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Inledning 
 

 

Bakgrund 

 

Under det senaste decenniet har jag i studiet av Gamla testamentet (GT) blivit medveten om bibel-

texternas judiska rötter och den insikt bibelvetenskapen har att hämta i judisk tro, tradition och 

historia. Medvetenheten om bibelns judiska ursprung är ingen nyhet inom bibelvetenskapen, utan 

numera betonas vikten av att beteckna GT som Den hebreiska bibeln (HB), liksom betydelsen av att 

förstå texterna utifrån dess judiska kontext. Förutom att HB är en modern benämning för GT, 

ämnad att inte ge uttryck för en konfessionell ståndpunkt, öppnar termen upp möjligheten att förstå 

GT från sitt judiska sammanhang.1 Judisk bibelteologi är ytterligare en beteckning som vunnit mark 

och de senaste trettio åren har det judiska perspektivet uppmärksammats på bred front.2  

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”.3 Detta visar på att det inte endast är inom bibelvetenskapen som behovet av 

forskning kring det judiska folkets avtryck på historien återfinns. Konstateras kan således att judisk 

bibelteologi är på frammarsch, även om mycket återstår att bearbeta inom bibelvetenskapen.  

Trots att ett omfattande och antikt kommentarmaterial till HB återfinns i den rabbinska littera-

turen (700-600 v.t.), förbises denna ofta när texters ursprungliga betydelser ska fastställas. Fokus 

har istället ofta legat på Dödahavsrullarna (DSS), pseudepigraferna och annan antik judisk littertur, 

även om beaktandet av den rabbinska litteraturen är på uppgång.4 Den rabbinska litteraturen ger en 

antydan om hur HB tolkades i en tid näraliggande texternas fixering, samtidigt som den tecknar en 

bild av den metodik som låg till grund för tolkningen. Mönster i den rabbinska tolkningsmetodiken 

kan även spåras ända bak till den postexilska perioden och präglar dessutom flera av bibelförfatt-

arna själva.5 Den judiske bibelforskaren Marvin A. Sweeney menar att den programförklaring för 

                                                 
1 I vilken mån HB associeras med konfession kan dock diskuteras, eftersom termen ”Bibel” i sig ger uttryck för en 

konfessionell skrift. 
2 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.   
3 Instruktion för Forum för judiska studier, 2013-03-05, 1-3.  
4 Anthony. J. Saldarini, ”Rabbinic Literature and the NT”, ABD 5: 602-604, här 602 och Jacob Neusner, Introduction to 

Rabbinic Literature (New York: Doubleday, 1994), xx-xxi, 8.  
5 Carol Bakhos, ”Midrash, Midrashim”, EDEJ, här 945 och Yair Zakovitch, ”Inner-Biblical Interpretation”, i Reading 

Genesis: Ten Methods (red. R. Hendel; Cambridge: Cambridge University Press, 2010) 92-118, här 93-94.  
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judisk bibelteologi han lanserade 2012, i Tanak: A Theological and Critical Introduction to the 

Jewish Bible), är djupt rotad i den judiska traditionen.6 I min c-uppsats granskade jag hur Sweeneys 

judiska bibelteologi, och tillika kanoninriktade metod med enbart HB som utgångspunkt, förhöll sig till 

Brevard S. Childs kanoninriktade metod med både HB och NT som utgångspunkt.7 Jag visade bland 

annat på vikten av att studera bibeltexterna utifrån dess judiska kontext, eftersom denna ligger till grund 

för nya förståelser och perspektiv av HB:s texter. Frågan är dock hur pass djupt rotad den judiska 

bibelteologi som Sweeney ger uttryck för, är i den tidiga rabbinska traditionens tillvägagångssätt att 

läsa och tolka HB.  

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att granska hur den moderna judiska tolkningsmetodik som lanserats av 

Marvin A. Sweeney, förhåller sig till den tolkningsmetodik som präglar Talmud och de midrash-

iska skrifterna (מדרשים = midrashim). Syftet uppnås genom att respektive tolkningsmetodiks 

praktiska tillämpning jämförs, med avsikt att undersöka vilka likheter och skillnader som framträder 

dem emellan. Jämförelsen verkställs utifrån respektive metodiks tillämpning på texter hämtade från 

från Jesaja och Hesekiel.  

De övergripande frågeställningarna som studien avser att besvara lyder: 1) Hur ser huvuddragen 

i respektive tolkningsmetodik ut? 2) Hur påverkas den bibelteologiska förståelsen av bibeltexterna, 

utifrån respektive judiska tolkningsmetodik? 3) Vad har framkallat dessa bibelteologier? 4) Hur 

pass djupt rotad är Sweeneys tolkningsmetodik i den rabbinska tolkningsmetodiken? För att uppnå 

det övergripande målet med studien, kommer varje enskild tolkningsanalys i sin tur att styras av 

följande frågeställningar: 1) Vilka konkreta tolkningsmetoder präglar tolkningen? 2) Finns det en 

metod som dominerar tolkningen? 3) Vad grundas de intertextuella sambanden på? 4) Är tolkning-

en framåtblickande eller bakåtblickande?  

 

 

 

                                                 
6 Marvin A. Sweeney, Tanak: A Theological and Critical Introduction to the Jewish Bible, (Minneapolis: Fortress 

Press, 2012). 
7 Robert Wirehag, Kanonkritisk bibeltolkning: en komparativ studie av Brevard S. Childs och. Marvin A. Sweeneys 

bibelteologier, Uppsala universitet, 2014. Uppsatsen finns tillgänglig på nedanstående länk: 

http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:724334/FULLTEXT01.pdf 

 



5 

 

Avgränsning 

 

Den moderna judiska tolkningsmetodiken, avgränsas till den ansats som Sweeney lanserar. Detta 

gäller eftersom Sweeney introducerar en judisk bibelteologi, som enligt honom själv är djupt rotad i 

den judiska traditionen, en tradition som enligt Sweeney enbart tar sikte på skrifterna som Tanak, 

som från antiken och fram till idag varit fundamentet för judiskt liv, tänkande och praktik.8 Bland 

judiska forskare är Sweeney en av få om att i en direkt mening ha lanserat en judisk bibelteologisk 

metod. Även den judiske forskaren Jon Levenson har närmat sig bibelteologin från judiskt håll, 

även om han till skillnad från Sweeney är kritiskt inställd till bibelvetenskapen som sådan.9 Den 

antika judiska tolkningsmetodiken avgränsar sig till att utgå från den tolkningsmetodik som huvud-

sakligen präglade den rabbinska traditionen under den tid då Talmud och Midrashim tog form – 

skriftsamlingar som utgör navet i den tidiga rabbinska litteraturen.10 Talmud och Midrashim växte 

till stor del fram under de första två århundradena v.t., även om de först fixerades kring 600-talet.11 

De ger därför en antydan om hur HB tolkades i en tid näraliggande HB:s slutliga fixering, samtidigt 

som de tecknar en bild av den metodik som låg till grund för tolkningen.  

Slutligen avgränsas undersökningen till att studera texter från Jesaja och Hesekiel. Detta 

motiveras främst av att profetböckerna utgör Sweeneys primära forskningsområde. Sweeney har 

författat kommentarer till Jesaja (kap. 1-39) respektive Hesekiel. Vidare tillhör Jesaja och Hesekiel 

de större profetböckerna och innehåller därmed ett större urval av texter, som dessutom i många fall 

är centrala för den judiska traditionen. Därmed kan tolkningen av dessa texter ge en mer generell 

och heltäckande bild av den tolkningsmetodik som framträder. Nämnas ska dock att Talmud och 

Midrashim huvudsakligen tolkar texter och teman i Pentateuken (תורה = torah). Direkta kommen-

tarer av profettexter förekommer, men inte lika frekvent. Profettexter, till stor del Jesaja och Hesek-

iel, uppträder dock ständigt som bevistexter i tolkningen av torah. I den argumentation som rabbin-

erna bedriver kan det därför urskiljas även hur profettexterna uppfattades.  

 

 

 

 

                                                 
8 Sweeney, ”Tanak”, 3-4, 20-21.  
9 Se ”Forskningöversikt” nedan för en beskrivning av Levensons kritik.  
10 För definition av Talmud och Midrashim, se forskningsöversikten nedan. Se även Porton som skriver att ”midrash 

constitutes one of the primary corpora of Rabbinic Literature. It stands apart from other rabbinic literary creations 

because all of its statements are juxtaposed clearly and directly to the Bible” (Gary G. Porton, Undertstanding Rabbinic 

Midrash, (Hoboken, New Jersey: Ktav Publishing House, 1985), 12.  
11 Neusner, ”Rabbinic Literature”, xx-xxi.  
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Teori och metod  

 

En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att judisk bibelteologi och bibeltolkning har något att 

tillföra den moderna bibelvetenskapens bibelteologiska disciplin. Idag råder det inte längre någon 

tvekan om att judisk bibelteologi är på uppgång.12 Det är även ett faktum att bibelvetenskapen 

numera präglas av en mångfald nya metoder och perspektiv.13 Alltifrån litterära och postmodern-

istiska inriktningar, till feministiska och postkolonialistiska inriktningar ligger till grund för det 

akademiska studiet av HB. Till dessa räknas även judiska inriktningar.14 Frågan är dock hur pass 

moderna judiska ansatser verkligen är. Även om dessa inte i någon högre grad har betonats tidigare 

inom bibelvetenskapen som akademisk disciplin, har de varit levande bland det judiska folket sedan 

HB:s fixering.  

Enligt min mening är nämligen det moderna judiska tolkningsperspektivet inte enbart något 

nytänkande i samklang med det postmoderna bibelstudiet. Det judiska tolkningsperspektivet som 

numera betonas, och som jag avser visa på i uppsatsen, är nämligen rotat i den judiska traditionen. 

Därmed finns ett värde att granska hur Sweeneys moderna judiska tolkningsmetodik, förhåller sig till 

den tolkningsmetodik som präglar Talmud och Midrashim. Detta gäller inte minst eftersom Sweeny 

till viss del även bejakar den moderna bibelvetenskapens historisk-kritiska perspektiv och därmed 

önskar visa på en kontinuitet mellan det litterära och historisk-kritiska tillvägagångssättet att läsa 

och tolka bibeln. Just en kontinuitet mellan en mångfald av metoder i tolkningen, litterära såväl som 

historisk-kritiska, förespråkas av Ronald Hendel i Reding Genesis: Ten Methods (2010).15  

Vidare bygger uppsatsen på teoretiska utgångspunkter som utgår från att den rabbinska 

tolkningsmetodiken har en relevans för den moderna bibelvetenskapen. Den har nämligen djupa 

rötter i den exegetiska tolkningshistorien, och till viss del även i bibelförfattarnas exegetiska 

redskap, vilket möjliggör att HB:s tidiga tolkningsprocess kan urskiljas. Utifrån ett metodiskt 

perspektiv utgör därmed uppsatsen ett exempel på just exegetisk tolkningshistoria. Exegetisk 

tolkningshistoria var från början en del av den receptionshistoriska teorin. På senare tid har dock 

forskare uppmanat till att skilja dem åt. Mary Chilton Callaway är en av forskarna som uttryckligen 

förespråkar ett åtskiljande. Callaway menar visserligen att receptionshistora kan utgöra ett komple-

ment till exegetisk tolkningshistoria, men menar att dessa inte alltid kan förenas. Den receptions-

historiska metoden växte fram under inflytande av tankegångar hos den tyske filosofen Hans-Georg 

                                                 
12 Se ”Foskningsöversikt” nedan.  
13

 Se John Joseph Collins, The Bible after Babel: historical criticism in a postmodern age. Grand Rapids, Michigan: 

William B. Eerdmans Publishing Company, 2005. 
14 Se Leo G. Perdue, Reconstructing Old Testament Theology: after the collapse of history (Minneapolis: Fortress Press, 

2005), 183-238. 
15 Se Ronald Hendel (red.), Reading Genesis: Ten Methods (New York: Cambridge University Press, 2010). 
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Gadamer, som på 1960-talet i en studie om filosofisk hermeneutik lade grunden för det som kom att 

bli ”reader-response theory” inom litterärkritik. Gadamer menade att en läsare inte kan lösgöra sig 

från sin egen kontext i tolkningen. Istället bär en läsare med sig ett tydligt perspektiv, eller som 

Gadamer själv uttrycker det, en ”förståelsehorisont”, som tveklöst kommer att prägla läsningen.16 

Hans Robert Jauss spann vidare på Gadamers ”förståelsehosisont” och myntade 1982 begreppet 

”Wirkungsgeschichte”. Jauss beskrev det kriterium som läsare använder till att fastställa en litterär 

text som en horisont av förväntningar och menade att det sätt ett litterärt verk förstods av sina första 

läsare inte etablerar dess ursprungliga betydelse, eftersom framtida läsare är präglade av andra 

”förståelsehorisonter”, och därför kommer att tolka texten annorlunda. Receptionsteorins teoretiska 

utgångspunkt är därmed att en text inte har en ursprunglig betydelse, eftersom dess betydelse till-

skrivs av dess läsare. Författarens ursprungliga avsikt och de första läsarnas förståelse av texten har 

därmed ingen överordnad betydelse i jämförelse med efterföljande läsares tolkningar.  

Frågan är då vad som skiljer den exegetiska tolkningshistoriska metoden från den 

receptionshistoriska, en metod som likt den receptionshistoriska är läsarorienterad och dessutom 

förutsätter en mängd läsare präglade av olika ”förståelsehorisonter”, i och med att den tar sikte på 

att studera hur texter har tolkats genom historien. Enligt Callaway återfinns den avgörande 

skillnaden i att respektive metod är formad i vitt skilda utgångspunkter. Medan exegetisk 

tolkningshistoria är tillkommen i judisk och kristen tradition, och tillika har sina rötter i bibeln själv, 

har receptionshistorien sitt ursprung i historiska, filosofiska och kulturella studier. Exegetisk 

tolkningshistoria är därmed teologiskt inriktad och använd i religiösa sammanhang från ett tidigt 

skede, där texten uppfattades som en pågående dialog mellan Gud och människa.17  

Callaways betoning av att skilja på exegetisk tolkningshistoria och receptionshistoria, tycks 

därmed bottna i ett intresse för texternas förståelse i tidiga judiska och kristna traditioner i koppling 

till den moderna vetenskapen. Detta speglar den pågående diskussionen kring bibelvetenskapens 

metoder. I redan nämnda bok av Hendel förespråkas en pluralism av metoder i det exegetiska hant-

verket. Hendel menar att i studiet av bibelns texter ska inte historiciteten och de litterära motiven 

beaktas var och en för sig. Tvärtom bör dessa inriktningar tillämpas i kombination. I boken lyfts 

flera litterära metoder, och tillika antika metoder om man så vill, fram. Bland dessa återfinns 

”Inner-Biblical Interpretation”, ”Rabbinic Interpretation och ”Interpretation in the Early Church”.18  

Inom dagens bibelvetenskap tycks det därmed finnas ett utbrett intresse för att studera både 

antika och moderna perspektiv i den exegetiska tolkningen av texter. Utifrån Callaways definition 

är det därmed den exegetiska tolkningshistoriska metoden som är föremål för användning i 

                                                 
16 Mary Chilton Callaway, ”What’s the Use of Reception History”, (”Paper” från föreläsning på Fordham University: 

SBL San Antonio, 2004), 1-14, här 1-4.  
17 Callaway, ”Reception History”, 1-6; 11-12.  
18 Hendel, ”Reading Genesis”, 1-230.   
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uppsatsen. Genom att granska hur bibeltexter har tolkats i respektive judiska sammanhang, kan det 

även urskiljas vilka redskap och metoder som har använts i tolkningen. I uppsatsen tar den exeget-

iska tolkningsmetoden huvudsakligen sig ett deskriptivt uttryck. Detta innebär att Sweeneys tolk-

ningsmetodik återges utifrån den programförklaring han lanserar i boken Tanak. Vidare klargörs 

den rabbinska tolkningsmetodiken utifrån hur bibelforskare som Hermann L. Strack, Jacob 

Neusner, Richard N. Longenecker, Dina Stein och Carol Bakhos m.fl. beskriver den exegetik som 

framträder ur den rabbinska litteraturen. Därmed blir läsaren bekant med terminologin som ligger 

till grund för undersökningen.  

I undersökningen redovisas vardera metodens tillämpning på och tolkning av texter hämtade från 

Jesaja och Hesekiel, i syfte att studera hur metoderna omsätts i praktiken. Varje enskild text 

granskas först utifrån hur rabbinerna tolkar och förstår aktuella profettexter i Talmud och 

Midrashim, innan granskningen fortsätter med Sweeneys tolkningar utifrån hans kommentarer till 

Jesaja respektive Hesekiel. I studiet av Talmud och Midrashim studeras rabbinska texter översatta 

till engelska av nämnde Neusner. Efter undersökningen analyseras vardera metoden för sig. 

Därefter granskas hur de båda metoderna förhåller sig till varandra i syfte att se vilka likheter och 

skillnader som framträder, för att kunna avgöra hur pass djupt rotad Sweeneys tolkningsmetodik är i 

rabbinernas tolkningsmetodik. När bibeltexter citeras eller hänvisas till, är Bibel 2000 den 

översättning som avses. 

 

 

Forskningsöversikt 

 

Judisk bibelteologi är en del av den bibelvetenskapliga disciplinen, som växte fram som en konsek-

vens av 1700-talets upplysningstid och rationella tänkande.19 Under större delen av den moderna 

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

fall antisemitisk,20 samtidigt som termen bibelteologi och hela den bibelteologiska disciplinen ofta 

har ifrågasatts av judiska forskare. Detta faktum illustreras väl av nämnde 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 

                                                 
19 För en utförligare genomgång av den bibelvetenskapliga disciplinens historia, se min c-uppsats där jag ger en 

utförligare överblick: Wirehag, ”Kanonkritisk bibeltolkning”, 6-7. 
20 Med antisemitisk avses här ”teologisk antisemitism” som innebär diskriminering 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.  
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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.21  

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

tidigt som bibelforskare med judisk bakgrund och inriktning på allvar kom att träda fram.22 Idag 

betonas judisk bibelteologi allt mer inom HB-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 HB som Tanak – den judiska beteckningen på HB. 

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

bibelteologiskt perspektiv.23 När Sweeney beskriver vad som utgör kärnan i en judisk bibelteologi 

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

dialogisk bok och att den judiska exegetiska traditionen förutsätter att det är så texterna ska läsas.24 

Att den inbördes dialogen mellan HB:s texter är viktig i en judisk bibelteologi bekräftas även av 

Sommer, som föredrar att tala om en dialogisk bibelteologi framför judisk.25  

Sweeney introducerar därmed en bibelteologisk metod som enligt honom starkt påminner om 

den antika judiska traditionens sätt att läsa och tolka HB. Trots att Sweeney under lång tid varit 

verksam inom den moderna bibelvetenskapen och att beaktandet av HB:s judiska ursprung inte är 

oprövat, är Sweeneys uttryck för behovet av en judisk bibelteologi och lanseringen av en bibelteo-

logisk metod något nytt. Eftersom Sweeney gav uttryck för sin ansats 2012, är den publicerade 

kritiken mot honom än så länge sparsam. Ett par kritiska röster har dock höjts. Exempelvis ifråga-

sätter John E. Anderson det specifikt judiska med Sweeneys ansats, eftersom han menar att den inte 

skiljer sig från det som GT-teologi i allmänhet redan ger uttryck för.26 Sweeney själv menar dock 

att Tanak liksom alla hans tidigare kommentarer adresserar den judiska bibelteologins disciplin.27 

Sammantaget befinner sig Sweeney därmed i en kontext där han som judisk bibelforskare önskar 

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

uteslutande fokusera på HB som Tanak. 

I judisk bibelteologi är kopplingen till den rabbinska judendomen viktig. Den utgör nämligen 

grunden i den antika judiska tolkningstraditionen. Den rabbinska judendomen växte fram som en 

konsekvens av det andra templets fall år 70 v.t., i samband med det judiska upproret mot den romer-

                                                 
21 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 och Sommer, ”Dialogical”, 1-3. 
22 Yehezkel Kaufmann, Jacob Milgrom, Jacob Neusner, Daniel Boyarin, Moshe Goshen-Gottstein m.fl.  
23 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.  
24 Intertextualitet är en mångfacetterad term. För Sweeneys definition, se ”Sweeneys tolkningsmetodik” nedan. 
25 Sommer, ”Dialogical”, 20-21.  
26John 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.  
27 Sweeney, ”Tanak”, 18. 
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ska ockupationsmakten. Rabbinerna var judiska visa män som sannolikt härstammade från fariséer-

na. Den fariséiska kopplingen grundas på rabbinska texter som nämner och hänvisar till personer 

som identifieras som fariséer i icke rabbinska källor såsom NT. Från år 70 v.t. och de följande 500 

åren kom sedan den rabbinska judendomen att breda ut sig över hela den judiska diasporan. Från 

600-talet och framåt kom den rabbinska traditionen att utgöra huvudfåran inom judendom. I och 

med templets fall såg skriftlärda rabbiner ett behov av att bevara Israels religiösa praktiker och 

muntliga tolkningstraditioner, eftersom avsaknaden av templet som kultplats var ett faktum.28 

Detta genomfördes framförallt genom att de judiska traditioner som rabbinerna önskade bevara 

skrevs ner. Därmed kom flera rabbinska skrifter att växa fram. Den tidigaste och viktigaste informa-

tionskällan om den tidiga rabbinska judendomen, är skriftsamlingen Mishna som sammanställdes 

omkring år 200 v.t. Mishna utgör grunddokumentet för den rabbinska judendomen och innehåller 

den s.k. muntliga lagen (תורה שבעל פה). Tillsammans med flera rabbinska skrifter (Gemara, Tos-

efta m.fl.) ingår Mishna i en rabbinsk skriftsamling som kallas Talmud, som är en övergripande 

beteckning. Det finns två utgåvor av Talmud, den jerusalemitiska och den babyloniska, som delvis 

skiljer sig åt innehållsmässigt. Ytterligare en viktig informationskälla är Midrashim, som innehåller 

kommentarer till HB. Midrashim präglas av det midrashiska sättet att tolka skriften (se ”Rabbinsk 

tolkningsmetodik” nedan). Talmud och Midrashim ingår därmed i den rabbinska litteraturen som 

fixerades under 300–600-talen v.t. Rabbinsk litteratur som sådan fortsatte dock att växa fram även 

efter senantiken, under medeltiden och gör så än i modern tid.29  

En ledande forskare inom rabbinsk judendom är Jacob Neusner. Neusners forskning kring den 

rabbinska judendomen, dess litteratur och dess exegetiska verktyg har banat väg för studiet av 

klassisk judendom och gjort studiet av judendom till ett centralt fält inom det moderna akademiska 

studiet av religion. Neusner ordinerades 1960 till rabbin av ”The Jewish Theological Seminary of 

America” och har publicerat över femhundra böcker inom judendom. Där ibland den första engel-

ska översättningen av Talmud (både den jerusalemitiska och den babyloniska) samt huvuddelen av 

de midrashiska texterna daterade fram till och med 600-talet v.t.30 I och med detta är Neusner en 

stor bidragande orsak till att den rabbinska litteraturen gjorts tillgänglig för en bredare akademi och 

hans översättningar är därmed aktuella för denna studie. Utifrån Neusners gedigna forskning på 

området har kritik givetvis riktats mot honom. Bland annat ifrågasätts Neusners tolkningar av 

                                                 
28 Richard Kalmin, ”Rabbis”, i EDEJ 1132-1133, här 1132 och Andrew Overman & William Scott Green, ”Judaism: 

Judaism in the Greco-Roman Period” i ABD, volume 3, 1037-1054, här 1047-1048. 
29 Neusner, ”Rabbinc Literature”, xiii-xiv, xx, 8-10. 
30 Alan Avery-Peck, ”Neusner, Jacob”, i EDEJ, 995-996.  
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rabbinska texter, eftersom de anses påtvingade och felaktiga, liksom Neusners förståelse för 

rabbinsk hebreiska och arameiska som uppges ha stora brister.31  

En annan välrenommerad judisk forskare med den rabbinska judendomen som expertis, är 

Daniel Boyarin. Boyarin är talmudist och religionshistoriker och har bland annat forskat mycket 

kring de tolkningstraditioner som präglar de talmudiska texterna, men även om förbindelserna 

mellan tidig kristendom och rabbinsk judendom.32 Vidare har Boyarin forskat kring rabbinska 

tolkningsmetoder och strategier i relation till (post-)moderna begrepp och diskussioner, forskning 

där Boyarin till stor del lyfter fram intertextualiteten som en viktig faktor och försöker visa på 

varför den rabbinska läsningen av HB:s texter är intertextuell till sin karaktär.33 I boken 

Intertextuality and the Reading of Midrash skriver Boyarin: ”For the rabbis of the midrash, the 

highest reality, other than God Himself, of course, is the Torah ... No wonder, then, that reading on 

the highest level in midrash is intertextual reading, the connecting of texts to the ultimate Text ...”34 

 

 

Rabbinsk tolkningsmetodik 

 

Den rabbinska tolkningsmetoden präglas av flera metoder. Huvudmetoden och tillika det centrala 

begreppet i rabbinsk tolkning, i vilka flera undermetoder är inbakade, är emellertid ׁשמדר  (midrash) 

– substantivformen av verbet דרׁש (darash).35 Midrash kan inte definieras i en strikt mening, men i 

rabbinsk tradition är innebörden av midrash att tolka, förklara och att undersöka en bibeltext med 

avsikt att frambringa nya teologiska insikter. Fram till 200-talet v.t. tog den midrashiska tolkningen 

ofta sikte på textens bokstavliga betydelse, men kom från 300-talet och framåt att utvecklas till en 

mer djupgående metod som penetrerade textens djup och undersökte texten från alla sidor. Detta 

genererade i tolkningar som inte alltid framkom av textens omedelbara betydelse. Framträdande 

bland de midrashiska undermetoderna är פשט (peshat) och פשר (pesher). Peshat tar sikte på den 

enkla och bokstavliga tolkningen av bibeltexterna. Pesher i sin tur omtolkar varje vers i HB, oftast 

                                                 
31 Craig A. Evans, ”Mishna and Messiah in Context” i JBL, 112/2 1993, 267-289 och Hyam Maccoby, ”Neusner and 

the Red Cow”, i JSJ, 21 1990, 60-75, John C. Poirier, ”Jacob Neusner, the Mishnah and Ventriloquism”, i JQR 

LXXXVII Nos.1-2, July–October 1996, 61-78 och Solomon Zeitlin, ”A Life of Yohanan ben Zakkai. A Specimen of 

Modern Jewish Scholarship”, i JQR, 62, 1972, 145-155. 
32 Se t.ex. Daniel Boyarin, Sephardi Speculation: A Study in Methods of Talmudic Interpretation (Hebrew), (Machon 

Ben Zwi: Jerusalem, 1989) och Daniel Boyarin, Intertextuality and the Reading of Midrash (Indiana University Press: 

Bloomington, 1990). 
33 Se t.ex. Daniel Boyarin, Intertextuality and the Reading of Midrash, (Indiana University Press: Bloomington och 

Indianapolis, 1990) och Daniel Boyarin, Queer Theory and the Jewish Question: Between Men-Between Women: 

Lesbian and Gay Studies, (Columbia University Press: New York, 2003).  
34 Boyarin, ”Intertextuality”, 116.  
35 Midrash är ett vitt begrepp. Förutom att Midrash definierar en tolkningsmetod, utgör det också namnet på rabbinska 

skriftsamlingar. Se Neusner, ”Rabbinc Literature”, 223-225 och M.D. Herr, ”Midrash”, in EncJud 11:1507–1514. 
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från profetböckerna, till att gälla nutid. Utgångspunkten är att alla texter i HB har en profetisk 

dimension och därmed har betydelse för den eskatologiska sluttiden. Pesher är framförallt påtaglig i 

DSS.36  

Midrash är uppdelad i midrash halakha och midrash haggadah. Midrash halakha utlägger 

levnadsregler utifrån de normer HB stadgar och förklarar hur man ska vandra ( ךהל  = att gå) i enlig-

het med dem. Genom att upptäcka de grundläggande principerna som kan urskiljas i de juridiska 

bibeltexterna, kan problem lösas i HB som inte behandlas i en direkt mening. Även texter som 

motsäger varandra är något som den halakhiska tolkningen strävar att hitta en lösning på. Bibel-

teologiska förklaringar snarare än historiska, eftersöks till att förstå texternas motstridigheter. 

Midrash haggadah i sin tur eftersträvar att finna den sanna innebörden av händelser som nämns i 

  narrativa avsnitt. Till sin karaktär är midrash haggadah teologisk och homiletisk.37 (torahs) תורה

Som rabbinsk tolkningsmetod kännetecknas midrash till att börja med av sin kanoniska inrikt-

ning. Vare sig det handlar om att förstå ett sammanhang, en vers eller enstaka ord, tar en midrashisk 

tolkning enbart utgångspunkt i den slutliga bibeltexten som accepterades som auktoritativ av de 

antika rabbinerna. Rabbinerna var därmed mer intresserade av den föreliggande texten än av författ-

arnas ursprungliga intention. Skriften är därmed den midrashiska tolkningens huvudnyckel.38 Enligt 

Neusner är klassificeringen av den rabbinska midrashen som kanoninriktad viktig, eftersom den 

syftar till att förmedla skriften till dem som genom tron har mött Gud i den torah som gavs till Mose 

på Sinai berg.39 Midrash kanoniska inriktning utmärks även av intertextuella samband. Rabbinerna 

lät nämligen ständigt skrift förklara skrift och den rabbinska litteraturen visar att deras tolkningar 

ofta är underbyggda av flera kedjor av bibelcitat. Citaten är dock inte godtyckligt utvalda, utan 

grundas alltid på specifika antika judiska hermeneutiska principer, s.k. middot. Dessa riktlinjer 

hämtade rabbinerna dels från bibeltexterna och dels från tolkningstraditionen.40  

Vidare är midrash en självreflekterande metod. Midrash förutsätter nämligen ett exegetiskt 

samtal mellan tolkaren och texten, ett samtal som tvingar tolkaren till reflektion. En tolkning kan 

exempelvis återge hur tolkaren upplever att bibliska karaktärer tänker i vissa situationer som texten 

återger. En sådan tolkning grundas dock alltid på en mängd bibelcitat och betraktas inte som en 

                                                 
36 Hermann L. Strack, och Günter Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash (Minneapolis: Fortress Press, 

1996), 233-239.  
37 Strack, ”Midrash”, 238-240. 
38 Bakhos, ”Midrash”, 945, Richard N. Longenecker, Biblical Exegesis In The Apostolic Period (Grand Rapids, 

Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1975), 37-38, Dina Stein, ”Rabbinic Interpretation”, i Reading 

Genesis: Ten Methods (red. R. Hendel; Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 119- 135, här 135 och 

Zakovitch, ”Inner-Biblical”, 98.    
39 Jacob Neusner, Judaism and the Interpretation of Scripture: Introduction to the Rabbinic Midrash (Peabody, 

Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2004) vi.  
40 Strack, ”Midrash”, 15-30 och Tryggve Kronholm, Texter och tolkningar (Stockholm: EFS-förlaget, 1985) 123-132. 

Det finns många antika judiska hermeneutiska regler. De etablerade är Hillels sju middot, Rabbi Ishmaels 13 middot 

och Rabbi Eliezers 32 middot.  
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pseudoexeges.41 Midrash självreflekterande karaktär speglas även av att dess grundläggande syfte är 

homiletiskt. De antika judiska rabbinerna utgick ifrån att texterna hade betydelse för samtiden. HB:s 

budskap anpassades därför till samtida behov i syfte att undervisa och uppmuntra människor.  

Den grundläggande orsaken bakom midrash självreflekterande och homiletiska karaktär, är att en 

midrashisk läsning utgår från att skriften är gudomligt inspirerad och att varje ord i HB har en 

avsikt. Midrash uppmanar därför till en noggrann analys av texten, även den till synes överflödiga 

repetitionen i texten, med syfte att belysa de oklarheter som finns men även för att finna de dolda 

element som texten inrymmer. Utgångspunkten är nämligen att texten inte har en betydelse utan 

flera. En tolkning kan dock inte ta sig vilken frihet som helst, utan måste överensstämma med torah 

och skriften som helhet. I enlighet med att skriften är gudomligt inspirerad gäller också att en mid-

rashisk tolkning aldrig finner nya sanningar utan endast redan existerande. Rabbinerna utgick näm-

ligen ifrån att alla tolkningar som uppenbaras i HB har giltigförklarats från dess början. Vid Sinai 

berg underrättades Mose om alla sanningar som framtida rabbiner skulle komma att upptäcka.42  

 

 

Sweeneys tolkningsmetodik 

 

Sweeney föreslår en ansats som enligt honom själv står i nära relation till den judiska tolknings-

traditionen. Ansatsen beskrivs utifrån fyra dimensioner, som Sweeney anser vara den judiska bibel-

teologins grundbultar. Den första dimensionen handlar om att förstå Tanaks cykliska karaktär i sin 

beskrivning av historien. Tanak är indelad i en tredelad struktur bestående av תורה (torah), נביאים 

(nevi`im = Profeterna) och כתובים (ketuvim = Skrifterna). Den cykliska prägeln förutsätter, enligt 

Sweeney, en förbindelse till torah som den ideala grunden för livet, ett ideal som alltid ska efter-

strävas. I Profeterna skildras hur israeliterna har misslyckats med att upprätthålla torah som ideal, 

medan Skrifterna återger hur detta ideal ska återställas. Utifrån Tanaks cykliska karaktär blickar 

texterna ständigt bakåt mot torah och Sweeney understryker att detta också ska spegla tolkningen. 

Idealet som torah ger uttryck för, rör Israels relation till Gud.43  

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

kontext. Det innebär att en bibeltext inte endast ska tolkas och förstås inom Tanak, vilket motiveras 

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

                                                 
41 Longenecker, ”Biblical Exegesis”, 37, Stein, ”Rabbinic Interpretation”, 128-135 och Anthony J. Tomasino, ”Biblical 

Interpretation in Canonical Context: Lessons from Jewish Exegesis”, i CHE: a Festschrift for Norman V. Bridges, 

Volume 7, nos.1 and 2, (Missionary Church Historical Society: Bethel College, Indiana, 2003), 99-117, här 107-108. 
42 Bakhos, ”Midrash”, 945, Longenecker, ”Bblical Exegesis”, 37; 48, Stein, ”Rabbinic Interpretation”, 129, Tomasino, 

”Jewish Exegesis,” 112; 115” och Zakovitch, ”Inner-Biblical”, 98-99. 
43 Sweeney, ”Tanak”, 20-21.  
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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 

praktiken innebär detta att en text även ska tolkas utifrån utombiblisk judisk litteratur.44 Den tredje 

dimensionen går 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.45  

Vidare menar Sweeney att en judisk bibelteologi ska utgå från MT, eftersom den betraktas som 

helig inom judendom. Den exegetiska metod som MT ska studeras med är peshat. Enligt Sweeney 

är peshat en traditionell judisk metod, använd av bibelförfattarna själva, som syftar till att tolka text-

ens enkla och uppenbara betydelse, utan inverkan från utombiblisk judisk litteratur och tradition. 

Sweeney påpekar dock att en text, utifrån judisk bibelteologi, måste läsas både synkront och dia-

kront.46 Den fjärde och sista dimensionen handlar om Tanaks dialogiska karaktär. Inom judendom 

lever nämligen idén om att förståelsen av torah 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.47 

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 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. 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, eftersom en sådan 

ansats speglar rabbinernas homiletiska ansats och eftersom en sådan ansats är väl rotad i bibel-

texterna. 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 text passar in i eller 

relaterar till de omkringliggande texterna som finns i samma kontext och som i sin tur ryms inom 

den kanoniska ramen.  

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-

                                                 
44 Sweeney, ”Tanak”, 25 och 35. Enligt Sweeney innebär detta att exempelvis Talmud och Midrashim ska beaktas.  
45 Sweeney, ”Tanak”, 28.  
46 Sweeney, ”Tanak”, 28-31. 
47 Sweeney, ”Tanak”, 32-33.  
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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.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Sweeney, ”Tanak”, 33.  
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Undersökning 
 

Jesaja 2:2-3 

 

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

Alla folk skall strömma dit, 3 folkslag 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.  

 

 

Talmud och Midrashim 

 

Genesis Rabbah XCVIII:II: Jes 2:2 används som bevistext av Rabbi Judah i diskussion kring vad 

patriarken Jakob menar ska komma att ske i ”the time of the end” utifrån ordalydelsen i Gen 49:1: 

”Jakob kallade till sig sina söner och sade: ”Samlas här, jag vill förkunna vad som händer er i kom-

mande dagar.” Rabbi Judah hänvisar till Jes 2:2 och säger: ”he (Jacob) showed them the building of 

the house of the sanctuary”.49 Eftersom denna tolkning äger rum efter andra templets fall, som ägde 

rum år 70 v.t., anses därmed Jes 2:2 anspela på ett tempel och en tid bortom den då rådande. Rabbi 

Judah gör därmed en eskatologisk tolkning av Jes 2:2. I och med detta blir den haggadiska tolkning-

en tydlig, eftersom textens teologiska innehåll aktualiseras för samtiden men anses uppfyllas i 

framtiden (pesher). Vidare görs en intertextuell tolkning av uttrycket ”kommande dagar” ( יתְּבַאֲחר    

יםַהָּימ   ), som förekommer i både Gen 49:1 och Jes 2:2. Det är sannolikt detta uttryck som enligt 

Rabbi Judah kopplar ihop texterna. ”Kommande dagar” ger enligt tolkningen uttryck för samma 

tidsperiod i båda kontexterna – den eskatologiska sluttiden. Den intertextuella kopplingen är 

därmed tematisk och språklig och sker inom ramen för HB-kanon. Därutöver är det torah som ligger 

till grund för tolkningen som görs, vilket visar på det bakåtblickande perspekivet.  

Bavli Baba Batra 1:1-2 III: Jes 2:2 används som bevistext. En man som mördat några rabbiner, får 

höra att han har släckt världens ljus, eftersom ”… budet är en lampa och undervisningen (torah) ett 

ljus” (Ords 6:23). Mannen får sedan följande uppmaning: ”… go and take up the work of the light 

of the world” eftersom ”… all the nations shall become enlightened by it”. Den sista meningen 

anspelar på Jes 2:2.50 Tolkningen av Jes 2:2 har därmed en haggadisk karaktär. Tolkningen framgår 

nämligen inte av textens bokstavliga lydelse. Det verb som översätts ”strömma” ( ּוְוָנֲהר ) har dock 

                                                 
49 Jacob Neusner, Isaiah In Talmud And Midrash – A Source Book Part A: Mishnah, Tosefta, Tannaite Midrash-

Compilations, Yerushalmi and Associated Midrash-compilations (Lanham, Maryland: Univ. Pr. of Amer., 2007), 268.  
50 Jacob Neusner, Isaiah In Talmud And Midrash – A Source Book, Part B: The Later Midrash-compilations and The 

Bavli (Lanham, Maryland: Univ. Pr. of Am., 2007), 629.  
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samma rot (נהר) som substantivet ”ljus” (ְנָהָרה). Sannolikt görs därför en ordlek när ּוְוָנֲהר  tolkas till 

”become enlightened”. Den intertextuella kopplingen mellan Ords 6:23 och Jes 2:3 är därmed 

språklig eftersom den bygger på en ordlek. Vidare är tolkningen profetisk (pesher) i och med att Jes 

2:2 uppfattas som en tid som ligger i framtiden.  

Pesiqta deRab Kahana XXI:IV: Jes 2:2-3 används som bevistext till följande påstående av Rabbi 

Pinehas: ”The Holy One, blessed be He, is going to bring Sinai, Tabor, and Carmel, and to build the 

house of the sanctuary on top of them”.51 Som bevistext föreläggs, förutom Jes 2:2-3, även Mika 

4:1. Rabbi Homa menar dock att Rabbi Pinehas utläggning inte är tillräcklig utan tillägger: ”There 

is more to be seen in the cited verse, specifically: the house of the sanctuary will recite a song, and 

the mountains will respond to it”.52 Pinehas menar att uttrycket ”överst bland höjderna”  

ְּגָבעֹות) ָּׂשא מ   i Jes 2:2 och Mika 4:1 ”… bears the meaning of raising up a song”.53 Som argument (ְונ 

hänvisar han till 1 Krön 15:22-23: ”Kenanja, leviternas sånganförare ...” 54 Det framgår inte i en 

direkt mening hur Rabbi Pinehas menar att 1 Krön 15:22-23 utgör ett argument för att tolka ”överst 

bland höjderna” i likhet med att resa upp en sång. I MT har dock ordet som översätts ”sång-

anförare” ( אְּבַמּׂשָ  ) sitt ursprung i samma rot (נׂשא) som ”överst” ( ּׂשָ  אְונ  ) i Jes 2:2 och Mika 4:1. 

Troligen gör därför Rabbi Pinehas en ordlek. 

 I sammanhanget är förekomsten av intertextuella samband inom HB påtaglig. Jes 2:2-3 anses stå 

i relation med Mika 4:1, en text som både innehålls- och ordalydelsemässigt, starkt påminner om 

den tidigare. Därmed finns det en tydlig tematisk koppling texterna emellan. För det andra är Rabbi 

Homas tolkning av 1 Krön 15:22-23 inte uppenbar av textens omedelbara betydelse, utan det är 

genom en ordlek som Rabbi Homa kopplar ihop versen med Jes 2:2-3. Det visar på den haggadiska 

tolkningens djupgående och teologiska karaktär. För det tredje är den profetiska (pesher) karaktären 

tydlig i tolkningen av Jes 2:2-3, eftersom texten åberopas som bevistext till ett futuralt påstående.  

 

Bavli Pesahim 8:1 I: En direkt tolkning av ”till Jakobs Guds tempel” i Jes 2:3. På frågan ”The God 

of Jacob, not the God of Abraham or Isaac?” ger Rabbi Eleazar följande svar: ”But we shall not be 

like Abraham, in whose regard mountain is written: as it is said to this day, in the mountain where 

the Lord is seen (Gen 22:14), nor like Isaac, in regard to whom field is written, And Isaac went out 

to meditate in the field at (Gen 24:63), but let us be like Jacob, who called him home, and he called 

the name of that place Beth El (God is home) (Gen 28:19)”.55 I tolkningen är intertextuella samband 

                                                 
51 Neusner, ”Isaiah Part A”, 390. 
52 Neusner, ”Isaiah Part A”, 390. 
53 Neusner, ”Isaiah Part A”, 390. 
54 Neusner, ”Isaiah Part A”, 390.  
55 Neusner, ”Isaiah Part B”, 550.  
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påtagliga, eftersom svaret grundas utifrån en annan bibeltext. Kopplingen till Gen 28:19 är delvis 

tematisk (berg) och delvis språklig ( בַיֲעק    = Jakob). Framförallt är kopplingen homiletisk, eftersom 

Rabbi Eliezer tycks se en mer personlig förbindelse mellan Gud och Jakob än mellan Gud och de 

två äldre patriarkerna. Den personliga förbindelsen grundar Rabbi Eliezer i det namn Jakob ger den 

plats han haft en uppenbarelse på ( לֵּבית־אֵ   = ”Guds hus”).  

 

 

Sweeney 

  

Sweeney fastslår att ”The purpose of this passage is clearly to portray Zion as the center for 

YHWH’s rule of the nations in an era of world peace.”56 Sweeney menar dock att verserna inte 

avser den eskatologiska sluttiden. Han anser nämligen att ”den dag skall komma”  

ית) ָ֣ ים ְוָהָיָ֣ה ְּבַאֲחר   relaterar till det akkadiska uttrycket ”i kommande dagar” (ina aḥrat umi), ett ,(ַהָּימ ִ֗

uttryck som enligt Sweeney ”refers merely to a time in the future, not to the eschatological end of 

time”.57 Fredstiden grundas enligt Sweeney på JHWH:s torahs undervisande roll, vilket han menar 

framgår av v. 3b. Sweeney identifierar därför torah som textpassagens nyckelterm. Genom att 

hänvisa till de verser i Jesaja där termen torah förekommer (Jes 1:10; 2:3; 5:24; 8:16 m.fl.), fastslår 

Sweeney att den torah som åsyftas i Jes 2:2-3 är den mosaiska torahn.58 

Tyngdpunkten för kopplingen till den mosaiska torahn återfinns dock enligt Sweeney i den inter-

textuella relationen mellan Jesaja och Esras reform. Sweeney menar nämligen att Jesaja och Esras 

reform delar samma mål: ”… to reestablish ideal jewish life in Zion based on Torah”. Sweeney 

visar dessutom på intertextuella samband mellan Jesaja och Esra (JHWH:s torah, templets centrala 

roll och sabbatens vikt) och menar att Esras reform är uppfyllelsen på flera av Jesajas profetior.59 

Sweeney drar sedan slutsatsen att torah i Jesajas slutgiltiga form bäst förstås som ”… of YHWH … 

which stands as the norm for proper conduct by both Israel and the nations, and which stands as the 

norm for order in the created world.”60  

Därmed menar Sweeney att torah fungerar som en viktig symbol i JHWH:s torahs uppenbarelse 

till Israel och övriga världen i Jes 2:2-3. Detta gäller eftersom ”… it establishes an analogy of the 

                                                 
56 Marvin A. Sweeney, Isaiah 1-39 with an Introduction to Prophetic Literature (Grand Rapids, Michigan: William B. 

Eerdmans Publishing Company, 1996), 98-99. 
57 Sweeney, ”Isaiah”, 98-99. s 
58 Marvin A. Sweeney, Form and Intertextuality in Prophetic and Apocalyptic Literature (Oregon: Wipf and Stock 

Publishers, 2010), 13. 
59 Sweeney, ”Intertextuality”, 14-15; 19-20 och Marvin A. Sweeney, ”The book of Isaiah as prophetic Torah”, i New 

Visions of Isaiah (red. R.F. Melugin och M.A. Sweeney; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998), 50-67, här 51. 
60 Sweeney, ”Intertextuality”, 19-21.   
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revelation of Torah to Israel…in the Sinai pericope of the Pentateuch”.61 Precis som uppenbarelsen 

av torah vid Sinai berg ger vägledning i form av normer för korrekt leverne för Israels folk, så 

förser uppenbarelsen av torah vid Sions berg instruktioner i form av normer för en god livsföring 

för Israels såväl som den övriga världen. Att förstå torah i Jesaja i relation till den mosaiska, 

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 ”portrays … a second or renewed Exodus analogous to that 

of the Mosaic period”.62 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 ”the way of the wilderness and 

the King’s Highway that brought the Mosaic generation through the wilderness to the Promised 

Land”.63 Enligt Sweeney definierar den mosaiska torahn ”… Israel’s internal relationship within its 

own community …” medan torah i Jesaja ”… defines Israel’s relations among the nations”.64 Båda 

definierar Israel som en helig gemenskap och båda stödjer därför målet med Esras reform – ”… to 

reestablish Israel as a holy community in Jerusalem”.65  

I Sweeneys tolkning framträder flera mönster. Tolkningen karaktäriseras främst av intertext-

ualitet inom HB-kanon. Tolkningen bestäms nämligen utifrån texter från Jesaja och Esra även om 

det bakomliggande exodustemat givetvis hämtas från torah (= Pentateuken). Intertextualiteten 

bygger uteslutande både på tematik och språk, eftersom Sweeney främst berör texter som innehåller 

ordet torah. Även om Sweeney låter exodus vara grundmotivet för tolkningen, och att han därför i 

en mening ständigt blickar bakåt mot torah, är hans tolkning också framåtblickande. Han menar 

nämligen att texten pekar på en, ur författarens perspektiv, specifik tid i framtiden, inte den 

eskatologiska sluttiden. Att det inte handlar om den eskatologiska sluttiden, bestämmer han utifrån 

historiska fakta. Därutöver gör Sweeney en bokstavlig tolkning (peshat) i och med att han uppfattar 

att texten beskriver en tid där JHWH ska regera från Sion.  

 

 

 

 

 

                                                 
61 Sweeney, ”Intertextuality”, 24-25.   
62 Neusner, ”Isaiah Part A”, 25. 
63 Neusner, ”Isaiah Part A”, 25.  
64 Neusner, “Isaiah Part A”, 26-27. 
65 Neusner, “Isaiah Part A”, 26-27.  
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Jesaja 6:1-3 

1 Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. 2 

Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen 

och med två flög de. 3 Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans 

härlighet. 

 

Talmud och Midrashim 

 

Bavli Yebamot 4:13 II: Jes 6:1 aktualiseras i diskussion utifrån frågan om Manasse dödade profeten 

Jesaja. I enlighet med ”The Mishnah-teaching of R. Eliezer b. Jacob …”, påstås Manasse ha sagt 

följande ord till Jesaja under den rättegång som hölls mot honom: ”Your lord, Moses, said – ’For 

men shall not see me and live’ (Ex 33:20), but you have said – I saw the Lord sitting on the throne, 

high and lifted up’ (Is 6:1).”66 Jesaja ska enligt Rabbi Eliezer ha upplevt situationen hopplös, efter-

som han förstod att Manasse skulle döda honom vad han än svarade. Därför uttalade Jesaja ”… the 

Divine name” och sa: ”jag bor bland ett folk med orena läppar” (Jes 6:5).67 Rabbi Simeon b. Azzai 

menar dock att Jes 6:1 inte kan förstås utifrån Manasses tolkning, utan att den måste läsas i linje 

med den tannaitiska traditionen68: ”All of the prophets looked at God through a dirty mirror, but our 

Lord, Moses, looked through a clear mirror.”69 Därför var det enligt Simeon b. Azzai inte Jes 6:1 

som föranledde Jesajas död utan Jes 6:5.70                                                                                                

I tolkningen är peshat framträdande. Tolkningen som tillskrivs Manasse av Ex 33:20 och Jes 6:1 

uppfattas nämligen bokstavligen. Rabbi Simeon b. Azzais tolkning däremot har en tydlig haggadisk 

prägel, i och med att han tar sig stor frihet i tolkningen. Sannolikt tolkar han inte Ex 33:20 bokstav-

ligt eftersom Mose enligt texten inte dör av mötet, trots att Herren i kontexten talar till honom ”...  

ansikte mot ansikte” (Ex 33:11). Rimligen drar han därför slutsatsen att om inte Mose dog, som såg 

Herren ansikte mot ansikte, bör inte heller detta ha föranlett Jesajas död, som inte såg Herrens 

ansikte lika klart och tydligt. Jes 6:5 tolkar han dock bokstavligt. Noterbart är att Rabbi Simeon b. 

Azzais inte grundar sin tolkning av Ex 33:20 direkt på HB, utan på fädernas tolkningstradition. 

Slutligen är intertextualiteten framträdande. Det är i samspelet mellan Jes 6:1, 5 och Ex 33:20, som 

svaren på vad som föranledde Jesajas död återfinns, även om svaren skiljer sig åt. De intertextuella 

sambanden bygger på en tydlig tematik, eftersom aktuella texter behandlar en teofani.  

                                                 
66 Neusner, ”Isaiah Part B”, 595. 
67 Neusner, ”Isaiah Part B”, 595. 
68 Med den tannaitiska traditionen avses den mishnaiska perioden. Tannaiter är benämningen på rabbinska skriftlärda 

som var verksamma något innan men framför allt i och ett halvt sekel efter förstörelsen av Jerusalems andra tempel 

omkring 70 v.t. Se David Kraemer, ”Tanna, Tannaim”, ABD 6:319.  
69 Neusner, ”Isaiah Part B”, 595. 
70 Neusner, ”Isaiah Part B”, 595.  
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Leviticus Rabbah XXVII:III: Jes 6:2 läggs ut systematiskt: ”is written…’With two he flew’ – 

singing praises. ’With two he covered his face’ – so as not to gaze upon the Presence of God. ’And 

with two he covered his feet’ – so as not to let them be seen by the face of the Presence of God. For 

it is written, ’And the soles of their feet were like the sole of a calf’s foot’ (Ez 1:6). And it is 

written, ’They made for themseleves a molten calf’ (Ex 32:8). So in covering their feet, they 

avoided calling to mind the molten calf, in accord with the verse, ’And it shall never again be the 

reliance of the house of Israel, recalling their iniquity’ (Ez 29:16).”71 I tolkningen av Jes 6:2 blir 

midrash kanoninriktade och intertextuella karaktär tydlig i och med att den underbyggs av flera 

kedjor av bibelcitat, där Hes 1:16 utgör en brygga mellan Jes 6:2 och Ex 32:8. Citaten från Exodus 

och Hesekiel ligger dock enbart till grund för meningen ”… med två skylde de kroppen”, som 

lämpligare översätts ”med två skylde de fötterna” eftersom hebr. ַרְגָליו ( לרג ) ordagrant betyder 

”sina två fötter” (fem dual cstr) (jfr SFB och ESV).72  

Den intertextuella kopplingen mellan Jes 6:2 och Hes 1:6 bygger på tematik, eftersom Hes 1:6 i 

likhet med Jes 6:2 återfinns i en kontext (Hes kap. 1-2) där en profet (Hesekiel) får en syn och en 

kallelse som innehållsmässigt starkt påminner om profeten Jesajas syn och kallelse i Jes 6:1-13. 

Kopplingen mellan Hes 1:6 och Ex 32:8 är dock enbart språklig. Ordet kalv ( ֶגלעֵ  ) förekommer i 

båda verserna, som dock ingår i vitt skilda sammanhang. Kontexten i Exodus skildrar nämligen 

guldkalven och det israelitiska folkets avfall medan den i Hesekiel, tecknar en bild av profeten 

Hesekiels syn och kallelse.  

Tolkningen av meningen ”med två vingar skylde de ansiktet” underbyggs inte med något 

bibelcitat i en direkt mening. Förklaringen som ges, ”… so as not to let them be seen by the face of 

the Presence of God”, tyder dock på att den anspelar på Ex 33:20 (”… ingen människa kan se mig 

och leva.”). I jämförelse med Rabbi Simeon b. Azzais tolkning ovan (se Bavli Yebamot 4:13 II) 

tolkas den dock bokstavligt (peshat), eftersom inte ens serafer tycks klara av att skåda Herrens 

ansikte och leva. Tolkningen av meningen ”med två flög de” förklaras av att de sjöng lovsånger. 

Inte heller denna tolkning understöds av något bibelcitat. Det finns heller inget textsammanhang i 

HB som talar för att änglar sjunger, som tolkningen i detta fall skulle kunna anspela på.73   

 

Bavli Hagigah 2:1 IV: Jes 6:2, ”… var och en med sex vingar”, jämförs med Hes 1:6, ”… men var 

och en av dem hade … fyra vingar”.74 Det konstateras att Jes 6:2 ”… speaks of the time that the 

house of the sanctuary was standing” medan Hes 1:6 talar om den tid när ”… the house of the 

                                                 
71 Neusner, ”Isaiah Part A”, 313; 355.  

 .i CDCH, 413 ,רגל 72
73 Se dock Job 38:7 i HB, Luk 2:13-14 och Upp 5:8-11 i NT.  
74 Neusner, ”Isaiah Part B”, 583-584. 
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sanctuary was not standing”.75 Som förklaring till de reducerade antalet vingarna i Hes 1:6 ges att 

”… the wings of the living creatures were diminished on account of its destruction.”76 I tolkningen 

är den halakhiska karaktären framstående. Detta tyddliggörs när en uppenbar motsägelse försöker 

lösas med en bibelteologisk förklaring. Motsägelsen att seraferna har sex vingar i Jes 6:2 men 

endast fyra i Hes 1:6, accepteras inte som ett skrivfel, utan förklaras av att det har med det första 

templets fall att göra.      

 

Sifré to Deuteronomy CCCVI:XXIX: Utifrån Jes 6:3 ges en modell för hur många ord som bör 

uttalas i bön innan JHWH uttalas. Diskussionen startar utifrån Deut 32:3 där Mose tillskrivs orden: 

”Herrens ära vill jag förkunna. Prisa vår Guds storhet!” Utifrån denna vers fastslås att ”… Moses 

made mention of the name of the Lord only after twentyone words”.77 Detta stämmer exakt med 

antalet ord i MT. På frågan var Mose lärt sig detta ges följande svar: ”From the ministering angels. 

For the ministering angels make mention of the name of the Lord only after saying the three 

”holies,” as it is said, …’Holy, holy, holy is the Lord of hosts’ (Is. 6:3).”78 Mose påstås utifrån 

denna vers ha sagt: ”… It is sufficient that I should be seven times as modest as the ministering 

angels.” (7 × 3 = 21).79 Utifrån detta dras sedan slutsatsen att ”If Moses, the wisest of the wise and 

the greatest of the great, the father of the prophets, made mention of the name of the Lord only after 

twentyone words, one who makes mention of the Omnipresent for naught – how much the more 

so!”80  

I tolkningen är midrash halakhiska sida framträdande, vilket visas genom att tolkningen av Jes 

6:3 appliceras för hur bön ska praktiseras i nutid. Den grundläggande principen för när namnet 

JHWH får uttalas i bön, hämtas utifrån ett intertextuellt samspel mellan Jes 6:3 och Deut 23:4. 

Kopplingen är både tematisk (tillbedjan av Herren) och språklig ( הְיהוָ  ). Tolkningen av att Mose 

först uttalar JHWH efter 21 ord, visar vikten som rabbinerna fäste vid varje enskilt ord i skriften. 

Det i sin tur vittnar om rabbinernas vördnad för skriften, vilket sannolikt bottnar i tron om att den är 

gudomligt inspirerad. Vidare tydliggör tolkningen Moses, och därmed torahs, centrala roll i 

tolkningen. Deut 23:4 styr tveklöst tolkningen av Jes 6:3. Värt att notera är att Mose, som tveklöst 

uppfattas som en historisk person bland rabbinerna, anses ha haft tillgång till Jes 6:3, även om 

Jesajaboken enligt rabbinsk tradition skrevs efter Mose historiska tid. Detta synsätt ligger helt i linje 

med den rabbinska uppfattningen om att Mose vid Sinai underrättades om alla sanningar som 

framtida rabbiner skulle komma att upptäcka. Slutligen framgår den midrashiska dimensionen 

                                                 
75 Neusner, ”Isaiah Part B”, 583-584. 
76 Neusner, ”Isaiah Part B”, 583-584.  
77 Neusner, ”Isaiah Part A”, 57-58. 
78 Neusner, ”Isaiah Part A”, 57-58. 
79 Neusner, ”Isaiah Part A”, 57-58. 
80 Neusner, ”Isaiah Part A”, 57-58.  
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tydligt när tolkaren kan redogöra för vad Mose påstås ha sagt i vissa givna situationer som texten 

inte återger. 

 

Sweeney 

 

Sweeney menar att Jesajas vision äger rum i Jerusalems tempel eftersom den förutsätter ”… the 

imagery of the Holy of Holies in the Jerusalem Temple and the Ark of the Covenant that symbol-

izes YHWH’s throne on earth”.81 Till stöd hänvisar Sweeney till flera texter i HB: 1 Sam 4, Jes 

37:16; 66:1, Ps 80:2; 99:1; 132:7, 1 Krön 13:6. Gemensamt för texterna är att de alla på något sätt 

uttrycker att JHWH tronar på keruberna och att förbundsarken är det samma som Herrens fotpall. 

Vidare anser Sweeney att seraferna korresponderar med de bevingade keruberna som står ovanför 

förbundsarken i det allra heligaste. Sweeney hänvisar till 1 Kung 6:23-28 och 8:6-7. Enligt Sweeney 

visar texterna på att seraferna ( יםְׂשָרפ   ) och keruberna ( יםְּכֻרב   ) har en tydlig koppling även om 

terminologin skiljer sig åt. Sweeney gör även en analogi till den egyptiska tronbestigningen, som 

visar på ”… portrayal of winged serpent figures around the throne of Pharaoh in analogy”.82  

 Sweeney anser vidare att seraferna, röken och molnen som fyller templet, ”… recall the imagery 

of the Temple menarot (lamp stands) and incense altars employed during festival worship”.83 

Sweeney hänvisar till Ex 40:34-38 och 1 Kung 8:9-13 som föreskriver att ”Ett moln täckte uppen-

barelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen” (Ex 40:34) och att ”När prästerna lämnade 

helgedomen fyllde molnet Herrens hus, så att de inte kunde förrätta sin tjänst: Herrens härlighet 

uppfyllde templet” (1 Kung 8:10-11). Sweeney menar att röken och molnen associerar till Guds 

framträdande i det allra heligaste och symboliserar Guds absoluta närvaro i templet.84 Utropet 

”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet”, är enligt Sweeney en 

doxologi som lovprisar Guds helighet och ”... holy nature as divine monarch that appears as the 

Kedushah in Jewish liturgy”.85  

Sweeneys tolkning av Jes 6:1-3 är huvudsakligen kanoninriktad. Den bygger till stor del på 

intertextuella relationer av texter inom HB-kanon. De intertextuella sambanden är i sin tur är starkt 

grundade på tematik. Detta visas av att de texter Sweeney kopplar ihop redogör för händelser som 

har med tabernaklet och templet att göra, i synnerhet deras arkitektoniska utformning och invigning. 

Sweeneys konstaterande av att tolkningen av Jes 6:1-3 är helt avhängig en kunskap om templets 

bildspråk och funktion, är därmed i sin tur helt beroende av andra texter inom HB. Utifrån ett 

                                                 
81 Sweeney, ”Tanak”, 279 och Sweeney, ”Isaiah”, 139. 
82 Sweeney, ”Isaiah”, 139.  
83 Sweeney ”Tanak”, 279.  
84 Sweeney, ”Isaiah”, 139. 
85 Sweeney, ”Tanak”, 279. 
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kanoniskt perspektiv blickar Sweeney både framåt och bakåt i HB-kanon. Torahs texter ges därmed 

inte mer företräde än andra texter. En diakron dimension blir synlig i tolkningen när en analogi till 

den egyptiska tronsbestigningen görs.  

 

 

Jesaja 9:6 

 

6 ”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, 

Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” 

 

 

Talmud och Midrashim 

 

Ruth Rabbah LXIV:I: Jes 9:6 aktualiseras i utläggning av Rut 3:15: ”Boas bad henne ta sin sjal och 

hålla upp den. Hon gjorde som han sade, och han mätte upp sex mått korn och lade bördan till rätta 

på henne …”. Rabbi Judah ben Rabbi Simeon sade: ”it is on the merit of …” Rut 3:15 “… that six 

righteous persons came forth from him, and each one of them had six virtues”.86 En av dessa män 

ansågs vara kung Hiskia, vilket grundas på Jes 9:6: ”… detta är hans namn: Allvis härskare, 

Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” Några andra rabbiner yttrar sig i sammanhanget och 

säger: ”God intended Hiskia to be the Messiah, but … he was shut up from that honor because he 

had not sung God’s praises”.87  

I tolkningen är den haggadiska karaktären framträdande. Detta gäller eftersom Rut 3:15 tolkas 

långt bortom sin ordagranna betydelse. Snarare uppfattas den ha en profetisk dimension (pesher). 

Jes 9:6 tolkas dock ordagrant (peshat), eftersom texten anses handla om en historisk person 

(Hiskia). Vidare är intertextualiteten avgörande i tolkningen, eftersom Jes 9:6 anses stå i relation 

med Rut 3:15. Vad det intertextuella sambandet grundas på är dock oklart, eftersom respektive text 

återfinns i helt skilda tematiska sammanhang. Inte heller finns någon nyckelterm som binder ihop 

dem. En möjlig koppling skulle kunna vara messianism, eftersom Hiskia i vissa rabbinska 

sammanhang uppenbarligen uppfattades som en messiasprototyp, samtidigt som Messias är starkt 

förknippad med den davidiska ätten (som utgick från Rut och Boas som omnämns i Rut 3:14).  

 

 

 

 

                                                 
86 Neusner, ”Isaiah Part B”, 413-414. 
87 Neusner, ”Isaiah Part B”, 413-414.  
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Sweeney 

 

Sweeney anser att Jes 9:6 utgör en del av ”… a royal psalm of thanksgiving concerning YHWH’s 

deliverance of Israel and establishment of Davidic monarch (9:1–6)”.88 Sweeney poängterar att  ”Ty 

ett barn har fötts, en son är oss given” (Jes 9:6a) i sin ursprungliga kontext inte förutsätter ”... the 

actual birth of a child but Jerusalemite royal ideology that saw the Davidic monarch as the ’son’ of 

YHWH”.89 Till stöd hänvisar Sweeney till: 1) 2 Sam 7:14, som återfinns i en kontext där Gud ger 

kung David löftet om en ättling vars kungatron ska befästas för all framtid: ”jag skall vara hans 

fader och han skall vara min son.”, 2) Ps 2:7: ”Du är min son, jag har fött dig i dag.”, och 3) Ps 

89:26-27: ”Jag skall lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. Han skall säga: Du är 

min fader, min Gud och min räddande klippa”: Vidare menar Sweeney att refererandet i Jes 9:6 till 

att ”väldet är lagt på hans axlar”, indikerar starten på den davidiska monarkens regering. När det 

gäller namnen som denna monark tillskrivs säger Sweeney att ”Egyptian enthronement liturgies 

likewise grant the new king throne names that refer to qualities desired of the new monarch similar 

to those names …”.90  

Sweeney fastslår till sist att den davidiska monarken i Jes 9:6 litterära kontext och slutliga form 

måste avse Hiskia, men att ”… the anonymity of the oracle has enabled it to be read in by later 

times as a reference to royal or messianic figures, such as Josiah, Cyrus, Zerubabbel, Jesus, Simon 

Bar Kochba, and so on …”.91 Sweeneys tolkning av Jes 9:6 präglas av intertextualitet inom HB-

kanon. Han grundar sin tolkning på texter som hämtas från 2 Samuelsboken och Psaltaren. Även 

den diakrona tolkningen speglar utläggningen. För det första görs en analogi till egyptiska 

tronbestigningsliturgier. För det andra gör Sweeney skillnad på betydelsen av Jes 9:6 när den 

skrevs, från betydelsen när den redigerades in i Jesajas slutgiltiga form. Enligt Sweeney avsåg inte 

författaren av Jes 9:6 en specifik person, till skilland från redaktören som måste ha haft Hiskia i 

åtanke.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Sweeney, ”Isaiah”, 176. 
89 Sweeney, ”Isaiah”, 182. 
90 Sweeney, ”Isaiah”, 182. 
91 Sweeney, ”Tanak”, 280.  
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Hesekiel 1:4-10 

 

4 ”Jag såg en stormvind komma från norr – ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, 

längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. 5 Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de 

hade mänsklig gestalt, 6 men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar. 7 Deras ben var raka, fötterna 

liknade tjurklövar och glänste som blank koppar. 8 Under vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra 

hade ansikten och vingar. 9 Deras vingar vidrörde varandra. De kunde gå utan att vända sig, var och en gick rakt fram. 

10 Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte till höger och alla fyra ett 

tjuransikte till vänster och alla fyra ett örnansikte.” 

 

 

Talmud och Midrashim 

 

Bavli Hagigah 2:1: Utifrån Hes 1:4 ställs frågan: ”Where did [the stormy wind from the north] go?” 

Rabbi Judah svarade: ”It went forth to conquer the whole world under the wicked Nebuchadnezzar. 

And why so? So that the nations of the world might say: ’It was into the hand of a mean nation that 

the Holy One, blessed be he, handed over his children’.”92 Tolkningen är midrashisk och har en 

tydlig haggadisk karaktär med tanke på den teologiska utläggningen. Texten uppfattas i en riktning 

som den inte bokstavligen ger uttryck för. Texten ger endast uttryck för vilket håll vinden kom 

ifrån, inte vart den gick. I aktuellt fall tolkas ”stormvinden” som den kraft Gud använde för att låta 

Nebukadnessars imperium ha framgång. ”Stormvinden” anses därmed utgöra en symbol för det 

instrument Gud använde för att förpassa israeliterna i fångenskap. I textperikopen är det inget som 

tyder på att stormvinden har någonting med israeliternas bortförande till Babylon att göra.  

 

Yerushalmi Berakhot 1:1: Hes 1:7 aktualiseras utifrån påståendet att ”One who stands and prays 

must keep his feet even”. Frågan som diskuteras är om den som ber ”… must keep his feet even … 

like the angels …” [or] ”… like the priests”. En rabbin som förespråkar änglarna refererar till Hes 

1:7 och menar: ”Like the angels … ’Their legs where straight’… [next to one another, toe to toe and 

heel to heel. Likewise one’s feet should be positioned in this manner during prayer]”.93 En annan 

rabbin, som också förespråkar änglarna, tolkar dock ordet יׁשר (= raka) annorlunda: ”The angels do 

not have kneejoints [in their legs. That is what the word ’straight’ in this verse implies.]. And what 

is the reason [they have no need for joints? Another verse explains,] ’I approached one of them who 

stood there’ [Dan. 7:16] – [the angels] stood [all the time].”94 I tolkningen av denna vers framträder 

därmed midrash halakhiska prägel, eftersom Hes 1:7 utgör ett viktigt argument för ett beteende i 

rabbinernas samtid: hur man ska be när man är stående. Eftersom ingen text redogör för detta i en 

                                                 
92 Jacob Neusner, Ezekiel In Talmud And Midrash (Lanham, Maryland: University Press of America, 2007), 275. 
93 Neusner, ”Ezekiel”, 61. 
94 Neusner, ”Ezekiel”, 61. Se även Bavli Berakhot 1:2 i Neusner, ”Ezekiel”, 237, där Hes 1:7 aktualiseras i samma 

fråga.  
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direkt mening, löser rabbinerna frågan med hjälp av Hes 1:7, som i sin kontext redogör för något 

helt annat. Även intertextualiteten spelar in i och med att Dan 7:16 ligger till grund för hur adjek-

tivet יׁשר tolkas. Adjektivet används dock inte i Dan 7:16, utan troligen är ”änglar” det gemensam-

ma temat, som gör att texten åberopas och kan ligga till grund för förståelsen av Hes 1:7.  

 

Bavli Hagigah 2:1: Hes 1:10 jämförs med Hes 10:14. Frågan är varför Hes 10:14 nämner ”kerub-

ansikte” och inte ”tjuransikte”, till skillnad från Hes 1:10, när de i övrigt är samstämmiga (männi-

skoansikte, lejonansikte och örnansikte). Rabbi Simeon ben Laqish sade: ”Ezekiel sought mercy for 

it, and it was changed to that of a cherub. He said before him, ’Lord of the world shall the prose-

cuting attorney [the ox, calling to mind the sin with the golden calf] turn into the defense attorney 

[the chariot would intercede for Israel]?’.”95 Enligt tolkningen har därmed Hesekiel själv medvetet 

ändrat ”tjuransiktet” i Hes 1:10 till ett ”kerubansikte” i Hes 1:4. Därmed tydliggörs midrash halakha 

i och med att en teologisk förklaring söks när uppgifterna i respektive vers står emot varandra.  

 

 

Sweeney 

 

Sweeney fastslår inledningsvis att Hes 1:4 visar på ett bildspråk som är ”… typical of theophanies 

… in the Hebrew Bible and … it recalls the imagery of the Jerusalem Temple during times of 

worship when the temple was filled with incense smoke and the menorahs or lamp stands were 

burning to symbolize YHWH’s presence.”96 Sweeney hänvisar till Ex 19, där Herren uppenbarar sig 

för Israels folk vid Sinai berg, och 1 Kung 19, där Herren uppenbarar sig för profeten Elia i ”ett 

stilla sus” (1 Kung 19:12-13). När Sweeney tolkar Hesekiels detaljerade redogörelse för varelserna, 

menar han att de är ”Like typical ancient Near Eastern cherubim figures… that combine various 

animal and human features”.97 

Sweeney fortsätter med att redogöra för varför varelserna just hade fyra ansikten (Hes 1:6). Han 

skriver att ”The number four in this passage derives from the four horns of the temple altar that 

symbolize the four winds or four directions that encompass the entire world”. Till stöd för detta 

hänvisar Sweeney bland annat till Ex 27:2 och 38:2, som redogör för tabernakelkonstruktionen och 

att Mose i ”vart och ett av dess fyra hörn skall … göra ett horn” (Ex 27:2). Sweeney avslutar med 

att förklara att varje ansikte representerar en unik gudomlig kvalitet: ”The first is the face of the 

                                                 
95 Neusner, ”Ezekiel”, 276.  
96 Marvin A. Sweeney, Reading Ezekiel: A Literary and Theological Commentary (Macon, Georgia, Smyth & Helwys 

Publishing, Kindle Edition, 2013,) 680-713. Observera att numreringen inte avser sidantal utan ”locations”. En 

nothänvisning till ”Ezekiel Kindle Edition” i denna uppsats avser i praktiken en till två sidor. 
97 Sweeney, “Ezekiel”, 680-713.   
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human being, which conveys divine intelligence or the knowledge of good and evil gained by Eve 

in the Garden of Eden (Gen 3). The second is the face of the lion, which represents divine 

sovereignty, insofar as the lion symbolizes the royal tribe of Judah and the house of David. The face 

of the bull symbolizes divine strength, and the face of the eagle symbolizes divine mobility 

throughout the entire world.”98  

Därmed grundas Sweeneys tolkning av Hes 1:4-10 till större delen på intertextuella samband 

mellan texter inom HB-kanon. Huvudsakligen gör han tematiska kopplingar till templet och 

tabernaklet. Det framgår dock inte klart av de bibeltexter Sweeney anger, att altarhornen 

symboliserar de fyra vindarna som omger världen och att de fyra olika ansiktena representerar 

gudomliga kvaliteter, som han dock detaljerat redogör för. I sin argumentation för att lejonansiktet 

är en symbol för Juda stam kunde Sweeney med fördel hänvisat till Gen 49:9 som bokstavligen ger 

uttryck för ett samband mellan ett lejon och Juda stam (”Ett ungt lejon är Juda”). I kontexten ger 

han endast skäl för människoansiktet. Sweenys tolkning har även en diakron dimension, eftersom 

han hänvisar till den kultur som präglade den antika Främre orienten.  

 

 

Hesekiel 28:12-13 

12 Människa! Sjung en sorgesång om Tyros kung: Så säger Herren Gud: Du var som en dyrbar sigillring. Du var full 

av vishet och fulländat skön. 13 I Eden, Guds trädgård, bodde du. Du var höljd i ädelstenar av alla de slag: karneol, 

topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, rubin och smaragd. Av guld var dina smycken och prydnader, 

gjorda åt dig den dag du blev skapad.  

 

Talmud och Midrashim 

 

Pesiqta deRab KaHana IV:IV: Hes 28:12 åberopas i tolkningen av Pred 8:1 – ”Vem är som den 

vise, vem förstår att tyda tingen? Vishet får människans ansikte att lysa, mildrar hennes hårda upp-

syn.” Rabbinerna säger: ”Who is wise enough for all this … speaks of the first Man. For it is writt-

en: ’You seal most accurate, full of wisdom and perfect in beauty’ (Ez 28:12)” (”Du var som en 

dyrbar sigillring. Du var full av vishet och fulländat skön.”). ”And who knows the meaning of 

anything: for he explained the names of every creature: ’And Man assigned names’ (Gen 2:20).”99 

Hes 28:12 anses därmed syfta på den första människan i skapelseberättelsen (Adam). Sannolikt 

läses versen ihop med Hes 28:13, som talar om någon som bodde i Edens lustgård. I tolkningen är 

den kanoninriktade intertextualiteten framträdande. Pred 8:1 tolkas främst med hjälp av Hes 28:12. 

                                                 
98 Sweeney, “Ezekiel”, 680-713.   
99 Neusner, ”Ezekiel”, 161.  
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Texternas språkliga koppling är uppenbar (ה  .vishet). Vidare är tolkningen torah-orienterad = ָחְכָמָ֖

Både Pred 8:1 och Hes 28:12 förstås utifrån den första människan (Gen kap. 1-3).  

Genesis Rabbah: XV:II: Hes 28:13 refereras i frågan om Eden var större än trädgården eller om 

trädgården var större än Eden (Gen 2:9). – Rabbi Judah sa: ”The garden was larger than Eden, as it 

is written …’You were in the Eden of the Garden of God’ (Ez. 28:13). [Hence the garden 

encompassed Eden.]”.100 Rabbi Yosé sa: ”Eden was larger than the garden, as it is said, ’And the 

lord God planted a garden in Eden’ (Gen. 2:9). [Hence Eden was larger than the garden, in which it 

was encompassed.]”.101 I diskussionen framgår peshat i Rabbi Judahs tolkning av Hes 28:13, 

eftersom den är bokstavlig. Vidare är intertextualiten avgörande för tolkningen, en intertextualitet 

som i detta fall bygger på tematik (Edens lustgård). Det är enbart skriften som ligger till grund för 

de svar som ges. Noterbart är att de båda rabbinerna kommer fram till rakt motsatta svar, utifrån 

olika skriftställen. Detta visar på den midrashiska karaktärens homiletiska inriktning och är helt i 

linje med den midrashiska utgångspunkten att texten har flera betydelser. Det tycks därmed inte 

finnas någon gräns för vilken frihet en tolkning kan ta sig, så länge den underbyggs med texter inom 

HB. 

 

Sweeney 

Sweeney menar inledningsvis att orsaken till att Herren i Hes 28:12 adresserar Hesekiel ”… son of 

Adam … signify his status as a Zadokite priest.”102 Vidare anser Sweeny att beskrivningen av Tyros 

kung som ”… en dyrbar sigillring … fulländat skön” bygger på ”… Near Eastern, particularly 

Mesopotamian, traditions that posited the king as the ideal representation of the human being sent 

by the gods to earth.”103 Därefter vänder sig Sweeney till HB som han menar identifierar den ideala 

människan ”… with Adam and Eve in the Garden of Eden.”104 Sweeney poängerar att, fastän 

kristen teologi tenderar att identifiera ”… Eve and Adam as the founders of original sin, Eve gains 

the knowledge of good and evil identified with G-d when she eats of the Tree of Knowledge.”105 

  Bilden av det ideala och perfekta uttrycks enligt Sweeney i Hes 28:13 i form av alla de olika 

ädelstenarna. Sweeney menar att ”… The nine stones … correspond to nine of the twelve stones 

                                                 
100 Neusner, ”Ezekiel”, 102. 
101 Neusner, ”Ezekiel”, 102.  
102 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
103 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
104 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
105 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
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that appear in the Ephod or breast piece of the high priest of the temple.”106 Han hänvisar här till Ex 

28:15-21, som skildrar hur Mose får i uppdrag att göra en bröstväska till Aron. Anledningen till att 

tre stenar saknas i Hes 28:13 är enligt Sweeney inte klarlagd, även om han tror att ”Ezekiel chooses 

to identify the king of Tyre with the lost tribes of northern Israel (… Judah, Benjamin, and 

Levi).”107 Han grundar detta på att ”… King Hiram of Tyre was Solomon’s principle architect and 

supplier in building the Jerusalem Temple, and Solomon was forced to cede twenty Israelite cities 

to him to pay his debt”.108 Sweeney hänvisar till 1 Kung 5:9, som skildrar hur kung Hiram i Tyros 

kräver en motprestation från Salomo för de cederträd han förser honom med. Sweeney menar att 

Hesekiel uppenbarligen betraktar Tyros kung “… as a corrupting influence on Israel insofar as he 

put Israel into trading relations with foreign nations that eventually brought about Israel’s down-

fall.”109                              

 Sweenys tolkning av Hes 12-13 präglas därmed av en påtagligt kanoninriktad intertextuell 

karaktär. Detta gäller inte enbart genom Sweeneys direkta hänvisningar. När Sweeney hänvisar till 

Ex 28:15-21 angående bröstskölden, talar han om ”the high priest of the temple”.110 Texten han 

hänvisar till talar dock om Aron som ska göra tjänst i uppenbarelsetältet. Sweeney tycks därmed 

mena att kopplingen mellan uppenbarelsetältet, som huvudsakligen beskrivs i Ex kap. 25-30, och 

templet, som huvudsakligen beskrivs i 1 Kung kap. 5-8 och 2 Krön kap. 2-7, är så pass tydlig att 

han inte närmare behöver redogöra för den. Sweeneys intertextualitet bygger därmed på tematik. 

Noter-bart är att Sweeney hittar svaren i torah, som han menar är det ideal som ska spegla 

tolkningen. Vidare är den diakrona läsningen närvarande i Sweeneys tolkning i och med att han 

åberopar monarktraditioner hämtade från det antika Mellanöstern.  

 

 

 

 

 

                                                 
106 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
107 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
108 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
109 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871.  
110 Sweeney, ”Ezekiel”, 2842-2871. 
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Hesekiel 36:26-27 

 

”26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er 

ett hjärta av kött. 27 Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina 

stadgar och lever efter dem.” 

 

 

Talmud och Midrashim 

 

Hes 36:26 aktualiseras i Yerushalmi Yoma 4:1, utifrån Rabbi Abins påstående: ”If the Holy One, 

blessed be he, had not made each place charming to those who live there, the Land of Israel would 

never have been divided up [out of jealousy].”111 Som lösning på problemet fastslår Rabbi Abba 

och Rabbi Joshua of Sikhnin, att Herren ”In the age to come …” ska handla i enlighet med Hes 

36:26.112 ”Ett hjärta av kött” tolkas som ”… a heart of sour grapes, in that each one finds sour the 

share of his fellow [and prefers his own]”.113 Det innebär att var och en ”in the age to come” 

kommer att föredra sina egna “vindruvor”. Denna tolkning ligger även i linje med Rabbi Isi som 

menar att ”ett hjärta av kött” gestaltar en framtid där ”A heart that does not envy his fellows 

portions”.114  

Hes 36:26 aktualiseras även i Pesiqta deRab Kahana XXIV:XVII i samtal om israeliternas 

benägenhet att synda, utifrån Hos 14:2 : ”… du har kommit på fall genom din synd”. Rabbi Simon 

sade: ”So said, the Holy One, blessed be he, to Israel: ’My children, the impulse to do evil is a great 

obstacle in the world. But cut it down little by little, so that when time comes I shall remove it from 

the world.’… That is in line with …’And I shall remove the stony heart from your flesh’ (Ez. 

36:26)”.115 ”Ett hjärta av sten” tolkas därmed som benägenheten att göra ont. Det blir även tydligt i 

Song of Songs Rabbah II:I, där  ”… the impulse to do evil …” ska upphöra “… in the age to come 

…”, en tid då Herren ska ta bort stenhjärtat från deras kropp.116 Omvänt torde då ”ett hjärta av kött” 

tolkas som en impuls att göra gott. I tolkningen blir den profetiska (pesher) och den eskatologiska 

dimensionen tydlig, eftersom Hes 36:26 anses skildra en tid bortom rabbinernas tidsålder. Vidare 

framträder den haggadiska karaktären i och med att ”ett hjärta av kött” anses anspela på ett sinnes-

tillstånd, inte på det fysiska hjärtat. Det är helt i överrenstämmelse med den hebreiska förståelsen av 

ordet hjärta ( ֵבל ), som uppfattas som ett intellektuellt instrument och inte som en bild på ett emo-

                                                 
111 Neusner, ”Ezekiel”, 68. 
112 Neusner, ”Ezekiel”, 68. 
113 Neusner, ”Ezekiel”, 68. 
114 Neusner, ”Ezekiel”, 111.  
115 Neusner, ”Ezekiel”, 181.  
116 Neusner, ”Ezekiel”, 190.  
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tionellt tillstånd.117 I Yerushalmi Yoma 4:1 präglas tolkingen sannolikt av en ordlek, i och med att 

det hebreiska ordet för ”kött” ( ׂשרב ) starkt påminner om det hebreiska ordet för ”vindruva” ( סרב ).   

 

 

Sweeney 

 

Till att börja med menar Sweeney att ”… the portrayal of the restored Israel in this passage appears 

to presuppose an absence of human volition as YHWH replaces the purported heart and spirit (i.e., 

mind) with a living heart or a heart of flesh that prompts the people to observe YHWH’s expect-

ations.”118 Detta anser Sweeney är märkligt eftersom Hesekiel ”… at various points … holds out the 

possibility of human repentance” (Hes kap. 18 och kap. 33:1-20).119 Sweeney ger sedan flera 

exempel på texter som talar om samma tema som Hes 36:26-27: Hes 11:19; 18:31, Jer 31:31-34. 

Vidare tolkar han givandet av ”ett hjärta av kött” och av ”Guds ande” som att ”… YHWH replaces 

a flawed intellect, here expressed as a heart of stone, with a new intellect that enables the people to 

make the proper choice to observe the divine will and thereby to assert the sanctity of the divine 

name.”120  

Sweeney poängterar att det inte kan tolkas som att människans möjligheter till fri vilja av moral-

iska beslut elimineras. Detta gäller eftersom ”… the Hebrew terms ”heart”… and ”spirit”… refer to 

the intellect. The heart is the seat of the intellect (as opposed to the brain in modern Western cultur-

es) and the spirit refers to the intellect itself, including the capacity for choice.”121 Slutligen slår 

Sweeney fast att ”Once this choice is made, the people will be able to reside in the land and the 

relationship between YHWH and Israel will be restored …”.122 Sweeney tolkar därmed texten i 

enlighet med den hebreiska betydelsen av hjärtat, i och med att han fastslår att hjärtat och anden 

utgör bilder av det mänskliga intellektet. Därmed lägger Sweeney stor vikt vid den språkliga 

dimensionen, eftersom han låter den hebreiska betydelsen av ”hjärta” och ”ande” ligga till grund för 

den tolkning han förespråkar. Vidare visar han på andra texter inom HB som också talar om ett nytt 

hjärta och en ny ande. Intertextualiteten grundas därmed på tematik. I sammanhanget finns det 

ingenting som talar för att Sweeney uppfattar Hes 36:26-27 som eskatologisk. Snarare tvärtom, i 

och med att Sweeney tillämpar intilliggande kapitel (37:1-14) på händelser som utspelas i samband 

med det judiska folkets bortförande till Babylon. 

                                                 
 .CDCH”, 189” ,לֵ ב 117
118 Sweeney, “Ezekiel”, 3502-3519. 
119 Sweeney, “Ezekiel”, 3502-3519. 
120 Sweeney, “Ezekiel”, 3502-3519.  
121 Sweeney, “Ezekiel”, 3502-3519 och 3525-3530. 
122 Sweeney, “Ezekiel”, 3502-3519 och 3525-3530. 
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 Diskussion   
 

 

Analys av rabbinernas tolkningsmetodik 

 

Den tolkningsmetodik som framträder i Talmud och Midrashim utifrån aktuella bibeltexter i 

undersökningen, har en påfallande midrashisk karaktär. Till att börja med är intertextualiten 

fullständigt dominerande i tolkningarna som äger rum. De argument som lyfts fram i de teologiska 

diskussioner som bedrivs, bygger frekvent på ett eller eller flera bibelcitat. Citaten hämtas endast 

från HB, som därmed utgör primärkällan i jakten på svar. Det i sin tur visar på att tolkningen är 

påtagligt kanoninriktad. Frågan är då om bibelcitaten är godtyckligt utvalda eller om det finns ett 

mönster i det intertextuella pussel som ligger till grund för tolkningen. Enligt Strack är rabbinernas 

bibelcitat inte slumpmässigt utvalda.123 I den undersökning som bedrivits ovan kan Stracks tes 

bekräftas. Det kan nämligen konstateras att de bibeltexter som aktualiseras i de rabbinska 

diskussionerna, som huvudregel, har en tydlig koppling på ett eller annat sätt.  

I huvudsak citeras texter tillsammans som kan förbindas tematiskt och/eller språkligt. I Leviticus 

Rabbah XXVII:III länkas exempelvis Jes 6:2 och Hes 1:6 ihop, två texter som återfinns i kontexter 

där profeter kallas till gudomlig tjänstgöring och beskriver visioner som präglas av ett bildspråk 

hämtat från tempelkulten. I Genesis Rabbah XCVIII:II kopplas Jes 2:2  och Gen 49:1 ihop utifrån 

det språkliga uttrycket ”kommande dagar”  ( יתְּבַאֲחר   יםַהָּימ    ), som förekommer i båda texterna. I 

Leviticus Rabbah XXVII:III förbinds Hes 1:6 och Ex 32:8 endast utifrån det gemensamma ordet 

kalv ( ֶגלעֵ  ), sammanhangen är helt åtskilda. Ibland sker även den språkliga kopplingen utifrån 

ordlekar, där förbindelsen sker utifrån ordstammen och inte den exakta ordalydelsen (se Bavli Baba 

Batra 1:1-2 III och Pesiqta deRab Kahana XXI:IV ovan). 

Vidare är den rabbinska tolkning som framträder i undersökningen starkt torah-orienterad. Tolk-

ningarna är ofta bakåtblickande och stäms ofta av med texter i torah, som tveklöst är styrande i hur 

texterna ska tolkas. Detta tydliggörs i Sifré to Deuteronomy CCCVI:XXIX som klart visar hur Deut 

23:4 ligger till grund för hur Jes 6:3 ska förstås. I synnerhet får de ord som texten tillskriver Mose 

en särskilt tung auktoritet. I aktuellt fall ligger varje enskilt ord som tillskrivs Mose till grund för 

hur bön ska praktiseras i rabbinernas samtid. I Pesiqta deRab KaHana IV:IV framkommer det 

bakåtblickande perspektivet när både Pred 8:1 och Hes 28:12 förstås utifån den första människan 

som skildras i Gen kap. 1-3. Att rabbinsk tolkning är centrerad kring torah är ingen nyhet. Detta kan 

delvis förklaras av att rabbinerna utgår från att studiet av torah är den viktigaste aktivitet en 

                                                 
123 Strack, “Midrash”, 15-30. 
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människa kan involveras i.124 I undersökningen åberopas även texter i HB som återfinns utanför 

torah. Dessa tycks dock inte alltför sällan fungera som kommentartexter till just torah. Detta blir 

tydligt i Genesis Rabbah XCVIII:II där Jes 2:2 används som bevistext i tolkningen av Gen 49:1. I 

den meningen betraktar rabbinerna profettexten, Jes 2:2 i detta fall, snarare som en kommentartext 

till torah, än som en auktoritativ och styrande text i sig.  

Även den haggadiska prägeln är framträdande i tolkningsmetodiken. I Genesis Rabbah: XV:II 

tydliggörs utgångspunkten att texten inte har en betydelse utan flera, vilket i sin tur visar på bredden 

i den homiletiska reflektionens tolkningsutrymme. I sammanhanget kommer två rabbiner, på en och 

samma fråga, fram till motsatta svar utifrån olika texter. I Genesis Rabbah XCVIII:I betonas text-

ens teologiska innehåll, som aktualiseras i en mening som gör att texten fyller en funktion i rabbin-

ernas samtid. I kontexten tillskrivs nämligen både Gen 49:1 och Jes 2:2 en eskatologisk dimension. 

I Bavli Baba Batra 1:1-2 III förstärks den homiletiska karaktären. Detta gäller eftersom tolkningen 

av Jes 2:2 går långt bortom textens bokstavliga betydelse. Homiletiken genomsyrar även Bavli 

Yebamot 4:13 II: där profeten Jesajas död diskuteras. En rabbin reflekterar kring Ex 33:11 och drar 

slutsatsen att dödsorsaken inte var på grund av Jesajas syn av Herren (Jes 6:1) eftersom inte Mose 

dog när han skådade Herrens ansikte. Tolkningen är reflekterande men inte helt obegränsad, efter-

som reflektionen grundas på, och därmed inskränks av, en bibeltext.  

Likaså synliggörs den halakhiska karaktären i tolkningsmetodiken. I Sifré to Deuteronomy CCC-

VI:XXIX eftersträvas en grundläggande princip för hur många ord som bör sägas i bön innan JHWH 

uttalas och i Yerushalmi Berakhot 1:1 eftersöks en princip för hur bön ska praktiseras i stående 

position. Därmed hittas lösningar på principer som inte omskrivs inom HB-kanon i en direkt 

mening. I Bavli Hagigah 2:1 illustreras den halakhiska strävan att hitta teologiska lösningar på 

texter som motsäger varandra. Motsägelsen, att seraferna har sex vingar i Jes 6:2 men endast fyra i 

Hes 1:6, förklaras av att antalet reducerade vingar i Hes 1:6 beror på första templets fall. 

Därutöver speglas även peshat och pesher i tolkningsmetodiken. Peshat utmärks i Genesis 

Rabbah: XV:II där Gen 2:9 tolkas ordagrant som stöd för att Eden är större än själva trädgården och 

inte tvärtom. Ordet ” ְב” (= i) får en helt avgörande betydelse för tolkningen, vilket visar på att varje 

enstaka ord begrundas och värderas. De enstaka ordens värde framgår även i Sifré to Deuteronomy 

CCCVI:XXIX där en modell utifrån Jes 6:3 ges, för hur många ord som bör sägas innan JHWH 

uttalas i en bön. Pesher i sin tur framgår i Yerushalmi Yoma 4:1 och Genesis Rabbah XCVIII:II där 

Hes 36:26 respektive Jes 2:2, tolkas till att ha en betydelse för den eskatologiska sluttiden. 

Betoningen av enstaka ord bekräftar rabbinernas bibelsyn: HB är en gudomligt inspirerad skrift och 

därför måste varje enstaka ord betraktas med vördnad och införlivas i tolkningen.  

                                                 
124 Porton, ”Rabbinic Midrash”, 11.    
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När den rabbinska tolkningsmetodiken som framträder i undersökningen därmed ska summeras, 

kan det konstateras att det är en kanoninrikad intertextualitet med torah i centrum som utgör navet. 

När tolkningsmetodiken som sådan är granskad, är det vidare av intresse att beakta 

utgångspunkterna i den bibelteologi som bedrivs i Talmud och Midrashim. Till skillnad från 

moderna bibelvetenskapliga kommentarer, som systematiskt utlägger texterna i en historisk-

kronologisk ordning, bedrivs som undersökningen visar, mycket sällan en direkt utläggning av en 

specifik text. Istället närmar sig rabbinerna, den för övrigt färdiga bibeltexten som aldrig är föremål 

för en kritisk granskning, utifrån frågor, påståenden och funderingar av bibelteologisk såväl som 

praktisk teologisk karaktär. Några av dessa utgångspunkter tycks ha sin grund i det vardagliga livet 

och talar för att rabbinerna i vissa fall strävade efter att tillämpa teologin i sin samtid. Exempelvis 

diskuteras en fråga om tillämpad bönepraktik i Yerushalmi Berakhot 1:1. Detta visar på att 

rabbinerna i hög grad utgick ifrån att texterna hade betydelse för samtiden. Därmed var det ofta 

icke-skriftliga problem som besvarades med hjälp av skriften.  

Andra utgångspunkter i den bibelteologi som bedrivs tycks dock ha framkallats av en reaktion 

mot något rabbinerna ville distansera sig ifrån. Frågan varför detta omfattande och unika kommen-

tarmaterial till HB:s kanoniska texter växte fram under just denna tid är en relevant fråga, eftersom 

det kan kasta ljus på de olika utgångspunkternas karaktär, men kanske framförallt på tolkningen och 

förståelsen av texterna. En vedertagen förklaring till de rabbinska skrifternas uppkomst är att jud-

iska skriftlärda i och med andra templets fall år 70 v.t. såg ett behov av att bevara Israels religiösa 

praktiker och muntliga tolkningstraditioner, på grund av avsaknaden av templet som kultplats.125 

Detta illustreras främst i Mishna, som bland annat ingående redogör för genomförandet av den jud-

iska tempelkulten (se avd., קדשים - kodashim).126 Där skriver författaren uttryckligen ”… May it be 

willed that [the house of our God] be rebuilt speedily in our day. Amen.”127 I undersökningen skulle 

tolkningen av Jes 2:2 i Genesis Rabbah XCVIII:II, därmed kunna vara en reaktion på templets fall. 

Detta gäller eftersom texten tolkas eskatologiskt med innebörden att ett nytt tempel återigen 

kommer att stå på samma plats, en tolkning som därmed ingav hopp och uppmuntran i en tid då 

templet inte längre fanns kvar.  

Frågan är dock om det andra templets fall är den uteslutande faktorn till de rabbinska texternas 

framväxt och tolkningar. Texterna representerar nämligen ett mycket mer omfattande material än 

som endast kan knytas till bevarandet av religiösa praktiker. Senare forskning visar på att att den 

rabbinska judendomen tog intryck av kristna föreställningar och begrepp i formandet av sin egen 

                                                 
125 Kalmin, ”Rabbis”, 1132 och Overman och Green, ”Judaism”, 1047-1048. 
126 Jacob Neusner, The Mishnah: A New Translation (New Heaven & London: Yale University, 1988), xiii-xvii. Mishna 

är en efterbiblisk judisk skriftsamling av den muntliga torahn fixerad i början av det tredje århundradet, som represen-

terar tänkandet bland judiska skriftlärda som verkade i slutet av det första århundradet och under hela det andra.  
127 Tamidtraktatet 7:3, i Mishnah: Seder Kodashim Vol 3 (Red. Pinehas Kehati, Jerusalem: Hechal Shlmo), 1995.  
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identitet. Philip S. Alexander påpekar att det numera är ”… widely recognized that emergent Christ-

ianity played a vital role in the self-definition of Rabbinic Judaism, just as Judaism played a 

decisive role in the self-definition of Christianity”.128 Även Oskar Skarsaune menar att det finns 

flera omständigheter som tyder på att ”… the traditional paradigm, where the transport of ideas was 

seen as a one-way drive from Jewish to Christian” inte längre är så självklar. Skarsaune tecknar 

istället en bild av vad han betecknar en ”… intense two-way traffic, Christians taking over and 

developing pre-Christian Jewish ideas, and rabbis in their turn responding to these Christian 

developments…”129 

Skarsaune menar nämligen att rabbinerna ”… felt deeply challenged by the New Testament 

stories about Jesus” och att många av rabbinernas texter, ”… whether explicitly referring to Jesus/-

Christianity or not, are very carefully constructed counternarratives of a quite polemical nature”.130 

Som illustrerande exempel visar Skarsaune på hur Apg kap. 2, som han betecknar ”den kristna 

pingsten”, har influerat rabbinernas tolkning av den judiska pingsten (Ex kap. 19-20). Skarsaune 

jämför även tolkningar hämtade från texter i Jesaja bok (Jes 7:14 och Jes 11:1-10), från den 

judendom som rådde i förkristen tid med tolkningar i NT och i den rabbinska litteraturen.   

I undersökningen är det av intresse att notera att Jes 9:6 i Ruth Rabbah LXIV:I tillämpas på 

Hiskia och inte på Messias i den eskatologiska sluttiden, samtidigt som flera andra Jesajatexter i 

undersökningen frekvent placeras i en framtid bortom rabbinernas egen tidsålder. Detta görs möjlig-

en som en tröst och en uppmuntran om att Jerusalem och templet återigen ska bli en verklighet.131 I 

förkristen tid ansågs dock Jes 9:6 inom judendom anspela på en framtida davidisk Messias. I DSS 

(1QH 3) finns en klar indikation på detta.132  

I tidig kristen tradition tillämpades Jes 9:6 kristologiskt.133 Den rabbinska tolkningen av Jes 9:6 i 

Ruth Rabbah LXIV:I harmonierar därmed inte med den tolkning som framkommer i DSS. Frågan är 

då om något kan ha triggat denna tolkning som går rakt emot en förkristen judisk traditions tolk-

ning. Utifrån uppfattningen att rabbinsk judendom tog intryck av den framväxande kristendomen, är 

det därmed inte osannolikt att tillämpningen av Jes 9:6 på Hiskia tar avstamp i en polemik mot 

kristen tolkning. Oavsett om just den aktuella tolkningen av Jes 9:6 är en reaktion på kristendomens 

                                                 
128 Philip S. Alexander, ”The Rabbis and Messianism”, i Redemption and Resistence: The Messianic Hopes of Jews and 

Christians in Antiquity (Red. Markus Bockmuehl och James Carleton, London T&T Clark, 2007), 227-244, här 243.  
129 Oskar Skarsaune, ”Jewish and Christian Interpretations of Messianic Texts in the Book of Isaiah as Jewish/Christian 

Dialogue – from Matthew to the Rabbis”, i SEÅ 77, 2012, 25–45, här 27.  
130 Oskar Skarsaune, ”Who influenced whom? Counters of a New paradigm for Early Jewish-Christian Relations”, i 

Chosen To Follow: Jewish Believers Through History and Today (red. Knut H. Hoyland och Jakob W. Nielsen; 

Jerusalem: Caspari Center for Biblical and Jewish Studies, 2012), 35-52, här 42-43.  
131 Även Bavli Sanhedrin 11:1.2 I tillämpar Jes 9:6 på Hiskia. 
132 DSS 1QH 3, översatt av John J. Collins, The Scepter and the Star: Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls 

(Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2010), 75-76.  
133 Se t.ex. Matt 1:23 som citerar Jes 7:14 och alluderar till Jes 9:6-7, men även Origenes, Die Homilien zum Buch 

Jesaja (red. Alfons Furst och Christian Hengstermann; Berlin: Walter de Gruyter; 2009), 222.  
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framväxt eller inte, är det dock sannolikt att rabbinernas strävan att hitta en egen identitet inte 

uteslutande grundade sig på frånvaron av templet.  

 

 

Analys av Sweeneys tolkningsmetodik 

 

Den tolkningsmetodik som framträder i Sweeneys kommentarer av bibeltexterna i undersökningen, 

genomsyras av en påfallande intertextuell karaktär. Till att börja med äger intertextualiteten enbart 

rum mellan texter inom HB-kanon. Sweeney själv menar dock i sin programförklaring att även den 

utombibliska judiska traditionens litteratur ska beaktas. Sweeneys tolkningsmetodik är därför mer 

kanoninriktad och HB-fokuserad än han själv förespråkar. Den visar dock på HB:s dialogiska 

karaktär, som enligt Sweeney utgör en av grundbultarna i en judisk bibelteologi. Sweeney menar 

vidare att intertextualiteten inte kan vara ogrundad, utan att HB:s texter endast kan anses stå i dialog 

med varandra, i den mån de uttrycker idéer som ryms inom ramarna för dess litterära kontext. 

Frågan är därför vad som präglar Sweeneys intertextualitet i praktiken.  

Utifrån undersökningen kan det konstateras att det finns ett tydligt mönster i Sweeneys intertext-

ualitet. Huvudsakligen bygger kopplingarna Sweeney gör mellan olika texter och sammanhang på 

tematik. Detta blir tydligt i Sweenys utläggning av Jes 2:2-3 där han kopplar texten till flera texter i 

Esra bok, utifrån grunden att textsammanhangen delar samma mål. Den tematiska kopplingen fram-

går även tydligt i Sweeneys kommentar till Jes 6:1-3, där han fastslår att förståelsen av texten förut-

sätter en kunskap av ett bildspråk, som endast finns att tillgå i andra texter. Trots att Sweeneys 

intertextualitet domineras av tematiska kopplingar, bygger den även vid enstaka tillfällen på språk-

liga relationer. Detta tydliggörs i hans utläggning av Jes 2:2-3, i vilken han definierar termen torah 

utifrån övriga verser i Jesaja bok där termen förekommer, även om dessa återfinns i vitt skilda 

tematiska kontexter.  

Vidare har Sweeneys tolkningsmetodik som framträder i undersökningen, en bakåtblickande 

karaktär i flertalet av texterna. Enligt Sweeney ska en förbindelse till torah alltid spegla tolkningen, 

utifrån att torah är den ideala grunden för livet. I Sweeneys tolkningar av Jes 2:2-3; 6:1-3, Hes 1:4-

10 och 28:12-13 utgör ständigt exodustexter och/eller exodusmotiv grunden för argumentationen. I 

tolkningen av Hesekieltexterna görs dessutom kopplingar till Genesis. Sweeney hänvisar emellertid 

frekvent till texter i profeterna och skrifterna, och ger dem en tydlig auktoritativ ställning. Detta 

gäller eftersom han skulle kunna ha valt torah-texter till stöd för sin argumentation. Jag tänker 

främst på hans utläggning av Jes 6:1-3. Han hänvisar visserligen till Exodus, dock inte när han 

vidhåller att texten förutsätter en förståelse för förbundsarken och för funktionen av det allra helig-
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aste. Där väljer han istället att underbygga argumentationen med andra texter, fast han hade kunnat 

stödja sig på Exodus (se t.ex. Ex kap. 25-26).  

Sweeney menar att den exegetiska metod som HB ska studeras med är peshat. I hans tolknings-

metodik är denna metod allt annat än framträdande. Detta gäller eftersom Sweeney oftast gör bred-

are tematiska kopplingar utifrån den litterära kontexten än från enstaka verser. I tolkningen av  

Jes 9:6 skiljer han exempelvis på textens ursprungliga betydelse och den betydelse som den har fått 

i Jesajas bok som helhet. Han menar nämligen att författaren till Jes 9:6 inte avsåg en specifik 

person, utan snarare en kunglig ideologi, medan redaktören sannolikt ville peka på kung Hiskia. 

Även om den färdiga texten är i fokus, visar detta i sin tur på att den diakrona dimensionen trots allt 

återfinns i Sweeneys metodik. En återkommande faktor är den antika Främre orientens kultur 

(tronbestigningar m.fl.) men även utombibliska språkliga uttryck. Därmed hindras Sweeneys 

tolkningar från att ta sig en alltför stor frihet. Den diakrona dimensionen är dock inte styrande i 

tolkningen, utan är helt underställd det synkrona studiet. När Sweeneys tolkningsmetodik som 

framträder i undersökningen därmed ska summeras, kan det konstateras att den domineras av en 

intertextuell metod baserad på texter inom HB-kanon, i vilken torah utgör en viktig del i samspelet 

mellan texterna.  

Vidare är det av intresse att beröra utgångspunkterna i Sweeneys bibelteologi. Givetvis är 

Sweeneys kommentarer till Jesaja (formkritisk) och Hesekiel (litterär-teologisk) ”beställningsjobb” 

inom ramarna för den bibelvetenskapliga disciplinen. Därmed styrs Sweeneys tolkningar av exeget-

iska frågor snarare än hermeneutiska frågor. Sweeneys utgångspunkter och frågor bygger därmed 

på problem som skriften skapar. Sweeneys utgångspunkt är dock att arbeta med den färdiga texten, 

vilket speglar hans tolkningar väl. Sweeneys kommentarer fokuserar visserligen på texten i en 

systematisk ordning, men också utifrån en kanonkronologisk ordning. Noterbart är därför att 

Sweeney huvudsakligen fokuserar på det litterära sammanhanget snarare än på enstaka verser.  

Av intresse är också frågan om den bibelteologi som gestaltar Sweeneys tolkningar och som han 

själv starkt förespråkar, har framkallats som en konsekvens av utomstående faktorer, som kan kasta 

ljus på hans tolkningar. Sweeney skriver visserligen uttryckligen, i samband med att han presenterar 

en judisk tolkningsmetod, att den bibelteologiska disciplinen endast adresserat frågor till HB 

präglade av kristet teologiskt tänkande. Sweeney ifrågasätter inte den moderna bibelvetenskapen, 

men menar att denna inte kan ignorera den judiska exegetiska traditionen, om HB ska förstås från 

sitt ursprungliga sammanhang.134 Sweeneys drivkraft enligt honom själv tycks därmed bottna i en 

strävan att förstå texterna från sitt ursprungliga sammanhang, vilket han endast menar är möjligt 

genom en traditionell judisk metod.  

                                                 
134 Sweeney, ”Tanak”, 3-6; 20-21.  
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Vid en närmare granskning av Sweeneys tolkningar tycks dock detta inte vara den uteslutande 

bakomliggande orsaken. När Sweeney utlägger Jes 2:2-3 fastslår han tydligt att texten inte har en 

eskatologisk dimension, samtidigt som han påstår att NT är orsaken till denna etablerade kristna 

tolkning. Sweeney anser nämligen att NT skildrar torah i en begränsande mening. Vidare är han 

noga med att påpeka i tolkningen av Jes 9:6 att figurens anonymitet har medfört att texten tillämpats 

messianskt på t.ex. Jesus, men att texten utifrån dess litterära kontext måste avse Hiskia. 135 Detta är 

inte i harmoni med, som ovan nämnts, den tolkning som framkommer i 1QH 3. Sweeney 

konstaterar även i redogörelsen av Hes 28:12-13, att HB identifierar den ideala människan med 

Adam och Eva i Edens lustgård, men känner sig tvungen att tillägga att ”Christian theology tends to 

identify Eve and Adam as the founders of original sin …”136 Detta utgör bara ett axplock av åter-

kommande ställningstaganden mot det Sweeney anser vara missvisande tolkningar i kristen teologi.  

Därmed tycks det som om Sweeney känner sig tvungen att ”avkristna” etablerade kristologiska 

tolkningar av HB-texter i kristen tradition, innan han tolkar dem utifrån sin HB-kontext. Hans tolk-

ningar tenderar emellanåt snarare att förankras i en polemik mot kristen teologi, än i en traditionell 

judisk tolkningstradition. Att Sweeneys tolkningsmetodik är en reaktion mot avsaknaden av en 

judisk bibelteologisk metod inom bibelvetenskapen medger han själv. Underförstått talar dock hans 

utläggningar för att hans förespråkande av en judisk bibelteologisk metod dessutom är en reaktion 

mot kristna teologiska tolkningar av HB:s texter som han menar är vilseledande. Vissa uttryck talar 

till och med för att Sweeneys reaktion mot kristen teologi är en faktor som väger tyngre i hans tolk-

ningar, än att visa på behovet av en judisk tolkningsmetod. Den utombibliska judiska traditionens 

tolkningar beaktas nämligen överhuvudtaget inte i Sweeneys tolkningar, trots att Sweeney betonar 

att det är en viktig dimension i en judisk bibelteologi och trots att det finns mycket information att 

hämta som kan kasta ljus på den judiska förståelsen av texten.137  

 

 

Jämförelse 

 

Härnäst är det av intresse att granska hur Sweeneys respektive rabbinernas tolkningsmetodik för-

håller sig till varandra, vilka likheter och skillnader som framträder i bibelteologin utifrån deras 

respektive metod och hur pass rotad Sweeneys tolkningsmetodik är i den rabbinska traditionen. Till 

att börja med bör grunden till respektive tolkningsmetodik beaktas, eftersom det är en bakomligg-

                                                 
135 Sweeney, ”Tanak”, 80 och Sweeney, “Intertextuality”, 13.   
136 Sweeney, ”Ezekiel”, 2852-2853.  
137 För en utökad traditionell judisk förståelse av Jes 2:2-3, se beaktade rabbinska källor i undersökningen ovan men 

även Mishna: Moed 6:4 E, i Neusner, “Mishnah”, 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.   
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ande faktor som till viss del kan förklara respektive tolkningstraditions karaktär och bibelteolo-

giska resultat. Något som framträtt i granskningen är att båda tolkningsmetoder sannolikt bottnar i 

en reaktion mot faktorer som, trots det stora tidsspannet, tycks vara likartade. Ny forskning tyder 

nämligen på att den rabbinska traditionens tolkningar, inte endast är en konsekvens av det andra 

templets fall, utan delvis även har formats utfrån den tidiga kristna rörelsens framväxt. Texter som i 

förkristen judendom tolkades i en messiansk anda, fick en annan inriktning i rabbinsk judendom allt 

eftersom de tillämpades på Jesus i kristen tradition. Samtidigt framgår det att Sweeneys tolknings-

metodik och bibelteologiska utläggningar, delvis grundas i en reaktion mot kristen teologi och 

kristologiska tolkningar av HB:s texter. Därmed kan det konstateras att rabbinernas och Sweeneys 

respektive tolkningar, kan förenas i en gemensam drivkraft som i grunden består i en längtan om att 

värna om den judiska identiteten och teologin. Respektive tolkningsmetodik och bibelteologi 

bottnar nämligen, mer eller mindre, i en reaktion mot kristen tolkning.  

Vidare är frågan vilka likheter som framträder i respektive tolkningsmetodik. Inledningsvis kan 

det fastställas att den största gemensamma nämnaren är den kanoninriktade intertextualiten. Rabbin-

ernas respektive Sweeneys tolkningar genomsyras av kedjor av bibelcitat inom HB-kanon, som 

ligger till grund för den bibelteologi som bedrivs. Samstämmighet råder även i att det är textens 

slutgiltiga form som är föremål för tolkningen, att de låter torah styra tolkningen och att de därför 

rent bibelteologiskt ofta kommer till liknande resultat. Exempelvis kopplar båda Jes 6:3 till bön, Jes 

9:6 till Hiskia, Hes 28:12-13 till Gen kap. 1-3 och Hes 36:26-27 till det mänskliga beteendet. Vid en 

första anblick tycks därför god överensstämmelse råda mellan respektive tolkningsmetodik.  

Frågan är dock hur pass enhetliga de är i praktiken. När respektive intertextuella metods grunder 

beaktas, fortsätter överensstämmelse att råda. Båda kopplar nämligen ihop texterna på tematiska 

grunder. Här slutar dock de gemensamma tolkningsdragen. Medan Sweeney uteslutande bygger 

intertextuella relationer på tematik låter rabbinerna, utöver tematiken, ofta enstaka ord ligga till 

grund för relationerna. Sweeney fokuserar mer på textliga sammanhang och övergripande teman, 

som exempelvis templet och dess teologi. Rabbinerna fastnar däremot ofta på enstaka verser och/-

eller ord och arbetar mer djupgående med texten, vilket mynnar ut i ordlekar som inte alltför sällan 

ligger till grund för intertextuella kopplingar. Rabbinernas texttolkningar är därför inte alltid enkla 

att följa. I utläggningen av Jes 9:6 (Ruth Rabbah LXIV:I) är exempelvis intertextualitetens grund 

svår att urskilja. Det kan delvis förklaras av den haggadiska tolkningens breda ramar. Det kan även 

ha sin förklaring i att omständigheter som var självklara för rabbinerna och deras samtid, helt enkelt 

utelämnades. Sweeneys intertextualitet ger därför sken av att vara mer välgrundad, eftersom hans 

tematiska kopplingar utifrån ett övergripande sammanhang, är lättare att få grepp om.  

Rabbinernas tolkningsmetodik är dock inte gränslös. Även om den rabbinska läsningen utgår 

ifrån att texten har flera djup och därför är bärare av en mångfald budskap och betydelser, finns det 
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ramar. En rabbinsk tolkning ska nämligen, utifrån den midrashiska karaktären, överensstämma med 

torahs undervisning och med HB:s budskap som helhet, vilket tydliggörs i de diskussioner som 

framkommer i undersökningen. Det gäller både den skriftliga och den muntliga torahn. Därmed 

kommer vi in på traditionen som också utgör en viktig tolkningsgräns. Detta är tydligt i den rabbin-

ska litteraturen, där en av de mest frekvent nämnda fraserna är: ”I received a tradition from the Sag-

es that ...”.138 Rabbinernas tolkningsramar är trots detta vida, vilket sannolikt bottnar i den 

homiletiska strävan att finna en samtida tillämpning. Till skillnad från Sweeney är utgångspunkten 

att varje ord är gudagivet och därmed har en bärande betydelse. Det gäller därför att identifiera de 

teologiska poängerna som vid en första överblick kan vara svårfångade.  

I undersökningen befinner sig rabbinerna ständigt i HB, medan Sweeney emellanåt gör en 

avvikelse. Om rabbinernas intertextualitet har breda ramar, är Sweeneys ramar desto snävare. Även 

om den synkrona dimensionen dominerar Sweeneys tolkningar, låter han emellanåt den diakrona 

dimensionen styra, och därmed begränsa tolkningarna. Detta tydliggörs i Sweeneys utläggning av 

Jes 2:2-3 där han kommer fram till en annan tolkning än rabbinerna avseende uttrycket ”i 

kommande dagar”. Enligt rabbinerna avser uttrycket den eskatologiska sluttiden medan Sweeney 

menar att det avser en specifik tidpunkt i framtiden. Sweeney grundar sitt uttryck på det akkadiska 

språket, medan rabbinerna grundar det på HB (Genesis). Den diakrona aspekten medför att en text 

utifrån Sweeneys tolkningsmetodik endast kan ha en betydelse, vilket går emot Sweeneys egen 

programförklaring. Därmed framträder en tydlig skillnad dem emellan.  

Även om båda tolkningsmetoderna präglas av en tydlig midrashisk karaktär, i den meningen att 

en kanoninriktad intertextualitet står i centrum, lyser den haggadiska prägeln fullständigt med sin 

frånvaro i Sweeneys tolkningar. Detta kan givetvis förklaras av att Sweeney bedriver bibelteologi 

inom bibelvetenskapens ramar, där tolkningar skall vara intersubjektivt prövbara. Att Sweeney inte 

är teologiskt reflekterande i den mån som kunde förväntas utifrån hans teologiska anspråk, är dock 

en kritik som lyfts fram emot honom.139 Vidare är peshat frånvarande i Sweeneys tolkning. Även 

om det finns exempel på där Sweeney gör bokstavliga tolkningar av enskilda ord och verser, låter 

han mer frekvent hela textsammanhang ligga till grund för tolkningen. Rabbinerna däremot lägger 

stor vikt på varje ord och vers, vilket gör att helheten ibland inte framträder. Även pesher uteblir 

hos Sweeney. Medan rabbinerna ofta hittar en profetisk dimension i texterna, låter Sweeney de 

traditionella eskatologiska texterna avse specifika tidpunkter i historien (Jes 2:2-4, Jes 9:6 m.fl.). 

Sweeney, delvis bunden av historiska fakta, är därmed mer cirkulär i sin tolkning, medan rabbin-

erna emellanåt blickar framåt. Den cykliska prägel, som innebär att torah är idealet som alltid ska 

                                                 
138 Tomasino, ”Jewish Exegesis”, 109-110. Detta framgår inte tydligt i de texter som berörts i undersökningen. Se dock 

Bavli Yebamot 4:13 II ovan, där Rabbi Simeon b. Azzai hänvisar till den tannaitiska traditionen i tolkningen av Jes 6:1. 
139 Se John R. Levison, ”Bookreview of Marvin A. Sweeney: Tanak: A Theological and Critical Introduction to the 

Jewish Bible”, i Interpretation: A Journal of Bible and Theology Vol. 68, Number 2 (April 2014): 201-203, här 203. 
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eftersträvas, utgör ett av naven i Sweeneys tolkningsmetodik. Den cykliska tolkningen är dock inte 

allmängiltig i en traditionell judisk bibelteologi, vilket Sweeney påstår. Enligt Sommer är nämligen 

en judendom utan eskatologi omöjlig.140 Detta bekräftas även av John Sailhamer som menar att HB 

har en eskatologisk karaktär.141 Därutöver visar undersökningen, liksom 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 i tidig judisk tradition.142 På ett sätt får därmed torah större 

utrymme i Sweeneys tolkningsmetodik, eftersom han är restriktiv med att blicka framåt. Auktoritet-

en i torahs texter tycks dock inte vara starkare än övriga texter inom HB-kanon, till skillnad mot 

rabbinerna som låter skrifterna och profeterna fungera som redskap till att än bättre förstå de 

gudomligt inspirerade torah-texterna.  

Slutligen skiljer sig Sweeneys respektive rabbinernas utgångspunkter åt, i och med att de närmar 

sig texten från olika håll. Rabbinerna ställer på ett grundläggande plan andra frågor till texten än 

Sweeney, vilket gör att texten i sig inte blir föremål för utläggning. Istället närmar sig rabbinerna 

utifrån faktorer som präglade samtiden och det praktiska vardagslivet. Sweeney däremot ställer 

renodlade exegetiska frågor till texten och strävar efter svar på hur texten ska förstås i sitt kanoniska 

sammanhang. Skriften som källa för svar förenar dem, men frågorna skiljer dem åt. Medan 

rabbinerna söker svar på icke-skriftliga frågor i HB, söker Sweeney svar på frågor som HB själv 

utgör grunden för.  

Hur pass djupt rotad är då Sweeneys tolkningmetodik är i den rabbinska tolkningsmetodiken? 

Till att börja med kan det fastställas att det är själva tolkningsredskapet som förenar Sweeneys och 

rabbinernas respektive tolkningsmetodik. Det är den kanoninriktade och torah-orienterade intertext-

ualiten, med HB som självklar grund, som används i jakten på svar. Därmed råder ingen tvekan om 

att Sweeneys tolkningsmetodik är förankrad i det som utgör en vital del av rabbinernas tolknings-

metodik. Däremot skiljer sig tillämpningen av den intertextuella metoden delvis åt, samtidigt som 

utgångspunkterna tas från olika plan. Detta tar sig synnerhet uttryck i att Sweeney är mer fokuserad 

på att utreda textens ursprungliga betydelse medan rabbinerna i sin tur koncentrerar sig på utforska 

hur texten ska tillämpas. När den homiletiska ådran uteblir i Sweeneys tolkningar, som är så 

karaktäristisk för den haggadiska tolkningen och som undersökningen också visar, kan det givetvis 

ifrågasättas om hans tolkningsmetodik överhuvudtaget kan anses vara rotad i den rabbinska 

tolkningstraditionen.  

                                                 
140 Sommer, ”Dialogical”, 52. 
141 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.  
142 Håkan Ulfgard, ”Eskatologi i dödahavsrullarna”, i Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse (red. 

Wassén, Cecilia; Stockholm: Atlantis, 2011), 303-317. 
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Enligt Anthony J. Tomasino utgör nämligen midrash haggadah hjärtat och själen i den rabbinska 

judendomen, något som även Neusner tillstyrker.143 Detta skulle till och med kunna uppfattas som 

att dessa inte kan separeras från varandra. I sin programförklaring betonar dessutom Sweeney 

vikten av rabbinernas homiletiska ansats midrash i en judisk bibeltolkning, vilket gör frånvaron än 

mer besynnerligare. Vidare utgör intertextualiteten endast en av fyra dimensioner i Sweeneys 

programförklaring. I praktiken innebär det bland annat att en text även ska tolkas utifrån utom-

biblisk judisk litteratur. Därmed kan det givetvis ifrågasättas hur pass central den kanoninriktade 

intertextualiteten är i Sweeneys tolkningsmetodik.  

Undersökningen visar dock att Sweeneys kanoniska och intertextuella inriktning är betydligt 

starkare än han själv förespråkar i sin programförklaring. Detta gäller eftersom den judiska tradition-

en utanför HB, fullständigt lyser med sin frånvaro i Sweeneys kommentarer som varit föremål för 

undersökningen. Detta är anmärkningsvärt, eftersom den utombibliska judiska traditionen är något som 

Sweeney själv anser är en viktig dimension i en judisk bibelteologi. Frånvaron av direkta hänvisningar 

till den judiska traditionens texter blir än mer märklig när undersökningen visar att det finns mycket 

information att hämta i Talmud och Midrashim, som kan kasta ljus på den judiska förståelsen av 

texterna. Det ska dock poängteras att Sweeney, även om han i en direkt mening utelämnar den judiska 

tradition-ens bibeltolkningar, emellanåt hänvisar till historiska källor. Detta i sin tur medför att han inte 

är lika renodlad i sin kanoninriktning som rabbinerna, även om hans tolkningsmetdik har en påfallande 

över-vikt i den riktningen.  

Slutligen skulle även Sweeneys återkommande ställningstaganden mot NT och dess kristologiska 

tolkningar av texter i HB, kunna försvaga kopplingen till den rabbinska tolkningsmetodiken. Inom 

bibelvetenskapen betraktas nämligen NT allt mer som en skrift präglad av judisk tro, kultur och 

tradition under det första århundradet v.t., en skrift som enligt Sweeney ger en missvisande tolkning 

av traditionella judiska förståelser. Forskning visar på att det finns tydliga samband mellan NT och 

den rabbinska litteraturen i just tolkningsmetodiken.144 Sedan en tid återfinns dessutom renodlade 

judiska kommentarer till NT och exempelvis skriver Daniel C. Harlow att NT utgör ett värdefullt 

historiskt bevis för den judiska värld Jesus och hans första anhängare levde och verkade i.145  

Trots att Sweeneys tillämpning och utgångspunkter tar sig andra uttryck än de rabbinska, är han 

långt ifrån frikopplad från den rabbinska traditionen. För det första är huvudredskapet i tolkningen 

                                                 
143 Tomasino, ”Jewish Exegesis”, 107-108 och Neusner, ”Rabbinic Literature, vii.  
144 Se Peter Schäfer, Jesus in the Talmud (Princeton, N.J.; Princeton: University Press, 2007) och Peter Schäfer, The 

Jewish Jesus : how Judaism and Christianity shaped each other (Princeton, N.J.; Woodstock: Princeton University 

Press, 2012).  
145 Se t.ex. The Jewish annotated New Testament: New Revised Standard Version Bible translation (red. Amy-Jill 

Levine and Marc Zvi Brettler; Oxford: New York: Oxford University Press), 2011; Geza Vermes, Jesus the Jew: A 

Historian’s reading of the Gospels (Philadelphia: Fortress Press), 1981 och David Flusser, Jewish Sources in Early 

Christianity (Tel Aviv: MOD Books), 1989. Se också Daniel C. Harlow, “Early Judaism and Early Christianity” i EDEJ 

257-278, här 257-259. 
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en stark gemensam faktor. För det andra finns det omständigheter som talar för att Sweeneys driv-

kraft till sin tolkningsmetodik, som sin tur präglar hans bibelteologiska slutsatser, härstammar från 

en mylla som påminner om den jordmån rabbinska tolkningar växte fram i. Frågan är dock hur pass 

trogen det går att vara den rabbinska traditionen inom ramen för den moderna bibelvetenskapen. 

Rabbinernas tolkningmetodik är de facto primärt en religiös aktivitet, eftersom de söker efter text-

ernas gudomliga uppenbarelse.  

Även om grunden är den samma för Sweeneys och rabbinernas tolkningsmetodik, visar under-

sökingen att tillämpningen och utgångspunkterna skiljer sig åt. Redskapet är det samma men 

tillämpningen är ny. I den meningen gör Sweeney något helt nytt. Han nyttjar samma drivkraft och 

redskap som rabbinerna, men han gör det i en helt ny kontext och i ett helt annat forum. Tillsam-

mans med HB är det den moderna bibelvetenskapen som sätter ramarna för Sweeneys tolknings-

utrymme. Därmed är Sweeneys tolkningsmetodik betydligt snävare än rabbinernas. Trots detta får 

Sweeney ihop helheten av HB:s texter på ett sätt som inte är lika urskiljbart i rabbinernas tolknings-

metodik. I och med detta lever Sweeney betydligt bättre upp till sin egen defintion av den judiska 

tolkningstraditionen, än vad traditionens upphovsmakare själva gör. Sweeney menar nämligen att 

judisk tolkningstradition präglas av ett fokus på bibeltexternas detaljer, vars betydelse införlivas 

med en helhetsbild som främjar förståelsen av HB som en enhet.146 Sammanfattningsvis visar 

därmed Sweeney på hur en judisk tolkningsmetod, som utifrån sin traditionella karakär inte platsar 

inom den moderna bibelvetenskapens ramar, trots allt är möjlig från ett akademiskt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Sweeney, ”Tanak”, 5-6.  
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Konklusion 
 

Den första frågan som ska besvaras är hur huvuddragen i respektive tolkningsmetodik ser ut. Till att 

börja med kan det konstateras att båda tolkningsmetodiker väsentligen präglas av en kanoninritad 

intertextuell metod med torah som riktmärke. Tolkningsmetoderna karaktäriseras av kopplingar 

mellan bibeltexter inom HB-kanon, som utgör fundamentet till den bibelteologi som bedrivs. Den 

intertextuella metod som används bland rabbinerna är dock mer fokuserad på enstaka ord och 

detaljer, medan Sweeneys intertextuella metod är mer kontextuell och koncentrerad på helheten.  

Vidare har den rabbinska tolkningsmetodiken ett betydligt bredare tolkningsutrymme. Detta 

förklaras av dess hermeneutiska och homiletiska syfte, som är att omadressera bibeltexten till nutid. 

Detta innebär att en text kan ha flera betydelser, beroende på vilka texter som kopplas ihop och på 

vilken utgångspunkt som ligger till grund för diskussionen. Sweeneys tolkningsmetodik därmot har 

betydligt snävare utrymme. Detta förklaras av att Sweeney bedriver bibelteologi inom den moderna 

bibelvetenskapens ramar, vars syfte är att utforska textens ursprungliga betydelse. Sweeney 

fokuserar huvudsakligen på att granska bibeltexten i sin sin kanoniska kontext. Eftersom Sweeney, 

visserligen i mindre grad, tar hänsyn till den diakrona dimensionen, begränsas därmed tolknings-

utrymmet och texters potentiella betydelser.  

Den andra frågan som ska besvaras är hur den bibelteologiska förståelsen av bibeltexterna 

påverkas, utifrån respektive judiska tolkningsmetodik. Till att börja med är torah den styrande 

faktorn inom båda metodikerna. I jakten på svar åberopas ständigt torah-texter, såvida dessa texter 

inte är föremål för den ursprungliga diskussionen, vilket ofta är fallet i Talmud och Midrashim. Inte 

alltför sällan knyts därför texter till samma tema. Den torah-orienterade inriktningen betyder dock 

inte nödvändigtvis att svaren alltid är samstämmiga. Det beror på att rabbinerna fokuserar på 

enstaka ord, strävar efter att finna en nutida tillämpning och att deras utgångspunkter ofta återfinns 

utanför HB, medan Sweeney snarare riktar in sig på textsammanhang, söker efter betydelsen i 

textens slutgiltiga form och tar sin utgångspunkt i ren skriftutläggning. Detta tar sig bland annat 

uttryck i att rabbinerna är mer öppna för eskatologiska tolkningar av texter till skillnad från Swee-

ney. Ytterligare en faktor som påverkar respektive bibelteologiska tolkningar är att dessa i vissa fall 

bottnar i en reaktion mot kristen teologi. Denna tendens präglar båda tolkningsmetoderna, och visar 

sig genom att HB-texter som i kristen tradition tillämpats på Jesus, fylls med ett annat innehåll.  

Den tredje frågan som ska besvaras är vad som har framkallat respektive bibelteologi. Gemen-

samnt för deras framväxt, tycks vara att de bottnar i behov av att bevara den judiska identiteten. 

Båda ansatser tycks delvis ha manats fram utifrån kristologiska tolkningar av HB:s texter. Forsk-

ning visar nämligen på att rabbinernas bibelteologier i viss mån tycks ha formats i polemik med den 

tidiga kristna rörelsens tolkningar. I hur stor grad återstår att forska kring. Sweeney i sin tur är 
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tydlig med att hans tolkningsmetodik är en reaktion mot bibelvetenskapens kristocentriska karaktär, 

en reaktion som framträder allt starkare desto mer av Sweeneys kommentarer som beaktas.  

Den fjärde och sista frågan som ska besvaras är hur pass djupt rotad Sweeneys tolkningsmetodik 

är i den rabbinska tolkningsmetodik som framträder i Talmud och Midrashim. Det är uppenbart att 

Sweeneys metodik avviker från den rabbinska på flera punkter. För det första bygger Sweeneys 

intertextuella kopplingar delvis på andra grunder. Detta gäller eftersom han uteslutande fokuserar 

på tematiken och på övergripande sammanhang. För det andra drivs inte Sweeney av den 

homiletiska strävan, som är så starkt karaktäriserande för den rabbinska tolkningsmetodiken. Detta 

avspeglar sig främst i att utgångspunkterna i textutläggningen ofta tar avstamp från olika håll. 

Givetvis kan det därför ifrågasättas om Sweeneys metodik överhuvudtaget kan anses vara rotad i 

den rabbinska.  

Att den rabbinska tolkningstraditionen har satt sin prägel på Sweeney råder det dock ingen 

tvekan om. Det gäller framförallt med tanke på den kanoninriktade och torah-orienterade 

intertextuella metoden och därmed betoningen på det synkrona perspektivet med textens slutgiltiga 

form i centrum. I val av redskap kan det där med fastställas att Sweeney står i kontinuitet med 

rabbinerna. Det samma gäller drivkraften att värna om den judiska identiteten, vilket ibland tar sig 

uttryck i tolkningar som kan uppfattas stå i konflikt med kristen teologi. Summeringsvis kan det 

därmed fastställas att Sweeney är rotad i den rabbinska tolkningmetodiken när det gäller dess 

redskap. När det gäller tillämpningen, syftet och utgångspunkterna tar sig däremot Sweeneys 

tolkningsmetodik i många fall andra uttryck. 
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Avslutning 
 

Denna uppsats har visat på hur en modern judisk tolkningsmetodik, lanserad av den judiske bibel-

forskaren Marvin A. Sweeney, förhåller sig till den rabbinska traditionens tolkningsmetodik, som 

framträder i Talmud och Midrashim. Trots att deras tillämpning och utgångspunkter i många fall 

skiljer sig åt, visar undersökningen att båda metoder präglas av en tydlig kanoninriktad och 

intertextuell karaktär. Sweeney visar därmed att det inom bibelvetenskapens ramar går att anamma 

stora delar av det tolkningsredskap som återspeglas i den rabbinska litteraturen. Den rabbinska 

tolkningsmetodikens förtjänst ligger främst i att den är djupt rotad i den exegetiska 

tolkningshistorien, och till viss del även i bibelförfattarnas sätt att tolka bibeltexterna.  

Den utgör därmed inte en metodologisk trend som tillfälligt är på frammarsch och, som i fallet 

med många postmoderna inriktningar, riskerar att skapa en disharmoni i den bibelvetenskapliga 

dialogen.147 Istället för att ständigt blicka framåt och forma nya metoder och perspektiv i takt med 

samhällsutvecklingen, finns enligt min mening ett stort behov av att blicka bakåt och studera hur 

HB lästes och tolkades i en tid och kultur näraliggande texternas slutliga fixering, en tolkningstrad-

ition som kan spåras ända bak till den postexilska perioden. Detta ökar inte endast chanserna för att 

texternas ursprungliga betydelse bättre ska kunna greppas, utan också för att en dialog mellan 

specialiserade exegeter inom bibelvetenskapen återigen ska bli relevant och överhuvudtaget möjlig, 

något som jag tror att Sweeneys ansats kan vara en början på. Eftersom forskningen har klarlagt att 

det fanns flera judiska traditioner under tidig judendom, återstår dock en hel del frågor.148  

Till att börja med finns ett behov av att närmare studera hur den judiska tolkningstradition som 

präglar förkristen tid (DSS m.fl.), förhåller sig till den judiska tolkningstradition speglar tidig efter-

kristen tid. Har det framåtblickande och eskatologiska perspektivet, som är så framträdande i DSS, 

reducerats i den rabbinska litteraturen? Går det överhuvudtaget att tala om en traditionell judendom 

eller är den förkristna judendomen och den rabbinska judendomen två från varandra särstående 

religiösa inriktningar? Vidare finns ett intresse av att mer ingående granska reaktioner mot kristna 

tolkningar i den rabbinska litteraturen. Finns det fler texter som talar för att tolkningar formats i 

polemik mot den framväxande kristendomen, tolkningar som som går rakt emot den förkristna 

judendomens tolkningar? Kan påverkan även ha skett i en positiv riktning?  

Genom att få en djupare förståelse för hur texterna lästes och tolkades i tidig period, ökar 

förutsättningarna för att texterna ska kunna tala till oss idag på ett sätt som vi upplever som relevant 

och tillfredställande och inte som hotfullt och kränkande. Den rabbinska tolkningsmetodiken öppnar 

                                                 
147 Se John Joseph Collins, The Bible after Babel: historical criticism in a postmodern age. Grand Rapids, Michigan: 

William B Eerdmans Publishing Company, 2005. 
148 Oskar Skarsaune, In The Shadow Of The Temple – Jewish Influences On Early Christianity (Downers Grove, 

Illinois: InterVarsity Press, 2002), 103-132. 
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exempelvis upp för det teologiska läsandet av HB, utan att för den sakens skull avfärda texternas 

historiska värde. Den rabbinska tolkningstraditionen var etablerad långt före den moderna bibel-

vetenskapens såg sina gryningsdagar och har därför aldrig behövt motivera sig på bekostnad av  

eller i polemik mot den historisk-kritiska inriktningen. Genom att ställa frågor av teologisk karaktär 

till texten, låter den istället motstående tendenser stå tillsammans, vilket får berika den teologiska 

läsningen och förståelsen, samtidigt som HB:s texter hålls ihop. För att avsluta med ett av de mer 

berömda rabbinska citaten: ”There are seventy faces to the Torah”.149  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 The Jewish Study Bible, Accordance electronic ed. (Red. Adele Berlin, Marc Zvi Brettler och 

Michael A. Fishbane. Oxford: Oxford University Press, 2004), § 15.   
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