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Tack… 

… Göran Eidevall, för ditt intresse, ditt engagemang och din uppmuntran samt för din 

konstruktiva kritik och dina tips. 

… Nils. 

… alla ni som har visat intresse för uppsatsen och stöttat mig.  
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Inledning 

Vad innebär det att en människa tror eller litar på Gud i berättelserna i Pentateuken, närmare 

bestämt i Exodus och Numeri? Det är vad föreliggande uppsats handlar om. 

Syfte 

Uppsatsen har en språklig inriktning. Ärendet är att undersöka vilka hebreiska ord som 

används för att beskriva tro och tillit, i vilka sammanhang de förekommer och hur de relaterar 

till varandra. I Exodus och Numeri har jag främst funnit följande term som rymmer 

betydelserna att tro och lita på: ʼāman (i hifʽīl).
1
 Det finns också andra ord än att ”tro” och 

”lita på” som kan användas för att beskriva människans tillit till Gud i Gamla Testamentet. 

Walter Moberly nämner ”frukta” och ”lyda”.
2
 Bakom dem ligger följande hebreiska ord: jārēʼ 

resp. šāmaʽ. De tre nämnda hebreiska termerna kommer att presenteras närmare under 

rubriken ”Metod”. 

Syftet är att få en fördjupad förståelse av vad ʼāman (i hifʽīl) innebär i sin litterära kontext 

i Exodus och Numeri, i relation till andra ord, framför allt jārēʼ och šāmaʽ, och även till 

föreställningar i den litterära närkontexten. Min avsikt är inte att komma fram till en 

översättning av ʼāman (i hifʽīl), utan att fördjupa mig i den mening som termen betecknar i sin 

litterära kontext och se vilka föreställningar som kan associeras till den. 

En författare kan också, ska tilläggas, berätta om människans tro på och tillit till Gud utan 

att använda en specifik terminologi. Författaren kan gestalta tron, utan att säga något om den.
3
 

Det är däremot något som ligger utanför den här uppsatsens område. Föreliggande uppsats har 

en inriktning mot de hebreiska ord som kan användas för att beskriva tro och tillit. 

Frågeställningar 

I Exodus 14 leder Herren Israels folk genom havet och krossar egypterna, som förföljer dem. I 

kapitlets sista vers står det, att folket fruktade (jārēʼ) Herren och litade (ʼāman) på Herren och 

på hans tjänare Mose. Jārēʼ och ʼāman (i hifʽīl) används här parallellt. Parallellism är ett 

”stilgrepp som innebär att en tanke upprepas och varieras i två eller flera på varandra följande, 

                                                
1 Verbet bāṭaḥ, som betyder att lita på, förekommer inte i Exodus och Numeri. Lisowsky 1993, 209-210. 

2 Moberly 1997, 648. 

3 Ibid. 
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likformigt byggda språkled.”
4
 Kan man vara rädd för någon och samtidigt lita på densamma? 

Man kan t.ex. inte vara rädd för fiendens armé och samtidigt lita på den. Vad är det för nyans 

av jārēʼ som är förenlig med ʼāman (i hifʽīl)? 

Vad innebär det egentligen att Israels folk litade (ʼāman) på Herren? ʼāman (i hifʽīl) 

rymmer som sagt betydelserna att tro och lita på. Att tro på Gud i dag kan vara en fråga om att 

tro på Guds existens. Vad innebär det att tro på Gud i kontexten i Exodus och Numeri? Min 

övergripande frågeställning är: Vad innebär ʼāman (i hifʽīl) i relation till andra ord, framför 

allt jārēʼ och šāmaʽ, och föreställningar i sin litterära närkontext i Exodus och Numeri? 

Den övergripande frågan kan delas upp i två delfrågor: 

a) Vad innebär ʼāman (i hifʽīl) i relation till andra ord i sin litterära kontext i Exodus och 

Numeri? Av särskilt intresse är analysfrågan: Vad är det för nyans av jārēʼ som är 

förenlig med ʼāman (i hifʽīl)? 

b) Vilka föreställningar i den litterära kontexten i Exodus och Numeri kan associeras till 

den mening som ʼāman (i hifʽīl) betecknar? 

Teoretisk ram 

Det finns två inriktningar inom språkvetenskap: diakron lingvistik och synkron lingvistik. 

Diakron lingvistik är lingvistik, språkvetenskap, som avser den historiska utvecklingen, som 

närmare bestämt är inriktad på studiet av språkförändringar. Synkron lingvistik är lingvistik 

som avser språket vid en viss tidpunkt. När det gäller ett ord är den synkrona lingvistiken 

inriktad på att studera den vid en viss tidpunkt rådande användningen av ordet i alla dess 

möjliga kontexter.
5
 

Moisés Silva, professor i Nya Testamentet, utgår från att den som uttalar sig bara är 

medveten om det närvarande tillståndet hos språket. Den som uttalar sig vet i de flesta fall 

ingenting om språkets historiska utveckling. Även om personen skulle ha kunskap om 

språkets historiska utveckling, är det inte sannolikt att den kunskapen skulle påverka 

personens dagliga konversationer.
6
 

Jag ansluter mig till det synsättet och kommer att tillämpa en synkron ansats, för att få en 

fördjupad förståelse av vad ʼāman (i hifʽīl) insatt i sitt sammanhang i Exodus och Numeri 

innebär. 

                                                
4
 <www.ne.se/lang/parallellism/279905> 2014-01-28. 

5 Silva 1994, 36. Walton 1997, 163. 

6 Silva 1994, 36-38. 
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Det finns enligt Silva olika typer av kontext: 

1. Vilka ord som ordet är kombinerat med 

En beskrivning av ett ords mening kan enligt Silva inte ignorera vilka ord som ordet är 

kombinerat med.
7
 Går det ex. att urskilja något mönster i vem eller vad som är ett 

verbs subjekt eller objekt? Används ordet tillsammans med någon preposition som har 

inverkan på dess mening?
8
 

2. Litterär kontext 

Den litterära kontexten inkluderar enligt Silva mer än ett särskilt stycke. Den kan 

också vara ett kapitel eller en bok.
9
 

3. Historisk kontext 

Det här är en kontext som ligger utanför språket. Det är de yttre omständigheter inom 

vilka språket verkar.
10

 

4. Tolkningshistoria och förförståelse  

Tolkningar som har gjorts av den studerade texten och förförståelsen hos dagens 

uttolkare är enligt Silva också en del av kontexten.
11

 

Olika nivåer av litterär kontext har enligt Silva olika tyngd vid tolkningen av det studerade 

objektet. Man kan föreställa sig de olika nivåerna som cirklar, där den minsta är den närmaste 

kontexten. Den är omsluten av den näst minsta cirkeln, som ex. består av ett kapitel. Den är i 

sin tur omsluten av en ännu större cirkel, som t.ex. består av hela boken o.s.v. Ju mindre 

cirkeln är, desto större sannolikhet att den påverkar det studerade objektet, enligt Silva. De 

närmare, mindre, cirklarna bör därför prioriteras vid tolkningen.
12

 

Inriktningen som Silva anger för studiet av ett ords mening är att fokusera på relationen 

mellan meningar hos olika ord.
13

 Den inriktningen kommer jag också att tillämpa. Silva 

beskriver följande typer av relationer mellan ord:
14

 

 

 

                                                
7 Ibid, 141-143. 

8 Walton 1997, 166. 

9 Silva, 143-144 och 156. 

10 Ibid, 136 och 144-147. 

11 Ibid, 147-148. 

12 Ibid, 156. 

13 Ibid, 102-103. 

14 Alla exempel och modeller är hämtade från Silva 1994, 120-132. 
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Relationer baserade på likhet 

 Överlappning 

Överlappande relationer existerar mellan ord som kan ersätta varandra i vissa 

sammanhang, alltså mellan ord som är synonymer.
15

 

 Beröring 

Närliggande relationer existerar mellan ord som inte kan ersätta varandra, även om de 

delar vissa kännetecken. T.ex. har ”gå” och ”springa” en liknande betydelse, men 

orden kan inte ersätta varandra i ett visst sammanhang.
16

 

 Inbegripande 

Betydelsen av ett ord, t.ex. blomma, kan inbegripa betydelsen av ett annat ord, t.ex. 

ros. Blomma betecknas i exemplet som överordnad och ros som blommans hyponym. 

”Blomma” kan ersätta ”ros” i många sammanhang, men ”ros” kan ersätta ”blomma” 

bara i sammanhang där ingen annan blomma åsyftas.
17

 

 

Överlappning Beröring Inbegripande 

 

 

 

 

  

 

Relationer baserade på motsats 

 Motsatspar 

Det semantiska fält som täcks av en term exkluderar det som täcks av dess motsats.
18

 

Ett semantiskt fält är ett område av verkligheten, som vi använder vissa ord för att tala 

om. Semantik är läran om betydelsen hos språkliga uttryck. 

 

 

 

                                                
15 Ibid, 126. 

16 Ibid. 

17 Silva 1994, 127. 

18 Ibid, 129. 

Fin Vacker Gå Springa Ros 

Blomma 
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 En grupp av motsatser 

Om det semantiska fält som täcks av en term exkluderar fler än en term, har vi en 

grupp av motsatser. Det semantiska fält som täcks av ”blå” exkluderar ex. det som 

täcks av ”gul”, ”grön” och ”röd” etc.
19

 

 

Motsatspar En grupp av motsatser 

 

 

 

 

 

 

Metod 

Jag kommer att använda en metod för ordstudier och har i det ärendet tagit hjälp av Silvas bok 

Biblical Words and Their Meaning. I liten utsträckning har jag kompletterat den med artikeln 

“Principles for Productive Word Study” av John H. Walton.
20

 

Metoden kommer jag först och främst att basera på Silvas bok, där jag framför allt tar fasta 

på teorin att den närmaste litterära kontexten har störst påverkan på det studerade objektet. Jag 

kommer att studera vilka ord som ʼāman (i hifʽīl) är kombinerat med. Följande analysfrågor 

kommer att ställas: Vad är subjekt? Vad är objekt? Används ʼāman (i hifʽīl) tillsammans med 

någon preposition eller negation som har inverkan på termens mening? När det gäller den 

litterära kontexten kommer följande analysfråga att ställas: Framträder det i den litterära 

närkontexten någon föreställning som kan sättas i samband med användningen av ʼāman (i 

hifʽīl)? I Silvas bok tar jag likaså fasta på inriktningen att fokusera på relationen mellan 

betydelser hos olika ord. Följande analysfrågor kommer att ställas: Finns det i den litterära 

kontexten ord som överlappar och således är synonyma med ʼāman (i hifʽīl)? Finns det ord 

som berör och är närliggande ʼāman (i hifʽīl)? Finns det ord som är motsatser till ʼāman (i 

hifʽīl)? Framför allt kommer jag att fokusera på relationen mellan ʼāman (i hifʽīl) och jārēʼ 

resp. šāmaʽ. 

                                                
19 Ibid, 132. 

20 Silva 1994 och Walton 1997. 

Köpa Stjäla 

Röd 

Grön 

Gul 

Blå 
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Enligt lexikonet BDB betyder ʼāman (i hifʽīl) att stå fast; lita på och tro.21 Grundbetydelsen 

för jārēʼ är att frukta.
22

 Šāmaʽ betyder att höra, men kan också översättas med bl.a. att lyda.
23

 

Hur relaterar jārēʼ resp. šāmaʽ till ʼāman (i hifʽīl)? Överlappar  

šāmaʽ och ʼāman (i hifʽīl) varandra eller är de närliggande? Jārēʼ tycks vara en motsats till 

ʼāman (i hifʽīl) och samtidigt används termerna parallellt i Ex 14:31. 

I viss mån kommer jag också att använda mig av formkritik, för att avgränsa textavsnitt och 

ge ett litet textsammanhang till dem. Då kommer jag att ta hjälp av bibelkommentarer och 

artiklar. 

Studiens relation till tidigare forskning 

I uppslagsverken TDOT (Theological Dictionary of the Old Testament) och NIDOTTE (New 

International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis) finns det artiklar om 

hebreiska ord, bland annat ʼāman.
24

 Vad kan jag tillföra den bild av ʼāman som redan har 

tecknats så utförligt i TDOT och NIDOTTE? Dels kan jag tillföra en fördjupad studie av vissa 

bibelställen där ʼāman förekommer och dels kan jag bidra med en jämförande studie mellan 

ʼāman (i hifʽīl) och andra hebreiska verb som har en liknande betydelse. 

I sin artikel The Meaning of Biblical Words undersöker Benjamin J. Baxter ʼāman (i hifʽīl) 

med utgångspunkt i Gen 15:6. Hans mål är att komma fram till vad ordet i den specifika 

kontexten betyder. Baxter kommer fram till att ʼāman i Gen 15:6 betyder att betrakta något 

som sant. Objektet som betraktas som sant är det som har sagts tidigare i Gen 15. Abram 

räknas som rättfärdig i Gen 15:6, därför att han betraktade det som Gud hade sagt som sant. 

Enligt Baxter kan ʼāman (i hifʽīl) i Gen 15:6 översättas med verbet ”to believe”.
25

 

Mitt mål är liksom Baxter och även Silva
26

 att studera ett ord i ett särskilt sammanhang, 

men mitt mål är inte att komma fram till en översättning av ordet. I stället söker jag en 

förståelse av vad ordet innebär i sin litterära kontext, i relation till andra ord och 

föreställningar. 

                                                
21 Brown 2008, 53. 

22 Ibid, 431. 

23 Ibid, 1033-1034. 

24 Jepsen 1977 och Moberly 1997. 

25 Citatet är hämtat från s. 110. Baxter 2009-2010, 106-110. 

26 Silva 1994, 31. 
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Undersökningsmaterial 

Alla förekomster av ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri kommer att undersökas. ʼāman (i 

hifʽīl) framträder totalt tio gånger i Exodus och Numeri: i Ex 4:1, 5, 8, 8, 9 och 31; 14:31 och 

19:9 samt Num 14:11 och 20:12.
27

 När det gäller jārēʼ resp. šāmaʽ har jag valt ut de 

förekomster av orden i Exodus och Numeri som jag bedömer vara relaterade till ʼāman (i 

hifʽīl) i den litterära kontexten. Till min hjälp vid bedömningen har jag haft bibelkommentarer 

och artiklar. 

Utifrån de enskilda förekomsterna av ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri har textavsnitt 

avgränsats. Förekomsterna av jārēʼ resp. šāmaʽ som är relaterade till ʼāman (i hifʽīl) i den 

litterära kontexten har också motiverat avgränsningarna av textavsnitt. Motiveringar till 

avgränsningarna återfinns i inledningen av presentationen av varje textavsnitt, under rubriken 

”Om texten”. 

                                                
27 Lisowsky 1993, 108. 
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Huvuddel 

Ex 4:1-9, 29-31 

Om texten 

William H.C. Propp behandlar Exodus 3-4 som en enhet.
28

 Jag kommer att koncentrera mig 

på användningen av ʼāman (i hifʽīl) i det sammanhanget och avgränsar därför perikoper som 

förekomsterna av ʼāman befinner sig i. Då utgår jag från indelningen hos John I. Durham.
29

 I 

Exodus 3 uppenbarar sig Gud för Mose och kallar honom. Gud avslöjar även sitt namn. I Ex 

4:1-9 får Mose makt att utföra tre tecken. I det sammanhanget framträder ʼāman (i hifʽīl) hela 

fem gånger och jag kommer därför att analysera den perikopen närmare nedan. Ex 4:10-17 

handlar om Moses förmåga att tala och Ex 4:18-31 handlar om Moses färd till Egypten. 

Durham delar in den sista perikopen i fem enheter.
30

 I den sista av dem, Ex 4:29-31, 

framträder den sjätte förekomsten av ʼāman (i hifʽīl) i Exodus 4. Det är i ett sammanhang där 

Mose och Aron anländer till Egypten och Israels folk reagerar på deras berättelse. I enheten 

före det, Ex 4:27-28, möts Mose och Aron. Användningen av ʼāman (i hifʽīl) i Ex 4:29-31 är 

relaterad till användningen av ʼāman (i hifʽīl) i Ex 4:1-9 i den litterära kontexten och jag 

kommer att undersöka dessa båda perikoper närmare nedan. 

Temat för den första perikopen, Ex 4:1-9, är Moses auktoritet.
31

 Som svar på Moses utsaga 

i Ex 4:1 att israeliterna inte kommer att tro honom, ger Herren honom makt att utföra tre 

tecken: att förvandla sin stav till en orm, att göra sin hand vit av spetälska och att förvandla 

vatten ur Nilen till blod. Det underliggande temat i Ex 4:1-9 är däremot enligt Durham Guds 

auktoritet. Det är Gud som ger Mose makt att utföra de tre tecknen.
32

 

Berättelsens länkar i Ex 4:29-31 är att Mose och Aron samlar Israels äldste, Aron upprepar 

allt som Herren har sagt till Mose och tecknen görs inför folket, som tror. Folket hör att 

Herren har besökt Israels söner och att han har sett deras lidande och de faller ner och tillber. 

Vad innebär det att tro i den här kontexten? Det ska jag belysa med analysen nedan. 

                                                
28 Propp 1999, 180-243. 

29 Durham 1987, 27-60. 

30 Ibid, 53-54. 

31 Ibid, 43-44. 

32 Ibid, 46. 
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Ord för tro, tillit och hörsamhet i texten 

ʼāman (i hifʽīl) förekommer hela sex gånger i textavsnitten Ex 4:1-9, 29-31. Det är i Ex 4:1, 5, 

8, 8, 9 och 31 som formen framträder. I fyra av verserna framträder även šāmaʽ (Ex 4:1, 8, 9 

och 31) och i tre av de fallen är orden parallella (Ex 4:1, 8 och 9). 

I Ex 4:1 säger Mose: 

 

Ex 4:1 ֹֽה׃ ֖יָך ְיהו  ה ֵאל  ֹ֥ א־ִנְרא  ֹֹֽ ּו ל אְמרִ֔ ֹֹֽ י י א ִיְשְמ֖עּו ְבֹקִלִ֑י ִכִ֣ ֹֹ֥ י ְול ינּו ִלִ֔ א־ַיֲאִמִ֣ ֹֹֽ  ְוֵהן֙ ל

 De kommer inte att tro mig och de kommer inte att lyssna till min röst,  

ty de kommer att säga: ”Herren har inte uppenbarat sig för dig”. 

 

Subjektet till ʼāman och šāmaʽ är här ”de”. I inledningen av Ex 3:18 säger Gud till Mose: ”De 

kommer att lyssna (šāmaʽ) till din röst…” Durham kopplar samman Ex 3:18 med Ex 4:1 och 

ser Guds försäkran i Ex 3:18 som en utgångspunkt för Moses utsaga i Ex 4:1.
33

 Gud säger (i 

Ex 3:18): ”De kommer att lyssna till din röst…” Mose säger (i Ex 4:1): ”De kommer inte att 

tro mig och de kommer inte att lyssna till min röst…” Vi får gå ända tillbaka till Ex 3:16 för 

att hitta ett explicit subjekt som beskriver ”de” närmare. I början av Ex 3:16 säger Gud till 

Mose: ”Gå och samla Israels äldste…” 

Objektet för Israels äldstes ʼāman (i hifʽīl) är i Ex 4:1 Mose, som påstår att Herren har 

uppenbarat sig för honom. Objektet till šāmaʽ är Moses röst (qōl). 

ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ uppträder parallellt i Ex 4:1. Frågan är om de är överlappande, 

d.v.s. synonyma, eller närliggande. Kan de med andra ord ersätta varandra eller är de inte 

utbytbara, även om de har en liknande betydelse? Vi kommer som redan har antytts att få fler 

exempel på när ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ är parallella och jag kommer att återkomma till hur 

de relaterar till varandra i Ex 4:1. 

I Ex 4:5 säger Herren till Mose: 

 

Ex 4:5  ק ֖ י ִיְצח  ֶ֛ם ֱאֹלֵהֹ֥ ה  ִ֑ם ֱאֹלֵהֵ֧י ַאְבר  ֖ה ֱאֹלֵהִ֣י ֲאֹבת  ֶ֛יָך ְיהו  ה ֵאל  ֹ֥ י־ִנְרא  ינּו ִכֹֽ לַמִַ֣ען ַיֲאִמִ֔
ב׃ י ַיֲעֹקֹֽ  ֵואֹלֵהֹ֥

 För att de ska tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och 

Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig. 

 

                                                
33 Ibid, 43. 
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Subjektet ”de” har inte uttalat förändrats sedan Ex 4:1, där det utifrån det närmast föregående 

textsammanhanget antogs vara Israels äldste. Objektet till ʼāman (i hifʽīl) är att Herren har 

uppenbarat sig för Mose. Mose får således makt att utföra ett tecken, för att Israels äldste ska 

tro att Herren har uppenbarat sig för honom. Enligt Ex 4:30 görs tecknen sedan inför folket 

(ʽām). Det är oklart om ”de” verkligen syftar på Israels äldste eller om det syftar på hela 

Israels folk. 

I Ex 4:8 förekommer ʼāman (i hifʽīl) två gånger och šāmaʽ en gång. Herren säger till Mose: 

 

Ex 4:8  ת ֹאֹ֥ ל ה  ינּו ְלֹק֖ ֱאִמִ֔ ֹֽ ֹון ְוה  ִראשִ֑ ת ה  ֹאִ֣ ל ה  ּו ְלֹק֖ א ִיְשְמעִ֔ ִֹ֣ ְך ְול ינּו ל ִ֔ א ַיֲאִמִ֣ ִֹ֣ י ה֙ ִאם־ל ְוה 
ֹון׃ ַאֲחרֹֽ  ה 

 Om de inte tror på dig och inte lyssnar till det första tecknets röst, ska de tro på det 

sista tecknets röst. 

 

Subjektet är detsamma till båda fallen av ʼāman samt till šāmaʽ, vare sig ”de” refererar till 

Israels äldste eller Israels folk. Objektet till ʼāman är i det första fallet som ordet framträder i 

Ex 4:8 ”dig”, d.v.s. Mose. Objektet till šāmaʽ är ”det första tecknets röst”, d.v.s. 

undervisning
34

, vilket jag förstår som det tecknet är ämnat att säga. Enligt Propp innebär 

”tecknets röst” här ”tecknets mening”.
35

 I Ex 4:5 läste vi att det första tecknet gavs för att 

israeliterna skulle tro att Herren hade uppenbarat sig för Mose. Objektet till ʼāman i det andra 

fallet i Ex 4:8 är ”det sista tecknets röst”. Det andra tecknets mening måste vara detsamma 

som det som det första tecknet var avsett att säga, eftersom det andra tecknet gavs utifall 

israeliterna inte skulle tro på det första. Propp gör en koppling mellan tecknens ”röst” (qōl) i 

Ex 4:8 och Moses röst (qōl) i Ex 4:1 (och även i Ex 4:9). Tecknens ”röst” legitimerar Moses 

röst.
36

 

I Ex 4:8 uppträder ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ återigen parallellt. Om israeliterna inte lyssnar 

till det första tecknets mening, ska de tro på det andra tecknets mening. Verben delar samma 

subjekt och samma objekt, d.v.s. tecknens mening, att israeliterna kan tro att Herren har 

uppenbarat sig för Mose. Verben står dessutom i exakt samma konstruktion. I Ex 4:8 har vi: 

1. ʼāman + l
e
 + suffix 

2. šāmaʽ + l
e 
+

 
qōl 

                                                
34 Brown 2008, 877. 

35 Propp 1999, 210. 

36 Ibid. 
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3. ʼāman + l
e
 + qōl 

ʼāman tycks ha övertagit konstruktionen med qōl från šāmaʽ. ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ 

tycks här ha blivit utbytbara, alltså synonyma. 

I Ex 4:9 säger Herren till Mose: 

 

Ex 4:9 ָך א ִיְשְמעּון֙ ְלֹקל ִ֔ ֹֹ֤ ה ְול ל  ֵאֵ֗ ֹא֜תֹות ה  ינּו ַגם֩ ִלְשֵנ֙י ה  א ַיֲאִמָ֡ ִֹ֣ ה ִאם־ל י ָ֡    ְוה 

 Om de inte tror på de här två tecknen heller och inte lyssnar till din röst… 

 

Ännu en gång är ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ parallella. I Exodus 4 har vi sammantaget följande 

exempel på när de orden används parallellt: 

 

4:1 De kommer inte att tro (ʼāman) mig  

och de kommer inte att lyssna (šāmaʽ) till min röst… 

4:8 Om de […] inte lyssnar (šāmaʽ) till det första tecknets röst,  

ska de tro (ʼāman) på det sista tecknets röst. 

4:9 Om de inte tror (ʼāman) på de här två tecknen heller  

och inte lyssnar (šāmaʽ) till din röst… 

 

Subjektet till ʼāman och šāmaʽ är i alla ovanstående fall ”de”, d.v.s. israeliterna. Det är inte 

helt klart om det syftar på Israels äldste eller Israels folk. Objektet till ʼāman och šāmaʽ är i 

Ex 4:1 Mose resp. Moses röst, d.v.s. det Mose säger. Objektet till både ʼāman och šāmaʽ är i 

Ex 4:8 tecknens mening, d.v.s. att israeliterna kan tro att Herren har uppenbarat sig för Mose. 

I Ex 4:1 kretsar objektet till ʼāman och šāmaʽ kring Mose och i Ex 4:8 kring tecknen. I Ex 4:9 

antar verben var sitt objekt. Objektet till ʼāman är de två tecknen och objektet till šāmaʽ är 

Moses röst. 

Verben tycks i de här tre fallen då de uppträder parallellt att i grund och botten tala om en 

och samma sak: israeliternas tro på och lyssnande till Moses berättelse om Guds uppenbarelse 

för honom. 

I lexikonet DCH placeras šāmaʽ i Ex 4:1, 8 och 9 (och även i Ex 3:18) under betydelsen att 

höra (med uppmärksamhet), d.v.s. att höra och svara på och närmare bestämt att lyssna till 

någon (med acceptans och tro).
37

 

                                                
37 Clines 1993-2011, 456. 
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Det verkar som att ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ överlappar varandra i de tre fall då de 

uppträder parallellt i Ex 4:1-9. Betydelsen som förenar dem är att tro och nyansen som šāmaʽ 

tillför är att lyssna. De beskriver tillsammans israeliternas lyssnande med tro till Moses 

berättelse om Guds uppenbarelse för honom. 

Enligt BDB betyder šāmaʽ l
e
qōl och i många fall även šāmaʽ b

e
qōl att lyda.

38
 Den 

betydelsen är möjlig att applicera på šāmaʽ i Ex 4:1 och Ex 4:9, där objektet till šāmaʽ är 

Moses röst. I Ex 4:8 är objektet till šāmaʽ tecknets mening. Med det objektet passar 

betydelsen ”att lyda” sämre än betydelsen ”att lyssna med tro”. Det är mer sannolikt att 

israeliterna ska lyssna med tro till det som tecknet är avsett att säga, att israeliterna kan tro att 

Herren har uppenbarat sig för Mose, än att de ska lyda det. Ovan gjordes iakttagelsen att 

ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ i de tre fall då de är parallella i Ex 4:1-9 i grund och botten tycks 

tala om samma sak och har objektet: Moses berättelse om Guds uppenbarelse för honom. Med 

det objektet passar betydelsen ”att lyssna med tro” betydligt bättre än betydelsen ”att lyda”. 

Objektet till ʼāman (i hifʽīl) är i grund och botten detsamma i Ex 4:1-9, inte bara i de fall då 

ʼāman uppträder parallellt med šāmaʽ. Objektet till de förekomster av ʼāman i Ex 4:1-9 som 

inte är parallella med šāmaʽ är a) att Herren har uppenbarat sig för Mose (Ex 4:5) och b) 

Mose (Ex 4:8a). De faller båda in under det övergripande objektet till ʼāman i Ex 4:1-9, 

nämligen Moses berättelse om Guds uppenbarelse för honom. 

Något som stödjer att det är Moses berättelse som är objektet för israeliternas tro i Ex 4:1-9, 

är att prepositionen l
e
 står tillsammans med ʼāman (i hifʽīl) i fyra av de fem fall som ʼāman 

förekommer i Ex 4:1-9. Det är i Ex 4:1, 8, 8 och 9 som objektet till ʼāman föregås av l
e
. I Ex 

4:5 föregås objektet av konjunktionen kī, som där betyder ”att”. Enligt Baxter står ʼāman (i 

hifʽīl) tillsammans med l
e
 i sammanhang där något har sagts.

39
 Alfred Jepsen skriver likaledes 

att när ʼāman (i hifʽīl) står tillsammans med l
e
 har texten något att göra med ett meddelande 

eller en budbärare.
40

 När ʼāman (i hifʽīl) står tillsammans med l
e
 betyder det att antingen tro 

eller inte tro på något som har sagts.
41

 

I Ex 4:31 står objektet till ʼāman (i hifʽīl) inte explicit i den hebreiska texten. Däremot står 

subjektet att läsa klart och tydligt direkt efter ʼāman. Det är folket (ʽām), som tror. Det är en 

reaktion på tecknen som utförs i Ex 4:30. I Ex 4:31 står det: 

                                                
38 Brown 2008, 1034. 

39 Baxter 2009-2010, 109. 

40 Jepsen 1977, 302. 

41 Baxter 2009-2010, 109 och 107 samt Jepsen 1977, 302. 
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Ex 4:31  ִַֽיְק֖ד ם ַוֹֽ ְני ִ֔ ת־ע  ה֙ א  א  י ר  ל ְוִכֹ֤ ֵאֵ֗ ִ֣י ִיְשר  ת־ְבֵנ ה א  ַק֙ד ְיהו ֜ י־פ  ּו ִכֹֽ ִַֽיְשְמעָ֡ ִ֑ם ַוֹֽ ע  ן ה  ַַֽיֲאֵמ֖ ּו ַוֹֽ
ּו׃ ְשַתֲחּוֹֽ  ַוִיֹֽ

 Folket trodde, och de hörde
42

 att Herren hade besökt Israels söner och att han hade 

sett deras lidande och de föll ner och tillbad. 

 

De två sista verben, qādad och šāḥā (i hitpaʽel), betyder båda att böja ner och det kan i båda 

fallen vara i tillbedjan inför Herren.
43

 Jag har därför valt att som Bibel 2000 översätta de två 

verben tillsammans med ”de föll ner och tillbad”. 

I Ex 4:31 uppträder ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ inte på samma sätt som tidigare i Exodus 4. 

De står inte i två på varandra följande och likformigt byggda språkled och är således inte 

parallella. ʼāman står utan objekt och även om šāmaʽ delar samma subjekt som ʼāman 

(folket), inleder šāmaʽ en ”att-sats” (kī) och har objektet att Herren hade besökt Israels söner 

och att han hade sett deras lidande. Att folket hörde det får följden att de faller ner och tillber. 

Viktiga iakttagelser 

 Subjektet till alla sex fall av ʼāman (i hifʽīl) i Exodus 4 är israeliterna. I Ex 4:1 tycks 

det utifrån det närmast föregående textsammanhanget vara Israels äldste, men i Ex 

4:31 står det explicit i direkt anslutning till ʼāman att det är folket. 

 Vad som är objekt till ʼāman (i hifʽīl) i Ex 4:1-9 varierar, men de är alla relaterade till 

en sak: Moses berättelse om Guds uppenbarelse för honom. 

 Det verkar som att ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ överlappar varandra i de tre fall som de 

uppträder tillsammans i Ex 4:1-9. Betydelsen som förenar dem är att tro och nyansen 

som šāmaʽ tillför är att lyssna. De beskriver tillsammans israeliternas lyssnande med 

tro till Moses berättelse om Guds uppenbarelse för honom. I Ex 4:8 står ʼāman (i 

hifʽīl) och šāmaʽ dessutom i exakt samma konstruktion, vilket stärker bilden av att de 

är överlappande och synonyma. Det som sammanställningen med šāmaʽ i Ex 4:1-9 lär 

om meningen av ʼāman (i hifʽīl) är att den kan innebära ett lyssnande. 

 I Ex 4:1 och Ex 4:8a är Mose objektet för israeliternas tro, men om man ser till 

helheten i Ex 4:1-9 är det Moses berättelse som är objektet för israeliternas tro. Det är 

en berättelse om Guds uppenbarelse för honom. Vidare är det, som Durham påpekar, 

                                                
42 Septuaginta har śāmaḥ, som betyder att glädjas, i stället för šāmaʽ, men jag har valt att följa den masoretiska 

texten. 

43 Brown 2008, 869 och 1005. 
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Gud som ger Mose makt att utföra de tre tecknen, på vars grund israeliterna ska tro att 

Herren har uppenbarat sig för honom. Moses roll är att förmedla Herrens ord och 

tecken. 

Ex 14:10-14, 30-31 

Om texten 

Durham beskriver den första enheten i Exodus 14 tillsammans med den sista delen av Exodus 

13, tillsammans Ex 13:17-14:4, som Israels folks väg ut ur Egypten. Den andra enheten i 

Exodus 14, v. 5-20, beskriver Durham som faraos förföljelse av Israels folk. Den sista delen 

av Exodus 14, v. 21-31, handlar om Herrens befrielse av Israels folk vid havet.
44

 

Den andra enheten delar Durham in i tre olika avsnitt.
45

 I v. 5-9 ändrar sig farao och 

förföljer Israels folk. I v. 10-18 står att läsa om folkets reaktion på det som händer och om en 

försäkran av både Mose och Gud att det ska gå bra. Här framträder jārēʼ två gånger. I v. 19-20 

tar en molnpelare plats mellan Israels folk och egypterna. 

Jean Louis Ska har gjort en annan indelning av Exodus 14: 

v. 1-14: Mot havet, på kvällen 

v. 15-25: Med havet som bakgrund, på natten 

v. 26-31: På andra sidan havet, på morgonen
46

 

Varje del börjar med ett tal av Gud till Mose (14:1-4a, 14:15-18 och 14:26), där Gud 

beskriver vad som ska hända. Ska kopplar vidare samman slutet av den tredje delen, v. 30-31, 

med slutet av den första delen, v. 13-14. Ska finner nämligen flera ord i de båda passagerna 

som man kan dra paralleller mellan.
47

 

Ett sådant ord är jārēʼ. Det förekommer både i Ex 14:13-14 och i Ex 14:30-31. I Ex 14:30-

31 framträder därtill ʼāman (i hifʽīl). Jag kommer att utgå från Skas iakttagelse att Ex 14:30-

31, där ʼāman (i hifʽīl) förekommer, är relaterad till Ex 14:13-14 genom gemensamma ord, 

t.ex. jārēʼ. Dessa båda perikoper avgränsas därmed för närmare undersökning. Jārēʼ i Ex 

14:13-14 är därtill relaterat till jārēʼ i Ex 14:10. Sammantaget kommer textavsnitten Ex 

14:10-14, 30-31 att analyseras närmare nedan, med avseende på dess ord för tro, tillit och 

                                                
44 Durham 1987, 182-198. 

45 Ibid, 190. 

46 Ska 2003, 36-38. 

47 Ibid, 36-37. 
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fruktan. Det som händer i Ex 14:10-14 är enligt Durham att Israels folk reagerar på faraos 

förföljelse och att Mose försäkrar folket att de inte behöver frukta. 

Hur förhåller sig orden för tro och fruktan till varandra här? 

Ord för tro, tillit och fruktan i texten 

ʼāman (i hifʽīl) förekommer i Ex 14:31 och uppträder där parallellt med jārēʼ. Jārēʼ 

framträder därtill i Ex 14:10 och 13. 

 

Ex 14:10  ֙ יְראּו ם ַוִיֹֽ ם ְוִהֵנֹ֥ה ִמְצַרִִ֣ים׀ ֹנֵסִַ֣ע ַאֲחֵריה ֵ֗ ת־ֵעיֵניה ֜ ֵא֙ל א  יב ַוִיְשאּו֩ ְבֵנֹֽי־ִיְשר  ה ִהְקִרִ֑  ּוַפְרֹע֖
ֹֽה׃ ל־ְיהו  ל א  ֵא֖ ּו ְבֵנֹֽי־ִיְשר  ד ַוִיְצֲעקֹ֥  ְמֹאִ֔

 Farao närmade sig, och Israels söner lyfte sina ögon och se! Egypterna marscherade 

efter dem och de fruktade mycket och Israels söner ropade till Herren. 

 

Subjektet till jārēʼ är här Israels söner, medan ett uttalat objekt saknas. Israels söner fruktade 

dock som en konsekvens av att egypterna marscherade efter dem. 

 

Ex 14:13   ה ֹ֥ ר־ַיֲעש  ה ֲאש  ִ֣ת ְיהו ִ֔ ת־ְישּוַע ּו ּוְראּו֙ א  ְתַיְצבֵ֗ אּוּ֒ ִהֹֽ ֘ם ַאל־ִתיר  ע  ל־ה  ִ֣ה א  ר ֹמש  ַויֹ֙אמ 
֖ם ַהיִֹ֑ום ִכֵ֗  כ  ם׃ל  ֹֽ ם ֖עֹוד ַעד־עֹול  ֹ֥ יפּו ִלְרֹאת  א ֹתִסֶ֛ ֹֹ֥ ֹום ל ת־ִמְצַרִ֙ים֙ ַהיִ֔ ֹ֤ם א  ֙ר ְרִאית   י ֲאש 

 Mose sa till folket: Ni må inte frukta. Ta er plats och se Herrens räddning som han 

ska göra åt er i dag, ty såsom ni har sett egypterna i dag ska ni inte se dem mer i 

evighet. 

 

Subjektet till jārēʼ är i Ex 14:13 folket (ʽām). Ett explicit objekt till jārēʼ saknas. Jārēʼ 

används här tillsammans med negationen ʼal, som betyder ”må inte”. I Ex 14:10 fruktade 

Israels söner mycket som en konsekvens av att egypterna marscherade efter dem och i Ex 

14:13 säger Mose, att folket inte ska frukta. 

Ett ord som upprepas i Ex 14:13 är rāʼā (=se). Folket uppmanas att se Herrens räddning, de 

har sett egypterna och de ska inte se dem på samma sätt mer. 

I Ex 14:14 fortsätter Mose: ”Herren ska strida åt er, och ni ska vara stilla.” Enligt Propp 

betonar ordföljden med Herren, subjektet, först i den första satsen kontrasten mellan Herren 

och ʼattæm (=ni).
48

 Durham menar att folkets roll i Ex 14:13-14 är att se och vara tysta.
49

 

                                                
48 Propp 1999, 496. 

49 Det hebreiska verbet ḥāreš i hifʽīl kan betyda både att vara stilla och att vara tyst, enligt Eidevall 2012, 168. 

Durham 1987, 192. 
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Ex 14:30  ַת ו ִים ֵמ֖ ת־ִמְצַרִ֔ ֵאל֙ א  ְַֹּ֤֤רא ִיְשר  ִִ֑ים ַוַי ִ֣ד ִמְצר  ל ִמַי ֵא֖ ת־ִיְשר  ּוא א  ה ַביֹֹ֥ום ַההֶ֛ יֹ֙וַשע ְיהו ֜
ֹֽם׃ ת ַהי   ַעל־ְשַפֹ֥

 Herren räddade den dagen Israel från egypternas makt och Israel såg egypterna 

döda på havets strand. 

 

Ex 14:31  ִ֑ה ַוַיְ֙ר ת־ְיהו  ֖ם  א  ע  ּו ה  יְראֹ֥ ִים ַוִיֹֽ ה֙ ְבִמְצַרִ֔ ֹ֤ה ְיהו  ש  ֙ר ע  ה ֲאש  ִ֣ד ַהְגֹדל ֵ֗ ת־ַהי  ל א  ֵא֜ א ִיְשר 
ֹו׃  ה ַעְבדֹֽ ֖ ה ּוְבֹמש  יהו ִ֔  ַוַיֲֹֽאִמ֙ינּו֙ ַבֹֽ

 Israel såg den stora gärning som Herren hade gjort mot egypterna och folket 

fruktade Herren, och de litade på Herren och på hans tjänare Mose. 

 

Liksom Ska har Propp observerat att Ex 14:13 och Ex 14:30-31 delar samma vokabulär.
50

 Ord 

som Ex 14:13 och Ex 14:30-31 delar är: 

 

 Ex 14:13 Ex 14:30-31 

Jārēʼ ”Ni må inte frukta” ”folket fruktade Herren” 

Rāʼā ”se Herrens räddning” 

”ni har sett egypterna” 

”ni ska inte se dem” 

”Israel såg egypterna döda” 

”Israel såg den stora gärning som Herren hade 

gjort” 

Jšʽ ”Herrens räddning” ”Herren räddade Israel” 

ʽāśā ”se Herrens räddning 

som han ska göra” 

”Israel såg den stora gärning som Herren hade 

gjort” 

Jōm ”i dag” ”den dagen” 

 

Liksom i Ex 14:13 upprepas i Ex 14:30-31 ordet rāʼā. Israel såg egypterna döda och de såg 

den stora gärning som Herren hade gjort. Klart står att Ex 14:30-31 anspelar på Ex 14:13. 

I Ex 14:10 fruktade Israels söner som en konsekvens av att egypterna marscherade efter 

dem och i Ex 14:13 sa Mose, att folket inte skulle frukta. I Ex 14:31 fruktar folket ett annat 

objekt. Subjektet till jārēʼ i Ex 14:31 är folket (ʽām) och objektet är Herren. Israeliterna har 

således rört sig från att frukta egypterna till att frukta Herren. Enligt Ska är förhållningssättet 

                                                
50 Enligt Ska kopplar de gemensamma orden samman Ex 14:13-14 och Ex 14:30-31, men de gemensamma orden 

återfinns inte i Ex 14:14, utan som Propp skriver i Ex 14:13 och Ex 14:30-31. Propp 1999, 496. 
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att frukta Gud ett annat än det som beskrivs i Ex 14:10. Fruktan av Gud har en liknande 

betydelse som att tro.
51

 

Vari består skillnaden mellan jārēʼ i Ex 14:10 (och även i Ex 14:13) och jārēʼ i Ex 14:31? 

Vad har de gemensamt? Hur förhåller sig jārēʼ i Ex 14:31 till ʼāman (i hifʽīl) i samma vers? 

Mayer I. Gruber menar att det är möjligt att ge ett svar på frågan om varför en term som 

beskriver känslor av skräck används som en term för religiositet i Gamla Testamentet. Jārē 

kan enligt Gruber referera antingen till känslor och beteenden som förbjuds eller till dygdiga 

känslor och beteenden. Jārē kan betyda både ”bli skrämd” och ”vörda”.
52

 

I Ex 14:10 har jārēʼ rimligtvis betydelsen ”att bli skrämd” snarare än ”att vörda”, medan 

jārēʼ i Ex 14:31 rimligtvis har betydelsen ”att vörda” snarare än ”att bli skrämd”. Enligt BDB 

betyder jārēʼ i Ex 14:10 att vara rädd och jārēʼ i Ex 14:31 att vörda.
53

 

För att besvara sin fråga refererar Gruber till det moderna vetenskapliga studiet av känslor 

och skiljer mellan oberättigad ängslan och tillbörlig fruktan. Oberättigad ängslan är en 

olycklig attityd. Det är en oro för annalkande fara som inte leder till rätt handling. Fruktan av 

Gud är en fruktan för konsekvenserna av att överträda Guds förbud. Det är en rationell fruktan 

för den verkliga fara som det innebär att väcka Guds vrede genom ett opassande 

uppträdande.
54

 

Renate Egger-Wenzel skriver också om gudsfruktan. Egger-Wenzel jämför hur gudsfruktan 

behandlas i Jobs bok och Jesus Syraks vishet. Enligt Egger-Wenzel identifieras gudsfruktan i 

båda böckerna med vishet. Det är en gåva från Gud som erhålls genom att först känna till 

Guds vilja och bud och sedan handla i enlighet med dem.
55

 

Beskrivningen av en ängslan, en oro för annalkande fara som inte leder till rätt handling 

kan appliceras på jārēʼ i Ex 14:10. Beskrivningen av en tillbörlig gudsfruktan, som innebär en 

fruktan för konsekvenserna av att överträda Guds förbud, en gudsfruktan som uppfylls genom 

att följa Guds vilja och bud, är inte lika självklart applicerbar på jārēʼ i Ex 14:31. Det står 

inget om några bud eller någon Guds vilja att följa i texten. Däremot tycks jārēʼ i Ex 14:31 

vara påbjudet, eftersom det är förenligt med ʼāman (i hifʽīl) med Herren som objekt (se 

nedan). 

                                                
51 Ska 2003, 47-48. 

52 Gruber 1990, 411-412. 

53 Brown 2008, 431. 

54 Gruber 1990, 418-420. 

55 Egger-Wenzel 2005, 224-225. 
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Vad är gemensamt för betydelserna ”att bli skrämd” och ”att vörda”? Enligt Van Pelt & 

Kaiser rymmer jārēʼ aspekterna skräck, respekt och tillbedjan. Respekt kan vara en försvagad 

form av både skräck och tillbedjan. Skräck kan försvagas till att uttrycka respekt och respekt 

kan förstärkas till att uttrycka tillbedjan.
56

 Den gemensamma nämnaren för israeliternas 

skräck i Ex 14:10 och deras vördnad i Ex 14:31 kan sägas vara respekt. 

Hur förhåller sig betydelsen ”att vörda” till ʼāman (i hifʽīl) i Ex 14:31? Jārēʼ och ʼāman är 

som sagt parallella i Ex 14:31. Subjektet till ʼāman är folket (ʽām) och objektet är Herren och 

hans tjänare Mose. Jārēʼ och ʼāman (i hifʽīl) delar alltså i Ex 14:31 subjektet folket och 

objektet Herren. ʼāman har i tillägg objektet Mose. Är jārēʼ och ʼāman (i hifʽīl) överlappande 

i Ex 14:31, d.v.s. synonyma, eller närliggande? Kan de ersätta varandra eller är de inte 

utbytbara, även om de har en liknande betydelse? 

Om de vore synonyma, skulle jārēʼ vara en motsats till sig själv. ʼāman (i hifʽīl) i Ex 14:31 

uppträder nämligen som motsats till jārēʼ i Ex 14:10. Det semantiska fält som täcks av jārēʼ i 

Ex 14:10, att bli skrämd, exkluderar det som täcks av ʼāman i Ex 14:31, att lita på. En skräck 

och en rädsla, en oro för annalkande fara som inte leder till rätt handling, exkluderar en tillit . 

Känslorna går helt enkelt inte ihop. Om jārēʼ i Ex 14:31 vore synonymt med ʼāman i samma 

vers och ha betydelsen att lita på, skulle jārēʼ vara sin egen motsats. ʼāman (i hifʽīl) och jārēʼ 

i Ex 14:31 bör därför förstås som närliggande. De har en liknande betydelse, men är inte 

utbytbara. 

I Ex 14:31 står ʼāman (i hifʽīl) tillsammans med prepositionen b
e
. Enligt Baxter kan ʼāman 

(i hifʽīl) tillsammans med b
e
 betyda flera saker. Det kan betyda att något betraktas som sant 

eller inte sant, t.ex. ett påstående. Det kan också betyda att någon eller något betraktas som 

pålitlig eller opålitlig.
57

 I Ex 14:31 verkar det röra sig om två objekt som betraktas som 

pålitliga, Herren och Mose. 

Durham menar att Ex 14:30-31 sammanfattar Ex 13:17-14:29. Budskapet som 

sammanfattar Ex 13:17-14:29 är enligt Durham att Herren räddade Israels folk från egypterna 

den dagen. Israels folk såg (rāʼā) honom vidare göra det, de såg egypterna döda och de såg 

den stora gärning som Herren hade gjort.
58

  

Det resulterade i en vördnad av Herren och en tillit till honom och hans tjänare Mose. Att 

Mose är en auktoritet är enligt Durham en viktig poäng i Ex 14:31, men den är sekundär. 

                                                
56 Van Pelt & Kaiser 1997, 528. 

57 Baxter 2009-2010, 107, 109-110. 

58 Durham 1987, 197. 
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Durham skriver: ”The exaltation of Moses here is entirely dependent upon the prior exaltation 

of Yahweh, who has called Moses and given him both authority and special powers.”
59

 

Viktiga iakttagelser 

 Nyansen av jārēʼ som är förenlig med ʼāman (i hifʽīl) i Ex 14:31 är att vörda. Den är 

just det – förenlig. ʼāman (i hifʽīl) och jārēʼ i Ex 14:31 är inte synonyma. Om de vore 

synonyma, skulle jārēʼ vara en motsats till sig själv. ʼāman (i hifʽīl) i Ex 14:31 

uppträder nämligen som motsats till jārēʼ i Ex 14:10 och om jārēʼ i Ex 14:31 vore 

synonymt med ʼāman i samma vers, skulle jārēʼ vara sin egen motsats. ʼāman (i hifʽīl) 

och jārēʼ i Ex 14:31 bör därför förstås som närliggande. 

 I Ex 14:10 blir Israels söner skrämda (jārēʼ) som en konsekvens av att egypterna 

marscherar efter dem och i Ex 14:13 säger Mose, att folket inte ska vara rädda (jārēʼ). 

I Ex 14:31 vördar (jārēʼ) folket Herren och sedan litar (ʼāman) de på Herren och på 

hans tjänare Mose. De rör sig således från att bli skrämda (jārēʼ) med anledning av att 

egypterna närmar sig till att vörda (jārēʼ) Herren och sedan vidare till att lita (ʼāman) 

på Herren och Mose. Det som jārēʼ i Exodus 14 lär om meningen av ʼāman (i hifʽīl) är 

att den kan vara förenlig med en vördnad, en tillbörlig gudsfruktan, och att den kan 

vara en motsats till en skräck och en rädsla, en oro för annalkande fara som inte leder 

till rätt handling. 

 Det är Herren som räddar Israels folk från egypterna. I Ex 14:13 uppmanar Mose 

folket, att se Herrens räddning (rot: jšʽ) och i Ex 14:30 står det, att Herren räddade 

(jāšaʽ) Israel från egypterna. Folket ser det. I Ex 14:13 uppmanar Mose folket, att se 

(rāʼā) Herrens räddning, han säger att de har sett (rāʼā) egypterna och att de inte ska 

se (rāʼā) dem på samma sätt mer. I Ex 14:30-31 står det, att Israel såg (rāʼā) egypterna 

döda och att Israel såg (rāʼā) den stora gärning som Herren hade gjort. Israels folks 

roll är i Ex 14:13 och Ex 14:30-31 att se. Det som de ser resulterar i en vördnad (jārēʼ) 

av Herren och en tillit (ʼāman) till honom och hans tjänare Mose. Mose är objekt för 

folkets ʼāman (i hifʽīl) i Ex 14:31, men han är ett objekt som beskrivs som Herrens 

tjänare. 

 Brevard S. Childs lyfter fram att israeliterna inte räddades från egypterna därför att de 

trodde, utan de trodde därför att de blev räddade.
60

 Det är ett motiv som Exodus 14 

                                                
59 Ibid. 

60 Childs 1974, 238. 
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delar med Exodus 4. Israeliterna tror därför att Herren ger dem något tecken eller gör 

någon handling för dem. I Exodus 4 ger Herren Mose makt att utföra tre tecken för att 

israeliterna ska tro att det Mose säger är sant. I Exodus 14 leder Herren folket genom 

havet och krossar egypterna som förföljer dem, varpå folket litar på Herren. 

Ex 19:9 

Om texten 

Ex 19:1-15 är enligt Durham en introduktion till en berättelse som utspelar sig vid Sinai.
61

 

Utformningen av hela berättelsen som utspelar sig vid Sinai har enligt Durham styrts av en 

faktor: ”the gift by Yahweh of his Presence to Israel”.
62

 Berättelsen som utspelar sig vid Sinai 

är med andra ord centrerad kring att Herren manifesterar sin närvaro för Israels folk vid Sinai 

berg. Durham delar in Ex 19:1-15 i två enheter: v. 1-8 och v. 9-15. I Ex 19:9-15 förbereder sig 

Israels folk för Herrens ankomst.
63

 I v. 9 finns ett påstående av Herren till Mose rörande 

Moses auktoritet som ledare, en ledare som folket kan ha förtroende för.
64

 

I Ex 19:9 förekommer ʼāman (i hifʽīl) och jag kommer därför att undersöka den versen 

närmare nedan, med avseende på ʼāman. 

Ord för tro, tillit och hörsamhet i texten 

ʼāman (i hifʽīl) framträder i Ex 19:9. I samma vers står šāmaʽ. 

 

Ex 19:9  י ם֙ ְבַדְבִרִ֣ ע  נ ןּ֒ ַבֲע֞בּור ִיְשַמֹ֤ע ה  ע  ֹֽ ִ֣ב ה  יָ֘ך ְבַע ִ֣א ֵאל  י ב  ֹנִכ֜ ה ִהֵנ֙ה א  ל־ֹמש ֵ֗ ה א  ר ְיהו ֜ ַויֹ֙אמ 
ִ֑ם ינּו ְלעֹול  ְך ְוַגם־ְבָ֖ך ַיֲאִמִ֣  ִעמ ִ֔

 Herren sa till Mose: Se! Jag ska komma till dig i ett tätt moln
65

 så att folket ska höra 

när jag talar med dig och de ska lita också på dig i evighet… 

 

Šāmaʽ och ʼāman (i hifʽīl) har båda folket (ʽām) som subjekt, men objektet till šāmaʽ är ”när 

Herren talar till Mose” och objektet till ʼāman är Mose. 

                                                
61 Durham 1987, 258. 

62 Ibid, 260. 

63 Ibid, 260-261. 

64 Ibid, 264. 

65 Ordagrant: molnets tjocklek. Brown 2008, 716. 
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Jepsen förstår tecknet som Herren lovar att utföra i Ex 19:9, att tala med Mose så att folket 

hör, mot bakgrund av användningen av ʼāman (i hifʽīl) i hela Gamla Testamentet. Det finns 

nämligen många passager i Gamla Testamentet där ʼāman (i hifʽīl) används i påståenden om 

att det är någon eller något som man inte kan lita på. T.ex. står det i Ords 14:15: ”Den 

oerfarne tror (ʼāman) allt som sägs, den kloke ger akt på varje steg.” Jepsen skriver vidare att 

Gud inte kan lita på sina tjänare, sina heliga, och hänvisar till Job 4:18 och 15:15. Jepsen 

tolkar det som att ingen är så pålitlig att Gud kan vara beroende av honom. I Jer 12:6 varnar 

Herren Jeremia för hans bröder och släktingar: ”Till och med dina bröder och släktingar 

sviker dig, till och med de bådar upp folk bakom ryggen på dig. Lita (ʼāman) inte på dem och 

deras fagra ord.” Jepsen konstaterar utifrån ovanstående och fler exempel, att det finns många 

människor som man inte kan lita på och många meddelanden som man inte kan betrakta som 

sanna.
66

 

Mot den bakgrunden förstår Jepsen tecknet som Herren lovar att utföra i Ex 19:9 och även 

tecknen i Exodus 4. Gud ger israeliterna tecken på vars grund de kan tro att det Mose säger i 

Exodus 4 är sant och på vars grund de kan få förtroende för Mose i Exodus 19. En sådan 

förlitan på en människa kräver enligt Jepsen i sammanhanget en särskild grund.
67

 

Viktiga iakttagelser 

 Det finns skäl för att legitimera Mose med tecken. Jepsen ger många exempel på 

passager i Gamla Testamentet där ʼāman (i hifʽīl) används i påståenden om att det är 

någon eller något som man inte kan lita på. I Ex 19:9 lovar Herren att utföra ett tecken, 

att tala med Mose så att folket hör. På den grunden kan folket lita (ʼāman) på Mose. I 

Ex 4:1-9 ger Gud likaledes israeliterna tecken på vars grund de kan tro att det Mose 

säger är sant. 

Num 14:5-12, 20-25 

Om texten 

När jag motiverar avgränsningen av föreliggande textavsnitt och ger ett textsammanhang till 

dem, utgår jag från indelningen av Numeri 13-14 i Keith Condies artikel.
68

 I Numeri 13 

instrueras spioner och sänds ut för att utforska det utlovade landet. Spionerna rapporterar om 

                                                
66 Citaten är hämtade från Bibel 2000. Jepsen 1977, 300-303. 

67 Ibid, 303. 

68 Condie 2001, 126. 
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ett land som är väldigt gott, men som är bebott av flera starka folk. Kalev, en av dem som var 

med och utforskade landet, råder israeliterna att erövra landet. Andra spioner har en annan 

åsikt. Befolkningen i landet är starkare än israeliterna, de bör inte strida mot dem. 

I valet mellan att acceptera Kalevs råd eller majoriteten av spionernas, väljer israeliterna att 

acceptera majoriteten av spionernas råd.
69

 I Num 14:1-4 önskar israeliterna att återvända till 

Egypten. I Num 14:5-9 vädjar Kalev och Josua, som också var med och utforskade landet, till 

israeliterna. Här förekommer jārēʼ två gånger. Folket avfärdar deras vädjan (Num 14:10a). I 

Num 14:10b-12 säger Herren att han ska förgöra dem och göra ett nytt folk av Mose. Här 

framträder ʼāman (i hifʽīl). Sekvensen Num 14:5-12 avgränsas för att kunna analysera 

förekomsten av ʼāman (i hifʽīl) och de båda förekomsterna av jārēʼ och se hur de relaterar till 

varandra. 

I Num 14:13-19 ber Mose för folket. Num 14:20-38 handlar om Guds förlåtelse och dom. 

Gud ändrar sin tidigare dom till att den nuvarande generationen ska dö i öknen, förutom 

Kalev och Josua, men att deras barn ska ärva landet.
70

 Condie delar in Guds svar på Moses 

bön i två enheter. I v. 20-25 talar Gud till Mose och i v. 26-35 instrueras Mose och Aron om 

vad de ska säga till folket.
71

 I Num 14:36-38 dör spionerna som spred den negativa rapporten 

om landet.
72

 

I Guds tal till Mose i Num 14:20-25 framträder en intressant förekomst av šāmaʽ. Enligt 

DCH betyder verbet här att lyssna, d.v.s. att lyda.
73

 Hur relaterar šāmaʽ i Num 14:20-25 till 

ʼāman (i hifʽīl) i Num 14:10b-12? Kan šāmaʽ i Num 14:20-25 säga något om innebörden av 

ʼāman (i hifʽīl)? Perikopen Num 14:20-25 avgränsas för närmare undersökning. 

Num 14:39-45 beskriver enligt Condie ett misslyckat försök att inta landet på egen hand. 

Ord för tro, tillit, fruktan och hörsamhet i texten 

ʼāman (i hifʽīl) återfinns i Num 14:11. Jārēʼ framträder två gånger i Num 14:9 och šāmaʽ står 

en gång i Num 14:22. 

 

 

                                                
69 Ibid, 130. 

70 Milgrom 1989, 109. 

71 Condie 2001, 133. 

72 Ibid, 135. 

73 Clines 1993-2011, 461. 
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Num 14:9  ֵ֧ם ִ֣ר ִצל  נּו ֵהִ֑ם ס  י ַלְחֵמ֖ ץ ִכֹ֥ ר  א ִ֔ ִ֣ם ה  ת־ַע יְראּו֙ א  ם ַאל־ִתֹֽ ֘ה ַאל־ִתְמֹרדּוּ֒ ְוַאת ֵ֗ יהו  ַאְִ֣ך ַבֹֽ
ם׃ ֹֽ א  נּו ַאל־ִתיר  ֖ ֹ֥ה ִאת  יהו  ֶ֛ם ַוֹֽ  ֵמֲעֵליה 

 Ni må bara inte göra uppror mot Herren och ni må inte frukta landets folk, ty vi 

kommer att förgöra dem
74

. Deras skydd har vikit undan från dem och Herren är med 

oss, ni må inte frukta dem. 

 

I Ex 14:13 uppmanades folket att inte vara rädda för någonting bakom dem, egypterna som 

förföljde dem. I Num 14:9 uppmanas israeliterna att inte vara rädda för någonting framför 

dem, folket i landet. Två gånger blir israeliterna uppmanade om samma sak i Num 14:9: 

frukta inte folket i landet. Subjektet till jārēʼ är i båda fallen i Num 14:9 ”ni” och i Num 14:7 

står det, att Josua och Kalev talar till: ”hela Israels söners församling…” Objektet till jārēʼ i 

båda fallen i Num 14:9 är landets folk. I båda fallen står jārēʼ tillsammans med negationen ʼal. 

 

Num 14:11  ִ֣֙נ ה֙ לֹא־ַיֲאִמ ִ֑ה ְוַעד־א  ִ֣ם ַהז  ע  ִני ה  ֖ נ ה ְיַנֲאצ  ֹ֥ ה ַעד־א  ל־ֹמש ִ֔ ה֙ א  ר ְיהו  ֹֹ֤אמ  י  ְבֹכל֙ ַוי ינּו ִבִ֔
ֹו׃ יִתי ְבִקְרבֹֽ ִש֖ ר ע  ֹ֥ ֹות ֲאש  ֹאתִ֔ ֹֽ  ה 

 Herren sa till Mose: Hur länge ska detta folk förakta mig, och hur länge ska de inte 

lita på mig trots alla de tecken som jag har gjort bland dem? 

 

Subjektet till ʼāman (i hifʽīl) är folket (ʽām) och objektet är Herren. En kontrast eller motsats 

till ʼāman (i hifʽīl) är här nāʼaṣ (i piʽel), som betyder att förakta. Folket litar inte (lōʼ) på 

Herren och de föraktar Herren. En annan kontrast eller motsats till ʼāman (i hifʽīl) i Num 

14:11 är jārēʼ och mārad (=göra uppror) i Num 14:9. Israeliterna avfärdar Josuas och Kalevs 

vädjan att inte göra uppror mot Herren och att inte vara rädda för folket i landet, varpå Herren 

säger att folket inte litar på honom. Det semantiska fält som täcks av mārad resp. jārēʼ i Num 

14:9 och av nāʼaṣ i Num 14:11 exkluderar det som täcks av ʼāman (i hifʽīl) i Num 14:11. 

Mārad, jārēʼ och nāʼaṣ å den ena sidan och ʼāman (i hifʽīl) å den andra sidan uppträder här 

som motsatser. 

Motivet ”tecken och under” återkommer från textavsnitten i Exodus. I Num 14:11 litar 

israeliterna inte på Herren, trots (b
e
)
75

 alla tecken som han har gjort bland dem. 

I Num 14:22-23 talar Herren till Mose: 

 

                                                
74 Ordagrant: ty de är vår mat. Brown 2008, 537. 

75 Ibid, 90. 
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Num 14:22  יִתי ִשֹ֥ ר־ע  י ֲאש  ֹתַתִ֔ ת־ֹאִ֣ ת־ְכֹבִדי֙ ְוא  ים א  ֹרִאֹ֤ ים ה  ֲאנ ִשֵ֗ ל־ה  י כ  ִ֑ר ִכִ֣ ִים ּוַבִמְדב  ְבִמְצַר֖
י׃ ְמ֖עּו ְבקֹוִלֹֽ א ש  ֹֹ֥ ים ְול ִמִ֔ ר ְפע  ִ֣ש  ֶ֚ה ע  י ז  ּו ֹאִתֵ֗  ַוְיַנסִ֣

 ingen av de män som har sett min härlighet och mina tecken som jag har gjort i 

Egypten och i öknen, och prövat mig gång på gång
76

 och inte lyssnat till min röst, 

 

Num 14:23  ׃ ּוה  א ִיְראֹֽ ֹֹ֥ י ל ל־ְמַנֲאַצ֖ ִ֑ם ְוכ  ְעִתי ַלֲאֹבת  ר ִנְשַב֖ ֹ֥ ץ ֲאש  ר  א ִ֔ ת־ה   ִאם־ִיְראּו֙ א 
  

 ska se landet som jag med ed har lovat deras fäder, och ingen som har föraktat mig 

ska se det. 

 

Subjektet till šāmaʽ i Num 14:22 är de män som har sett Herrens härlighet och hans tecken 

som han har gjort i Egypten och öknen, alltså den nuvarande generationen. Objektet till šāmaʽ 

i Num 14:22 är Herrens röst. En kontrast eller motsats till šāmaʽ är här nāsā, som i piʽel 

betyder att testa eller pröva. Den nuvarande generationen har inte (lōʼ) lyssnat till Herrens röst 

och de har prövat Herren. En annan kontrast eller motsats till šāmaʽ i Num 14:22 är nāʼaṣ (i 

piʽel) i Num 14:23, som tidigare har sagts betyder att förakta. Ingen av de män som inte har 

lyssnat till Herrens röst ska se landet och ingen som har föraktat Herren ska se det. Det 

semantiska fält som täcks av nāsā i Num 14:22 och av nāʼaṣ i Num 14:23 exkluderar det som 

täcks av šāmaʽ i Num 14:22. Nāsā och nāʼaṣ å den ena sidan och šāmaʽ å den andra sidan 

uppträder här som motsatser. 

Nāʼaṣ uppträder alltså som motsats både till šāmaʽ i Num 14:22 och till ʼāman (i hifʽīl) i 

Num 14:11. Subjektet till ʼāman i Num 14:11 är som sagt folket och objektet är Herren. 

Subjektet till šāmaʽ i Num 14:22 är den nuvarande generationen och objektet är Herrens röst. 

Šāmaʽ och ʼāman (i hifʽīl) tycks här vara överlappande, d.v.s. synonyma. 

De står här en bit ifrån varandra, ʼāman (i hifʽīl) i Num 14:11 och šāmaʽ i 14:22, men i 

parallelltexten Dt. 9:23 uppträder orden parallellt. Dt. 9:23 förefaller enligt Moshe Weinfeld 

att vara ett sammandrag av Dt. 1:19b-32.
77

 Det bygger i sin tur på berättelsen i Numeri 13-14, 

även om det finns skillnader mellan redogörelserna.
78

 I Dt. 9:23 säger Mose att israeliterna 

väckte Herrens vrede, när Herren sa: ”Tåga upp till det land jag har gett er och ta det i 

                                                
76 Ordagrant: tio gånger. Ibid, 822. 

77 Weinfeld 1991, 414. 

78 Ibid, 144-145. Se även Mayes 1981, 125-127. 
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besittning!” Mose säger i Dt. 9:23: ”Då trotsade (mārā) ni Herrens, er Guds, befallning; ni 

litade (ʼāman) inte på honom och lydde (šāmaʽ) honom inte.”
79

 

Šāmaʽ står i Num 14:22 i en konstruktion tillsammans med b
e
qōl. Enligt BDB betyder 

šāmaʽ b
e
qōl i många fall att lyda.

80
 Enligt DCH betyder šāmaʽ i Num 14:22 och även šāmaʽ i 

Dt. 9:23 att lyssna, d.v.s. att lyda.
81

  Jag ser ingen anledning till varför inte det skulle stämma. 

Särskilt i parallelltexten Dt. 9:23 är det tydligt, att israeliterna inte lydde Herrens befallning. 

Det innebär att ʼāman (i hifʽīl) kan vara synonymt med att lyda. 

En konsekvens av att inte šāmaʽ och att inte ʼāman (i hifʽīl) är att inte få komma in i det 

utlovade landet. 

Viktiga iakttagelser 

 Två gånger blir hela den israeliska församlingen uppmanade om samma sak i Num 

14:9: Var inte rädda (jārēʼ) för folket i landet. 

 Mārad (=göra uppror) och jārēʼ i Num 14:9 samt nāʼaṣ (=förakta) i Num 14:11 å den 

ena sidan och ʼāman (i hifʽīl) i Num 14:11 å den andra sidan uppträder som motsatser. 

Nāsā (=pröva) i Num 14:22 och nāʼaṣ (=förakta) i Num 14:23 å den ena sidan och 

šāmaʽ i Num 14:22 å den andra sidan uppträder som motsatser. Nāʼaṣ uppträder 

således som motsats både till ʼāman (i hifʽīl) i Num 14:11 och till šāmaʽ i Num 14:22. 

Subjektet till ʼāman (i hifʽīl) i Num 14:11 är folket och objektet är Herren. Subjektet 

till šāmaʽ i Num 14:22 är den nuvarande generationen och objektet är Herrens röst. 

ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ tycks här vara överlappande, alltså synonyma. Det som 

šāmaʽ i Num 14:22 lär om meningen av ʼāman (i hifʽīl) är att den kan vara synonym 

med att lyda. 

 Motivet ”tecken och under” återkommer från textavsnitten i Exodus. I Num 14:11 litar 

(ʼāman) israeliterna inte på Herren, trots alla tecken som han har gjort bland dem. 

 En konsekvens av att inte ʼāman (i hifʽīl) är att inte få komma in i det utlovade landet. 

                                                
79 Citaten är hämtade från Bibel 2000. 

80 Brown 2008, 1034. 

81 Clines 1993-2011, 461. 
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Num 20:12-13 

Om texten 

I Num 20:1-13 dör Mirjam, Moses och Arons syster, och folket klagar över bristen på vatten. 

Mose och Aron uppmanas av Herren att föra fram vatten från en klippa. Efter att ha gjort det 

döms de av Gud att dö i öknen.
82

 

Det är i Num 20:12-13 som Mose och Aron straffas, enligt Jacob Milgrom.
83

 Här 

förekommer ʼāman (i hifʽīl). Vad är brottet? Varför får inte Mose och Aron föra israeliterna in 

i landet? 

Ord för tro och tillit i texten 

ʼāman (i hifʽīl) framträder i Num 20:12. 

 

Num 20:12 ִני ְלֵעי י ְלַהְ֙קִדיֵשִ֔ ִ֣ם ִבִ֔ ֱאַמְנת  ֶַ֚ען לֹא־ה  ל־ַאֲהֹרןּ֒ ַי ֹֽ ִ֣ה ְוא  ל־ֹמש  ֘ה א  ר ְיהו  ִֹ֣אמ  ִ֣י ַוי ֵנ֖י ְבֵנ
ם׃ ֹֽ ה  ִתי ל  ַתֹ֥ ר־נ  ץ ֲאש  ר  ֖ א  ל־ה  ה א  ִ֣ל ַהז ִ֔ ה  ת־ַהק  ִב֙יאּו֙ א  א ת  ֹֹ֤ ן ל ֵכֵ֗ ֵאִ֑ל ל   ִיְשר 

 Herren sa till Mose och Aron: Eftersom ni inte litade på mig till att hålla mig helig 

inför Israels söner, ska ni inte föra denna församling in i det land som jag har gett åt 

dem. 

 

Subjektet till ʼāman (i hifʽīl) är Mose och Aron. Objektet är Herren. Enligt DCH används 

qādaš (i hifʽīl), som ovan har översatts med att hålla helig, i Num 20:12 som en association 

till ʼāman (i hifʽīl).
84

 Qādaš (i hifʽīl) är med andra ord förenlig med ʼāman (i hifʽīl), precis 

som jārēʼ i Ex 14:31. Både det ”att hålla helig” och ”att vörda” är förenligt med ʼāman (i 

hifʽīl), när Herren är objekt.  

En konsekvens av att Mose och Aron inte litar (ʼāman) på Herren och inte håller honom 

helig (qādaš), är att de inte får komma in i det utlovade landet. 

Vad är brottet närmare bestämt? Mose och Aron litade inte på Herren, men på vilket sätt? 

Milgrom argumenterar för att synden består i att Mose (i Num 20:10) säger nōṣīʼ, ”ska vi 

skaffa fram”, i stället för jōṣīʼ, ”ska han skaffa fram”, d.v.s. Gud. Utsagan ”ska vi” implicerar 

enligt Milgrom att miraklet som följer är Moses och inte Guds. I ett direkt tilltal till Israels 

                                                
82 Milgrom 1989, 163. 

83 Ibid, xxviii. 

84 Clines 1993-2011, 316. 
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folk tillskriver Mose mirakulösa krafter till sig och Aron. Utsagan nōṣīʼ, ”ska vi skaffa fram”, 

kan enligt Milgrom tolkas som att Mose och Aron sätter sig på Guds plats.
85

 

Viktiga iakttagelser 

 Något som stärker att det är nyansen ”att vörda” av jārēʼ som är förenlig med ʼāman (i 

hifʽīl) i Ex 14:31, är att det ”att hålla helig” (qādaš) är förenligt med ʼāman (i hifʽīl) i 

Num 20:12. 

 En konsekvens av att Mose och Aron inte litar (ʼāman) på Herren är att de inte får 

komma in i det utlovade landet. Det är ett motiv som vi känner igen från Numeri 14, 

där israeliterna inte fick komma in i landet, därför att de inte litade (ʼāman) på Herren. 

                                                
85 För fler tolkningar av texten, se 448-456. Milgrom 1989, 451-452. 
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Sammanfattning 

I inledningen ställdes två delfrågor. Den första var: Vad innebär ʼāman (i hifʽīl) i relation till 

andra ord i sin litterära kontext i Exodus och Numeri? Till den delfrågan kan ett antal 

analysfrågor, som också ställdes i inledningen, knytas. Utifrån analysen i huvuddelen kan 

analysfrågorna här ges ett sammanfattande svar. 

Vad är subjekt till ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri? Subjektet till alla tio fall av ʼāman 

(i hifʽīl) i Exodus och Numeri är israeliterna, förutom i Num 20:12 där det är deras ledare 

Mose och Aron. Benämningen på subjektet är i övriga fall folket (ʽām), förutom i Ex 4:1-9 

där det är osäkert om subjektet ”de” syftar på folket eller på Israels äldste. 

Vad är objekt till ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri? Objektet till ʼāman (i hifʽīl) i 

Exodus och Numeri är i några fall Mose. I Ex 4:1 och Ex 4:8a är Mose objektet för 

israeliternas ʼāman (i hifʽīl), men om man ser till helheten i Ex 4:1-9 är det Moses berättelse 

som är objektet för israeliternas ʼāman (i hifʽīl). Det är en berättelse om Guds uppenbarelse 

för honom. I Ex 14:31 är Herren och hans tjänare Mose objektet för folkets ʼāman (i hifʽīl). I 

Ex 19:9 är Mose objektet för folkets ʼāman (i hifʽīl). Herren lovar i Ex 19:9 att utföra ett 

tecken, på vars grund folket kan lita (ʼāman) på Mose. Objektet till ʼāman (i hifʽīl) i Exodus 

och Numeri är även Herren. Förutom i Ex 14:31, är Herren objektet för folkets ʼāman (i hifʽīl) 

i Num 14:11. I Num 20:12 är Herren objektet för Moses och Arons ʼāman (i hifʽīl). 

Används ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri tillsammans med någon preposition eller 

negation som har inverkan på termens mening? I Num 14:11 och 20:12 litar (ʼāman) folket 

resp. Mose och Aron inte (lōʼ) på Herren. 

Överlappar šāmaʽ och ʼāman (i hifʽīl) varandra eller är de närliggande i Exodus och 

Numeri? ʼāman (i hifʽīl) och šāmaʽ tycks vara överlappande, d.v.s. synonymer i Exodus och 

Numeri. Det betyder att de kan ersätta varandra i vissa sammanhang. Ett exempel på när de är 

synonyma är i de tre fall då de uppträder parallellt i Ex 4:1-9. Det som sammanställningen 

med šāmaʽ i Ex 4:1, 8 och 9 lär om meningen av ʼāman (i hifʽīl) är att den kan vara synonym 

med att lyssna (med tro), vilket den är här. Ett annat exempel på när ʼāman (i hifʽīl) och 

šāmaʽ är synonyma återfinns i Numeri 14. Det är ett exempel på när ʼāman (i hifʽīl) är 

synonymt med att lyda. ʼāman (i hifʽīl) står i exemplet i Num 14:11 och šāmaʽ i Num 14:22. 

Hur relaterar jārēʼ till ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri? ʼāman (i hifʽīl) och jārēʼ bör 

förstås som närliggande i Ex 14:31, men de uppträder också som motsatser i Exodus och 

Numeri. Jārēʼ i Ex 14:10 och 13 samt de båda förekomsterna av jārēʼ i Num 14:9 är exempel 
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på motsatser till ʼāman (i hifʽīl). De beskriver en skräck och en rädsla, en oro för annalkande 

fara som inte leder till rätt handling. Att ʼāman (i hifʽīl) och jārēʼ bör förstås som närliggande 

i Ex 14:31, betyder att de inte kan ersätta varandra, även om de har en liknande betydelse. 

Vad är det för nyans av jārēʼ som är förenlig med ʼāman (i hifʽīl)? Nyansen av jārēʼ som är 

förenlig med ʼāman (i hifʽīl) är att vörda. Det är en tillbörlig gudsfruktan som beskrivs i Ex 

14:31. Något som stärker att det är nyansen ”att vörda” av jārēʼ som är förenlig med ʼāman (i 

hifʽīl) i Ex 14:31, är att det ”att hålla helig” (qādaš) är förenligt med ʼāman (i hifʽīl) i Num 

20:12. 

Relationen mellan šāmaʽ resp. jārēʼ och ʼāman (i hifʽīl) kan illustreras på följande sätt: 

 

Överlappning Beröring Motsatspar 

 

 

 

 

  

 

Finns det i den litterära kontexten i Exodus och Numeri andra ord än šāmaʽ och jārēʼ som 

överlappar, berör eller är motsatser till ʼāman (i hifʽīl)? I Numeri 14 uppträder förutom jārēʼ 

följande ord som motsatser till ʼāman (i hifʽīl): mārad (=göra uppror) i Num 14:9 och nāʼaṣ 

(=förakta) i Num 14:11. 

Den andra delfrågan som ställdes i inledningen var: Vilka föreställningar i den litterära 

kontexten i Exodus och Numeri kan associeras till den mening som ʼāman (i hifʽīl) betecknar? 

Framträder det med andra ord någon föreställning i den litterära närkontexten som kan sättas i 

samband med användningen av ʼāman (i hifʽīl)? Jag har funnit tre föreställningar eller motiv 

som framträder i den litterära närkontexten till ʼāman (i hifʽīl): 

a) Moses roll som objekt för israeliternas ʼāman (i hifʽīl) 

b) Tecken och under 

c) Konsekvens av att inte ʼāman (i hifʽīl) 

Moses roll är i Ex 4:1-9 att förmedla Herrens ord och tecken. I Ex 14:31 beskrivs Mose 

som Herrens tjänare. Folkets blickar är dessutom vända mot Herrens räddning. Det är där 

fokus ligger. Budskapet i Ex 14:30-31 är att Herren räddade Israels folk från egypterna. 

Folket såg (rāʼā) honom göra det. I Ex 19:9 lovar Herren att legitimera Mose med ett tecken. 

šāmaʽ ʼāman 

(i hifʽīl) 

jārēʼ ʼāman 

(i hifʽīl) 

jārēʼ ʼāman 

(i hifʽīl) 
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Herren legitimerar dessutom Mose med tre tecken i Ex 4:1-9, på vars grund israeliterna kan 

tro att det Mose säger är sant. Efter att tecknen har utförts, tror (ʼāman) folket i Ex 4:31. I 

Exodus 14 utför Herren ett under, han leder folket genom havet och krossar egypterna, varpå 

folket litar (ʼāman) på honom. I Num 14:11 står det att folket inte litar (ʼāman) på Herren, 

trots alla tecken som han har gjort bland dem. 

En konsekvens av att folket inte litar (ʼāman) på Herren i Num 14:11, är att de inte får 

komma in i det utlovade landet. Samma konsekvens möter Mose och Aron i Num 20:12, när 

de inte litar (ʼāman) på Herren. 



34 

 

Slutsatser 

Den övergripande frågan som ställdes i inledningen var: Vad innebär ʼāman (i hifʽīl) i relation 

till andra ord, framför allt jārēʼ och šāmaʽ, och föreställningar i sin litterära närkontext i 

Exodus och Numeri? ʼāman (i hifʽīl) förekommer i Exodus och Numeri i en berättelse om 

Israels folks uttåg ur Egypten och vandring mot det utlovade landet. Det är alltid Israels folk 

eller en del av den gruppen som är subjekt till ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri. Mose och 

Herren är objektet för israeliternas ʼāman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri. Mose är inget 

alternativ till Herren, utan han är ett objekt som står i Herrens tjänst. 

Det som šāmaʽ och jārēʼ har belyst hos ʼāman (i hifʽīl), är att: 

a) ʼāman (i hifʽīl) kan vara synonym med att lyssna (med tro) och att lyda, alltså med 

šāmaʽ 

b) ʼāman (i hifʽīl) kan vara förenlig med en vördnad, en tillbörlig gudsfruktan, alltså med 

jārēʼ 

c) ʼāman (i hifʽīl) kan vara en motsats till en skräck och en rädsla, en oro för annalkande 

fara som inte leder till rätt handling, alltså till jārēʼ 

Vi har också fått ett exempel på när ʼāman (i hifʽīl) uppträder som motsats till mārad 

(=göra uppror) och nāʼaṣ (=förakta). 

ʼāman (i hifʽīl) är förknippat med tecken och under i Exodus och Numeri. Med tecken som 

grund ska israeliterna ʼāman (i hifʽīl) och efter att de har upplevt tecken och under står det att 

de ʼāman (i hifʽīl). Trots alla tecken lyser israeliternas ʼāman (i hifʽīl) med sin frånvaro i 

Numeri. 

En konsekvens av att inte ʼāman (i hifʽīl) är i Numeri att inte komma in i det utlovade 

landet. 

 

Vad innebär det då att tro på Gud i berättelserna i Pentateuken, närmare bestämt i Exodus och 

Numeri? Den här undersökningen har visat att det innebär att lyssna och att lyda. Att tro går 

hand i hand med att vörda och hålla Gud helig. Det är något annat än att känna skräck. Att tro 

är också avskilt från att göra uppror mot och förakta Gud så till den grad att man vill 

återvända till slaveriet i Egypten. Att tro är en reaktion på Guds handlande. 
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