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Inledning 
 

Bakgrund 

 

I tidig kristen tradition och genom historien har judendom många gånger betecknats som något 

främmande och avlägset för kristen tro. Judisk praktiserande tro och livsstil har till och med 

uppfattats som något förslavande, betungande och avskyvärt, som inte kan bidra med insikt och 

kunskap till kristendomens självförståelse.
1
 Detta har medfört att kristendom och judendom, i 

kristen tradition, har betraktats som två religioner separerade från varandra. Under de senaste åren 

har jag genom teologiska studier och återkommande studieresor till Israel blivit medveten om 

bibeltexternas judiska rötter, om den kunskap bibelvetenskapen har att hämta i judisk tro och 

historia och om de faktorer som förenar kristendom och judendom. En sådan gemensam faktor är 

HB, som fungerar som helig skrift inom båda religioner. Medan kristen tradition läser GT och NT 

som helig skrift, läser judisk tradition Tanak som helig skrift tillsammans med Talmud.  

Medvetenheten om Bibelns judiska ursprung är ingen nyhet. Inom bibelvetenskapen betonas 

numera vikten av att beteckna GT som HB, liksom betydelsen av att förstå texterna utifrån sitt 

judiska ursprung. Förutom att HB är en modern benämning för GT, ämnad att inte ge uttryck för ett 

konfessionellt ställningstagande, öppnar termen upp möjligheten att förstå GT från sin judiska 

kontext.
2
 Judisk bibelteologi är ytterligare en beteckning som blivit allt vanligare och de senaste 

trettio åren har det judiska perspektivet uppmärksammats på bred front.
3
 

Under 2013 växte ett tvärvetenskapligt forum för judiska studier fram på Uppsala universitet. 

Forumet syftar bl.a. till ”…att främja, understödja och samordna forskning och undervisning inom 

… judisk historia, religion, språk och kultur i Sverige och i världen och om klassisk såväl som 

modern hebreiska som del av judisk kultur, religion och identitet samt ett av den hebreiska bibelns 

grundläggande språk”.
4
 Detta visar på att det inte endast är inom bibelvetenskapen som behovet av 

forskning kring det judiska folkets avtryck på historien återfinns. Göran Eidevall skriver dessutom 

att det är ”viktigt att inse att Gamla testamentet inte är en bok med ett budskap, att det inte ens är en 

antologi, utan en samling böcker, ett hel(ig)t bibliotek”,
5
 vilket riskerar att förtas om GT endast 

läses som en bok formad och utvecklad i den kristna traditionen. 

                                                 
1
 Marcion, Origenes, Chrysostomos, Luther m.fl. har alla uttryckt sig nedlåtande om det judiska folkets tro och praktik. 

Se t.ex. Martin Luther, Om judarna och deras lögner (Göteborg: Ernst V. Hansson, 1934).  
2
 Att HB associeras med konfession kan dock diskuteras, eftersom att termen ”Bibel” i sig ger uttryck för en 

konfessionell skrift. 
3
 Benjamin D. Sommer,”Dialogical Biblical Theology: A Jewish Approach to Reading Scripture Theologically”, i 

Biblical Theology: Introducing the Conversation (red. Leo G. Perdue, Robert Morgan och Benjamin D. Sommer; 

Nashville: Abingdon Press, 2009), 1-54.   
4
 Instruktion för Forum för judiska studier, 2013-03-05, 1-3.  

5
 Göran Eidevall, ”Vedergällning och medmänsklighet i Gamla testamentet”, RIT/2 (2001): 1-6, här 1. 
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att granska hur kanonkritik kan bedrivas utifrån två olika utgångs-

punkter. Detta utförs genom att en kanonkritisk metod inriktad på GT och NT jämförs med en 

kanonkritisk metod inriktad på Tanak. För att jämförelsen ska falla väl ut, studeras respektive 

metods tillämpning på Jes 2:2-4. Frågeställningarna som studien avser att besvara lyder:  

1) Hur påverkas den bibelteologiska förståelsen av Jesaja 2:2-4, utifrån respektive kanonkritiska 

utgångspunkt? 2) Hur kan de två kanonkritiska utgångspunkterna berika varandra? 

 

Avgränsning 

 

Den kanonkritiska inriktningen fick sitt genombrott på 1970-talet men har sedan dess kritiserats, 

reviderats och utvecklats av flera forskare. När det gäller den inriktning som har GT och NT som 

utgångspunkt, avgränsar sig dock studien till att utgå från Brevard S. Childs kanonkritiska ansats. 

Detta gäller eftersom Childs är förgrundsgestalten i den kanonkritiska inriktningen. När det gäller 

den kanonkritiska inriktning som endast tar sikte på Tanak, avgränsar sig studien till att utgå från 

den ansats som Marvin A. Sweeney lanserar. Detta gäller eftersom Sweeney introducerar en kanon-

kritisk inriktning, som bejakar GT som en judisk skriftsamling och som därmed enbart tar sikte på 

skrifterna som Tanak. Bland judiska forskare är Sweeney en av de som har drivit detta tydligast.  

När respektive forskares kanonkritiska metod studeras i praktiken, redovisas deras tillämpning 

av en jesajatext. Jesaja är en bok som genom historien har haft en stor och bestående betydelse i 

både kristen och judisk tradition. Inom kristen tradition visas detta av att Jesaja är den bok förutom 

Psaltaren, som citeras mest frekvent i NT men även av att Jesaja är den profetbok som antas före-

båda Messias ankomst, en Messias som i kristen tradition likställs med Jesus Kristus.
6
 Inom judisk 

tradition förklaras Jesajas viktiga funktion av att Jesaja ser fram emot den tid då judar ska förmedla 

den gudomligt inspirerade תורה (t r h) till hela världen, samtidigt som förskingrade judar från jord-

ens alla fyra väderstreck ska komma att återvända hem till Jerusalem. I judisk tradition betraktas 

därför Jesaja ofta som en tröstens bok.
7
  

Jesaja är även starkt uppmärksammad inom forskningen. Forskare i modern tid är överens om att 

Jesaja inte är en ensam författares verk utan att den präglas av en lång tillkomstprocess. Utifrån den 

historisk-kritiska läsningen präglas bokens struktur av tre delar, daterade till olika historiska tider.
8
 

                                                 
6
 Brevard S. Childs, Isaiah (Louiseville, Kentucky: Westminister John Knox Press, 2001), xi. 

7
 Marvin A. Sweeney, The Prophetic Literature (Nashville: Abingdon Press, 2005), 45-46.  

8
 Bla  enka Scheuer. “Jesajaboken” i Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla Testamentet (red. Lars-Olov 

Eriksson och Åke Viberg; Stockholm: Verbum, 2009), 1-240, här 142-147. 
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Genom den betydelse som präglat och fortfarande präglar Jesaja inom religiösa traditioner såväl 

som inom bibelvetenskapen, är det därför inte överraskande att både Childs och Sweeney har gett 

upphov till jesajakommentarer, där deras respektive bibelteologiska ansatser är framträdande. Jesaja 

inrymmer många texter som, utifrån en tillämpning av Childs och Sweeneys respektive ansatser, 

lämpar sig väl för att illustrera de likheter och skillnader som återfinns dem emellan. Det finns dock 

ingen enskild text som ger uttryck för alla spänningar, utan studiet av flera texter skulle med all 

sannolikhet generera i det bästa resultatet. Detta skulle dock i sin tur fodra en omfattning som inte 

ligger inom ramen för denna uppsats. När vardera ansats studeras nedan kommer därför huvudfokus 

ligga på Jes 2:2-4.  

 Jes 2:2-4 är nämligen en central text i Jesaja som kan belysa respektive forskares ansats tydligt. 

Detta gäller eftersom texten både talar om Herrens t r h, ett av naven i judisk tradition, och om en 

framtida fredstid, ett centralt tema i kristen tradition förknippat med Jesu återkomst. Vidare är Jes 

2:2-4 en text som både Childs och Sweeney bearbetat mera grundligt. Sweeney belyser framförallt 

t r hs funktion i Jes 2:2-4, ett tema som upptar ett avsevärt utrymme i hans kommentarer kring 

dessa verser. Samma tema präglar även större delen av Childs kommentar till Jes 2:2-4. Textpass-

agen främjar därmed undersökningen av bådas ansatser och utgör en lämplig text, när tillämpningen 

av ansatserna analyseras.   

 

Metod  

 

Uppsatsen utgör ett exempel på exegetisk tolkningshistoria. Huvudsakligen används en deskriptiv 

metod. Detta innebär, till att börja med, att Childs respektive Sweeneys kanonkritiska ansats tolkas.  

Vidare redovisas vardera forskares tillämpning av sin ansats på Jes 2:2-4. Därefter granskas deras 

exegetiska tillämpning, i syfte att studera hur de omsätter sin ansats i praktiken. Detta innebär att 

jag granskar hur vardera forskares tillämpning tar sig uttryck och om de är konsekventa i tillämp-

ningen utifrån den ansats de förordar. Slutligen jämförs och diskuteras respektive tolkningsresultat i 

förhållande till ansatsernas respektive kanonkritiska utgångspunkt, med avsikt att studera hur det 

bibelteologiska resultatet påverkas och hur de kanonkritiska ansatserna kan berika varandra. När 

bibeltexter citeras eller hänvisas till, är Bibel 2000 den översättning som avses.  
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Forskningsöversikt 

 

Bibelteologi  

 

Bibeln har lästs och studerats teologiskt sedan den formerades. Bibelteologi som en vetenskaplig 

disciplin har dock sina rötter först i den protestantiska reformationen från 1500-talet, en traditon 

som utmärks av skriften som norm (sola scriptura) i kontrast till den romersk-katolska kyrkans 

starka betoning av traditionen. Fram till 1700-talet var bibelteologi det samma som systematisk 

teologi, vilket innebar att kristna läror framställdes utifrån Bibeln som självklar grund. Den bibel-

teologiska disciplinen utvecklades först på allvar i början på 1800-talet som en följd av 1700-talets 

upplysningstid och rationella tänkande. En historisk-kritisk ansats kom därför att växa fram, vilket 

innebar att kyrkan inte längre var den ensamrådande auktoriteten att tolka bibeltexterna. Den bibel-

teologiska disciplinen kom även att delas upp i GT- respektive NT-teologi.
9
  

Färgad av det rationella tänkandet definierade Johann Philip Gabler i slutet av 1700-talet bibel-

teologi som en disciplin med fokus på bibeltexternas historiska frågor. Bibelteologin kom därmed 

att kontrasteras mot den systematiska teologin, som ägnade sig åt kyrkans läromässiga frågor. Som 

en följd kom därför den historisk-kritiska inriktningen att prägla bibelteologin från starten och 

forma den för en lång tid framöver. Gabler såg dock inte endast bibelteologin som ett enhetligt fält 

utan talade om den begränsade bibelteologin, som ägnade sig åt historiska frågor, och den rena 

bibelteologin, vars avsikt var att upptäcka de tidslösa teologiska sanningarna av gudomlig uppen-

barelse.
10

 Gabler tycks därmed ha menat att bibelteologins uppgift var att bygga en bro mellan 

bibeltexternas tid och nutid.  

Även om den historisk-kritiska inriktningen fortsatte att prägla bibelteologin, kom betoningen på 

Bibelns innehåll att ändra inriktningar. Från att ha fokuserat på Bibelns läror utifrån ett systematiskt 

perspektiv kom, i slutet på 1800-talet, GT-teologin att betona Israels religionshistoria. Detta skifte 

ägde rum eftersom medvetenheten om att Israels religion endast utgjorde en av flera antika religion-

er hade ökat. Detta medförde att många forskare övergav GT-teologin för att istället beteckna disci-

plinen ”GT:s historia” eller ”Israels religion”. GT-teologi som en bibelteologisk disciplin kom 

därmed att försvinna för en tid. Mellan världskrigen kom dock den deskriptiva religionshistoriska 

ansatsen att blekna och flera forskare började förespråka ett återupplivande av GT som en bibel-

teologisk disciplin, en disciplin där GT tilläts tala teologiskt på sina egna villkor, samtidigt som den 

adresserade nutid. Disciplinen kom därför att återuppstå och studiet av GT kom, till en början, 

                                                 
9
 Werner E. Lemke,”Theology”, ABD 6:448-472, här 449. 

10
 Ibid. 449-451 och Leo G. Perdue, ”Old Testament Theology Since Barth’s Epistle to the Romans”, i Biblical 

Theology: Introducing the Conversation (red. Leo G. Perdue, Robert Morgan och Benjamin D. Sommer; Nashville: 

Abingdon Press, 2009), 55-136, här 55-59.  
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återigen att utgå från ett systematiskt-teologiskt perspektiv.
11

 På 1950-talet växte ännu ett 

perspektiv fram. Denna gång genom bibelforskaren Gerhard von Rad som menade att den bibelteo-

logiska uppgiften, inom GT-teologi, varken handlade om att fokusera på GT utifrån ett religions-

historiskt eller ett systematiskt-teologiskt perspektiv. von Rad menade istället att huvuduppgiften 

handlade om att inrikta sig på bilden av היהו  (JHWH:s) aktivitet i Israels historia så som den reflek-

terades i GT:s historiska traditioner, en inriktning som inom forskningen kom att betecknas som en 

”frälsnings-historisk” och ”traditions-historisk” inriktning. von Rads perspektiv ersatte inte det 

systematiska och konceptuella studiet av GT men öppnade upp nya perspektiv.
12

  

Vissa forskare, däribland Childs, menade att bibelteologins uppvaknande på 1940–50-talen, 

karaktäriserades av en återupptäckt och en betoning av bibeltexternas teologiska dimensioner och 

enhet men även av Guds uppenbarelse i historien. Återupptäckten mynnade enligt Childs ut i en 

bibelteologisk kris, en disciplin som under historien präglats av en historisk-kritisk inriktning, vilket 

gjorde att troende forskare nu upptäckte att det fanns ett gap mellan deras akademiska studier och 

personliga gudstro.
13

 Vare sig det handlade om en kris eller en omprövning, blev följden att den 

bibelteologiska disciplinens syfte och identitet ifrågasattes och ställdes på sin spets. Detta medförde 

att bibelteologin kom att genomgå en av sina största förändringar hittills. Den historisk-kritiska 

inriktningen, som hade dominerat den bibelteologiska disciplinen från starten och ända fram till 

1970-talet, tvingades ge plats för nya inriktningar.
14

  

I takt med utvecklingen är begreppet bibelteologi numera svårdefinierat. James Barr uttrycker, 

trots detta, i likhet med Gablers definition, att bibelteologins uppgift är att beskriva tron som den 

uttrycktes under den bibliska perioden, samtidigt som den syftar till att beskriva hur tron ska prakt-

iseras i modern tid.
15

 Bland de inriktningar som har växt fram sedan 1970-talet, återfinns exempel-

vis litterära, judiska, tematiska, postmodernistiska, feministiska och postkolonialistiska inriktningar. 

Av dessa har den litterära fått stor uppmärksamhet.
16

 Den litterära inriktningens framväxt, innebar 

att fokus flyttades från författaren till läsaren och bibeltextens teologiska innehåll kom att få allt 

större betydelse. Istället för att rekonstruera bibeltextens historiska tillkomst och den historiska 

verkligheten bakom texten, kom bibeltextens slutgiltiga form att bli föremål för intresse. Detta i sin 

tur medförde också att verkligheten framför bibeltexten kom att uppmärksammas allt mer.
17

 

                                                 
11

 Lemke,”Theology”, 451-452 och Perdue, “Old Testament Theology”, 63-76.  
12

 Lemke,”Theology”, 452-453 och Perdue, “Old Testament Theology”, 77-91.  
13

 Lemke,”Theology”, 452-453 och Brevard S. Childs, Biblical Theology in Crisis (Philadelphia: Westminister Press, 

1970), 70-84. 
14

 Lemke,”Theology”, 453-454. 
15

 I sammanhanget hänvisar Perdue till James Barr, The Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective 

(Minneapolis; Fortress Press, 1999), 1-18. Se Perdue, “Old Testament Theology”, 56-59.  
16

 Perdue, “Old Testament Theology”, vii-viii och 109-136.  
17

 Göran Eidevall och Mikael Larsson, “Metoderna”, i ”Det utvalda folket”, 187-209, här 189-194 och John H. Hayes 

och Carl R. Holladay, Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook (Louiseville: W. John Knox Press, 2007), 154-156. 
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Kanonkritik 

 

Som ett led i fokusförskjutningen har forskare inom den moderna bibelteologin, utmanat till att läsa 

Bibeln kanonkritiskt. Detta innebär att bibeltexterna primärt har traderats som en del av kanon, att 

de fortfarande står i ett kanoniskt sammanhang och att de därför ska läsas och studeras intertextuellt 

med andra texter inom kanon. Medan andra typer av bibelkritiska metoder fokuserar på bibeltext-

ernas ursprung, struktur och historia, riktar kanonkritik in sig på texternas bibelteologiska innebörd 

i dess slutgiltiga form.
18

 Den kanonkritiska metoden lanserades och utvecklades av Childs och 

James A Sanders, även om Childs är den som satt sitt namn på inriktningen. Ansatsen har benämnts 

olika även om kanonkritik är den term som har slagit igenom.
19

  

Den kanonkritiska metoden vann redan vid starten ett snabbt gehör och har sedan dess haft stor 

inverkan på tysk och amerikansk GT-forskning.
20

 Med tiden har metoden både kritiserats, föränd-

rats och vidareutvecklats. Den huvudsakliga kritiken riktar sig mot hur Childs definierar kanon, 

definitioner som upplevs som förvirrande, och mot att han inte lyckas inkludera judendom och 

historia i sitt teologiska arbete.
21

 När Childs bemöter den kritik som drivs mot honom, menar han 

att den inte är befogad eftersom hans kritiker grundligt har missförstått honom. Exempelvis anser 

Walter Breuggemann att Childs ansats är en rent formell och litterär konstruktion utan teologiskt 

innehåll. I sin respons hävdar Childs att själva poängen med hans ansats är att visa på att bibel-

texten och dess teologiska innehåll oupplösligt hör samman.
22

  

Trots den kritik Childs fått utstå genom åren tycks han inte ha ändrat huvudståndpunkt fram till 

sin bortgång 2007, även om han har vidareutvecklat den i någon mån. Exempelvis betecknade han i 

början sin kanonkritiska ansats som just kanonkritik, en term han snappat upp från Sanders. Childs 

valde dock sedan att inte sätta en etikett på den kanonkritiska ansatsen, eftersom han menade att den 

då skulle riskera att uppfattas som en annan historisk-kritisk teknik vid sidan av de befintliga, något 

han var bestämd med att det inte handlade om. Childs betecknade sedan dess den kanonkritiska 

ansatsen, snarare som en kontext utifrån vilken den bibliska litteraturen ska förstås.
23

 Det som talar 

för att Childs höll fast vid sin kanonkritiska ansats ända till slutet, är hans kommentar till Jesaja från 

2001, som präglas av en tydlig kanonkritisk ansats.
24

 Sammanfattningsvis var Childs en GT-

                                                 
18

 Hayes and Holladay, ”Biblical Exegesis”, 154-156.  
19

 Se ibid. 154 där ”kanonisk läsning”, ”kanonisk exegetik” och ”kanonisk hermeneutik ges som exempel.  
20

 Eidevall och Larsson, ”Metoderna”, 198.  
21

 Perdue, “Old Testament Theology”, 114. En som har kritiserat men samtidigt försökt att utveckla Childs’ ansats är 

Walter Brueggemann. Se Brueggemann, “Canoni ation and Contextuali ation”, i Interpretation and Obedience 

(Minneapolis: Fortress Press, 1991), 119-142.  
22

 Brevard S. Childs, Biblical theology of the Old and New Testaments: theological reflection on the Christian Bible 

(London: SCM Press, 1992), 71-73.  
23

 Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: Fortress Press, 1979), 15-16, 82-83 

och Gerald T. Sheppard, ”Canonical Criticism”, ABD 1:861-866, här 862-863.  
24

 Childs, “Isaiah”, xi-xii och 3. 
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forskare vars bibelteologiska tänkande starkt präglades av Bibelns kanoniska funktion och konfess-

ionalitet. Hans strävan var att inrikta den bibelteologiska disciplinen till att studera Bibeln som ett 

färdigt litterärt verk, så som den lästs och uppfattats av tidiga judiskkristna församlingar, i mån om 

att tydligare koppla ihop akademin med kyrkan.  

 

Judisk teologi 

 

Vid sidan av den kanonkritiska metodens tillkomst har ett annat område inom den moderna 

bibelteologin uppmärksammats, nämligen judisk bibelteologi.
25

 Under större delen av den moderna 

bibelvetenskapens historia har intresset för judisk bibelteologi varit svalt och attityden i några fall 

antisemitisk,
26

 samtidigt som termen bibelteologi och hela den bibelteologiska disciplinen ofta har 

motsatts av judiska forskare.
27

 Detta faktum illustreras väl av den judiske forskaren Jon Levenson i 

artikeln ”Why Jews are not Interested in Biblical Theology”. Levenson menar att det judiska 

ointresset för den GT-teologiska disciplinen, ytterst bottnar i att disciplinen historiskt är präglad av 

protestantisk kristen tro, att studiet av GT endast har ansetts vara en förberedande övning för studiet 

av NT och att GT-undervisningen därför många gånger är raka motsatsen till judendom.
28

  

I förintelsens efterdyningar kom dock judisk bibelteologi sakta men säkert att vinna mark, 

samtidigt som bibelforskare med judisk bakgrund och inriktning på allvar kom att träda fram.
29

 Idag 

är judisk bibelteologi på frammarsch inom GT-forskning. En framstående aktör i denna process är 

den judiske bibelforskaren Sweeney, som till skillnad från Levenson anser att judisk bibelteologi 

bör ha ett intresse av bibelvetenskapen samtidigt som den även har något att tillföra. Sweeney 

föreslår en ansats som går ut på att studera GT som Tanak – den judiska beteckningen på GT. Enligt 

Stephen Dempster är Sweeneys bok den första omfattande studien av Tanak från ett judiskt och 

bibelteologiskt perspektiv.
30

 När Sweeney beskriver vad som utgör kärnan i en judisk bibelteologi 

är intertextualitet en viktig term. Sweeney menar nämligen att Tanak i grunden är en intertextuell 

och dialogisk bok och att den judiska exegetiska traditionen förutsätter att det är så texterna ska 

läsas.
31

 Att den inbördes dialogen mellan Tanaks texter är viktig i en judisk bibelteologi bekräftas 

                                                 
25

 Leo G. Perdue, Reconstructing Old Testament Theology: after the collapse of history (Minneapolis: Fortress Press, 

2005), 183-238 och Sommer,”Dialogical”, viii och 1-54.  
26

 Med antesemitisk avses här ”teologisk antisemitism” som innebär diskrimenering av judar på grund av en teologisk 

övertygelse, s.k. ersättningsteologi. Se Anders Gerdmar, Roots of Theological Anti-Semitism: German Biblical 

Interpretation and Jews. From Harder and Semler to Kittel and Bultmann (Leiden, Boston: Brill, 2009), 7.  
27

 Sommer, ”Dialogical”, 1-3.  
28

 Jon Levenson, “Why Jews are not Interested in Biblical Theology”, i Judaic Perspectives on Ancient Israel (red. 

Jacob Neusner; Philadelphia: Fortress Press, 1987), 281-307, här 286-291.  
29

 Yehezkel Kaufmann, Jacob Milgrom, Moshe Goshen-Gottstein och Abraham Joshua Heschel m.fl.  
30

 Stephen Dempster, “Bookreview of Marvin A. Sweeney: Tanak: A Theological and Critical Introduction to the 

Jewish Bible”, MJTM 14 (2012-2013): 1-8, här 1.  
31

 Intertextualitet är en mångfacetterad term. För Sweeneys definition, se ”Sweeneys kanonkritiska metod” nedan. 
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även av Sommer, som föredrar att tala om en dialogisk bibelteologi framför judisk.
32

 Sweeney 

introducerar därmed en bibelteologisk metod som starkt påminner om den kanonkritiska metod 

Childs lanserar, med skillnaden att ansatsen endast tar sikte på Tanak.  

Trots att Sweeney under lång tid varit verksam inom den bibelvetenskapliga disciplinen och att 

beaktandet av GT:s judiska ursprung inte är oprövat, är Sweeneys uttryck för behovet av en judisk 

bibelteologi och lanseringen av en bibelteologisk metod något nytt. Eftersom Sweeney gav uttryck 

för sin ansats 2012, är kritiken mot honom sparsam. Det är därför i nuläget svårt att avgöra vilket 

avtryck hans ansats kommer att sätta på bibelvetenskapen. Ett par kritiska röster har dock lyfts mot 

Sweeney. Exempelvis ifrågasätter John E. Anderson det judiska med Sweeneys ansats, eftersom 

han menar att den inte skiljer sig från det som GT-teologi i allmänhet redan ger uttryck för.
33

 

Sweeney själv menar dock att Tanak liksom alla hans tidigare kommentarer adresserar den judiska 

bibelteologins disciplin.
34

  

Även om Sweeney i sina tidigaste kommentarer från början av 1990-talet, framhåller vikten av 

att läsa bibeltexterna synkront och intertextuellt, går det enligt min mening att urskilja att hans 

kommentarer, i takt med hans utbredda intresse för en judisk bibelteologi har vuxit, alltmer kommit 

att präglas av en intertextuell och kanonkritisk inriktning. Detta framgår exempelvis av titeln till 

hans kommentar om profetböckerna från 2010, Form and Intertextuality in Prophetic and Apoca-

lyptic Literature, i vilken han betraktar Jesaja som en enhetlig bok, att jämföra med hans formkriti-

ska kommentar till Jesaja från 1996, som endast behandlar Jesaja kapitel 1-39. Sammantaget 

befinner sig Sweeney därmed i ett sammanhang där han som judisk bibelforskare önskar visa på att 

judisk bibelteologi har något att tillföra den GT-teologiska disciplinen genom att uteslutande 

fokusera på GT som Tanak, samtidigt som han medger att judisk bibelteologi även har något att lära 

av den GT-teologiska disciplinen. 

 

Avslutning 

 

Att bibelvetenskapen numera bejakar en kanonkritisk studie av Bibeln, samtidigt som den öppnar 

upp för att läsa och förstå GT som en judisk skriftsamling, får givetvis konsekvenser för bibel-

tolkningen. Det finns därför ett intresse av att närmare studera hur en jämförelse mellan en kanon-

kritisk metod tillämpad på GT och NT och en kanonkritisk metod tillämpad på Tanak, kan ta sig 

uttryck. Mig veterligen har ingen sådan komparativ studie ägt rum av dessa vitt skilda utgångs-

                                                 
32

 Sommer, ”Dialogical”, 20-21.  
33
John E. Anderson, “Old Testament Theology – Sweeney: Jewish Biblical Theology Edition”, i Hesed We´emet: A 

Blog on the Hebrew Bible, the Book of Genesis, and the Life of a Biblical Scholar, 2012: hesedweemet.wordpress.com 

/2012/08/02/old-testament-theology-thursday-sweeneyjewish-biblical-theology-edition/ (åtkomst: 140516, 15:02). 
34

 Sweeney, “Tanak”, 18. 

http://hesedweemet/
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punkter tillämpade på samma bibeltext, som illustrerar vad de bibelteologiska konsekvenserna blir i 

praktiken utifrån respektive kanonkritiska inriktning. 

 

Disposition 

 

Studien inleds med att vardera forskares kanonkritiska metod presenteras. Vidare beskrivs 

respektive forskares tolkning av Jes 2:2-4. Därefter bedrivs en kritisk diskussion av respektive 

metods tillämpning, utifrån tolkningsresultatet. Sedan jämförs respektive ansats med varandra, 

innan studiens frågeställningar besvaras. Till sist avslutas studien och frågor som den gett upphov 

till beaktas i korta drag.   
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Childs kanonkritiska metod 
 

Bakgrund 

 

När Childs introducerar sin kanonkritiska ansats, motiverar han detta utifrån att den historisk-

kritiska inriktningen har misslyckats med att förklara bibelteologins stora uppgift – det teologiska 

studiet av Bibeln som religiös litteratur och helig skrift inom troende gemenskaper. Childs menar att 

kanon inte haft någon viktig funktion i den historisk-kritiska inriktningen, som huvudsakligen 

inriktat sig på historiska, filologiska och litterära problem, vilket påkallat teknisk kompetens snarare 

än bibelteologisk.
35

 Detta har enligt Childs föranlett att GT:s roll som helig skrift för judar och 

kristna analyserats på felaktiga grunder. Childs ifrågasätter inte värdet av den historisk-kritiska 

metodens förtjänster, men menar att bibelteologins exegetiska uppgift inte kan stanna där.
36

   

Childs tillämpning av begreppet kanon har dock kritiserats hårt, i synnerhet av Barr, som anser 

att Childs använder ordet kanon i en vid och tvetydig mening. Barr skriver att Childs stundom ger 

uttryck för att kanon är en gräns för skrifterna och stundom den slutliga formen av en bok.
37

 Childs 

tillämpning av termen kanon är visserligen bred men kolliderar enligt min mening inte inom Childs 

egen ansats, eftersom huvudpoängen med Childs ansats inte ligger i att utreda begreppet kanon. 

Snarare återfinns betoningen i att läsa och studera Bibeln som en enhetlig och slutgiltig text som 

driver en intertextuell dialog inom Bibelns kanoniska ramar.  

Enligt Childs är den kanonkritiska ansatsen inget nyskapande. Till stöd hänvisar han till kyrkans 

exegetiska traditioner och konfessioners bruk av kanonkritik. I synnerhet åberopar Childs den tidiga 

judiskkristna gemenskapens syn på GT, som enligt Childs aldrig ifrågasatte GT:s kanoniska 

auktoritet som helig skrift. Childs medger dock att den kanonkritiska läsningen och förståelsen av 

GT som auktoritär och helig skrift inom kyrkan påverkades och förändrades av det främlingskap 

som växte fram mellan kyrkan och synagogan under det andra århundradet v.t., en förändring som 

fortsatte genom historien. Enligt Childs kom därför inte GT längre att läsas på sina egna villkor.
38

  

 

Metodens utformning 

 

Enligt Childs är huvuduppgiften för den kanonkritiska analysen deskriptiv. Det innebär att analysen 

helt och hållet utgår från bibeltextens slutgiltiga form, en text som ges normativ status inom kristen 

                                                 
35

 Childs, “Crisis”, 88.  
36

 Ibid. 82 och Childs, ”Scripture”, 16, 39-41. 
37

 James Barr, Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism (Oxford, UK: Oxford University Press, 1983), 75-104 och 

James Barr, ”Childs – Introduction to the Old Testament as Scripture”, JSOT 16 (1980): 12-23, här 13.  
38

 Childs, “Crisis”, 70-74, 88, 108 och Childs, “Scripture”, 16, 41-45.  
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tradition. Avsikten är att göra bibellitteraturen rättvisa genom att behandla texten på sina egna 

villkor. Kanonkritiken tar därför sikte på textens funktion i förhållande till dess teologiska och 

religiösa användning inom den historiska judiska gemenskapen, en användning som enligt Childs 

grundas på texternas slutgiltiga form.
39

 Med textens slutgiltiga form avser Childs den masoretiska 

texten. Han motiverar detta utifrån att den hebreiska skriften stabiliserades tidigt och aldrig ifråga-

sattes som helig skrift av tidiga judiskkristna trosgemenskaper, till skillnad från den grekiska som 

enligt Childs var flytande. Enligt Childs har dessutom den grekiska texten aldrig haft en självständ-

ig roll inom judisk tradition i den meningen att den har bestridit den hebreiska texten, utan den 

grekiska texten har alltid anpassats efter den hebreiska och varit helt beroende av denna.
40

 

Även här är Childs hårt ansatt av Barr som anser att den masoretiska texten är präglad av 

uppenbara fel och därför, i många avseenden, ger en sämre återgivning av textens ursprung än den 

grekiska.
41

 Även om den masoretiska texten skiljer sig från den grekiska, är det inget argument som 

undergräver Childs poäng, eftersom hans strävan är att ta reda på hur den tidiga judiskkristna gem-

enskapen har knutit an till bibeltexternas helhet och hur de utifrån denna har format sin bibelteologi. 

Paul R. Noble menar till och med att textens slutgiltiga form även kan betraktas som en förbättring 

av de pre-kanoniska skrifterna.
42

  

 Vidare är den kanonkritiska analysen, enligt Childs, mer intresserad av det teologiska formandet 

av texten, än texternas historiska tillkomstprocess. Det i sin tur innebär att en teologisk poäng inte 

nödvändigtvis måste relatera till författarens ursprungliga motiv i en rekonstruerad historisk 

kontext. Childs betonar dock att texternas historiska situation inte helt och hållet ska förbises.
43

 Barr 

menar dock att Childs inriktning avfärdar det historiska studiet.
44

 Även om Childs inte förnekar 

värdet av historiska uppgifter, ger han det synkrona studiet högsta prioritet, vilket riskerar att 

historiska uppgifter av värde för den bibelteologiska förståelsen av texten försummas, uppgifter 

som torde ha varit självklara referenspunkter för den tidiga judiskkristna gemenskapen. 

Den kanonkritiska ansatsens första uppgift är att avgöra hur texten fungerade i sin judiska 

kontext. Enligt Childs innebär detta att textens betydelse och funktion i den historiska judiska 

kontexten studeras. Childs framhåller vikten av denna uppgift genom att uttrycka att hela kanons 

vittnesbörd riskerar att urholkas om inte denna del bearbetas väl.
45

 Här hade det varit önskvärt om 

Childs preciserat vilken historisk tid han avser med den judiska kontexten, vilket har betydelse med 

tanke på hur kanoniseringen av GT dateras. Childs refererar dock återkommande till den tidiga 

                                                 
39

 Childs, “Scripture”, 72-74. 
40

 Ibid. 96-99. 
41

 Barr, “Holy Scripture”, 89-91. 
42

 Paul. R. Noble, The Canonical Approach: A Critical Reconstruction of the Hermeneutics of Brevard S. Childs 

(Leiden: Brill, 1995), 44, 157.  
43

 Childs, “Crisis”, 107 och Childs, “Scripture”, 71, 74-75.  
44

 Barr, “Holy Scripture”, 94.  
45

 Childs, “Crisis”, 111-113. 
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judiskkristna gemenskapen, samtidigt som han utgår från att GT var formerat under det första 

århundradet f.v.t., vilket tillsammans talar för att han syftar på det första århundradet v.t.
46

 Den 

andra uppgiften går ut på att studera hur texten används i NT, förutsatt att den används där. Om 

texten citeras eller alluderas till i NT, handlar den tredje uppgiften om att söka ett samband mellan 

texterna och förena deras respektive funktioner. Enligt Childs utförs detta genom att textens vardera 

funktion bestäms för att det sedan ska kunna urskiljas hur de står i förhållande till varandra. Genom 

att göra detta menar Childs att en tolkning uppnås som inte kan bestämmas i förväg.
47

 Frågan är 

dock om en bibelforskare kan närma sig texten kanonkritiskt utan att ha en förutbestämd mening 

om vad texten handlar om.  

Vidare anser Childs att tolkningen alltid måste hålla fast vid GT och den hebreiska ursprungs-

betydelsen.
48

 Childs tycks alltså mena att det finns en hebreisk ursprungsbetydelse, vilket starkt kan 

ifrågasättas. Utifrån sin vidareutveckling av Childs ansats menar Noble att flera betydelser i en text 

kan identifieras utifrån en kanonkritisk läsning.
49

 I en av sina sista utkomna kommentarer, tycks 

dock Childs öppna upp för att den kanonkritiska ansatsen kan generera i flera förståelser. Childs 

visar nämligen på hur en jesajatext har uppfattats olika inom kristen receptionsshistoria, tolkningar 

som enligt Childs dock präglas av en familjär likhet.
50

  

I den fjärde och sista uppgiften gäller det att studera hur GT som helhet ser på det aktuella temat, 

frågeställningen eller problemet som texten presenterar. Här beaktas övriga böcker och texter och 

utifrån dessa analyseras och tolkas den aktuella texten. Childs understryker att på samma sätt som 

det är viktigt att läsa NT i ljuset av GT, är det lika viktigt att läsa GT i ljuset av NT. Denna 

omvända rörelse av dialog tillhör teologisk reflektion av kanons kontext.
51

 Även denna fjärde 

uppgift har varit föremål för kritik. Inte minst Sweeney menar att Childs får problem, eftersom det 

inte finns en enhetlig GT-kanon inom den kristna traditionen. Sweeney pekar på Septuaginta, 

Vulgata och Peshitta som illustrerande exempel.
52

  

Sweeney har givetvis rätt i sitt faktiska konstaterande. Childs är dock tydlig med att han 

avgränsar sig till den hebreiska kanon, den formering som är vedertagen inom judisk tradition. 

Detta motiverar Childs med att GT:s hebreiska text och förkristna form, är ett bättre vittne till Jesus, 

även om han medger att den grekiska texten speglar NT-traditionen.
53

 Slutligen, om en GT-text inte 

citeras i eller alluderas till i NT, ska texten endast jämföras med andra parallelltexter inom GT-

                                                 
46

 Brevard S. Childs, Biblical Theology. A Proposal (Minneapolis: Fortress Press, 2002), 20-23. 
47

 Childs, “Crisis”, 113-116. 
48

 Ibid. 113-116. 
49

 Noble, “Canonical”, 369. 
50

 Brevard S. Childs, The Struggle to Understand Isaiah as Christian Scripture (Grand Rapids, Michigan: William B 

Eerdmans, 2004), 322.  
51

 Childs, “Crisis”, 116-118 och Childs “Scripture”, 81-82. 
52

 Sweeney, “Tanak”, 9.  
53

 Brevard S. Childs, Old Testament theology in a canonical context (London: SCM Press, 1985), 8-10.  
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kanon. För att en text ska utgöra en parallelltext, ställer Childs vissa krav. Texterna måste ha tydliga 

konceptuella kopplingar, texternas respektive kontexter måste relatera till varandra och det måste 

finnas en funktionell och begreppsmässig likhet. Childs betonar att den kanonkritiska ansatsen inte 

inskränker sig till användning för explicita citat, även om de fungerar som en god hjälp när 

kontextens breddas till att gälla hela Bibelns kanon.
54

  

 

Sammanfattning 

 

Childs lanserar därmed en kanonkritisk ansats som syftar till att hjälpa tolkaren att på allvar studera 

och läsa GT utifrån dess kanoniska kontext, en läsning som syftar till att förstå GT:s form och 

funktion som helig skrift för den tidiga judiskkristna gemenskapen. Ansatsen har enligt Childs 

präglat, påverkat och format, judiska och kristna trosgemenskaper, praktiker och traditioner genom 

historien. Det praktiska genomförandet av ansatsen bygger på att bibeltexten studeras synkront 

utifrån dess slutliga form. Fokus är därmed på hur en bibeltext relaterar till andra böcker inom 

kanon och inte på textens historiska sammanhang. En GT-text ska därför läsas som en del av hela 

Bibeln och inte som en separat enhet. Det innebär att även NT är med och styr tolkningen. Eftersom 

fokus är på fullständiga bibliska texter och inte endast på enskilda passager, är det Bibeln som 

helhet, och inte historien, som har den slutgiltiga auktoriteten för Childs kanonkritiska tolkning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54
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Sweeneys kanonkritiska metod 
 

Bakgrund 

 

När Sweeney motiverar behovet av en judisk bibelteologisk metod, menar han att den bibel-

teologiska disciplinen endast adresserat frågor till GT präglade av kristet teologiskt tänkande och 

grundade i dogmatiska och systematiska satser.
55

 Sweeney föreslår därför en ansats som går ut på 

att studera GT som Tanak, som från antiken och fram till idag varit fundamentet för judiskt liv, 

tänkande och praktik. Även om GT i den protestantiska traditionen och Tanak innehåller samma 

skrifter, framhåller Sweeney att respektive skriftsamling framträder i vitt skilda ordningar som är 

formade i olika kulturella bakgrunder, av olika teologiska synviklar och tolkningsperspektiv från 

respektive traditions teologiska övertygelser.
56

 Sweeney menar dessutom att judisk tolknings-

tradition präglas av ett fokus på bibeltexternas detaljer, vars betydelse införlivas med en helhetsbild 

som främjar förståelsen av Tanak som en enhet. Avsikten är att urskilja hur texten utövar inflytande 

på judiskt liv och tänkande.  

Sweeney anser dock att en judisk bibelteologi kan dra nytta av den systematiska modell som 

bibelteologin skapat.
57

 Sweeney tvivlar därmed inte på den moderna bibelvetenskapen, men menar 

att denna inte kan ignorera den judiska exegetiska traditionen, om GT ska förstås från sitt ursprung-

liga sammanhang. Det kan dock ifrågasättas om det överhuvudtaget finns en judisk bibelteologi, 

eftersom modern judisk teologi i lika hög grad beaktar traditionen som skriften.
58

 Om GT:s egen 

teologiska världsbild och betydelse för den andra tempelperiodens judendom ska studeras, då den 

rabbinska traditionen ännu inte har växt fram, är judisk bibelteologi enligt min mening ett motiverat 

begrepp. Innan Sweeney framställer sin ansats betonar han vikten av att förstå att den judiska bibel-

teologin i sin grund är knuten till en gudsrelation som till fullo definieras genom t r h. Sweeney 

beskriver sedan den judiska bibelteologins uppgift utifrån fyra dimensioner, som han anser vara 

dess grundbultar.
59

 

 

Metodens utformning 

 

Den första dimensionen handlar om att förstå Tanaks cykliska karaktär i sin beskrivning av histor-

ien. Tanak är indelad i en tredelad struktur bestående av תורה (t r h), נביאים (nevi`im = Profeterna) 

                                                 
55

 Sweeney, ”Tanak”, 5. 
56

 Ibid. 3-4, 20-21. 
57

 Ibid. 5-6.  
58

 Sommer, ”Dialogical”, 1-2. 
59

 Sweeney “Tanak”, 20.  
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och כתובים (ketuvim = Skrifterna). Den cykliska prägeln förutsätter, enligt Sweeney, en förbindelse 

till t r h som den ideala grunden för livet, ett ideal som alltid ska eftersträvas. I Profeterna skildras 

hur israeliterna har misslyckats med att upprätthålla t r h som ideal, medan Skrifterna återger hur 

detta ideal ska återställas. Utifrån Tanaks cykliska karaktär blickar texterna ståndigt bakåt mot t r h 

och Sweeney understryker att detta också ska spegla tolkningen. Idealet som t r h ger uttryck för 

rör Israels relation till Gud.
60

  

Dempster ställer sig undrande till hur Sweeney kan vara så tvärsäker på Tanaks cykliska 

kategorisering, när Sweeney samtidigt menar att Tanaks teologiska mångfald medför en mängd 

teologiska motsättningar och spänningar som måste bejakas, spänningar som enligt Dempster 

överskuggar den teologiska enheten.
61

 Jag ser dock inte en teologisk mångfald som ett ovillkorligt 

hinder mot att en enhetlig tråd kan urskiljas utifrån det kanonkritiska perspektiv Sweeney ger 

uttryck för. Detta gäller eftersom en viktig poäng med Sweeneys ansats är att läsa Tanak som en 

judisk helig skrift, vilket innebär att Tanak läses som en berättelse vittnandes om den judiska 

historien. 

Den andra dimensionen går ut på att studera texterna utifrån hela den judiska traditionens 

kontext. Detta innebär att en bibeltext inte endast ska tolkas och förstås inom Tanak. Detta gäller 

eftersom den judiska traditionen har växt fram utifrån Tanak och därmed är formad av och starkt 

sammankopplad med texterna. En text ska därmed, efter att den har tolkats inom Tanak, stämmas av 

med judiskt tänkande, judiska tolkningar och judiska religiösa praktiker genom historien. I prakti-

ken innebär detta att en text även ska tolkas utifrån utombiblisk judisk litteratur.
62

 Därmed kan det 

givetvis ifrågasättas om Sweeneys återgivning av en judisk bibelteologi är kanonkritisk. Sweeney 

betonar dock att Tanak är grunden för den judiska bibelteologin och först måste studeras på sina 

egna villkor, som helig skrift för det judiska folket, innan dialogen med den övriga judiska tradi-

tionen tar vid.
63

 Enligt min mening innebär detta i praktiken att den kanonkritiska inriktningen är 

central i den metod Sweeney föreslår, vilket förtydligas i den tredje och fjärde dimensionen.  

Den tredje dimensionen går nämligen ut på att studera texterna utifrån Tanaks helhet. Det 

innebär enligt Sweeney att inga böcker får ges företräde, respektive utelämnas i tolkningen, utan 

alla måste beaktas.
64

 Vidare menar Sweeney att en judisk bibelteologi ska utgå från den masoretiska 

texten, eftersom den betraktas som helig inom judendom. Den exegetiska metod som den masoret-

iska texten ska studeras med är פשט (peshat = ”enkel”, ”rak”). Enligt Sweeney är peshat en tradi-

tionell judisk metod, använd av bibelförfattarna själva, som syftar till att tolka textens enkla och 

                                                 
60

 Ibid. 20-21.  
61

 Dempster, ”Bookreview”, 6. 
62

 Sweeney, ”Tanak”, 25, 35.  Enligt Sweeney innebär detta att exempelvis Talmud, Targum och Midrashim beaktas.  
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 Sweeney, “Tanak”, 27.  
64

 Ibid. 28.  
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uppenbara betydelse, utan inverkan från utombiblisk judisk litteratur och tradition. Sweeney 

påpekar dock att en text, utifrån judisk bibelteologi, måste läsas både synkront och diakront.
65

  

Den fjärde och sista dimensionen handlar om Tanaks dialogiska karaktär. Inom judendom lever 

nämligen idén om att förståelsen av t r h är en pågående uppenbarelseprocess. Den mångfald av 

teman som återfinns i Tanaks olika skrifter, bör enligt Sweeney föranleda att Tanak inte betraktas 

som en bok med ett enskilt tema, utan som ett kanoniskt arbete som ger uttryck för en helhet, inom 

vilken en stor variation av böcker, teman och ståndpunkter ryms. Detta innebär exempelvis att 

teologiska ståndpunkter som motsäger varandra i texterna snarare ska bejakas än att med svårighet 

försöka förenas. Detta gäller eftersom det enligt Sweeney finns en avsikt bakom de teologiska 

perspektivens mångfald och därför är något som måste tas med i beräkningen. Denna teologiska 

mångfald representerar, enligt Sweeney, därmed en dialog som äger rum böckerna emellan men 

också mellan dess läsare, oavsett tid och rum.
66

  

Utifrån Tanaks dialogiska karaktär, behöver peshat kompletteras av en ansats av intertextuell 

karaktär. Att studera bibeltexterna intertextuellt är, enligt Sweeney, en grundläggande aspekt i 

judisk bibeltolkning. Detta gäller eftersom en sådan ansats speglar rabbinernas homiletiska ansats 

ׁשדר  (derasha = ”dialog”, ”predikning”), och eftersom en sådan ansats är väl rotad i bibeltexterna. 

Enligt Sweeney karaktäriseras det intertextuella studiet av fyra aspekter. Den första är läsaren, vars 

uppgift är att tolka texten och konstruera dess mening i relation till nutid. Den andra aspekten utgörs 

av texternas inneboende samhörighet, som följer av att de är placerade inom en och samma litterära 

kontext. En tolkare bör enligt Sweeney fråga sig hur en textenhet passar in i eller relaterar till de 

föregående och efterföljande texterna som finns i samma kontext som i sin tur ryms inom den 

kanoniska ramen.
67

   

Den tredje aspekten handlar om texternas inbördes relation, vare sig de är placerade inom samma 

omedelbara litterära kontext eller inte. Texternas placering inom en och samma kanon etablerar en 

intertextuell relation, vilket fordrar att varje text läses och tolkas inom kanon. Utifrån ett intertext-

uellt perspektiv menar därför Sweeney att Tanaks böcker måste anses stå i dialog med varandra, i 

den mån de uttrycker idéer som ryms inom ramarna för dess litterära kontext. Även hela den judiska 

traditionens litteratur, som återfinns utanför Tanak, ska beaktas. Den fjärde aspekten går ut på att 

beakta det medvetna intertextuella förhållandet mellan texter. Med detta avses det fall då en bibel-

text avsiktligt refererar till en annan bibeltext, genom att citera eller tydligt anspela på den.
68
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Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis lanserar Sweeney därmed en metod som tar sikte på GT utifrån ett judiskt 

perspektiv, vilket får som konsekvens att GT studeras som Tanak. Metoden grundas i det behov 

inom bibelvetenskapen som enligt Sweeney finns att läsa och studera GT utifrån judiskt tänkande. 

Det primära tillvägagångssättet för Sweeneys metod är, enligt min bedömning, att studera Tanak 

kanonkritiskt. Sweeney betonar nämligen att Tanak utgör grunden i en judisk bibelteologi och att 

den judiska bibelteologins huvuduppgift är att studera Tanaks texter utifrån en intertextuell, 

dialogisk och cyklisk karaktär. Även om Sweeney också menar att en dialog ska föras med den 

judiska traditionen såväl som med historiska fakta, är hans betoning av att läsa Tanak som en 

kanonisk skrift, vars texter står i dialog med varandra, fullständigt dominerande.  

Sweeneys metod syftar därmed till att studera Tanak som det judiska folkets heliga skrift, vilket 

innebär att texten ska studeras på sina egna villkor utifrån sin inplacering i kanon. I praktiken inne-

bär detta att Tanak huvudsakligen studeras synkront även om det diakrona beaktas. Därmed är den 

färdiga texten, den masoretiska texten, utgångspunkten för studiet. Först ska sikte tas på textens 

enkla och uppenbara mening. Därefter ska textens intertextuella relationer inom kanon beaktas. 

Detta innebär att texten först ska tolkas utifrån sin närmaste litterära kontext, innan tolkningen 

stäms av mot Tanaks övriga skrifter. Slutligen ska den utombibliska judiska traditionen konsulteras 

eftersom denna har växt fram som en konsekvens av Tanak. 
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Jesaja 2:2-4 
 

2Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, 

överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, 3folkslag i mängd skall komma, och de skall 

säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, 

hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. 4Han skall 

döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. 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. 

 

Childs tolkning av Jesaja 2:2-4 

 

Enligt Childs präglas Jes 2:2-4  av en eskatologisk karaktär, något som Childs menar är utmärkande 

för hela Jesaja. Childs inplacerar Jes 2:2-4 i en litterär kontext som utgörs av Jes 2:1-4:6 och som 

enligt Childs präglas av profetiska budskap om domar. Childs kanonkritiska ansats blir framträd-

ande när han uttrycker att Jesaja måste läsas tillsammans med Uppenbarelseboken, som en förutsätt-

ning för att betydelsen av Jesajas eskatologiska tema fult ut ska kunna förstås. Enligt Childs åter-

finns nämligen den fullständiga förståelsen av eskatologin i Upp 21:22-27. Childs börjar sedan 

utläggningen av verserna genom att fastslå att inledningen i v. 2, ”den dag skall komma…”, 

etablerar en eskatologisk kontext.
69

   

Versen talar enligt Childs om Guds tid, som inte är en vanlig historisk tid, och signalerar att det 

inte finns en enkel linjär kontinuitet mellan Israels historiska existens och Guds rikes inträdande. 

Childs menar snarare att det nya bryter in i det gamla. Childs fortsätter med att konstatera att v. 2 

fångar upp ett tema som redan etablerats i Jes 1:21ff, ett tema som han betecknar som ”den trofasta 

staden”. Texten talar om att Sion ska förvandlas till det högsta av alla berg, vilket Childs menar 

speglar en ny skapelse som präglas av Guds ursprungliga avsikt – en skapelse i full harmoni. Childs 

hänvisar i sammanhanget till Gen 2:10ff som skildrar hur en flod rinner upp i Eden och bevattnar 

trädgården, en flod som i sin tur delar upp sig i fyra fåror, varav den första fåran flyter kring landet 

Havila, ett land som är fullt av fint guld, bdelliumharts och onyxsten.
70

 

Childs drar sedan slutsatsen att i den eskatologiska tid som v. 2 tecknar, kommer Sion utöva en 

enorm dragningskraft på alla världens länder, vilka kommer att strömma dit. Här illustreras Childs 

kanonkritiska tänkande tydligt, genom hans tematiska koppling till den näraliggande texten i Jes 1, 

som han i sin tur kopplar till ett tema i Gen 2. Därmed har han etablerat en relation även mellan 
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70
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Jes 2:2  och Gen 2.  Enligt Childs framkommer anledningen till att världens folk vill vallfärda till 

Sion i v 3: ”Han skall lära oss sina vägar…”. Detta innebär inte att folken kommer för att bli prose-

lyter,
71

 utan för att lära från Gud, vilket uppnås genom att de får ta del av hans t r h. Den precisa 

meningen av termen t r h är enligt Childs inte självklar. Childs hänvisar till GT-forskaren Shepp-

ards tolkning av t r h utifrån dess funktion i Jes 2:2-4, som uttrycker att termens förståelse har 

utökats som en större uppenbarelse av den mosaiska t r hn. Med den mosaiska t r hn avses den 

t r h som Gud, enligt berättelserna i Exodus, förmedlade till israeliterna via Mose. Childs menar 

därför att Sheppard betraktar den t r h som beskrivs i Jes 2:2-4 som den gudomligt givna normen 

för Israel, en tolkning som enligt Childs helt är i enlighet med traditionell judisk tolkning. Den 

judiska traditionen uppfattar nämligen Jesaja som en kommentar till den mosaiska t r hn.
72

 

Childs menar visserligen att t r h breddades i sin betydelse i takt med att de heliga skrifterna 

blev fler, men anser till skillnad mot Sheppard, att den språkliga expanderingen av termen inte 

endast handlar om att identifiera t r h i Jes 2:2-4 med den mosaiska. Enligt Childs handlar det 

snarare om att det profetiska budskapet som gudomlig sanning, fortsatte att utöva ett tvång på 

Israel, samtidigt som den mosaiska t r hn alltmer fick sin fulla mening från den gudomliga verklig-

het som profeterna vittnade om. Childs menar, å ena sidan, att innehållet i det profetiska budskapet 

syftade till att kontrollera alla den mosaiska t r hns regleringar. Här låter Childs 1 Sam 15:22ff 

hjälpa honom, en text som redogör för hur profeten Samuel uttrycker att, i samband med att han på 

uppdrag av Gud förmedlar till Saul att Herren har förkastat honom som Israels kung, det finns något 

som Herren värderar högre än offergåvor och baggars fett.
73

  

 Å andra sidan menar Childs att profeternas orubbliga vädjan till den mosaiska t r hn banade väg 

för den gudomliga viljans fulla kraft, den vilja som fick en konkret form vid Sinai. Childs hänvisar 

till Jer 7:1ff; Mal 4:4 som båda ger uttryck för att folket ska återvända till den mosaiska t r hn och 

hålla dess stadgar för att Herren ska bistå dem. Childs menar därför att både den mosaiska t r hn 

och den profetiska proklamationen bidrog till en allt djupare förståelse av Guds verklighet, utan att 

de var principiellt underordnade varandra. Childs avslutar sitt resonemang kring t r hs funktion i 

Jes 2.2-4 med att konstaterara att det var förståelsen av HB:s natur som drev aposteln Paulus att 

identifiera GT:s gudomliga sanning med den enda verklighet som uppenbarats genom Gud i Jesus 

Kristus. Childs hänvisar till Rom 10:1ff som fastslår att Jesus är t r hs τέλος (telos = ”slut”, 

”uppfyllelse” eller ”mål”).
74

 Här knyter Childs för första gången direkt an till NT i verstolkningen, 

även om han redan varit NT-orienterad i sin bestämning av den litterära kontexten.  
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I v. 4 beskrivs Gud som en domare som dömer och handlar rättvist bland folken, en Gud vars styre 

är universellt. De folkslag som avses, folk som enligt Childs porträtteras i en tid där de lever i fred 

och harmoni, är de som har gått upp till Herrens berg för att vandra på hans vägar. Beskrivningen av 

det eskatologiska styret är enligt Childs inte del av något mänskligt program, utan det faktiska hotet 

om en återgång till krig är fortfarande aktuellt. Childs hänvisar till Joel 3:9ff som skildrar hur folken 

görs redo till strid. Enligt Childs kommer snarare ”den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner 

ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.” (Upp 21:2).
75

 Därmed blir 

Childs kanonkritiska, tillika konfessionella, ståndpunkt återigen tydlig i hans avslutande tolkning av 

textpassagen. 

 

Sweeneys tolkning av Jesaja 2:2-4 

 

Även Sweeney placerar in Jes 2:2-4 i en kontext som utgörs av Jes 2:1-4:6. Kontexten präglas enligt 

Sweeney av ett profetiskt tillkännagivande angående JHWH:s förberedelser att göra Sion till cent-

rum för sitt globala och suveräna styre. I motsats till Childs menar Sweeney att verserna inte avser 

en eskatologisk tid. Sweeney menar nämligen att v. 2, ”den dag skall komma”, relaterar till det 

akkadiska uttrycket ”i kommande dagar”, ett uttryck som enligt Sweeney avser en specifik tidpunkt 

i framtiden. Fredstiden, uttryckt i v. 4, grundas enligt Sweeney på JHWH:s t r hs undervisande roll, 

vilket framgår av v. 3b: ”Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.”
76

 Sweeney 

identifierar därför t r h som textpassagens nyckelterm, vilket speglar hans utläggning.  

Sweeney inleder med klargöra t r hs språkliga betydelse eftersom han menar att dess grekiska 

motsvarighet, νόμος (nomos), har fått en negativ klang i NT. Detta gäller eftersom flertalet NT-

översättningar översätter nomos med ”lag”, vilket enligt Sweeney har medfört att den mosaiska 

t r hn som uppenbaras i Tanak, ofta har uppfattats som begränsande och i kontrast till den nåd och 

kärlek som Gud uppenbarar i NT genom Jesus Kristus. Sweeney översätter t r h som ”instruktion” 

eller ”undervisning”, vilket han menar indikeras av dess avledning från hifilformen av roten yrh 

som betyder ”att guida” eller ”att instruera”.
77

 Enligt Sweeney är det utifrån uppfattningen av t r h 

som en inskränkande lag, som exegeter tolkar Jes 2:2-4 som en eskatologisk vision, vilket får som 

konsekvens att JHWH:s t r h blir en instruktion skild från den mosaiska. Sweeney medger visser-

ligen att termens förekomst i v. 3 inte uppenbart talar för att det är den mosaiska t r hn som aves.  

Han menar dock att en tolkning av t r h som inte förknippas med den mosaiska t r hn är märklig 
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eftersom t r h överallt annars i Tanak används i en teknisk mening som en benämning på Penta-

teuken. Sweeney hänvisar här till Jes 42:4; 21:24 och 51:4;7, som enligt honom kopplar ihop t r h 

med Mose. Enligt Sweeney återfinns dock tyngdpunkten i den intertextuella relationen mellan 

Jesaja och Esras reform. Sweeneys kanonkritik tydliggörs när han lyfter fram textliga samband 

mellan Jesaja, Esra och Nehemja, som betonar samma faktorer; JHWH:s t r h, templets centrala 

roll, sabbatens vikt m.fl. Sweeney menar dessutom att Jesaja och Esras reform delar samma mål, 

eftersom de önskar återinföra ett idealiskt judiskt liv i Sion grundat på t r h. När Sweeney argu-

menterar för att det är den mosaiska t r hn som avses i v. 3, anser han därför att Esras reform är 

uppfyllelsen på flera av Jesajas profetior.
78

 

Sweeney bestämmer sedan t r hs betydelse utifrån Jesajas slutliga form. Genom att låta den 

större och bredare kontexten samverka med den mindre, menar Sweeney att t r hs tolv förekomster 

och skiftande förståelser i Jesaja kan sammanfattas i en allmängiltig betydelse.
79

 Utifrån att Jesaja 

som helhet uppmanar till att hålla fast vid JHWH:s förbund för att överleva domen innan den nya 

världsordningen etableras, drar Sweeney följande slutsats: i Jesajas slutgiltiga form förstås t r h 

bäst som JHWH:s undervisning och som normen för korrekt uppförande för både Israel och världen 

i stort men även som normen för den skapade världens ordning. Därmed menar Sweeney att t r h 

fungerar som en viktig symbol i JHWH:s t r hs uppenbarelse till världens alla folkslag och Israel i 

Jes 2:2-4. Detta gäller eftersom det skapar en analogi av t r hs uppenbarelse till Israel på Sinai 

berg, där världens folkslag representeras av Egypten med Farao i spetsen.
80

 

Precis som Sinai berg fungerar som platsen för uppenbarelsen till Israel i den mosaiska tradition-

en, fungerar Sion med templet i centrum som platsen för uppenbarelsen till Israel och världens 

folkslag i Jesaja. Precis som uppenbarelsen av t r h vid Sinai berg ger vägledning och instruktioner 

i form av normer för gott uppförande för Israels folk, så förser uppenbarelsen av t r h vid Sions 

berg vägledning och instruktioner i form av normer för gott uppförande för Israels såväl som för 

världens folk. Att förstå t r h i Jesaja i relation till den mosaiska t r hn, förstärks nämligen enligt 

Sweeney genom skildrandet i Jes 40 av att folket ska återvända till Sion från exilen i Babylon. 

Sweeney menar nämligen att Jesaja skildrar ett andra exodus som är analogt till det exodus som 

skildras i Pentateuken. Här ger Sweeney flera intertextuella exempel mellan Jesaja och Exodus som 

underbygger hans tankegång. Sweeney menar exempelvis att skildringen i Jes 40:1-11 av den väg 

som banas för JHWH i öknen och som ska föra folket i fångenskap tillbaka till Sion, är en analogi 

till den väg i öknen som förde den mosaiska generationen från slaveriets Egypten till löfteslandet.
81
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Enligt Sweeney definierar den mosaiska t r hn Israels interna relationer (samhälls- och 

gudstjänstlivet) medan t r h i Jesaja definierar Israels internationella relationer. Båda definierar 

Israel som en helig gemenskap och båda stödjer därför målet med Esras reform – att återupprätta 

Israel som en helig gemenskap i Sion. Utifrån detta drar Sweeney slutsatsen att t r h i Jes 2:2-4, 

utifrån Jesajas slutgiltiga form, bäst förstås som den mosaiska t r hn, eftersom den presenteras i 

relation till ett nytt exodus initierat av JHWH, och som innebär att israeliterna i exilens Babylon 

befrias och återförs till Sion, men även i relation till etablerandet av JHWH:s världsomspännande 

suveränitet. Slutligen uppnås därmed visionen i Jes 2:2-4 av en internationell fredsordning och 

JHWH:s suveräna regering, genom JHWH:s t r hs undervisande roll från Sion. Fredsordningen 

utgörs enligt Sweeney av en konkret historisk tidpunkt som ligger i framtiden.
82
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Diskussion  
 

Inledning 

 

Inledningsvis kan det konstateras att Childs respektive Sweeney kategoriserar Jes 2:2-4 olika. 

Medan Childs tolkar Jes 2:2-4 som en profetisk eskatologisk text som fortfarande väntar på sin 

uppfyllelse, tolkar Sweeney Jes 2:2-4 som en profetisk text som avser en specifik historisk tidpunkt. 

Vidare kan det fastställas att båda identifierar t r h som textpassagens nyckelterm, en term som 

båda uppfattar i en positiv mening. Deras bibelteologiska tolkning av termen skiljer sig dock delvis 

åt. Låt oss börja med att granska hur Childs bedriver sin kanonkritiska ansats.  

 

Brevard S. Childs 

 

Childs kanonkritiska ansats utmärks redan i och med att han ser Uppenbarelseboken som nyckeln 

till att fullt ut förstå vad textpassagen handlar om. Därmed säger Childs, underförstått, att en kanon-

kritik som enbart tar sikte på GT aldrig kan uppfatta textens fulla mening. Detta visar tydligt hur 

kraftfullt NT styr Childs tolkning. Tillika säger Childs indirekt, att den tidiga judiskkristna gem-

enskapen, vars läsning av GT som helig skrift är ett viktigt incitament i hans kanonkritiska ansats, 

inte hade möjlighet att uppfatta bibeltexten fullt ut, eftersom Uppenbarelseboken ännu inte var en 

färdigställd skrift.
83

 Frågan är då hur Childs motiverar sin egen tolkning av Jes 2:2-4 i samläsning 

med Uppenbarelseboken, som en tolkning som präglade den tidiga judiskkristna gemenskapen.  

Childs konfessionella övertygelse tycks emellanåt ta över handen och dominera hans kanon-

kritiska tolkning, i en mening som gör att han förutsätter att den tidiga judiskkristna gemenskapen 

läste skriften med den kunskap inprogrammerad som Uppenbarelseboken förmedlar, utan att ha 

tillgång till själva skriften. Childs konfessionalitet är för övrigt påfallande, vilket han på intet sätt 

försöker dölja, och något som styr hans kanonkritiska tolkning i hög grad. I och med detta motsäger 

Childs sig själv, eftersom han uttrycker att en kanonkritisk tolkning ska kunna uppnå resultat som 

inte kan bestämmas i förväg.
84

 Childs, som inte drar sig för att blicka framåt mot NT för att söka 

svar, väljer trots allt att låta GT tala. Detta illusteras väl när han kopplar ihop bilden av det tema han 

anser återfinns i v. 2, via Jes 1:21ff, med Gen 2:10ff och utifrån detta drar slutsatsen att v. 2 talar 

om en ny skapelse, som i sin tur är ett viktigt tema i Uppenbarelseboken.
85
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Att Childs försöker låta GT tala på sina egna villkor, visas även när han utreder termen t r h. 

Childs bejakar nämligen, till viss del, en av de traditionella judiska tolkningarna, som innebär att det 

är den mosaiska t r hn som avses i v. 3 med den t r h som ska förkunnas från Sion. Childs menar 

dock att det inte kan stanna där, eftersom profeternas budskap till folket också var Guds t r h till 

det judiska folket. Childs tycks därmed mena att Gud i texterna, inte per definition exklusivt talar 

och undervisar till israeliterna genom den t r h som enligt Exodus förmedlas till folket genom 

Mose på Sinai berg. Childs uttrycker nämligen att Gud fortsätter att förmedla sin lag och undervis-

ning genom profeterna.  

Till stöd för sin slutsats för Childs en dialog med 1 Sam 15:22ff, som enligt Childs talar för att 

det finns något större än att endast lyda de föreskrifter som den mosaiska t r hn ger uttryck för. 

Frågan är dock om Childs, trots sin goda vilja, ger GT tillräckligt med utrymme att tala för att göra 

texterna rättvisa. Enligt min mening tenderar Childs att blicka framåt i ett alltför tidigt skede. Exem-

pelvis missar Childs flera viktiga teman i tolkningen, teman som Sweeney beaktar i den intertext-

uella jämförelsen med Esras reform i Esra och Nehemja och som ger honom fog för att etablera en 

relation texterna emellan. Jag tänker på Sweeneys omnämnande av tempelkulten, som har en central 

roll i den judiska liturgin, ett tema som dessutom inte är helt oväsentligt för NT-teologi.
86

 Därmed 

kan det noteras att Childs i ett högt tempo rör sig framåt i den kanoniska ordningen av GT:s böcker, 

en vandring som fyller ut Childs tolkning, men utan att vara slutgiltig. 

 Childs menar nämligen att den fulla förståelsen av t r h i v. 3 återfinns i NT. Genom att hänvisa 

till aposteln Paulus i Rom 10:1-4, där Jesus benämns som t r hs telos, menar Childs att den gudom-

liga sanning som den mosaiska och profetiska t r hn tillsammans ger uttryck för, får sin uppfyllelse 

i Jesus. Detta visar återigen på att Childs tycks anse att GT inte kan förstås fullt ut utan NT. Utifrån 

detta kan det givetvis diskuteras om Childs tolkning av GT får tala på sina egna villkor, något 

Childs betonar vikten av, eftersom NT alltid tycks vara den auktoritet som bestämmer vad GT-text-

erna säger. Visserligen låter Childs GT tala först, innan han kompletterar, korrigerar och fyller ut 

förståelsen med hjälp av NT. Även om Childs troligen skulle påstå att han inte i någon högre grad 

ändrar på det som enligt honom är den traditionella judiska förståelsen av t r h, en sanning som 

enbart förmedlades till israeliterna via Mose, reduceras ändå förståelsen av t r hs mosaiska 

identitet, eftersom Childs även menar att t r hs identitet grundas i de profetiska budskapen och i 

Jesus Kristus.  

Enligt min mening innebär nämligen Childs tolkning i praktiken att t r h och Mose, juden-

domens och GT:s hörnstenar, får en mindre framträdande roll medan Jesus Kristus, NT:s och 

kristendomens portalfigur, får en allt större roll. Redan genom att Childs ser profeternas under-

visning som jämnställd med den mosaiska t r hn, tonas dess mosaiska identitet ner för att sedan, 
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mer eller mindre, försvinna när Childs definierar den slutgiltiga tolkningen utifrån NT. Frågan är 

därför om Childs har tillskrivit t r h tillräckligt stor vikt, som en av GT:s grundstenar, i den mening 

som han själv önskar göra och som NT själv ger uttryck för på vissa ställen.
87

 Det är dock viktigt att 

påpeka att Childs, till skillnad från flera av sina bibelteologiska föregångare, inte ser någon motsätt-

ning mellan Jesus och t r h.
88

 Det är enligt min mening ett steg i rätt riktning i den strävan som 

idag råder inom bibelvetenskapen efter att förstå GT fullt ut som HB, men även utifrån Childs egen 

vilja av att få en glimt av hur tidiga judiskkristna gemenskaper såg på de heliga skrifterna.  

Hur förhåller sig då Childs till den kanonkritiska ansats han lanserar. Till att börja med kan det 

konstareas att Childs, i det stora hela, bearbetar texten utifrån de fyra uppgifter han anser ska prägla 

en kanonkritisk ansats. Det kan dock ifrågasättas om han verkligen beaktar det han menar är textens 

ursprungliga hebreiska kontext, även om han är inne på detta när han uttrycker att den profetiska 

proklamationen i Jes 2.2-4  av samtiden uppfattades som en djupare förståelse av Guds verklighet.
89

 

Vidare följer dock Childs inte den kronologiska struktur han själv målar ut. Detta gäller eftersom 

han först beaktar textens förhållande till GT:s helhet, som han betecknar som den fjärde och sista 

uppgiften, innan han vänder sig till NT, som ingår i den andra och tredje uppgiften, vilket emellertid 

kan förefalla vara det naturliga vägvalet utifrån en kanonisk-kronologisk ordning.  

Trots att Jes 2:2-4 inte citeras i NT, för Childs enligt min mening en god dialog med NT. Detta 

gäller eftersom han identifierar likartade teman, i detta fall skapelsen och t r h. Därutöver är det 

synkrona studiet dominerande i hans tolkning av texten, även om han gör anspråk på hur samtiden 

uppfattade det profetiska budskapet, vilket i sig är en historisk tolkning. Däremot är han väldigt 

ensidig i sin kanonkritiska dialog. När Childs framställer sin ansats betonar han vikten av att läsa 

NT i ljuset av GT, på samma sätt som det är viktigt att läsa GT i ljuset av NT. Denna omvända 

rörelse av dialog lyser dock med sin frånvaro i Childs tolkning av texten, som domineras av textens 

tolkning i ljuset av NT.  

Även om Childs inte ser t r h som en motsättning till NT, har dess mosaiska ursprung nästintill 

suddats ut. Detta i sin tur innebär att han, i motsats till sin framställning, inte låter Bibeln som 

helhet ha den slutgiltiga auktoriteten för den kanonkritiska tolkningen av Jes 2:2-4. I det aktuella 

fallet har utan tvekan NT det sista ordet. Även om Childs tenderar att vara starkt framåtblickande i 

sin kanonkritiska tolkning och inte alltid uppnår den tolkningsbalans mellan GT och NT som han 
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själv tycks förespråka, visar han emellanåt prov på den balans en kanonkritisk tolkning enligt 

Childs bör präglas av, en balans som innebär att texterna får tala på sina egna villkor, vilket är en 

förutsättning om GT på allvar ska studeras som HB.  

Slutligen funderar jag över i vilken grad den hebreiska kanons utgångspunkt färgar av sig i 

Childs tolkning. Att Childs begränsar sig till HB:s kanon är enligt min bedömning inte synbart i en 

teknisk mening i hans tolkning av Jes 2:2-4. I praktiken får jag till och med känslan av att Childs 

lever kvar i den protestantiska kanon, som han tidigare utgick ifrån och där profetböckerna är 

placerade i slutet. Detta gäller eftersom han är snabb med att koppla ihop den enligt Childs eskato-

logiska profettexten med Uppenbarelseboken. Därmed är kanonfrågan inte avgörande för tolkning-

en. Dock kan den utgöra en gemensam samtalsplattform för judisk bibelteologi och den bibelteo-

logi som präglat bibelvetenskapen genom historien. Sammantaget kan det konstateras att Childs i 

praktiken, till stor del, bedriver den kanonkritik han själv förespråkar. Childs är dock mer konfes-

sionell, NT-orienterad och framåtblickande i sin tolkning, än vad hans ansats tillåter. Detta gäller 

eftersom han menar att en kanonkritisk tolkning ska kunna uppnå resultat som inte kan bestämmas i 

förväg, något som inte är övertygande i hans tolkning av Jes 2:2-4 i och med att han redan i utlägg-

ningens inledande skede, kopplar textpassagen till Uppenbarelseboken och Jesus Kristus.   

 

Marvin A. Sweeney 

 

För Sweeneys del utmärks hans kanonkritiska ansats till att börja med indirekt, genom att han är 

tydlig med att påpeka att texten inte är eskatologisk, samtidigt som han poängterar att NT är den 

direkta orsaken till denna, enligt honom, vedertagna tolkning. Detta gäller eftersom NT-texterna, 

enligt Sweeney, skildrar t r h i en begränsande mening. Att Sweeney känner sig tvungen att 

”avkristna” texten innan han tolkar den utifrån Tanak, genom att återkommande betona att den 

traditionella kristna tolkningen av texten som eskatologisk är felaktig och att NT-författarnas 

översättning av t r h till nomos är bristfällig, fyller enligt min mening ingen funktion. Tvärtom 

tenderar detta att försvaga hans ansats, eftersom det ger skenet av att den inte kan stå på egna ben.  

Vidare är det olyckligt att Sweeney betraktar NT som orsaken till det han upplever vara en 

felaktig tolkning, när han samtidigt strävar efter en judiskkristen dialog.
90

 Visserligen har t r h i NT 

från tidig hednakristen tid och fram till idag, många gånger tolkats som något begränsande och 

kontrasterande till Jesus Kristus.
91

 Frågan är dock om detta gör NT rättvisa utifrån ett kanonkritiskt 

perspektiv. Efter detta avstamp inleder emellertid Sweeney sin utläggning av Jes 2:2-4. Utifrån ett 

historiskt argument avfärdar han textens möjliga eskatologiska dimension, eftersom han menar att 
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textens språkliga uttryck visar på att den avser en specifik historisk tidpunkt. Detta visar att 

Sweeney bejakar det diakrona studiet i sin ansats, och därmed det historisk-kritiska, även om det får 

ett begränsat utrymme. Sweeney identifierar t r h som textpassagens nyckelterm, eftersom det är 

den som är upphovet till den fredstid texten skildrar. Utan att tveka identifierar Sweeney t r h som 

den mosaiska t r hn, vilket enligt honom är den vedertagna tolkningen i judisk tradition. Sweeney 

menar nämligen att t r h överallt annars i Tanak, används som en benämning på Pentateuken, d.v.s. 

den mosaiska t r hn. Sweeney hänvisar här till flera jesajatexter han tydligt anser sammankopplar 

t r h med den mosaiska t r hn.   

Därmed gör Sweeney en peshat-tolkning, eftersom han uppfattatar det som i hans ögon, är den 

enkla betydelsen av texten. Intressant nog påpekar han dock själv att den uppenbara betydelsen av 

t r h i v. 3 inte nödvändigtvis är den mosaiska, vilket medför att han känner sig tvingad att argu-

mentera för detta i resten av sin kommentar till textpassagen. Därmed uppenbaras ett av problemen 

med peshat – dess subjektiva karaktär. Det som är uppenbart för en tolkare, behöver inte vara 

uppenbart för en annan. Genom detta avslöjas målgruppen Sweeney riktar sig till i sin kommentar: 

de som i hans ögon inte har den ”enkla och självklara” tolkningen klar för sig av t r h i Jes 2:2-4, 

vilket har mynnat ut i att texten, enligt Sweeney, i den kristna traditionen genom historien, har 

uppfattats som en eskatologisk text.  

I och med detta blir Sweeney motsägelsefull eftersom han bedriver en argumentation som fullt ut 

går ut på att visa att tolkningen av t r h i v. 3 som den mosaiska är den enda rätta, samtidigt som 

han ger uttryck för att en judisk bibelteologi tillåter en mängd olika teologiska ståndpunkter som 

står emot varandra, även om det så gäller bilden av JHWH själv. Sweeneys intertextualitet fram-

träder dock tydligt när han med hjälp av andra jesajatexter, i vilka t r h används, kommer fram till 

en allmängiltig betydelse av t r h utifrån Jesajas slutgiltiga form, som han sedan underbygger sin 

slutsats med. Sweeneys intertextuella läsning blir sedan än mer påtaglig, när han identifierar 

tematiska samband (tempelkulten, sabbaten m.fl.) mellan Jesaja och Esra/Nehemja, till stöd för att 

det även måste gälla t r h, som i Esras reform tydligt är förknippad med den mosaiska.
92

 

Utifrån denna intertextuella och kanonkritiska läsning drar Sweeney slutsatsen att t r h, som den 

mosaiska t r hn i Jes 2:2-4, gestaltar JHWH:s undervisning och livsstilsnorm för Israel och världen 

i stort men även som normen för den skapade världens ordning. Utifrån denna slutsats konstaterar 

sedan Sweeney att textpassagen skapar en analogi av t r hs uppenbarelse till Israel på Sinai berg. 

Därmed framträder den cykliska prägeln, och tillika navet, i Sweeneys kanonkritiska läsning: t r h 

är idealet som alltid ska eftersträvas. Frågan är dock om den cykliska tolkningen är allmängiltig i en 

judisk bibelteologi, vilket Sweeney påstår. Enligt Sommer är nämligen en judendom utan eskatologi 
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omöjlig.
93

 Detta bekräftas även av John Sailhamer som menar att Tanak har en eskatologisk 

karaktär.
94

 Därutöver visar textfynden i Qumran att den eskatologiska dimensionen är ett viktigt 

inslag i tolkningen av Tanaks texter och därmed att man inte alltid tänkte i cirkulära banor.
95

  

Utifrån en god tematisk argumentation utvecklar sedan Sweeney kopplingen mellan Sion i Jes 

2:2-4 och Sinai i Exodus, genom att visa på jesajatexter som anspelar på exodusmotivet. Exempel-

vis jämför han det judiska folkets återvändande från exilen Babylon, som förutsätts i Jes 40, med 

det judiska folkets uttåg från slaveriets Egypten. Därmed har Sweeney lyckats knyta an texten till 

det som är det religiösa judiska folkets identitetsmarkör, det som utifrån en kanonkritisk läsning var 

starten för Israel som nation, en händelse som sedan dess varje år återspeglas i det judiska påsk-

firandet. Möjligen är det även Sweeneys identifikation av sig själv som färgar av sig i tolkningen. I 

utläggningen av Jes 2:2-4 påpekar han nämligen gång på gång att Jes 2:2-4 lika väl gäller Israel som 

världen i övrigt,
96

 samtidigt som han frekvent refererar till shoah (= förintelsen), ett tema som 

präglar flera av hans bibelteologiska kommentarer.
97

 

Hur förhåller sig då Sweeney till den kanonkritiska ansats han själv ger uttryck för. Inledningsvis 

kan det konstateras att Sweeney till stor del arbetar sig igenom de olika stegen, i synnerhet det som 

enligt Sweeney är centrum: att läsa texterna cirkulärt och blicka tillbaka mot den mosaiska t r hn, 

idealet som alltid ska eftersträvas. Dessutom följer han den kronlogiska ordning han förespråkar, i 

och med att han vandrar från peshat till att studera textens intertextuella relationer. Anmärknings-

värt är dock att den judiska traditionen utanför Tanak fullständigt lyser med sin frånvaro, något som 

enligt Sweeney är en viktig dimension i en judisk bibelteologi. Detta gäller trots att det finns 

mycket information att hämta där som kan kasta ljus på den judiska förståelsen av texten.
98

  

Trots detta vill jag ändå påstå att Sweeney outtalat använder sig av en judisk tradition, i ett syfte 

som dock handlar mer om att visa på vad Jes 2:2-4 inte säger. Det gäller framförallt Sweeneys åter-

kommande ställningstagande mot NT-texterna som inom bibelvetenskapen allt mer betraktas som 

skrifter präglade av judisk tro, kultur och tradition under det första århundradet v.t., skrifter som 

enligt Sweeney ger en missvisande tolkning av den traditionella judiska förståelsen av t r h. Sedan 

en tid återfinns renodlade judiska kommentarer till NT och exempelvis skriver Daniel C. Harlow att 

de nytestamentliga skrifterna utgör värdefulla historiska bevis för den judiska värld Jesus och hans 

                                                 
93

 Sommer, “Dialogical”, 52. 
94

 Se Dempster, “Bookreview”, 6-7 som hänvisar till John Sailhamer, “Biblical Theology and the Composition of the 

Hebrew Bible,” i Biblical Theology: Retrospect and Prospect (red. S. Hafemann; Downers Grove, IL: InterVarsity, 

2002), 25–37.  
95

 Håkan Ulfgard, ”Eskatologi i dödahavsrullarna”, i Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse (red. 

Wassén, Cecilia; Stockholm: Atlantis, 2011), 303-317. 
96

 Sweeney, ”Isaiah”, 98-99 och Sweeney, ”Intertextuality”, 13.   
97

 Se Sweeney, ”Tanak”, 13-14 och 18-19, där han refererar till Shoah och kommenterar sina böcker och artiklar.  
98

 Se Mishna: Moed 6:4 E, i Jacob Neusner, The Mishnah: A New translation, New Heaven och London: Yale 

University Press, 1988, 186 och Tosefta: Menahot, 13:23 A-B, i Jacob Neusner, The Tosefta vol. 2, translated from the 

Hebrew with a new introduction, Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2002, 1468.  



31 

 

första anhängare levde och verkade i.
99

 Vidare berör inte Sweeney överhuvudtaget att de första 

kristna huvudsakligen var judar. Sweeney tycks enligt min mening förutsätta att det endast fanns en 

judisk tradition som läste och tolkade skriften under tidig judendom.
100

 Oskar Skarsaune visar dock 

att det fanns flera olika judiska grupperingar och traditioner som florerade under tidig judendom, 

grupper som präglades av olika teologiska uppfattningar.
101

 En gruppering var de judar som i 

Antiochia kom att kallas kristna, en annan var den sekt som höll till i Qumran.
102

 Sweeney berör 

heller inte det faktum att detta även speglar modern tid. I det moderna Israel finns det nämligen en 

judisk grupp, s.k. messianska judar, som bejakar sin judiska identitet fullt ut såväl som den utom-

bibliska judiska traditionen, samtidigt som de använder sig av NT som helig skrift och fullt ut 

bekänner Jesus som Messias.
103

  

Om Sweeney på allvar vill skapa en dialog mellan judisk och kristen bibelteologi och samtidigt 

beakta hela den judiska traditionen, bör hans tolkning av Tanak även stå i dialog med tidig judisk 

litteratur som NT, DSS m.fl. och deras tolkningar av Tanaks texter. Även om han menar att NT som 

helhet står för en orimlig tolkning av t r h i förhållande till Tanak, är ju motsägelsefullheten något i 

sig som Sweeney menar karaktäriserar det judiska tänkande han förespråkar. Slutligen kan det 

noteras att den hebreiska kanons formering tydligt färgar av sig i Sweeneys tolkning. Detta gäller 

eftersom han menar att den aktuella jesajatexten, placerad i den hebreiska kanons andra del, får sin 

uppfyllelse i slutet av Skrifterna, den tredje och avslutande delen av kanon. Sammanfattningsvis 

kan det konstateras att även Sweeney till stor del utövar den ansats han själv förordar. Detta blir i 

synnerhet påfallande i och med att han ständigt blickar bakåt i Tanak i sin intertextuella jakt på svar. 

Eftersom Sweeney utelämnar den judiska utombibliska traditonen i tolkningen, är han mer inriktad 

på Tanak i praktiken än vad han förordar i lanseringen av sin ansats.  

 

Jämförelse 

 

Nästa fråga av intresse är hur Childs och Sweeney förhåller sig till varandra och vilka likheter och 

skillnader som framträder i tillämpningen av deras respektive kanonkritiska metod. Till att börja 

med bör respektive forskares bakomliggande motiv för sin ansats beröras, eftersom det är en faktor 
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som enligt min mening starkt speglar deras vardera tillämpning. När Childs motiverar sin ansats tar 

han sin utgångspunkt från, det som enligt honom, är det bibelvetenskapliga behovet av att läsa och 

studera Bibeln som helig skift. Childs menar att bibelvetenskapen är till för att förse den kristna 

kyrkan med redskap att läsa Bibeln utifrån, något han anser att den misslyckats med. Därmed är 

Childs konfessionalitet huvudmotivet som driver honom i hans ansats. Utifrån detta motiv anser 

Childs sig föranledd att närma sig GT:s judiska bakgrund, eftersom han ser ett behov av att förstå 

hur tidiga judiskkristna gemenskaper läste och studerade GT som helig skrift. När Sweeney ger skäl 

för sin ansats utgår han från att judisk bibelteologi försummats i den bibelvetenskapliga disciplinens 

historia. Han tar både spjärn mot antisemitism och antijudiska förhållningssätt inom kyrkan och 

bibelvetenskapen genom historien. I synnerhet tycks förintelsen vara en bakomliggande faktor som 

väger tungt i Sweeneys motivering. Därmed är betoningen av det judiska den faktor som enligt min 

mening är den huvudsakliga drivkraften i Sweeneys lansering av sin ansats.  

De respektive forskarnas drivkrafter skiljer sig i och med detta åt. Även om både Childs och 

Sweeney önskar skapa en dialog mellan judisk bibelteologi och den bibelteologi som präglat 

bibelvetenskapen från disciplinens början, närmar de sig den från olika håll. Childs ser ett behov av 

en judisk bibelteologi utifrån att förstå GT:s judiska bakgrund, medan Sweeney ser ett behov av att 

hävda den judiska bibelteologin utifrån historiska argument, argument som fjärmar sig mot det 

Sweeney betecknar som den kristna bibelteologin. Sweeneys strävan är därför att vilja hjälpa bibel-

vetenskapen att komma till insikten om behovet av en judisk bibelteologi, vilket ger uttryck för att 

dialogen ska föras på Sweeneys villkor. Därmed kan det konstateras att Childs respektive Sweeneys 

bakomliggande motivering för sina kanonkritiska ansatser skiljer sig åt.  

Nästa fråga är hur deras respektive kanonkritik, utifrån tillämpningen på Jes 2:2-4, förhåller sig 

till varandra i praktiken. En framträdande likhet är att båda har en tydlig måttstock som respektive 

tolkningsresultat ständigt reflekteras mot. Medan Childs blickar framåt och ständigt speglar texten i 

NT och Jesus Kristus, blickar Sweeney bakåt och speglar texten i t r h. Därmed framträder samtid-

igt en olikhet eftersom de båda måttstockarna skiljer sig åt, en olikhet som Sweeney poängterar 

återkommande. Tydligt är att båda försöker reducera betydelsen av varandras måttstockar. Medan 

Childs vill förminska den mosaiska identiteten av t r h i Jes:2-4, förnekar Sweeney textens eskatol-

ogiska dimension och motverkar därmed en möjlig koppling till NT och Jesus. Det framåtblickande 

och tillbakablickande ställs här tydligt mot varandra och utgör därmed den, enligt min mening, 

främsta olikheten ansatserna emellan.  

Frågan är dock hur olika Jesus och t r h egentligen är utifrån Childs kanonkritiska utgångs-

punkt. Childs menar nämligen att Jesus är en del av den t r h, som tillsammans med den mosaiska 

och profetiska t r hn, förmedlar Guds sanning. Oavsett hur t r h och Jesus förhåller sig till 

varandra, utifrån Childs utgångspunkt, är det av intresse att notera att de, utifrån ett kanonkritiskt 
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perspektiv, inte ovillkorligen måste utgöra varandras motsatser som kyrkohistorisk tolknings-

tradition många gånger menat. Oavsett vad, identifierar både Childs och Sweeney t r h som 

nyckeltermen i Jes 2:2-4 och som upphovet till fredstiden verserna pekar på. I den meningen är de 

överens. Därefter vandrar de genom olika texter i motsatt riktning utifrån ett kanon-kronologiskt 

perspektiv. Som en konsekvens av deras respektive måttstockar, ges därför uppfattningen i ett tidigt 

skede av deras respektive utläggning av texten, var de är på väg. Ingen metod närmar sig därför 

texten kanonkritiskt i en objektiv mening, vilket också i sig är en likhet. I sammanhanget är det av 

intresse att notera att både Childs och Sweeney ser förståelsen av t r h i bibeltexterna som en 

progressiv uppenbarelseprocess.  

I Childs tolkning är detta tydligt eftersom förståelsen av t r h ständigt vidgas vartefter han rör 

sig framåt i den kanoniska i bibelböckernas kanoniska ordning. I Sweeneys tolkning framträder 

detta inte lika klart, även om han betonar att studiet av t r h inom judendom är en pågående uppen-

barelseprocess. Vidare är det värt att notera att texterna de använder sig av i sin respektive kanon-

kritiska vandring skiljer sig åt. Till att börja med beaktar Sweeney betydligt fler texter i den 

hebreiska kanon än vad Childs gör. Detta gäller eftersom Sweeney gör en omfattande studie av 

textens betydelse i ljuset av den mindre litterära kontexten (Jesajas slutgiltiga form), innan han 

stämmer av med det bredare sammanhanget (Esra, Nehemja och Pentateuken). När Sweeney 

motiverar kopplingen till Esra/Nehemja, pekar han på tematiska kopplingar mellan de två böckerna 

(t r h, templets centrala roll, sabbatens vikt m.fl.). Childs däremot inleder med att studera texten i 

den större kontexten genom att koppla ihop texten med Uppenbarelseboken. Därefter gör han en 

tematisk koppling till Jes 1:21ff och tar sedan ett språng ända till Genesis. Innan Childs tar klivet 

över till NT:s skrifter, beaktar han även 1 Sam 15:22ff, Jer 7:1ff och Mal 4:4.  

Därmed kan det konstateras att Sweeney gör en mer omfattande och utförlig intertextuell läsning 

av Tanaks texter än Childs, även om Childs sammantaget beaktar fler böcker i den hebreiska 

kanonen. Sweeneys ansats ger därför Tanak större utrymme att tala på sina egna villkor. Därutöver 

torde Sweeneys ansats, i enlighet med hans förordning, vara mer öppen för teologiska paradoxer än 

Childs. Detta illustreras dock inte särskilt väl i Jes 2:2-4, i vilken Sweeney snarare ger uttryck för 

det motsatta. Sweeney visar dock tydligt att termen t r h har olika betydelser i Jesaja. Påpekas ska 

också att Sweeney i andra kommentarer till texten tillskriver den persiske kungen Kyros en liknande 

roll, som han tillskriver t r h i sin senaste kommentar.
104

 Möjligen kan det förklaras av att Sweeney 

alltmer kommit att betona judisk bibelteologi inom vilken t r h har en central roll. Ändå ger det 

kanske en skymt av Sweeneys öppenhet och tolerans för en mångfald av teologiska ståndpunkter.  

 

                                                 
104

 Sweeney, ”Isaiah”, 98-99.  



34 

 

Oavsett hur det förhåller sig med Sweeney, tycks emellertid Childs ansats vara mer fastlåst vid att 

texten ger uttryck för en enhetlig teologisk betydelse. Detta tydliggörs när Childs fastställer t r hs 

betydelse i Jes 2:2-4 som förmedlandet av Guds sanning även om t r hs identitet är flerfaldig. 

Därmed vidrör inte ens Childs det faktum att termen t r h, utifrån dess förekomster i Jesaja, som 

Sweeney väl har visat, kan präglas av olika betydelser. Slutligen bör det också noteras att Swee-

neys öppenhet för det historisk-kritiska studiet framträder i hans ansats. Även om det synkrona 

dominerar både Childs och Sweeneys utläggningar, visar Sweeneys historiska tolkning av Jes:2:2 –  

”den dag skall komma” – att det diakrona påverkar hans tolkning. 
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Konklusion 
 

Den första frågan som ska besvaras är hur den bibelteologiska förståelsen av Jesaja 2:2-4, påverkas 

utifrån respektive kanonkritiska utgångspunkt. Till att börja med kan det konstateras att utifrån 

Childs kanonkritiska ansats tolkas textpassagen i en linjär mening som gör att texten får en eskato-

logisk dimension och som därmed pekar på en i bibeltexterna icke identifierarbar historisk tid, som 

skildras i Uppenbarelseboken. Detta påverkar i sin tur förståelsen av textpassagens nyckelterm 

t r h, som ger uttryck för Guds sanning och som uppenbaras fullt ut genom tre faktorer: den 

mosaiska t r hn, det profetiska budskapet och Jesus Kristus. När det gäller textpassagens förståelse 

utifrån Sweeneys kanonkritiska ansats kan det fastställas att Jes 2:2-4 tolkas i en cyklisk mening 

som medför att den fredstid textpassagen talar om är en specifik och identifierbar historisk tidpunkt. 

Detta påverkar även förståelsen av termen t r h som uteslutande identifieras med den mosaiska 

t r hn.  

Den andra frågan som ska besvaras är hur de två kanonkritiska utgångspunkterna kan berika 

varandra. För att belysa detta svar behöver respektive ansats brister kort beröras utifrån den 

diskussion som förts ovan. Den största svagheten med Childs tillämpning av sin ansats, är att den 

tenderar att bli alltför framåtblickande, NT-orienterad och kristocentrisk. Detta innebär att tolkaren, 

genom att läsa in förutfattade meningar, riskerar att missa viktiga bibelteologiska poänger i GT. 

Detta medför dessutom att GT inte ges tillräckligt utrymme att tala, eftersom tolkaren är benägen att 

snabbt ta klivet över till NT. I synnerhet gäller detta om tolkaren i allt för hög grad låter tolkningen 

styras av konfessionalitet och endast ser det denne anser vara den nytestamentliga uppenbarelsen i 

texterna. Ytterligare en svaghet jag bedömer i Childs ansats är benägenheten att slå fast stånd-

punkter i tolkningens inledande skede, som den intertextuella läsningen av andra texter anpassas 

eller selektivt utväljs till. Därmed ges inte utrymme för motsägelsefulla tolkningar, utan det 

förutsätts finnas en enhetlig teologi. Detta medför att den kanonkritiska dialogen blir ensidig. 

Utifrån dessa brister anser jag därför att Childs kanonkritiska ansats kan berikas av Sweeneys 

kanonkritiska ansats enligt följande:  

 

1) Genom att anamma Sweeneys omfattande studie av Tanaks texter, att verkligen på allvar 

låta texterna tala i den mindre och bredare kontexten och se hur ett tema utvecklas i GT, 

innan NT beaktas, ges Childs kanonkritiska ansats förutsättningar att bedriva en mer 

balanserad kanonkritik.  
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2) Genom att, i likhet med Sweeneys ansats, vara mer flexibel och öppen för dialog, skulle 

Childs ansats präglas av en mindre ensidig kanonkritik, i den meningen att dialogen skulle 

föras utifrån flera möjliga bibelteologiska perspektiv.  

 

Den främsta svagheten i Sweeneys ansats är hans avvisande attityd mot NT. Frågan är nämligen om 

det utifrån Sweeneys ansats verkligen helt och hållet går att komma bort från det kristna, som fick 

sin början i en judisk tradition. Även om NT:s skrifter inte tillhör den rabbinska traditionen, är 

skriften en del av den judiska traditionen från det första århundradet v.t. Om Sweeney vill beakta 

hela den judiska traditionen, menar jag att han även till viss del måste stå i dialog med NT, tillika 

annan tidig judisk litteratur (DSS m.fl.), som utifrån forskning på senare tid anses gestalta en av 

flera judiska traditioner under det första århundradet v.t. I exemplet ovan tolkar Childs dessutom 

t r h i en positiv bemärkelse. Kanske bär Sweeney på andra förutfattade meningar om antijudiska 

NT-teologier, som kan vägas upp genom att Sweeney på allvar för en dialog med dessa skrifter och 

därmed blir varse om att det existerar flera perspektiv och alternativa tolkningar av Tanak-teman i 

NT. Det är inte endast termen t r h NT tolkar i Tanak. Även tempelkulten, messianism och gudssyn 

är teman som förekommer regelbundet.  

Ytterligare en svaghet är att Sweeney tenderar att bli alltför tillbakablickande i sin tolkning 

genom att ständigt rikta blicken mot Pentateuken, tillika den mosaiska t r hn. Därmed riskerar även 

Sweeney att bli selektiv i sitt urval av texter, samtidigt som han därmed riskerar att missa hur tidiga 

judiska traditioner läste och förstod texterna, eftersom forskningen pekar på att Tanak har lästs 

eskatologiskt. Utifrån dessa brister anser jag därför att Sweeneys kanonkritiska ansats kan berikas 

av Childs kanonkritiska ansats enligt följande:    

 

1) Genom att föra en intertextuell dialog med NT, som en del av den judiska traditionen under 

det första århundradet v.t., oavsett om NT tillskrivs auktoritet som helig skrift eller ej, skulle 

Sweeneys ansats göra sig själv större rättvisa, eftersom den inbegriper en dialog med den 

judiska traditionen. 

 

2) Genom att i enlighet med Childs ansats våga öppna upp för en linjär läsning, begränsas den 

selektiva läsningen, vilket bäddar för nya tolkningar av Tanaks texter. 
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Avslutning 
 

Denna uppsats har visat på att två kanonkritiska inriktningar med utgångspunkt i GT och NT 

respektive Tanak, kan berika varandra i den bibelteologiska tolkningen. Detta visar på vikten av att 

studera bibeltexterna utifrån dess judiska kontext. Förhoppningsvis kan öppningen för en judisk 

bibelteologi inom bibelvetenskapen generera i nya förståelser och perspektiv av Bibelns texter, 

samtidigt som viktig kunskap av det judiska folkets historia och traditioner kan vinnas. Detta 

rimmar väl med det tvärvetenskapliga forumet för judiska studiers uttalade syfte och mål.   

 Möjligen har dock denna studie genererat i fler frågor än svar. Childs kanonkritiska metod har 

sitt ursprung i hans strävan att förena bibelvetenskapen med konfessionen. Frågan är dock hur den 

bryggar över till konfessionen i praktiken, eftersom den bibeltolkning som bedrivs inom denna inte 

erfordrar intersubjektiv prövbarhet. Utifrån Sweeneys kanonkritiska ansats, som tydligt tar sin 

utgångspunkt i en specifik judisk tradition där Tanak utgör kanon, är frågan hur messianska judar 

studerar Tanak eftersom de tillhör en judisk gruppering som bejakar både Tanak och NT i den 

kanoniska läsningen. Utifrån det perspektiv som där uppkommer, finns det sedermera intresse i att 

mer ingående studera hur den Jesus som tecknas i NT förhåller sig till t r h utifrån ett kanonkritiskt 

perspektiv, eftersom de ofta kontrasterats mot varandra i kristen tradition.  

 I skrivande stund förbereder bibelsällskapet två provöversättningar av Apostlagärningarna och 

Galaterbrevet, som publiceras 2015. Enligt bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge 

baserar sig denna till stor del på insikten om ”hur grundmurat judiskt präglat” NT är.
105

 Om bibel-

vetenskapens senaste decenniers uppmärksammande av Bibelns judiska ursprung är något som 

kommer att öka eller avta får framtiden utvisa. Klart är dock att i närmandet av GT från ett judiskt 

perspektiv, kan viktiga insikter och upptäckter göras. “As iron sharpens iron, Christians and Jews 

can sharpen each other’s understanding of the Scriptures of Israel.”
106

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
105

 Mikael Winninge intervjuad i ”Världen idag”, 2014-03-07. Se www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/07/ 

Nyoversattning-i-startgroparna/. Se även www.bibelsällskapet.se/uploads/File/BIBEL/Bibel1_2014_webb.pdf, (s. 7.) 

och www.kyrkanstidning.se/inrikes/ny-bibeloversattning-om-tva-ar. (åtkomst: 2014-05-21, 15:50). 
106 Dempster, ”Bookreview”, 8. 



38 

 

Bibliografi 
 

Anderson, John E. “Old Testament Theology: Sweeney – Jewish Biblical Theology Edition”, i 

Hesed We emet: A Blog on the Hebrew Bible, the Book of Genesis, and the Life of a Biblical 

Scholar, 2012. Tillgänglig via hesedweemet.wordpress.com/2012/08/02/old-testament-theology-

thursday-sweeneyjewish-biblical-theology-edition/ (åtkomst: 140516, 15:02). 

 

Bla  enka, Scheuer. “Jesajaboken”. Sid 142-147 i Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla 

Testamentet. Red. Lars-Olov Eriksson och Åke Viberg. Stockholm: Verbum, 2009. 

 

Barr, James. ”Childs – Introduction to the Old Testament as Scripture”. JSOT 16 (1980): 12-23.  

 

Barr, James. Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism. Oxford, UK: Oxford University Press,  

1983.  

 

Bibelkommissionen. Bibel 2000. Stockholm: Verbum förlag, 1999. 

 

Childs, Brevard S. Biblical Theology in Crisis. Philadelphia: Westminister Press, 1970. 

 

Childs, Brevard S. Introduction to the Old Testament as Scripture. Philadelphia: Fortress Press, 

1979. 

 

Childs, Brevard S. Old Testament Theology in a Canonical Context. London: SCM Press, 1985.  

  

Childs, Brevard S. Biblical Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the 

Christian Bible. London: SCM Press, 1992. 

 

Childs, Brevard S. Isaiah. Louiseville, Kentucky: Westminister John Knox Press, 2001.  

 

Childs, Brevard S. Biblical Theology: A Proposal. Fortress Press: Minneapolis, 2002.  

 

Childs, Brevard S. The Struggle to Understand Isaiah as Christian Scripture. Grand Rapids, 

Michigan: William B Eerdmans, 2004. 

 

Delling, Gerhard. “Telos”. Sid 49-57 i TDNT, Vol. VIII. Red. Gerhard Friedrich. Grand 

Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1972. 

 

Dempster, Stephan. “Bookreview of Marvin A. Sweeney: Tanak: A Theological and Critical 

Introduction to the Jewish Bible”. MJTM 14 (2012-2013): 1-8.  

 

Eidevall, Göran. ”Vedergällning och medmänsklighet i Gamla testamentet”. RIT/2 (2001): 1-6.  

Tillgänglig via: www.teol.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/2/eidevall.pdf (åtkomst: 

140515, 12:29). 

 

Eidevall, Göran och Larsson, Mikael. “Metoderna”. Sid 187-209 i Gud och det utvalda folket:  

inledning till Gamla Testamentet. Red. Lars-Olov Eriksson och Åke Viberg. Stockholm: 

Verbum, 2009.  

 

Encyclopaedia Judaica, Vol. 13 P-Rec. Jerusalem: Keter Publishing, 1971. 

 

 

http://hesedweemet/


39 

 

Gerdmar, Anders. Roots of Theological Anti-Semitism: German Biblical Interpretation and Jews. 

 From Harder and Semler to Kittel and Bultmann. Leiden, Boston: Brill, 2009. 

 

Harlow, Daniel C. “Early Judaism and Early Christianity”, Sid 257-278 i EDEJ. Red. John J.  

Collins and Daniel C. Harlow; Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2010.  

 

Hayes, John H. och Holladay, Carl R. Biblical exegesis: a beginner's handbook, Third Edition. 

Louiseville: Westminister John Knox Press, 2007. 

 

Instruktion för Forum för judiska studier. 2013-03-05. Tillgänglig via: www.teol.uu.se/  

digitalAssets/157/157952_instr-f--r-forum-f--r-judiska-studier-rev.pdf (åtkomst: 140515, 12:56). 

 

Lemke, Werner E. ”Theology”, i ABD Vol 3. Red. David Noel Freedman. New York: Doubleday,   

 1992. 

 

Levenson, Jon. “Why Jews are not Interested in Biblical Theology”. Sid 281-307 i Judaic 

Perspectives on Ancient Israel. Red. Jacob Neusner. Philadelphia: Fortress Press, 1987 

 

Luther, Martin. Om judarna och deras lögner. Göteborg: Ernst V. Hansson, 1934.  

 

Neusner, Jacob. The Mishnah: A New Translation. New Heaven & London: Yale University, 1988.  

 

Neusner, Jacob. The Tosefta vol. 2: translated from the Hebrew with a new introduction. Peabody, 

MA: Hendrickson Publishers, 2002. 

 

Noble, Paul. R. The Canonical Approach: A Critical Reconstruction of the Hermeneutics of  

Brevard S. Childs. Leiden: Brill, 1995. 

 

Perdue, Leo G, Reconstructing Old Testament Theology: after the collapse of history. Minneapolis: 

Fortress Press, 2005.  

 

Perdue, Leo G. ”Old Testament Theology Since Barth’s Epistle to the Romans”. Sid 55-136 i 

Biblical Theology: Introducing the Conversation. Red. Leo G. Perdue, Robert Morgan och 

Benjamin D. Sommer. Nashville: Abingdon Press, 2009.  

 

Roeh Israel. www.netivyah.org/netivyah-abouts/ (åtkomst: 2014-05-21, 15:07). 

 

Sheppard, Gerald T. ”Canonical Criticism”, Sid 861-866 i ABD Vol 1. Red. David Noel Freedman.  

New York: Doubleday, 1992. 

 

Skarsaune, Oskar. In The Shadow Of The Temple – Jewish Influences On Early Christianity. 

Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2002.  

 

Sommer, Benjamin D. ”Dialogical Biblical Theology: A Jewish Approach to Reading Scripture 

Theologically”. Sid 1-54 i Biblical Theology: Introducing the Conversation. Red. Leo G. Perdue, 

Robert Morgan och Benjamin D. Sommer. Nashville: Abingdon Press, 2009.   

 

Sweeney, Marvin A. Isaiah 1-39 with an Introduction to Prophetic Literature. Grand Rapids,  

 Michigan: William B. Eeerdmans Publishing Company, 1996. 

 

Sweeney, Marvin A. “The Book of Isaiah as Prophetic Torah”. Sid. 50-67 i New Visions of Isaiah. 

Red. R.F. Melugin och M.A. Sweeney. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998. 



40 

 

Sweeney, Marvin A. The Prophetic Literature. Abingdon Press: Nashville, 2005. 

 

Sweeney, Marvin A. Form and Intertextuality in Prophetic and Apocalyptic Literature. 

Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2010.  

 

Sweeney, Marvin A. Tanak: A Theological and Critical Introduction To The Jewish Bible. 

Minneapolis: Fortress Press, 2012.  

 

Ulfgard, Håkan. ”Uppenbarelseboken”. Sid 297-305 i Jesus och de första kristna. Red. Dieter  

Mitternacht och Anders Runesson. Stockholm: Verbum, 2006. 

 

Ulfgard, Håkan. ”Eskatologi i dödahavsrullarna”. Sid 303-317 i Dödahavsrullarna. Innehåll, 

bakgrund och betydelse. Red. Cecilia Wassén. Stockholm: Atlantis, 2011. 

 

Winninge, Mikael. Intervjuad i ”Världen idag”. Tillgänglig via: www.varldenidag.se/ 

nyhet/2014/03/07/Nyoversattning-i-startgroparna/ (åtkomst: 2014-05-21, 15:50).  


