5.5 Uppenbarelseboken. 

 

Skillnaden i attityd mot statsmakten mellan Paulus och Första Petrusbrevet mot 

Uppenbarelseboken är slående.135 Ett inledande talande exempel är 1 Pet 2:17 "ära kejsaren", 

vilket kan jämföras med Upp 2:13 "där satan har sin tron". En vers som kan syfta på kejsarens 

altare som var orsaken till så många kristnas martyrium, eller syfta på hela andan i Rom.136 

       Adela Yarbro Collins förklarar att både Justus Martyren och kyrkofader Ireneus kopplar 

författaren till att vara Evangelisten Johannes, men har senare föreslagits varit antingen   

presbytern Johannes eller en för oss okänd Johannes. Det har diskuterats men boken anses av 

en majoritet forskare tillkommit i slutet av kejsar Domitianus regering (81-96 v.t.).137 Det som 

dock skulle tala för en senare datering är att förföljelserna verkar ha tilltagit än mer. 

Hållningen till överheten och Rom skiljer sig nu drastiskt ifrån Paulus. Det finns naturligtvis 

mycket att säga om denna bok, där det från främst konfessionellt håll ifrågasatts huruvida det 

är kejsaren eller Rom som avses likt den bibelkritiska forskningen generellt är ense om, t. ex 

som att det stora Babylon förmodlighen är staden Rom, vilddjuret eventuellt kejsar Nero, 

osv.138 Trots detta kan det vara svårt att frångå att Uppenbarelseboken anknyter till sin egen 

samtid och med symbolspråk beskriver den romerska statens maktutövning.139 Oavsett ovan 

nämnda så har boken förvirrat i alla tider. De kristna, specifikt judekristna här, är svårt 

förföljda av den romerska staten. Att säga att Romarriket var antikrist gick heller inte att säga 

rakt ut, därav menar en del den mängd språkliga koder i boken. Uppenbarelseboken är också 

en kraftig kritik mot assimilering och synkretism till den omgivande kulturen, en teologisk 

hållning som är liktydig med avgudadyrkan för Johannes (Upp 2:14-16, 20).140  

       När det kommer till den stora skökan Babylon förklarar Hans Lindholm att det var vanligt 

bland de prostituerade i Rom att de bar namn på pannan. Även denna sköka, Babylon, har en 

tydlig identitet "på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet: det stora Babylon" (Upp 

                                                 
134 Kelhoffer 2010 s. 125. 
135 Ulfgard 2006 s. 282.  
136 Giertz 1980 s. 37. 
137 Collins 1990 s. 997-998. 
138 Giertz 1980 s. 8. 
139 Ulfgard 2006 s. 300. 
140 Kelhoffer 2010 s. 178. 
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17:5). För Johannes hade Babylon blivit en samlande symbol för övermod, gudlöshet, 

kejsarkult och brutal makt. Många av de första kristna såg också paralleller till sin egen 

samtids supermakt Rom. Nu får namnet också en helt annan laddning och blir täcknamn för 

ovan beskrivna egenskaper.141 Samlingsnamnet för Satansriket var Babylon, och vid denna tid 

var just Rom platsen där detta framträdde tydligast.142 Vad vi alltså tydligt ser här är att 

motståndet mot överheten alltså är ett faktum, ingenting om att acceptera och visa lydnad mot 

överheten. 

        

Men hur framträder frågan om ickevåld och fred här? Jesus andliga / himmelska gestalt är 

långt borta från den jordiska gestalt som praktiserar ickevåld. Håkan Ulfgard understryker att 

den himmelskt upphöjda Jesusgestalten i Upp har lite gemensamt med de synoptiska 

evangeliernas jordiske Jesus.143 Här framträder han nu som krigarkung och är nu redo likt vad 

vi sett hos Matteus tidigare - att döma världen (Upp 19:11-16). Han är satt till fall eller 

upprättelse. Den värld som inte velat ta emot honom får nu möta honom med svärd. 

 

Upp 19:15-16. "Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med, och han skall 

valla dem med en stav av järn, och han skall trampa vinpressen för Guds, allhärskarens, stränga 

vredes vin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: Konungarnas konung och 

herrarnas herre". - Bibel 2000 

 

Här möter vi alltså Kristi andra ankomst - denna gång som domaren.144 Efter denna slutliga 

dom (20:11-15), skapar Gud en ny himmel och en ny jord (21:1-8) och räddar det som går ur 

den gamla. En ny begynnelse tar vid, den gamla finns inte mer. Lidande och död tillhör det 

förgångna, vilket Jesus besegrat på korset och nu genom striden mot Satan, iklädd av Gud sin 

krigiska roll. Freden behandlas nu utifrån ett evighetsperspektiv, och tillfaller de som trott på 

Jesus och därmed uppstår från döden. Det nya livet förflyttas till en ny plats, livets träd som 

står i paradiset (Upp 2:7). Men innan denna paradisiska fred bryter alltså Johannes 

uppenbarelse ut i jubel inför det våld som kommer att tillåtas och hjälper till att demonstrera 

Guds makt och härlighet och inte rymmer de etiska perspektiv som t. ex diskuterats under 

Matt. 

 

                                                 
141 Lindholm 2004 s. 342. 
142 Giertz 1980 s. 105. 
143 Ulfgard 2006 s. 303. 
144 Collins 1990 s. 1014. 
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5.6 Sammanfattning. 

 

Inledningsvis har vi sett att yrket som militär verkar ha ansetts vara legitimt för en kristen 

med exemplet Cornelius ur Apostlagärningarna. Att vara militär kan även tolkas vara legitimt 

hos Matteus, även om en större reservation bör intas där i frågan. Vi har också sett att 

Bergspredikan och Rom 12 ligger nära varandra i synen på mänsklig ickehämnd (även om 

rättskipning principiellt kan bli utförd av människor genom Gud i Romarbrevet), likaså sett en 

förskjutning i förhållande till överhet, vilket i detta sammanhang har behandlats utifrån 

romarrikets existens. Hos Paulus (Rom 13) är civila politiska instanser inrättade av Gud och 

något alla ska underordna sig. Även Första Petrusbrevet lär, då specifikt den kristne, bör lyda 

överheten. Men hos honom sägs ingenting om att denna makt är inrättad eller ingår i Guds 

ordning. Från dessa föreställningar möter vi i Uppenbarelseboken en rakt motsatt attityd 

gentemot Rom där heller inga av de tidigare framställningarna förekommer. I frågor om fred 

och ickevåld har vi sett att även Paulus lyfter innehållet Bergspredikan, och strävan efter fred 

är signifikativt både för honom och för Petrus. Trots detta kan Gud, enligt ett sätt att tolka 

Paulus, med det civila och med hjälp av de människor som verkar där straffa den som sätter 

sig emot överheten och de samhällsordningar som finns. Vidare har också diskuterats Paulus 

eventuella brist på erfarenhet av kraftig förföljelse från Rom i frågan. Jag har också belyst att 

även här (likt del 2) ser vi tendenser till att de kristna får direktiv att inte utöva våld på jorden 

- utan sträva efter att skapa fred, men att utförandet av våld inte är förbjudet, men är 

förbehållet Gud och Jesus (i sin himmelska gestaltning). Bemyndigande och företeelser av 

våld / ickevåld har olika funktioner och plats i det jordiska / himmelska, och i det mänskliga / 

gudomliga, något som också kan ses bli bekräftat och blir synligt i Uppenbarelseboken. 

 

                                                                    DEL 3 
                                             6.0 Från patristik till reformation. 
      

 6.1 Missionens villkor och de första åren. 

 

Vi fortsätter nu med att fördjupa oss i de texter som inte upptagits i kanon och de första 

århundradena efter Jesu död. Hur förstod de första församlingarna den kristna tron, och hur 

praktiserades kristen tro i frågor om våld / ickevåld, rätt  agerande vid förföljelser, rätten att ta 

någons liv? Med apostlamötet i Jerusalem år 49 v.t. bekräftades och öppnades dörren 

definitivt för hedningarna, även om frågan var infekterad ytterligare årtionden framåt.  
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Texter som Apostlagärningarna 15 är också exempel på den definitiva brytningen mot den 

inomjudiska synen där kyrkan nu är på väg ut mot världen,145 vilket kanske bekräftas som 

mest tydligt i missionsbefallningen (Matt 28:19-20). En kort beskrivning och resumé över vad 

som tidigare nämnts kring den historiska situationen. Det första århundradet fick de kristna 

som vi sett utöva sin religion någorlunda ifred, då de fortfarande var relativt få vilket fick den 

romerska statsmakten att låta dem vara. Från när de började växa och bl. a vägrade acceptera 

kejsardyrkan började statsmakten se de kristna som ett hot, och under 100, och 200-talen 

ökade förföljelserna dramatiskt i hela romarriket. Trots dessa förföljelser växer den kristna 

kyrkan. Som tydliggjorts inledningsvis skedde den sista stora förföljelsen av kristna av kejsar 

Diokletanius i slutet av 200, och början av 300-talet fram till Konstantins omvändelse då 

kyrkan blev statsreligion i romarriket. Något som avslöjar något om missionens villkor är 

följande rader ur Matteusevangeliet. 

 

Matt 10:34. "Jag inte kommit med fred till jorden utan med svärd. Ty jag har kommit för att 
ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och 
mannens husfolk skall bli hans fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig, han är 
inte värd att tillhöra mig...". - Bibel 2000 
 

Jesus klargör i Matt 10:34 att endast de som prioriterar troheten mot Jesus framför alla olika 

mänskliga bindningar är "värdiga" att följa honom. En lärjunge måste vara beredd att följa 

Jesu lidande, något som vi också sett uttryckas hos 1 Pet (5.4). Dessa verser ingår vidare i 

utsändningstalet och är då uttalade med bakgrund av att Jesus uppgift är att förverkliga lagen 

och ge den sin definitiva uttolkning - vilket i sin tur ofrånkomligt kommer leda till motstånd, 

både från synagogorna och i förlängningen även från hedningar.146 Flera forskare 

understryker också att innehållet i Matt 10:34 också speglar den tidiga kyrkans erfarenheter 

under generationen mellan den historiske Jesus och evangeliets tillkomst. Tord Fornberg 

menar att utsändningstalet inte kan ha varit ett tal som Jesus hållit vid ett konkret tillfälle 

under sin verksamhet i Galiléen, utan talet innehåller Jesusord som tolkats och omformulerats 

i ljuset av ett par decenniers dyrköpta erfarenheter att vara kristen och ute på mission i Jesu 

namn.147 Matteus slutredaktion verkar vidare också stå mitt i en utvecklingskedja som leder 

från den historiske Jesus fram till den fornkyrkliga traditionen.  

                                                 
145 Gal 2:1-20 visar också att det var en delvis konfliktfylld, längre och mer problematiskt process. Detta innebär 
dock inte ett totalt uppbrott mot synagogan eller att missionen till judarna slutade. Petrus, Jakob, Kefas och 
Johannes vände sig tidigare till de omskurna, medans Paulus och Barnabas mission var riktad till hedningarna. 
146 Fornberg 1989 s. 198. 
147 Fornberg 1989 s. 198. 
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När det kommer till Jesus radikalitet i saligprisningarna antyder en jämförelse mellan Matteus 

(5:3-12) och Lukas (6:20-26) och deras inbördes paralleller att de kan ha uppfattats vara svåra 

och paradoxala för författarna då de stred mot all tidigare mänsklig erfarenhet, en total 

omvälvning av alla mänskliga värden vilket ska prägla det inbrytande gudsriket.148 

 

En tidig skrift som tydligt utgår från Matteus evangelium är Didaché (de tolv apostlarnas lära) 

allmänt daterad mellan 70-90 v.t. och kan betecknas som en tidig kyrklig instruktionsbok. Det 

går dock inte att fastställa om evangeliet förelegat i fixerad form när denna formulerades.149 

Här betraktas dock saligprisningarna som Bergspredikan i stort som en direkt uppmaning för 

hur en kristen ska leva och vare sig problematiseras eller uppfattas vara paradoxer, utan vara 

allmänna levnadsregler.150 Värt att nämna är att Didaché inte heller verkar ha någon vetskap 

om Paulus eller påverkats av hans skrifter. Detta bekräftar att Bergspredikan verkar ha varit 

en central del i den tidiga kristna förkunnelsen då den nämns både här och hos Paulus (se 5.2), 

oberoende av varandras vetskap. Didaché inleder med en moralisk undervisning om de två 

vägarna, livets och dödens (vilket kan jämföras med Matt 7:13-14) och beskriver att livets 

väg, för det första är att "Älska Gud som har skapat dig" och "Älska din nästa som dig själv", 

därefter den negativa form av den gyllene regeln som är känd inom judendomen "Allt vad du 

inte vill att det skall hända dig, det skall du inte heller göra mot någon annan" (1:2). Därefter 

delar av Bergspredikan (Matt 5:44-47, Luk 6:27f, 32),151 där vi då åter uppmanas be för våra 

fiender,  älska de som hatar, vänd andra kinden till. Vidare beskrivs sedan att lärans andra bud 

är att icke dräpa, och vidare i uppräkningen finner vi förbud mot att döda barn genom vare sig 

abort eller barnamord (2:2).  

        

Vi finner här heller ingen distinktion likt den Paulus gör i Rom 13 mellan det civila och 

privata, även om slavarna uppmuntras underordna sig sina herrar som Guds avbilder i 

vördnad och fruktan (4:11) Överhuvudtaget finns ingen information om rätten till våld, inte 

heller införlivar skriften teorier om rättfärdigt våld i kärleksbudet likt tolkningen några hundra 

år senare (se 6.3). Didaché:s etiska fokus kan f.ö. jämföras med senare tids trosbekännelser 

där Bergspredikans etiska innehåll helt saknas. 

 

                                                 
148 Fornberg 1989 s. 74. 
149 De apostoliska fäderna 2006 s. 15. 
150 Fornberg 1989 s. 74. 
151 Matt 5:44-47, Luk 6:27, 32 anses av en del forskare vara ett senare tillägg i Didaché. De apostoliska fäderna 
2006 s. 25. 
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6.2 De tidiga kyrkofäderna. 

 

Alvin L. Carpenter hävdar att både teologer och historiker är överens om att kyrkan de 300 

första åren verkar ha varit emot alla former av våld. Människor generellt är inte medvetna hur 

radikal den var. De första prästerna, diakonerna, biskoparna och medlemmarna var vad vi 

idag faktiskt kallar "pacifister". Det antogs som självklart att den som kom till tro och ville 

leva efter Jesu undervisning också behövde ta trons konsekvenser och dela hans lidande, 

därmed fullt ut praktisera ickevåld som en av beståndsdelarna. Tanken på att man som kristen 

fick använda våld under några som helst omständigheter, även om det så gällde att försvara 

sitt liv, existerade inte. Det är därför alla dessa tusentals människor fick sätta livet till.152 Även 

Walter Wink förklarar att i över 300 år var kyrkan djupt rotad i ickevåld, trots de hårda och 

brutala förföljelserna.153 En av de avslöjande beskrivningar som finns hur livet under 

förföljelsen var, men även avslöjar den kristna självuppfattningen finner vi i "Brevet till 

Diognetus".154 Där framkommer också att deras tro inte är en tankekonstruktion, utan Guds 

son har uppenbarat den sanna gudskunskapen och är frälsaren. Gud förbarmade sig och tog på 

sig våra synder och utgav sin egen son som lösen. Nedan en kort sammanfattning av vad som 

beskrivs vara den rådande situationen. 

 

De kristna bor både i grekiska och utländska städer och följer alla stiftade regler och lagar. De är 

medborgare, gifter sig och skaffar barn som alla andra, men uthärdar allt som främlingar. De älskar 

alla, men förföljs av alla. De är okända, men fördöms. De dödas, men görs levande. De smädas, men 

välsignar. När de gör gott straffas de som onda. När de straffas gläds de som om de fick nytt liv. Av 

judarna bekämpas de som främlingar, och av grekerna förföljs de (kap 5-6).Våld finns inte hos Gud. 

Han sände sin son för att kalla, inte för att förfölja. Han sände honom för att älska, inte för att döma. 

Men en gång skall han komma tillbaks för att döma. Ju mer de förföljs desto mer växer de i antal. 

Detta är Guds kraft (kap 7-8).155  

 

Dale W. Brown menar att "Brevet till Diognetus" är ett viktigt porträtt av den tidiga kyrkan 

och visar, vad han menar, att Jesus pacifistiska hållning fortsatte att inta en självklar plats i 

den apostoliska kyrkan. Han betonar att vill man lära känna den tidiga kyrkan är det viktigt att 

förstå de primitiva ståndpunkter man hade kring krig och fred. Krig sågs som ett resultat av 
                                                 
152 Carpenter 2005 s. 3. 
153 Wink 1996 s. 110. 
154 Det finns flera teorier om författare och adressat. Ett förslag är att det skulle vara skrivet av apologeten 
Quadratus till kejsaren i Rom. Skriften brukar dateras mellan 125-190 v.t De apostoliska fäderna 2006 s. 208. 
155 De apostoliska fäderna. 2006 s. 213-215. 
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mänsklighetens fall, likaså ansåg att man inte ska döda någon som är Guds avbild. Det var 

med Augustinus och andra som senare utarbetade teorier om rättfärdiga krig, där kristna 

lekmän förväntades vara soldater medans ickevåldet blev ämnad för kyrkan och dess präster 

och biskopar.156  

       Brown sammanfattar också några tidiga dokumenterade fall ur kyrkohistoriker Prof. 

Gottfried Arnolds studier i patristik, vilket finns samlade i hans verk "The First Love, That Is, 

The True Portrayal of the First Christians" från 1696. I kapitlet "What They Believed 

Concerning War and the Soldier´s Life" (vol. 5, chap. 5, sect. 1-18, 40-49) ges flera exempel 

från den tidiga kyrkan hur de kristna hanterade frågor om militär makt och ickevåld.157 De 

apostoliska församlingarna gjorde en distinktion mellan de som var soldater innan deras 

omvändelse, och de som blev soldater efter sin omvändelse. Där framkommer att de kristna 

var övertygade om att soldaters liv var fyllda avgudadyrkan och synd. De ifrågasatte huruvida 

en troende alls kunde vara militär och därmed håna Kristus seger på korset. Andra exempel 

visar att som kristen var det strängeligen förbjudet att gå med i armén. En kyrkoledare svarade 

militären som ville rekrytera deras medlemmar att kristna inte tror på mänskliga vapen, utan 

på Guds vapen. De fortsatte förklara att om prästerna i de hedniska templen avkrävdes att inte 

ha blod på händerna, hur mycket mer krävs det inte då från de kristna som alla är Guds 

präster? Andra fall visar att kyrkan tillät de som var soldater innan deras konvertering att 

fortsätta så länge deras samvete tillät.158 Många konvertiter avsade sig också sina tjänster och 

förklarade att nu var de i tjänst hos Kristus. Arnold ger exempel på soldater som offentligt 

lägger ner sina vapen framför befälhavares fötter och säger att de inte kan bära vapen längre 

efter de omvänt sig, och straffades därmed med döden. Det finns också exempel på de som 

valde att vara kvar inom det militära, men där handlar deras uppgifter om civil funktion som 

att dela ut post och uppdrag som inte innebar att vara ute i fält eller delta i strid.159 Andra 

fungerade som obeväpnade livvakter åt den romerska statsmakten.160 Carpenter understryker 

att kyrkan höll sig borta från hedendom, vägrade att låta sig omskäras eller delta i judiska 

högtider, likaså vägrade militärtjänst. Trots detta deltog man i det övriga samhällets 

                                                 
156 Brown 2003 s. 32. 
157 Brown 2003 s. 34. 
158 Tertullianus föklarar att det är annorlunda med de som kommer till tro när de redan är militärer. Likt t. ex de 
Johannes tog emot för att döpa, samt officeraren som Petrus undervisar. Ändå förklarar Tertullianus här att en 
soldat måste omedelbart  lämna armén när tron bekänts och denne blivit döpt. The Chaplet, or de Corona. (chap. 
XI). The Ante - Nicene Fathers Vol III, 1987 s. 100. 
159 Den romerska hären var en omfattande och komplicerad apparat med en mångfald funktioner, däribland en 
rad uppgifter för icke-stridande soldater. Ekenberg 1994 s. 81. 
160 Brown 2003 s. 34-36. 
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gemensamma plikter så länge detta inte innebar en direkt konflikt med deras tro.161 Att ta del 

av den kyrkliga gemenskapen innebar också långa inlärningsprocesser, rannsakan och 

närgångna granskningar av deras personliga liv. Om man på något sätt återföll till hedniskt liv 

fick man inte ta emot nattvarden, inte heller delta i gudstjänsten utan stå utanför kyrkan och 

lyssna på när evangeliet predikas. Trots detta hindrade inte det kyrkan att fortsätta växa. 

Nedan några centralfigurer och exempel som ofta lyfts fram i frågor om kyrkofäderna och den 

tidiga kyrkans inställning till våld / ickevåld. 

 

Justinus Martyren (ca 100-165 v.t.) Vi som var fyllda med krig, ondska och mördade varandra har var 
och en av oss förvandlat sina krigsredskap. Svärd till plogbillar och våra spjut till jordbruksredskap. 
Vi odlar nu istället fromhet, rättfärdighet, välgörenhet, tro och hopp vilket vi har från vår Fader själv 
genom Han som blev korsfäst. Ingen kan skrämma den som tror på Jesus någonstans i världen. Detta 
står klart efter att vi blivit torterade genom korsfästningar, halshuggningar, blivit slängda till vilda 
djur, fastkedjats, bränts. Oavsett vilken tortyr ger vi aldrig upp vår bekännelse.162 
 

Hos Justinus framgår här att de omvända inte mördar varandra längre och blivit förvandlade, 

inte ens tortyr får dem att ge upp sin tro. 

 

Biskop Irenaeus av Lyon (ca 130-202 v.t.). Guds ord som är frihetens lag predikades av apostlarna 
och nådde ut över hela jorden och var med och orsakade en stor förändring i sakernas tillstånd. 
Krigslansarna gjordes till plogbillar, svärd till vingårdsknivar för att istället användas för att skörda, 
d.v.s. gjordes om till verktyg för fredliga syften. De (kristna) är nu helt främmande inför att ta strid, 
utan när de blir slagna vänder de andra kinden till.163 
 

Irenaeus tydliggör att de kristna är främmande inför att ta strid och vänder andra kinden till 

när de blir slagna, ev. ett uttryck för en passivitet som nutida ickevåldsförespråkare (likt t. ex 

Water Wink) kritiserar och menar Jesus inte förkunnade eller demonstrerade. 
 
Tertullianus (ca 160-220 v.t) Vi måste fråga oss om militärtjänst och krigsföring överhuvudtaget alls 
är lämpligt för kristna.  Skall det anses vara lagligt att ha svärdet som yrke när Kristus själv 
förkunnar att den som använder svärd skall förgöras med svärd? Och ska en fredens son ta del i 
strider när det inte är tillåtet för honom att ens gå till domstol? Endast utan svärd kan en kristen föra 
krig då Herren har avskaffat svärdet.164 
 
Tertullianus understryker här tydligt att enbart utan våld kan en kristen föra krig och 

ifrågasätter kraftigt lämpligheten att vara militär som kristen med hänvisning till Matt 26:52. 
                                                 
161 Carpenter 2005 s. 17. 
162 Dialogue with Trypho (chap. CX). The Ante - Nicene Fathers Vol 1 1987 s. 254. 
163 Irenaeus Against Heresies. The Ante - Nicene Fathers Vol 1 1987 s. 512. 
164 The Chaplet, or de Corona. (chap. XI-XII). The Ante - Nicene Fathers Vol III, 1987 s. 99-101. 
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Presbyter Hippolytus (ca 170-235 v.t.). Den som är soldat och står under befäl får inte döda någon. 
Om han får order att döda, skall han inte utföra den, och han får inte avlägga soldated. Om han inte 
är beredd till detta, skall han avvisas. Den som har rätt att utdöma dödsstraff och den som är 
stadsmagistrat och bär purpurklädnaden skall lämna sin post eller avvisas. De katekumener eller 
troende som vill bli soldater skall avvisas, eftersom de har föraktat Gud.165 
 
 
Hos Hippolytus ser vi att kristna soldater förekommer och kan visa att soldatyrket inte per 

automatik innebar krigsföring utan innehade flera samhälleliga funktioner. Vi ser att det kan 

framkomma en skillnad i de som var soldater när omvändelsen ägde rum, och de som blivit 

omvända men sedan velat bli soldater, det sistnämnda är inget alternativ för Hippolytus och 

understryker att dessa ska avvisas då denna önskan eller handling visar att de indirekt avvisar 

Gud. 
 
Biskop Cyprianus av Khartago (ca 200-258 v.t.). När enskilda personer begår mord är det ett brott. 
Men när det görs i statens namn kallas det dygd. Staten begär frihet från straff när de gör onda 
gärningar, inte på grund av att de är oskyldiga, utan på grund att de vill kunna utföra grymhet i stor 
skala.166 

Även Cyprianus både kritiserar överheten och ger uttryck för en fredsbejakande hållning. 

Vidare kan nämnas att Clemens av Alexandria (ca 150-215 v.t.) som konverterade till 

kristendomen beskriver Kristus som en fredens sång vilket sammankallat en fredsarmé av 

kristna som inte utgjuter något blod. Dale W. Brown hänvisar även till Clemens lärjunge, 

Origenes (ca 185-254 v.t.) och hans förkunnelse om att de "kristna inte längre lyfter svärd mot 

andra nationer, vi lär inte ut krig, utan vi har blivit fredens barn för Jesu skull vilket är våran 

ledare".167  

       Origenes tydliggjorde också de kristnas inställning att även om den romerska kejsaren så 

skulle tvinga de kristna att kriga för honom vägrar de och hävdar vidare att statsmakten inte 

kan kräva mer av kristna än vad de kan av sina egna präster, och understryker åter att de 

kristna inte deltar i strid.168Alvin L. Carpenter ger exempel på hur hårt man tog på budet att 

icke döda.169 I en skrift av Ärkebiskopen av Caesarea, Basilika (329-379 v.t.) framgår att om 

                                                 
165 Ur Den Apostoliska Traditionen. Ekenberg 1994 s. 48 
166 The Epistles of Cyrian. The Ante - Nicene Fathers Vol V 1987 s. 277. 
167 Brown 2003 s. 32. 
168 Against Celsus. The Ante - Nicene Fathers Vol IV 1979. s. 668. 
169 Hos Hippolytos framkommer att en döpt person inte får ha en funktion som myndighetsutövare om det 
innebär att utdöma dödsstraff och måste vägra en sådan order (en vägran som ofta innebar konsekvensen 
avrättning då ordervägran i det romerska imperiet var belagt med hårda straff). Ekenberg 1994 s. 78. 
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en kristen uppsåtligt dödat någon men efteråt ångrat sig skall denne nekas nattvard i totalt 

tjugo år. Fyra år ska han sörja utan att få komma in i kyrkan. Däremot vid ingången be 

människor att be för honom. Efter fem år får han bli upptagen i församlingen igen, men bara 

lyssna. Därefter sju år bland andra som begått olika typer av brott. I fyra år får han vara med 

andra kommunikanter, men inte ta emot bröd och vin. När dessa tjugo år sedan är avslutade - 

då får han delta fullt ut i gemenskapen igen och ta emot kommunionen.170 Liknande utsagor 

om fred och ickevåld hittar vi även hos andra betydelsefulla teologer likt Tatianus, 

Athanasius, Eusebius m.fl. under de första århundradena i kyrkans historia. Många är de 

teologer, vilket vi sett, som senare också lyfter denna epok.  

       Här skulle det att gå att efterfråga, diskutera och framlägga fler nyanser likt hur 

inställningen var mot de som befann sig utanför den egna kontexten och självuppfattningen? 

Precis som vi i N.T. finner en teologisk mångfald kring temat, gäller detta även kyrkofäderna.  

T. ex uttryckte just Eusebius en glädje över det våld som förde kejsar Konstantin till makten. 

Flera av dessa nyckelpersoner, likt de s.k. antignostiska fäderna Irenaeus, Tertullianus och 

Hippolytos, kan också de i sina läromässiga gränsdragningar uppfattas vara aggressiva i 

utspelet mot sin nästa - d.v.s. fienden som i detta fall var gnostikerna. Likaså finns det flera 

exempel på inomkyrkliga konflikter likt t. ex Origenes vilket blev exkommunicerad för kätteri 

av Biskop Demetrios av Alexandria år 231.171 En kort reflexion blir här det moraliska 

dilemma som James A. Kelhoffer indirekt väcker i frågor om legitimitet. Förföljelse och 

lidande ger de kristna legitimitet då de fungerar som bevis för deras tros sanningsenlighet, 

men är inte värdeneutralt. Flera av de kristna NT-författarna, eller några av dessa fäder, 

tillskriver eller verkar inte erkänna andra gruppers utsatthet, lidande och förföljelser samma 

värde som deras eget, och då inte bara med tanke på judar eller hedningar, utan även kristna 

med en annan tolkning än författarnas perspektiv.172  

6.3 Augustinus, kärleksbudet och teorin om rättfärdigt krig. 

Anders Ekenberg understryker att den fornkristliga tolkningen annars är kompromisslös och 

avvisar varje form av våld och dödande. Detta med deras hänvisning till Jesus vilket 

konsekvent intar samma hållning i evangelierna.173 Under 2/300-talet ser vi dock en situation 

där en spänning börjar framträda mellan kyrkofädernas ideal och den verklighet den kristna 

                                                 
170 Carpenter 2005 s. 19. 
171 Martling 2007 s. 67-68. 
172 Kelhoffer 2010 s. 376-377. 
173 Ekenberg 1994 s. 78. 



47 
 

lokalbefolkningen lever i. Detta kan ha gjort att de känt sig tvingade att börja inta en delvis 

annorlunda hållning än tidigare. Den påtvingade soldattjänsten fick kristna soldater att heller 

inte alltid se sig i stånd att inta samma rigorösa inställning som t. ex Hippolytos eller Origenes 

som var emot alla former av våldsanvändning.174 Men under 3/400-talet börjar vi även se en 

annan inställning hos inflytelsefulla teologer i frågor om våldsutövning växa fram. 

Uppfattningar som markant börjar skilja sig gentemot de tidigare kristna författarna i kyrkan. 

Detta sker under den radikalt förändrade situationen då kristendom tillåts och sedermera blir 

officiell för hela det romerska riket. Nu finner vi att kristna sammanflätas och införlivas in i 

den romerska statsapparaten och intar positioner som vore otänkbart tidigare och bara 

innehölls av "hedningar".175  

        

Jus ad bellum, teorin om rättfärdigt krig har en lång tillkomsthistoria, men var från början en 

kyrklig tanketradition med framförallt kyrkofader Augustinus (354-430 v.t.), och senare 

Thomas av Aquino (1225-1274 v.t.) som företrädare. 176  Teorin har också sedan början varit 

under utveckling och justerats under historiens gång. Då teorin är så omfattande  koncentrerar 

vi oss kort kring Augustinus vilket behandlar ämnet och frågor om våld i sitt verk "Guds stad" 

där han bl. a. skriver följande: 

 

Den vise - säger filosoferna - skall föra rättfärdiga krig. Som om han inte, om han besinnar att han är 
människa, måste känna en större sorg över att ha tvingats föra rättfärdiga krig! Vore de inte 
rättfärdiga skulle han ju inte tvingas föra dem, och då skulle det för den vise inte finnas några krig. 
Det är ju motståndarnas orättfärdighet som tvingar den vise att föra rättfärdiga krig, och denna 
orättfärdighet måste en människa sörja åtminstone för att den finns hos människorna, även om den 
inte framtvingar krig.177 
 

Det framkommer också att rättfärdiga krig är ett nödvändigt ont, men också att den som inte 

lider av insikten i nödvändigheten av detta onda har förlorat förmågan till mänsklig empati. 

Den som med sorg tänker på detta hemska, grymma, ohyggliga onda måste därför tillstå att det är ett 
elände. Den människa däremot som endera drabbas av det eller tänker på det utan att känna sorg i... 

                                                 
174 Ekenberg 1994 s. 80-81. 
175 Ekenberg 1994 s. 81. 
176 Teorin skulle kunna spåras tillbaks till Clemens vilket förvisso menade att kristendomen var fredlig och mot 
våld till sitt väsen, men menade att det romerska riket också var något positivt för stabilitet och ordning. Som 
bevarare av ordning kan en kristen soldat verka (dock oklart med vapen). Biskop Ambrosius (340-397 v.t.) anser 
dock att det är en moralisk plikt för en kristen att försvara sin nästa,  med våld om så krävdes. Vidare anser han 
att rättfärdiga krig är defensiva till sin läggning - men ytterligare ett steg - också motiverade att inledas i syfte att 
försvara kristen ortodoxi, en teori som övertogs av hans adept Augustinus. 
177 Augustinus 1997 s. 74. 
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... sitt hjärta, hon tror sig äga sällhet av ett skäl som helt visst är än jämmerligare - nämligen att hon 
mist till och med sin mänskliga känsla.178 
Augustinus menar att det inom alla individer (även bland förbrytare och rövare) finns en 

naturlig strävan efter fred. Nedan att kriget i sig är en "längtan" efter just fred. 

Det finns inte någon som inte vill ha frid. Även de som vill ha krig önskar ju inget mer än att segra, 
och följaktligen är deras önskan att genom krig nå fram till en ärofull fred. Vad annat innebär en 
seger än att motståndarna underkuvas? När detta är uppnått kommer ju fred att råda. Det är således i 
syfte att få fred som människor för krig, till och med de som strävar efter att visa krigisk duglighet i 
strid och ledarskap. Därav framgår det att freden är det önskade målet för kriget. Alla människor 
söker fred - även genom att föra krig.179 
 

Utifrån Bergspredikan och Matteusevangeliet menar Augustinus vidare att evangeliet 

undervisar ickevåld, vilket innebär att en kristen inte ens får använda självförsvar. Däremot 

om någon attackerar min medmänniska - då kräver kärleksbudet (Matt 22:34-40) att försvara 

min medmänniska, med vapenmakt om så behövs.180 Walter Wink menar att med detta drag 

förändras hela kyrkoutvecklingen då Augustinus här öppnar dörren för teorin om rättfärdigt 

krig, vilket sedan innebar kyrkans legitimerande av militärt försvar av det Romerska riket, 

vilket i sin tur inkluderade användning av tortyr och dödsstraff.181 Efter Kejsar Konstantin och 

framåt gav Augustinus kristendomen en ny status som en privilegierad religion då den började 

fungera som ett försvar åt statens vägnar.  

 

Det skulle gå att problematisera denna tolkning då Augustinus tolkning inte implicit 

rättfärdigar eller legitimerar orättfärdiga krig. På ett sätt blir, eller kan det bli en missbrukad 

doktrin. För Augustinus betraktas det som kärleksfullt att försvara oskyldiga mot det onda. 

Men, Augustinus blottläger och identifierar ett problem som ingen tidigare teolog hade stött 

på och formulerade en teologi som sedan varit normerande in i våra dagar.182 Och framförallt 

kanske en teori som går att medvetet missbruka med dolda agendor och använda i egen sak. 

Carpenter beskriver den nya roll kyrkan fick som bakbunden då löner börjar betalas ut från 

staten till biskopar och präster. Något som hindrade kyrkan att agera fritt och gjorde att man 

lät bli att kritisera makten alltför hårt. Tidigare hade man inte varit beroende av staten och 

existerade på egna villkor.183 Många kristna företrädare, likt Lactantius (240-320 v.t.) 

beundrade också Konstantin så till den grad att de nu börjar uppmana kristna att de borde vara 
                                                 
178 Augustinus 1997 s. 74. 
179 Augustinus 1997 s. 80. 
180 Wink 1996 s.103. 
181 Wink 1996 s. 103. 
182 Wink 1996 s. 110. 
183 Carpenter 2005 s. 5. 
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beredda att dö för kejsaren.184 Från 4/500 talen börjar kyrkliga ledare också tala i termer om 

att Bergspredikan som omöjlig att efterleva och enbart skulle tolkas allegoriskt, långt bort från 

den direkta tolkningen man tidigare intagit. Från kyrkans sida likaså att ickevåldet bara gällde 

ordnar och de som var vigda till ämbetet och inte gällde alla kristna.185  

6.4 Renässansen: I reformationens fotspår. 

Augustinermunken Martin Luther (1483-1546 v.t.) stod på många sätt i samma fåra och var 

djupt influerad av Augustinus tankar. Människan blir frälst genom Guds nåd och kan inte 

rättfärdiggöra sig själv genom egna gärningar, utan tron allena är det som räddar. För Luther 

var människan en tvådelad natur, en inre andlig, och en yttre köttslig.186 Tillvarons 

uppdelning mellan lag (samhälliga plikter) och evangelium (tro) genomsyrar hela hans 

teologi, där också skriften delas in i två delar: Guds bud i GT (du skall...), och Guds löften i 

NT (som en människa möter när hon kommer till insikt om sin oförmåga att efterleva buden 

och inte kan frälsa sig själv). Människan blir rättfärdiggjord genom tro på en annans förtjänst 

- Jesus gärning på korset.  

 

Vi kommer också här se hur de tidigare behandlade texterna, Rom 13, Petrus 2 och Matteus 

korrelerar med varandra för Luther. Framförallt Paulus blir för Luther en grundbult för de 

föreställningar som präglade honom. Även Bergspredikan får en utvecklad utläggning 

gentemot de första kyrkofäderna. Men Luther går till angrepp även mot de skolastiska 

teologer som menar att Bergspredikan bara är avsedd för prästerskapet och munkarna. Luther 

förklarar att den istället måste tolkas på rätt sätt då den gäller alla utifrån lydnad inför den 

funktion varje människa har.187 I skriften "Temporal Authority: To What Extent It Should Be 

Obeyed" framkommer den s.k. tvåregementsläran tydligt. Där understryks att den världsliga 

makten behövs för att alla kristna inte är sant kristna. Om alla vore sant kristna skulle inte den 

världsliga makten behövas. Däremot får inte den världsliga makten ta vilka friheter som helst. 

Den har endast makt över den yttre människan och får inte inkräkta på Gudsriket och sätta sig 

i Guds ställe. Utifrån Rom 13:1-7 och 1 Pet 2:13-14 understryker också Luther att den som 

motsätter sig den styrande makten motsätter sig Guds ordning och drar på sig sin egen dom då 

Gud instiftat den civila lagen. Den världsliga makten måste i sin tur också reagera mot de som 

                                                 
184 Carpenter 2005 s. 8. 
185 Carpenter 2005 s. 59, 77. 
186 Luther 2006 s. 39. 
187 Luther 1523 s. 661-664 
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gör uppror och skydda de goda annars bryter den Guds lag. Det är med denna bakgrund 

Luther tolkar och införlivar Matt 26:52 "Alla som drar svärd skall dödas med svärd".188  

Ett exempel på hur Luther arbetar och förstår de bibeltexter som tidigare behandlats kan vi se 

också i samband med bondeupproret (1524-1525 v.t.). Efter att ha fördömt överheten för 

deras orättvisa behandling av bönderna och att de själva är orsak till revolten, vänder han sig 

sedan till bönderna då de missuppfattat den kristna friheten och använder denna till att bruka 

våld och störa ordningen. Luther förklarar att bönderna bryter sitt löfte att vara överhetens 

undersåtar, något även Gud kräver "Ge kejsaren det som tillhör kejsare, och Gud det som 

tillhör Gud" (Luk 20:25) och drar därmed på sig sin egen dom, "Den som sätter sig emot 

överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och drar så domen över sig själva" (Rom 

13:2).189 Detta blir senare också centralt för de Lutherska kyrkorna och uttrycks i dess lära.190 

Nedan en repris, men ett exempel från hustavlan som inleds med att alla olika stånd skall 

förmanas att akta på sin syssla genom ett för dem särskilt avsett bibelspråk. 

Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av 

Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud. Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han 

står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom. Ty de som hava 

väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för dem som göra vad ont är. Vill du 

vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den, ty överheten är en 

Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont är, då må du frukta, ty överheten bär icke svärdet 

förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont 

är. Romarbrevets trettonde kapitel. 191 Luthers lilla katekes om världslig överhet. 

 

Detta blir också en doktrin som förstärks under den lutherska ortodoxin. Luthers syn i frågor 

om ickevåld / våld sammanfattar Philip Melanchton i Augsburgska apologin i SKB som att 

evangeliet förbjuder självhämnd. Detta understryks tydligt av Jesus som förbjuder sina 

apostlar till privata hämndaktioner. Detta gör Jesus för att de ska förstå att de inte ska rycka 

makten från de som har till uppdrag att sköta sådant, d.v.s. den borgerliga ordningen. Den 

rätta förståelsen av Kristus uppmaning i Matt 5:39 "...om någon slår dig på högra kinden, så 

vänd också den andra mot honom", är att ingen rent personligt ska bruka våld, utan tillfaller 

det världsliga regementet. Denna offentliga vedergällning är ett  Guds verk (Rom 13:1), likaså 

                                                 
188 Luther 1523 s. 659-661. 
189 Luther 1525 s. 387. 
190 Luthers stora och lilla katekes Ingår i SKB (Svenska Kyrkans bekännelseskrifter)  
191 SKB 1985 s. 375. 
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är vad Paulus uttrycker med "Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha 

sin gång". (Rom 12:19).192  

       Dessa tolkningar har senare problematiserats då de dels utgår från att all överhet är 

instiftat från Gud, men främst för att han heller inte i någon större utsträckning ägnar tid och 

reflexion till frågan vad som ska göras när överheten är korrupt och orättfärdig? Är den typen 

av överhet instiftad av Gud den med? Luther tar heller ingen hänsyn till att 1 Pet 2:11-14 

uttryckligen intar en försiktigare inställning än Paulus i Rom 13. För att inte tala om Upp som 

intar en diametralt annan ståndpunkt, åtminstone till den romerska överheten.  

       Många sentida exegeter likt E.P. Sanders och Krister Stendahl har också problematiserat 

den lutherska tolkningstraditionen av Paulus som man menar är alltför färgad av Luthers 

starka distinktion mellan lag och evangelium.193 Det "världsliga svärdet" är statiskt hos Luther 

på ett sätt man kan fråga sig om det verkligen är, eller går att finna så allmänt hos Paulus.  

För att återgå till Rom 13 menar bl. a. Anders Ekenberg att dessa verser heller knappast har att 

göra med en allmän teori om moralisk legitimitet i statens våld mot undersåtarna.194  

       Under reformationen fanns dock flera strömningar som mer eller mindre börjar ta avstånd 

från teorier om rättfärdigt krig. Som inledningsvis nämnts främst Anabaptisterna (2.2) vilka 

var uttalat pacifistiska. Det både den Romerska kyrkan och reformatorerna verkligen tog 

avstånd från var dock inte det pacifistiska draget, utan för att de praktiserade om och 

troendedop, vilket de var starkt kritiska till.195  

James T. Johnson menar också att det går att urskilja två typer av pacifism under renässansen. 

Utöver Anabaptisterna finner vi även den kristna humanisten Erasmus av Rotterdam (1466-

1536 v.t.). Erasmus stödde Luther inledningsvis och även han eftersträvade en reformerad 

kyrka, dock var han motståndare till den splittring som Luthers revolution ledde till och 

förblev trogen mot den katolska kyrkan. Pacifismen är inte lika uttalad hos Erasmus som hos 

Anabaptisterna men tydliga spår går att utläsa mellan raderna enligt Johnson.  

                                                 
192 SKB 1985 s. 235-236. 
193 "The new perspective" understryker att Paulus är betydligt mer mångfacetterad i sina utsagor om lagen än vad 
Luther lyckas fånga med "rättfärdiggörelse genom tro"- inte genom laggärningar, vilket även präglat senare 
protestantiska exegeters förståelse. Krister Stendahl menar att Luther inte fäster någon uppmärksamhet på vare 
sig Paulus judiska bakgrund eller hur lagens olika dimensioner kommer till uttryck i G.T. och judendomen i 
"Paulus bland judar och hedningar". E.P. Sanders problematiserar likt Stendahl också detta, samt visar på det 
komplicerade förhållandet Paulus själv omger sig av och blandar både positiva och negativa ordalag om lagen. 
Sanders 1991 s. 99. 
194 Ekenberg 1994 s. 79. 
195 Philip Melanchton sammanfattar Luthers dopteologi i den Augsburgska bekännelsens nionde artikel. Där 
framkommer en kritik till "dessa fördömda som bestrida att barnen blir frälsta genom dopet". SKB 1985 s. 59. 
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Inte heller använder han samma dualistiska begreppsapparat som Luther. Framträder gör 

också en väsentlig skillnad från både Luther, Jean Calvin och skolastikerna i synen på krig 

och fred.196 I skriften "In Dulce bellum inexpertis" menar Erasmus att det är uppenbart från 

naturen att människan bör eftersträva fred, eftersom hon inte är född med horn som tjuren, 

med klor som lejonet, eller med taggar som piggsvin.197 Det finns heller inget i Erasmus 

arbeten som talar om behovet av att skydda legitima rättigheter med våld. Inte heller argument 

som tyder på att människor ibland måste få skydd i form av våld. Inte heller föreslår han våld 

som någon form av sista utväg, vilket skulle kunna legitimeras att få uträttas av överheten. 

Johnson betonar att denna inställning hos Erasmus främst beror på hans övertygelse om den 

grundläggande ondskan som finns i krig. Erasmus tvekade uttryckligen också på fördelarna 

med krig, vilket furstarna nitiskt hävdade att det fanns.198  

6.5 Sammanfattning 

Vi har inledningsvis sett att Matteus slutredaktion verkar stå i en utvecklingskedja som leder 

från den historiske Jesus fram till den fornkyrkliga traditionen och uppvisar medvetenhet om 

de förföljelser missionen innebär. Vi ser i tidiga utombibliska texter likt Didaché att 

Bergspredikan och tillämpningen av ickevåld kan verka framstå som centralt i den tidiga 

kristna förkunnelsen, något som även kyrkofäderna vittnar om de första trehundra åren. Vi har 

sedan sett hur man överlämnar den mer bokstavliga förståelsen av Jesu budskap och sett en 

förändring äga rum i synen på våld med framförallt Augustinus, samt den förändrade 

situationen för de kristna att gå från att ha blivit förföljda - till att bli statsreligion. Från tiden 

3/400- talet förskjuts tolkningen av kärleksbudet (Matt 22:34-20) från tidigare förståelse, och 

införlivar nu tanken att man måste försvara sin nästa, med våld om så behövs - vilket därmed 

ger legitimitet för våld. Under reformationen sammanflätar sedan Luther flera av de 

Matteustexter vi tidigare behandlat samman med Rom 12-13 och 1 Pet 2 som komplettering 

för tolkningen, och fungerar som en fundamental del i tvåregementsläran.  

Vi har även sett att ickevåldsprincipen här tillfaller den enskilde, medans våld, straff och 

vedergällning utförs genom Guds förlängda arm, d.v.s. blir statens uppgift. Jag har också 

berört den kritik som riktats mot både Luther och den efterföljande protestantiska 
                                                 
196 Även Calvin refererar till Augustinus och klargör i "Institutes of the Christian Religion" nödvändigheten av 
krig. Kristendomen fördömer inte kristna att bära vapen eller vara soldater med hänvisning till Luk 3:14. Men 
Calvin understryker att man skall vara mycket restriktiv och inte gripa tillfället till våld bara för att det bjuds och 
ev. är legitimt, utan måste vara om situationen  tvingar till detta. Bok 4 kap. 20:11-12. Calvin 2008 s. 977-978.  
197 Johnson 1984 s. 47. http://www.jstor.org/pss/40014968 (3 januari 2012). 
198 Johnson 1984 s. 51. http://www.jstor.org/pss/40014968 (3 januari 2012). 
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tolkningstraditionens alltför snäva förståelse av Paulus. Vi har också sett förgreningar och 

begynnelse till mer utpräglade pacifistiska strömningar under reformationen. Reservation har 

också intagits kring frågan om att lyfta den tidiga eran alltför okritisk, och behandlat frågan 

om N.T. -författarnas, likt fädernas brist på empati att förstå andra gruppers utsatthet och 

förföljelser som inte ser ut att tilldelas samma värde som det egna lidandet. 

 

                                                            7.0 Avslut. 
 

7.1 Diskussionen idag: Kunskaps- och bibelsyn. 

 

Så hur har arbetet hittills svarat på frågorna och framförallt, hur resonerar man idag kring 

temat? Tillåter Matt:s Jesus våld, eller var han vad vi idag skulle kalla en pacifist? Likaså är 

Paulus eventuellt missuppfattad av senare tids teologer i synen på överhet? Är kristendomen i 

grunden en pacifistisk rörelse, vilket de första århundraden skulle kunna tala för? Som vi sett 

råder det delade meningar om detta. Följande punkt kommer diskutera frågan om pacifism 

och visa några av de teorier och forskare som tar ställning i frågan. Likaså visa hur en sådan 

uppfattning (pro-pacifism) skulle kunna motiveras utifrån olika kunskapsideal och 

konfessioner. Man skulle kunna tänka att förespråkarna för att Matt, Paulus, 1 Pet och Upp 

verkligen förespråkar pacifism uteslutet skulle tillhöra en viss teologisk fåra, ofta då 

föreslagen några förgreningar inom liberalteologin. Ändå understryks ofta att förespråkare för 

pacifism ofta paradoxalt nog är strikt konservativa och bokstavstrogna i just detta avseende 

kring deras övertygelse i vad Jesus lär.199 Här finns alltså beröringspunkter med de mer 

uttryckligen konservativa förgreningarna likt evangelikala, protestantiska men även Romersk-

katolska företrädare som förespråkar pacifism.200 Dale W. Brown ger ett klassiskt exempel 

med att citera Dietrich Bonhoeffer, en teolog som allmänt brukar upphöjas i liberalteologiska 

kretsar vilket ändå uttrycker sig så här radikalt: 

 

"From the human point of view there are countless numbers of possibilities of understanding and 

interpreting the Sermon of the Mount. Jesus knew only one possibility:  simply go and obey. Do not 

interpret or apply, but do it and obey!" Discipleship, Dietrich Bonhoeffer, Works, 4:181.201 

                                                 
199 Brown 2003 25-26. 
200 Brown 2003 s. 73 
201 Brown 2003 s. 30. 
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Brown visar också hur bibelforskaren och den uttalat pacifistiska förespråkaren John Howard 

Yoder (1927-1997) utmanar den teologi som tror att Gud agerar i en värld, medan civila 

aktörer agerar i en annan. En kritik riktad inte bara till den Lutherska tvåregementsläran, utan 

generellt till de som gör en alltför stor distinktion mellan det världsliga och andliga då detta är 

tankegods som genomsyrar de etablerade kyrkorna i en eller annan form. För att visa feltänket 

ger han exempel med de politiker som tänker i samma banor fast gällandes politiken, d.v.s. 

som något som inte är till för den enskilde utan något för överheten att ta hand om,202 i 

grunden en destruktiv tankebana som inte införlivar eller jämställer människan. I denna 

teologi och bibelsyn finns också implicit en problematisk sekularisering inbyggd. Yoder själv 

föreslår dessutom ett större fokus på texter som visar på motsatsen än budskapet i det som 

framkommer i Rom 13, och föreslår t. ex Joh 3:17; "Ty Gud sände inte sin son till världen för 

att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom".  

 

En fråga som blir aktuell är också frågan om pragmatism och frågor om handlingsteorier 

relaterat till vad som går att utläsa av Jesus och N.T.  

       I frågan om praxis kan vi först se hur läran om rättfärdigt krig uttrycks idag i katolska 

kyrkans gällande katekes. Följande fyra villkor måste uppfyllas för ett legitimt försvar med 

militärt våld.203 

 

-  Skadan som en angripare tillfogar en nation eller sammanslutning av nationer måste vara varaktig, 

    svår och säker.  

- Alla andra medel för att göra slut på den måste visa sig vara ogenomförbara eller verkningslösa.  

- De samlade omständigheterna skall peka på verklig möjlighet till framgång. 

- Bruket av vapenmakt skall inte medföra värre ont och större oreda än det onda som skulle utplånas. 

    Kraften i moderna förstörelsemedel väger tungt då man bemöter detta villkor.  

 

Denna paragraf ingår i det andra kapitlet; "Du skall älska din nästa som dig själv" och har 

alltså fortfarande sitt ursprung i Augustinus tolkning (6.3). Men frågan kan inte behandlas fri 

från sin kontext med Jesus i centrum menar Walter Wink. Ur vår synvinkel kan det verka 

omöjligt att inte se det förnuftiga i katekesens förslag ovan, men strider mot Jesu påbud. Jesus 

var för ickevåld i alla situationer, det visar hela hans liv och gärning vilket bör vara ett 

fundament för kristendomen. Wink understryker också att Jesus heller inte var en taktiker 

                                                 
202 Brown 2003 s. 51. 
203 Katolska kyrkans katekes 2000 s. 621. § 2309. 
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eller pragmatiker, men att ickevåldmotstånd genom dialog var det enda vapen som inte 

romarna / makten hanterade, vilket stämmer även idag. Dialogen är alltså fortfarande det 

främsta vapnet enligt Wink. Det finns alltså inte tillräckligt med legitima skäl till att använda 

våld utifrån Jesus i evangelierna som grund menar både Wink och Yoder, vilket då inte räknas 

som konservativa bibelforskare. I frågan om pacifism förespråkar Yoder också för att själva 

tron måste få vara prioriterad framför dividerandet huruvida det kan bli ett eventuellt 

"negativt" resultat av en pacifistisk hållning i händelse av att bli anfallen, denna pragmatism 

måste undvikas.204 Frågan blir här en fråga om tillit och mod för Yoder. Wink är även han 

skeptisk mot det utilitaristiska draget som implicit finns i det mer beräknande draget om vad 

som händer om man inte använder våld? Men understryker att vi får lita på Jesus att ickevåld 

för något gott med sig. Det är alltså inte självklart hur vi legitimerar pacifism, eller tvärtom, 

ser orimligheten i den. Detta till skillnad från judisk tradition som snarast uppmanar till 

pragmatism och kan jämföras med Michael J. Broyde´s framläggning (3.2).  

 

Vi skulle också kunna för att ge fungerande exempel gå tillbaks till William Occam (1300-

1350 v.t.) som menade att det var omöjligt att på intellektuell väg lära känna Guds vilja fullt 

ut. Att förstå tron med sitt förstånd är omöjligt då det går en knivskarp gräns mellan vetande 

och tro.205 Utifrån detta perspektiv, samt ett mer uppenbarelsecentrerat och bokstavstroget 

ideal företräder Alvin L. Carpenter de konservativa som menar att pacifismen endast behöver 

en legitim grund att stå på, och det är Guds eget ord, och Jesus påbjuder pacifism. Det handlar 

inte om att förstå det rimliga eller förnuftiga i detta, för det kommer vi inte fullt ut åt som 

människor, utan det handlar ytterst om att göra det som Gud ber oss om i skriften. Vi är så 

vana med destruktivitet att vi inte längre vet hur man bryter sådana spiraler, eller hur livet 

skulle se ut utan våld. Bergspredikan och andra ickevåldstexter förstod man dock i urkyrkan 

även som förföljd, idag gör vi det inte längre. Carpenter riktar också häftig kritik mot de 

konservativa falanger, som han själv i många avseenden tillhör, som är högljudda i motståndet 

mot dödandet av ofött liv, d.v.s. abort, något som förvisso är helt riktigt och i enlighet hur 

man förstod Jesus pacifism i den tidiga kyrkan (6.1), men i frågan om det födda livets helighet 

och pacifism intar man en diametralt motsatt hållning. Där kan man t.o.m. se skäl till att 

inleda krig. Med tanke på alla de oskyldiga offer som alltid sker i krig blir denna inställning 

dessutom obegriplig för Carpenter.206  

                                                 
204 Brown 2003 s. 55-56. 
205 Sahlberg 2008 s. 149. 
206 Carpenter 2005 s. 55. 
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Likaså understryker han att det är absurt att se hur de första århundradenas församlingar helt 

negligeras, och att man idag sätter ett ofantligt stort anspråk på sig själva när man säger sig 

kunna tolka N.T. och Jesu budskap mer koherent än tidigare. Ja, t.o.m. bättre än de som först 

tog emot budskapet från den historiske Jesus lärjungar, eller fick del av budskapet direkt från 

de första generationernas missionärer.207  

 

Men det går naturligtvis att närma sig frågan utifrån helt andra perspektiv. Som motsats till de 

som hävdar att den rätta verklighetsbeskrivningen finns i bibeln, och att andra ateistiska 

vetenskapsmetoder eller kunskapsideal inte går att förena med klassisk kristen tro eller kan 

förmedla skriftens sanning - kan vi ta nästa ansats utifrån de frön som såddes av bl. a D.F. 

Schleiermacher (1728-1834 v.t.). Han förflyttar tron till känslan och intuitionen och lämnar 

därmed sanningsfrågan, något som blir ett resultat av upplysningen, men sedan även 

förstärktes med bibelkritiken.208 I och med att man släpper den teistiska och transcendenta 

Gudsbilden till förmån för en immanent, präglar naturligtvis detta kunskapssyn såväl som 

Gudsbild och bibelsyn, vilket blir begränsade till att verka efter inomvärldsliga premisser.  

       Hanna Stenström talar om växelspel mellan text och läsare. Subjektet (läsaren) kan 

visserligen eftersträva att nå en tolkning som är saklig och prövbar och låta det förflutna 

framträda. Men vår tid och läsarens egna frågor finns oundvikligt med som en faktor. Därför 

är inte texten ett objekt  som ett oberoende subjekt närmar sig för att dissekera tills meningen 

blir synlig. Stenström menar att meningen växer fram i ett växelspel mellan den förförståelse 

som läsaren tar med sig in i tolkningen av texten.209 Så frågan om pacifismens 

"sanningsvärde" kommer vi alltså inte åt, därmed kan det skapas en mening då läsaren har en 

aktiv och skapande roll i växelspelet, och vi kan utifrån detta perspektiv både bemyndigas och 

legitimera frågan om pacifism. Detta för också tankarna till den s.k. reader / response-skolan. 

Under denna beteckning ingår också teorier om dekonstruktionalism.210 Denna skola lyfter 

just läsarens roll i relation till den fixerade texten. Inger Ljung berör bl. a. detta  i "Om 

tolkning - Bibeln som auktoritet" där hon skriver "om man kan se en text som semantiskt 

flerdimensionell blir det också möjligt att hävda att varje läsning, även de som betraktas som 

vetenskapliga, är resultatet av att läsaren mer eller mindre medvetet valt en speciell 

                                                 
207 Carpenter 2005 s. 11. 
208 Sahlberg 2008 s. 223-224. 
209 Stenström 2008 s. 18-19. 
210 Dekonstruktionalismen har sin främste företrädare i Jacques Derrida som vill dekonstruera texten, d.v.s. 
dekonstruera och bryta sönder den. Det finns ingen verklighet utanför texten - verkligheten är lika med språk. 
Det finns inte någon skillnad mellan läsare och text, det är läsaren själv som skapar meningen. Vanhoozer 2003 
s. 12. 
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meningsproducerande dimension i texten, och att valet styrts av personliga intressen och 

behov".211 Denna metod, samt tankar som fötts ur detta föreslår också en medveten frigörelse 

av texten ur sin kontext, där författarens  egen eventuella intention i slutändan blir lägre 

värderad till förmån för vad läsaren själv väljer att läsa in och forma den till. Även detta ger 

alltså ett utrymme att legitimera frågan om pacifism, oavsett vad Matteusevangeliets 

intention, eller vad en historiskt Jesus kan ha sagt eller menat i ärendet då vi ändå inte 

kommer åt det fullt ut. 

       Något av detta möter vi även hos John Howard Yoder vilket förespråkar en form av 

relativism och pluralism. Yoder använder Paulus som exempel i hur han använder sig av olika 

språkvärldar för att nå människor genom att möta och tala med människor utifrån både judisk 

och grekisk förförståelse.212 För att veta något eller få kunskap om något behöver vi dessutom 

experimentera med sanningen, för bibeltexten är inte en fixerad sanning. Yoder menar vidare 

att vår nästa (Matt 22:38) är en viktig och central del i en sanningssökande process.213 

Pacifism är i detta perspektiv ingen universell sanning, men kan fungera som ett avgörande 

redskap för att möta den andre på djupet och därmed bli kontextöverskridande och skapande. 

Vår förståelse för sanning beror också på vår förmåga att lyssna på andra, vilket inkluderar 

meningsmotståndare,214 (Matt 5:44 "älska era fiender..."). Har man en stark övertygelse, och 

den dessutom kan delas av andra utanför sin egen kontext och religion är pacifismen också 

meningsskapande.  

       Det finns naturligtvis de som tydligt vänder sig mot de som ibland talar om "kanon inom 

kanon" (se 5.2) och som lyfter Bergspredikan eller kärleksbudet ur sin övriga kontext som om 

det vore så centralt att Jesus här i princip sammanfattar kristendomen, och att allt annat 

egentligen är överflödigt. Ett avslutande argument mot denna ståndpunkt är J. Vernon McGee  

som menar att denna strategi är direkt felaktigt då denna text vare sig nämner något om Jesu 

korsfästelse, död och uppståndelse. Inte heller något om Jesu egna offer och vad hans död 

betyder för oss, och därmed ingenting om hans roll som lösen.215 Tolkningen av 

Bergspredikan menar McGee har två diken där den ena ytterligheten är den ovan. Den andra 

är de som inte bryr sig alls om den då den ändå är omöjlig för en människa att efterleva, och 

att Guds nåd ändå frigör oss att från djupet att ens försöka tillämpa den. 

                                                 
211 Ljung. Svenska kyrkans forskningsråd 1998. 
212 Yoder 2010 s. 106. 
213 Yoder 2010 s. 151. 
214 Yoder 2010 s. 153. 
215 McGee. Matthew 5: Intro: Sermon on the Mount. 
http://www.blueletterbible.org/audio_video/comm_topic.cfm?AuthorID=24&commInfo=35&GroupID=40 (1 
dec 2011). 
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7.2 Slutsatser. 

Eftersom Jesus inte tydligt klargör frågan om pacifism i alla olika sammanhang och realiteter 

i livet, inte heller de andra nytestamentliga skrifterna jag behandlat, har tolkningen fått till 

konsekvens en mängd teorier. Men två punkter kan föreslås. 1. Det kan inte anses vara fel att 

vara pacifist utifrån Jesu ord, utan är förmodligen det rimligaste ställningstagandet enbart sett 

till texterna från Matt. 2. Om man anser att det är legitimt med våld blir det svårt att enbart 

använda sig av Matteus för att motivera detta, då bruk av våld har ett svagt stöd i texten, utan 

måste då argumenteras utifrån andra nytestamentliga texter, framförallt då Rom 12-13, eller i 

senare kyrkliga utläggningar och doktriner funna i deras läror som stöd.  

       Oavsett sanningen i sakfrågan. Eftersträvan av fred i alla angelägenheter i livet, i det stora 

som i det lilla, där är dock Matteus såväl som Paulus i Romarbrevet och Första Petrusbrevet 

överens, och något varje kristen uppmanas att både söka och tillämpa (Uppenbarelseboken 

behandlar inte just frågan att eftersträva fred här och nu, då den har sitt främsta intresse i 

framtiden). 

 

Vi har inledningsvis under denna del (7.1), likt under hela arbetet, också tagit del av olika 

typer av diskussioner vilket förts utifrån olika antaganden, principer och präglats av olika 

röster genom historien. Resultatet skulle grovt kunna delas in i tre kategorier. 

 

1. Här finner vi de som representerar den mer uppenbarelsecentrerade teologin vilket hävdar 

att den sanna verklighetsbeskrivningen måste antas utifrån bibeln. Andra teorier och 

angreppssätt kan fungera som komplement, men är underställda bibelordet. Pacifismen är 

påbjuden av Jesus, och som kristen måste man ändå förhålla sig till det som Gud säger är 

sanning, inte vad vi själva tror. Det verkligt meningsskapande är det som ligger i linje med 

Guds vilja, där blir meningen fullgjord. Detta förhållningssätt är både historiskt och modernt 

förekommande. 

 

Reservationer: I just denna fråga framstår inte detta perspektiv så kontroversiellt, men då 

samma inställning finns i andra komplicerade frågeställningar kan detta perspektiv uppfattas 

fungera alldeles för ensidigt då Guds vilja, syfte och mening inte alltid framstår som enhetlig i 

vare sig de behandlade texterna eller bibeln i stort. Likaså ger bibeln fler möjliga, och ibland 

för oss motsägande svar. Dessutom är företrädare för pacifism här i minoritet, vilket visar 

problematiken att förespråka pacifism med hänvisning till en sann och riktig tolkning.  



59 
 

Detta ideal brukar också bli kritiserad för att man inte tar hänsyn till forskningens resultat - 

om det ligger i konflikt med det som försanthålls. 

 

2. Ett modernt och motsatt perspektiv är de mer relativistiska och postmoderna teorierna. Vi 

kan ge texterna en betydelse som gör dem relevanta för vår tid. Vi måste bemyndigas att få 

använda texterna att fungera för den samtid de förekommer. Detta framför att försöka komma 

åt författarens egen intention som vi ändå inte kommer åt, eller vi på ett eller annat sätt t.o.m. 

måste ta avstånd ifrån. I den mån det går att tala om sanning är denna dold för oss och vi 

måste själva få vara med att skapa en mening i mötet med texten. Detta är ett ideal som idag 

öppet har sina företrädare. Vi kan dock förmoda att detta förhållningssätt, om än djupt 

omedvetet, även har innehafts av människor genom historien i deras sätt att relatera till det 

som är påbjudet i de aktuella texterna. Ickevåld är meningsfullt och överskridande, därför har 

det ett värde och kan därmed införlivas och tillåtas bli synlig i texterna, något det alltså finns 

anledning att tro att det tidigare så har gjorts.  

Reservationer: Det öppnar upp för en relativism som omöjliggör frågor om sanningsanspråk, 

och dessutom riskerar att löpa stor skada i fel händer, eller skapa tolkningar utan historisk 

förankring. 

3. Representeras främst av de västerliga etablerade kyrkornas egna läror, samt en majoritet av 

den akademiska teologin. Av de exempel vi sett är inga av texterna fristående varandra. Även 

om det kan vara rimligt att anta att Matt:s Jesus verkligen förespråkar ickevåld måste 

bibeltexterna tolkas och behandlas utifrån sin historiska kontext, samt belysas av sin judiska 

bakgrund och av andra texter och sammanhang. Efter detta tillvägagångssätt framtråder inte 

de verser som kanske i ett första ögonkast idag ser ut som att tala om universellt ickevåld som 

något helt självklart, utan ett komplement till ett större sammanhang. Utifrån de kyrkliga 

doktrinerna framkommer dock att fred är något centralt, viktigt och eftersträvansvärt, men kan 

inte ses som något ovillkorligt att hålla sig till. Våld måste kunna tillämpas om nöden så 

kräver, vilket har sitt stöd av andra texter och av traditionsbundna tolkningar. 

Reservationer: Här menar jag ändå att det ändå finns rimliga chanser att verkligen försöka 

återge en så korrekt historisk beskrivning som möjligt i frågan. Gällandes de kyrkliga 

doktrinerna. Det finns, vilket historien visar, alltid en risk att fasthållandet av dogmatik till 

vilket pris som helst hindrar det fördjupande samtalet att ta vid, likaså exkluderar sådant som 

skulle kunna berika förståelsen. I detta fall har vi sett exempel på att man låst fast 
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Matteustexterna kring Rom 13 och 1 Pet 2 på ett sätt som verkligen går, både ur vetenskaplig 

och konfessionell grund, att ifrågasätta.  

 

Samtidigt, i den realitet vi lever i och den erfarenhet som finns av hur regimer och diktaturer, 

ner till vad enskilda individer varit kapabla till, är det svårt i mina ögon att heller inte se våld 

som motiverat, ett nödvändigt ont. Och jag har rent etiskt inga reservationer till att 

sympatisera och överensstämma med vad t. ex RKK:s katekes §2309 formulerat. Detta menar 

jag också är fullt mänskligt och varit en insikt som även kristna i kyrkans historia tycks ha 

gjort. Trots detta menar jag, paradoxalt nog kanske, att just texterna ur Matteus tydligt 

förespråkar just ickevåld, även om frågan på vilka olika nivåer förblir något obesvarad. Detta 

understryks också utifrån den redogörelse som mitt arbete har redovisat.  
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