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1.  Inledning 

1.1  Bakgrund 

I den tidiga kristendomen var det viktigt att bestämma vilka regler som skulle gälla i 

trosgemenskapen, något som vi ser spår av i de kanoniska breven i Nya testamentet. 

Exempelvis finner vi apostlamötet (Apg 15:1-17) där det debatteras om hur hedningar som 

vill omvända sig skulle hanteras. Vilka regler är viktigast? Hur mycket av de judiska lagarna 

ska de behöva följa och på vilket sett?  

Det är dock inte detta möte som står som grundpelare i denna studie, utan istället två 

utomkanoniska texter, Didache (Did) och Barnabasbrevet (Barn). Dessa är två till synes helt 

skilda texter, olika i syfte, genre och upplägg, men de har ett element gemensamt- de 

innehåller båda en tvåvägsmetafor. En utläggning om etiska riktlinjer som ska gälla för 

mottagarnas (religiösa) liv i samfundet. Det är tvåvägsmetaforerna som inkluderats i Did och 

Barn som kommer att ligga till grund för uppsatsen, där syftet är att reda ut vilka etiska regler 

som ansågs viktiga för- vad som åtminstone skulle komma att bli- ett kristet liv.  

Tvåvägsmetaforer har sin grund långt innan de första kristnas användande av den. 

Användet av metaforen med två vägar i samband med etiska motiv kan spåras tillbaka till det 

antika Grekland.
1
 Inom judisk religion har bilden sedan tagits och gjorts till en egen 

morallära. I Gamla testamentet återfinns bildspråket huvudsakligen i vishetslitteraturen, 

exempelvis i Psaltaren 1:1-6, i synnerhet 1:6: ”Herren är med på de rättfärdigas väg…”
2
, 

samt i Ordspråksboken 2:12-13, där vägarna tydligt kopplas ihop med Visheten: ”Hon  

[Visheten] skall rädda dig från det ondas väg, från dem som förvränger sanningen, som 

lämnar den rätta vägen och vandrar på mörkrets stigar” och 12:28: ”Rättfärdighet leder till 

liv, avfallets väg för till döden”. Liknande motiv kan även återfinnas i andra 

gammaltestamentliga texter, t ex i 5Mos 30:15ff (”… och om du älskar Herren, din Gud, 

vandrar hans vägar och följer hans bud… då ska du få leva och bli talrik…” vers 16) och i Jer 

21:8: ”Och till detta folk skall du säga: Så säger Herren: Jag låter er välja mellan livets väg 

och dödens väg.”.
3
  

                                                 
1
 Niederwimmer, Kurt & Attridge, Harold W (red.), The Didache: a commentary, (Hermeneia) Fortress Press, 

Minneapolis, 1998, s. 59-60 
2
 Översättningarna till de kanoniska texterna är hämtade från Bibel 2000: Texterna : Gamla Testamentet, tillägg 

till Gamla testamentet - de Apokryfa eller Deuterokanoniska Skrifterna, Nya Testamentet: Bibelkommissionens 

Översättning 1999 Stockholm: Verbum, 2000. 
3
 Niederwimmer, Kurt & Attridge, Harold W (red.) The Didache: a commentary, s. 60, vid intresse återfinns 

också flera exempel här.  
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Det tidigaste exemplet på en etisk lära där liknelsen med de två vägarna används som 

huvudsakligt argument och grund för moralisk undervisning har dock hittats i 

dödahavsrullarna, 1QS. Det är en starkt dualistisk text som möter läsaren, där ett av 

huvudsyftena verkar vara att skilja dem som tillhör gruppen från dem som inte gör det.
4
 

Tvåvägsmetaforen har sedan använts i flera texter och utvecklats i olika etapper.
5
 Det 

går dock att finna mönster som är relativt genomgående i den här sortens texter. Vanligtvis 

inleds liknelsen med en dualistisk introduktion vilken sedan följs av en lista, där olika synder 

eller förbud och dygder räknas upp. Texten avslutas sedan med en eskatologisk erinran av 

något slag.
6
 Nämnd form har med tiden sedan byggts ut, Margaret McKenna har till exempel 

sammanställt en lista med fem karaktäristiska drag för tvåvägsläror: 

 Bildspråk med en positiv och en  negativ väg 

 Positiva och negativa principer/guider till respektive väg 

 Positiva och negativa etiska uttalanden av substans och/eller villkor 

 Positiva och negativa resultat av att följa vägarna 

 Positiva och negativa paraeneser/uppmaningar för ånger
7
 

Det var lite kort om tvåvägsläror i stort, var de har sin grund och hur de kan se ut. Grunden 

för denna uppsats kommer som sagt ligga på i synnerhet två olika texter som använder 

tvåvägsmetaforen, Barn och Did. Gällande teori verkar vara att Barn representerar en tidigare 

version av tvåvägsmetaforen än Did gör. Det gör dessa texter intressanta att undersöka vidare 

sida vid sida, för att tydliggöra på vilket sätt som de skiljer sig, eller om de inte gör det, vad 

som behållits.  

1.2  Syfte och avgränsning 

Syftet med den här uppsatsen är alltså att undersöka strömningar rörande synd i två tidiga 

kristna texter. Jag anser att det är av intresse eftersom det kan hjälpa oss idag att förstå 

bakgrunden till olika uttalanden som bland annat olika nytestamentliga textförfattare gör.  

                                                 
4
 Suggs, M. Jack. “The Christian Two Ways Tradition: its antiquity, form and function”, Studies in New 

Testament and early Christian literature: essays in honor of Allen P. Wikgren, (red. Aune, David 

Edward), Leiden, 1972. 60-74, här 67-68 
5
 För tabell över detta se Niederwimmer, Kurt & Attridge, Harold W (red.)  The Didache: a commentary, 40 och 

Suggs, M. Jack. “The Christian Two Ways Tradition: its antiquity, form and function”, 63 
6
 Smith, Julian C.H. “The Epistle of Barnabas and the Two Ways of Teaching Authotity” Vigilae Christianae, 

vol 68, nr 5 (2014) 465-497, här 470 och Suggs, M. Jack. “The Christian Two Ways Tradition: its antiquity, 

form and function”, 64 
7
 Draper, Jonathan A. “The Two Ways and Eschatological hope: a contested terrain in Galatians 5 and the 

Didache” Neotestamentica 45 nr 2 (2011) 221-251, här 224 
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Jag har valt att lägga fokus på två, till synes viktiga, tidiga kristna texter, nämligen Did 

och Barn. Dessa två texter är tacksamma att jämföra eftersom de båda använder sig av en 

tvåvägsmetafor och ett delvis överlappande material. De är dessutom skrivna för skilda 

syften, vilket talar för att vissa skillnader kan finnas i vart tyngdpunkten läggs i respektive 

text.  

För att ytterligare avgränsa materialet har jag, som tidigare antytt, valt att begränsa 

analysen till avsnitten om tvåvägsmetaforen i texterna. Konkret innebär detta Did 1-5
8
 samt 

Barn 18-20. Perikoperna består av en serie uppmaningar om hur läsarna ska bete sig. Dessa 

uppmaningar har jag delat in i åtta kategorier utifrån respektive uppmanings subjekt enligt 

följande:
9
  

I Uppmaningar rörande Gud   

II Uppmaningar rörande den egna personens olika egenskaper och beteende 

III Uppmaningar rörande handlingar mot eller för den egna personen 

IV Uppmaningar rörande handlingar mot eller för andra människor 

V Uppmaningar rörande familjen, närmast uppfostran 

VI Uppmaningar rörande hushållet, relationen mellan herre och slav
10

 

VII Uppmaningar rörande lära och religiösa seder 

VIII Uppmaningar rörande andras handlingar möt den egna personen. 

Utifrån indelningen har jag sedan avgjort att kategori IV är den jag anser mest intressant att 

lägga tyngd på i denna undersökning. Dels eftersom det är under denna kategori huvuddelen 

av materialet i Did kan placeras och dels eftersom det är denna del som närmast anknyter till 

kanoniskt material i form av synoptikerna, vilket lägger upp för en intressant källanalys.  

1.3 Frågeställning och metod 

Frågeställningen som jag avser jobba utifrån är följande: Vilken syn på synd framkommer i 

Didaches respektive i Barnabasbrevets tvåvägsmetafor? För att besvara den frågan kommer 

jag även att jobba med ett par underfrågor: Vilka likheter och skillnader finns mellan 

förmaningarna i de olika texternas tvåvägsläror? Varför ser det ut så? Vilka källor kan ligga 

till grund för det som står?  

I arbetet för att svara på frågeställningarna kommer jag först att göra en analys av varje 

text för sig. Den kommer att inledas med en strukturanalys av respektive texts tvåvägsdel, 

                                                 
8
 Även 6 och 16 kan inkluderas i tvåvägsmetaforen men jag väljer att utelämna dem eftersom de inte bidrar till 

etiska förmaningar i någon vidare utsträckning. Dödens väg avslutas i kap. 5.  
9
 En fullständig tabell återfinns i bilaga 1 och  2 

10
 Uppmaningarna V och VI kan ses som underkategorier till IV, jag har dock valt att dela på dessa eftersom IV 

rör relationen till människor utanför hemmet. V och VI handlar å andra sidan om hushållet. 
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först i förhållande till brevet i sin helhet, placering och vad den kan innebära. Sedan kommer 

jag att gå in närmare på respektive tvåvägsdel i texterna och titta på vilka delar som 

inkluderas, hur de är strukturerade och sedan föra ett resonemang kring detta.  

Efter strukturanalysen följer en analys av förmaningarna i texterna. Här kommer jag att 

gå närmare in på det som är syftet med uppsatsen, genom att plocka isär texten för att sedan 

gruppera förmaningarna efter olika teman. Dessa grupperingar framgår i tabeller i respektive 

del. Jag kommer att föra en diskussion om vilka grupper av förmaningar som får stor plats och 

vad det kan bero på. Här inkluderas även en källkritisk analys och ett resonemang kring var 

förmaningarna tagits från.  

Efter analysen av texterna för sig är klar avser jag att avsluta med en komparativ analys 

av de upptäckter jag gjort i de båda texterna. Jag kommer att ställa texterna mot varandra för 

att finna vilka likheter och skillnader som kan återfinnas mellan de båda texternas val av 

förmaningar som tagits med och vilka som verkar vara viktiga för respektive författare. Det är 

även av intresse att resonera kring vad dessa skillnader och likheter kan bero på.  

1.4 Forskningsläge 

Det har varit en utmaning att finna material som på djupet går in på vad jag avser undersöka 

här. I flera av källornas titlar utges det att författaren avser utreda etiska problem i Did’s 

och/eller Barns tvåvägsmetafor. Det har dock framkommit vid läsning att dessa inte direkt 

behandlar vilka slags synder eller förmaningar som texterna lyfter fram och varför. Istället 

behandlar de oftare källor till materialen om de etiska syner som framkommer i de båda 

texterna. I denna undersökning har jag alltså därför själv delat upp texternas förmaningar, 

vilket framgår ovan.  

En vaken läsare kommer vid närmare studium av källförteckningen att upptäcka en 

obalans mellan källor som rör Did och Barn. Det har inte varit någon större utmaning att hitta 

material om Did, detta verkar vara en text som många finner intressant att fördjupa sig i. Barn 

verkar å andra sidan vara en av de apostoliska fäderna som hamnat lite i marginalen. Turligt 

nog inkluderas ofta en diskussion kring Barn vid studium av De två vägarna i Did.  

Kurt Niederwimmer och Harold W Attridge har sammanställt en gedigen kommentar på 

Did, vilken grundligt går igenom texten vers för vers. Kommentaren inkluderar en inledning 

med diskussioner kring struktur, genre, källor, användning o.s.v. Efter inledningen följer en, 

vad jag anser vara, en traditionell kommentar till texten där varje del inleds med perikopen 

som avsnittet ska handla om, följt av en analys och en mer djupgående kommentar av 

textavsnittet.  
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Jag inte funnit någon liknande kommentar till Barn som Niederwimmer och Attridge 

skrivit till Did. Carleton Pagets bok The epistle of Barnabas är det närmaste på det här 

området. Nämnd bok är dock inte så grundlig som Niederwimmers kommentar. Den är 

snarare som en lång inledning till en kommentar. I den inledande delen skriver Paget själv att 

syftet med boken är att: 

1. Undersöka sekundärlitteratur 

2. Rekonstruera en trolig kontext som texten växt fram ur 

3. Lägga fram en kritik mot den historiskkritiska metoden  

4. Placera Barn i en kontext med tidiga kristna debatter om skrift och judendom.
11

 

Dessa fyra punkter representerar väl vad Paget gör. Han går inte metodiskt igenom textens 

verser, utan inkluderar istället i fyra kapitel först grundläggande diskussioner om författarskap 

och utgivningsår mm, sedan källor till olika delar, mer eller mindre ingående, i två kapitel och 

avslutningsvis teologiska kontexter och motiv som kan återfinnas i Barn. Paget har inte ägnat 

många sidor till tvåvägsmetaforen, han har istället valt att avsätta majoriteten av boken åt 

Barn 2-16.  

Jag har även använt mig, om än väldigt lite, av en artikel av Paget ”Paul and the Epistle 

of Barnabas”, där Paget går in för att undersöka huruvida Barn kan ha haft tillgång till 

Paulinska texter vid författandet av brevet. Den är intressant i det avseendet att den kan visa 

på kristna källor och motiv i Barn. Han kommer dock fram till att tvåvägsmetaforen i texten i 

huvudsak grundar sig i judiska källor.  

Två andra författare som publicerat artiklar om Barn är Smith och Rhodes. Dessa båda 

går in för att bevisa att tvåvägsmetaforen inte är ett senare tillägg till brevet utan snarare en 

väsentlig del av Barn’s argumentation. Rhodes gör detta genom att till stor del diskutera andra 

delar än de som är av intresse här (18-20) och hur 18-20 kan återfinnas i dem, detta är dock 

inte relevant för denna undersökning. Rhodes artikel av därför varit till hjälp i huvudsak för 

att bidra till källmaterial angående grundläggande antaganden om Barn. Smith har däremot en 

del intressanta teorier om källmaterialet till Barn, samt en diskussion kring vilka funktioner 

18-20 kan ha i brevet. Därför har den senare artikeln varit av större intresse.  

En forskare som varit mycket behjälplig i denna studie är Jonathan A. Draper, av vem 

jag använt mig av inte mindre än fyra olika artiklar. Drapers huvudsakliga fokus ligger på 

Did, tre av artiklarna jag använder handlar om Did på olika sett. I “The Jesus Tradition in the 

                                                 
11

 Carleton Paget, James, The epistle of Barnabas: outlook and background, Mohr, Tübingen, 1994, 2. En egen 

översättning i ett något förkortat format.  
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Didache” gör Draper en studie i hur den tidiga kristendomen kommer till uttryck I Did. 

Tyngden ligger på vilka kristna källor som Did möjligen kan ha haft tillgång till.  

Han har ett liknande motiv i “Social Ambiguity and the Production of Text; Prophets, 

teachers, bishops and deacons and the development of the Jesus tradition in the community of 

the Didache”. I denna senare diskuterar Draper tvåvägsmetaforen i relation till vilken situation 

gruppen som mottagare kan ha befunnit sig i. Det är intressant i relation till samma tema i 

Did, eftersom de verkar skilja sig.  

I “The Two Ways and Eschatological hope: a contested terrain in Galatians 5 and the 

Didache” utreder Draper i synnerhet hur de eskatologiska motiven, som var ett favoritämne 

inom den tidiga kristendomen, kommer till uttryck i Did i jämförelse med Gal, där den senare 

texten dock inte är av intresse av här. Jag ha dock, liksom i föregående fall, funnit denna 

artikel nyttig i jämförelsen med Barn.  

Den sista artikeln som jag använder mig av från Draper är “Barnabas and the riddle of 

the Didache revisited.”. Detta är en av de få källorna jag funnit med undersökning av Barn 

som huvudmotiv. Här även i relation till Did, vilket jag funnit hjälpsamt i min analys. 

Frågeställningen för artikeln rör relationen mellan Barn/Did och judiska traditioner, med 

bakgrund i att Barn och Did anses vara skrivna i vitt skilda genrer och situationer. 

Huvudfokus för artikeln är just tvåvägslärorna, som är en gemensam nämnare hos de båda 

texterna. Draper konstaterar deras olika användningsområden och anledningen till varför de 

skiljer sig, samt hur de, trots detta, kan relateras till varandra.  

Även Del, Verme, Sand och Flusser samt Tuckett skriver artiklar om hur kristna samt 

judiska motiv kommer till uttryck i tvåvägsläror. De har alla Did som huvudfokus, men 

nämner Barn, eftersom det har liknande innehåll och relateras till Did.  

I analysen av de etiska motiven i texterna har Kloppenborg och Suggs varit synnerligen 

goda källor. Dessa två går nämligen djupare in på funktionen av etiska och moraliska motiv i 

tvåvägslärorna. Kloppenborg använder Did 1-5 som huvudsakligt material. Sugga har å andra 

sidan tvåvägsläror generellt som studiematerial.  

Allt som allt har jag ett relativt brett material att jobba med. Det är dock mycket 

liknande information som framställs och, som tidigare konstaterat, inte alltid precis den 

information som är relevant för det jag avser undersöka.  
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2.  Analys 

2.1  Didache  

2.1.1  Placering och struktur 

Till att börja med vill jag sätta in Dids tvåvägsmetafor i sin litterära kontext. Därför inleder 

jag här med en översikt över hela skriften. Did inleds med tvåvägsmetaforen, vilket har gjort 

att många forskare tolkat den som ett viktigt element i texten. Strukturen på brevet i sin helhet 

ser ut som följer: 

 

1-6 De två vägarna 

 1-4 Livets väg 

 5 Dödens väg 

 6 Epilog till de Två vägarna 

7 Föreskrifter om dop 

8 Föreskrifter om fasta och bön 

9-10 Eukaristiböner 

11-13 Hur en resande apostel eller profet skall mottagas 

14 Gudstjänsten på Herrens dag 

15 Val av biskopar och diakoner 

16 Vaksamhet inför Herrens återkomst
12

 

 

Did i sin helhet är antagligen en jude-kristen text, framtagen för att definiera vad som ska vara 

gällande för trosgemenskaper inom denna nya rörelse. Tvåvägsmetaforen specifikt tros ha 

fungerat som en katekes, vilken ska ha använts vid dop av nya Jesustroende medlemmar. Ett 

av huvudargumenten för detta är det uttalande som författaren till Did gör i första versen i 

”Föreskrifter om dop” (7:1), där han skriver ταῦτα πάντα προειπόντες- ”efter att ha sagt/lärt ut 

allt detta”, efter vilket dopföreskrifterna kommer. Det är högst troligt att de orden syftar 

tillbaka till tvåvägsmetaforen som etiska regler som skulle vara gällande i kommuniteten.
13

  

                                                 
12

 Strukturen är hämtad i sin helhet från Andrén, Olof och Beskow, Per, De apostoliska fäderna., Ny, helt rev. 

uppl., Verbum, Stockholm, 1992, 16 
13

 Rordorf, Willy. “An Aspect of the Judeo-Christian Ethic: The two ways”, The Didache in modern research, 

(red. Jonathan A. Draper) Leiden, Brill, 1996. 148-164, här 153-154 och  Draper, Jonathan A. “The Two Ways 

and Eschatological hope: a contested terrain in Galatians 5 and the Didache” Neotestamentica 45 nr 2 (2011) 

221-251, här 223 
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Rordorf  skriver i sin artikel att förmaningarna troligen är framtagna för att fungera som 

dopundervisning, vilken skulle komma till nytta då hedningar önskade konvertera till 

kristendomen, något som även Sandt och Flusser instämmer med.
14

 Rordorf argumenterar för 

att etiska riktlinjer inte behövde läras ut på det sättet till judar som ville döpa sig enligt kristen 

tradition, eftersom de redan var medvetna om dessa genom sin judiska bakgrund.
15

 Han 

argumenterar för detta genom att påpeka att närvaron av förmaningar som inte har någon 

egentlig koppling till dekalogen (t ex rörande magi, abort och barnamord) gör de troligare att 

texten är skriven gör ”proselytes in a Jewish milieu, and Genitile Christians in a Christian 

milieu”
16

.  

Detta är dock inget han utvecklar vidare, utan skriver sedan om hur det inte finns tecken 

på att någon katekesundervisning ska ha skett innan dopet i Nya testamentet, vilket han 

förklarar med att det huvudsakligen handlar om judar som skulle döpa sig, som redan visste 

om grunderna i religionens moraliska ideal. Hedningarna hade däremot inte samma 

förförståelse, vilket gjorde det nödvändigt att ta fram någon slags katekes, för att introducera 

de nya medlemmarna i den kristna tron.
17

 

I enlighet med dessa argument drar jag slutsatsen att tvåvägsmetaforen kan ha varit av 

störst vikt vid dop av hedningar, som inte var insatta i den judiska traditionens lagar och 

seder. Detta gör den dock inte mindre betydelsefull, och framförallt gällande, för hela 

rörelsen- judekristna inkluderade. Som Sandt och Flusser uttrycker det:”Nevertheless, one 

may assume that the function of the Two Ways instruction, i.e., the ethical catechesis for any 

candidate preceding his or her baptism…”
18

 

Jag avser nu att gå vidare till den text som ska behandlas. Jag har valt att göra följande 

indelning av tvåvägsmetaforen i Did: 

 

1:1 Temaformulering 

Livets väg 

1:2-3a Introduktion till Livets väg med dubbla kärleksbudet i negativ form 

                                                 
14

 Sandt, Huub van de & Flusser, David, Compendia rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum. Section 3, 

Jewish traditions in early Christian literature, Vol. 5, The Didache : its Jewish sources and its place in early 

Judaism and Christianity, Van Gorcum, Assen, 2002, 31-32 
15

 Rordorf, Willy. “An Aspect of the Judeo-Christian Ethic: The two ways”, 156, se även Sandt, Huub van de & 

Flusser, David, The Didache : its Jewish sources and its place in early Judaism and Christianit, 31 
16

 Rordorf, Willy. “An Aspect of the Judeo-Christian Ethic: The two ways”, 156 
17

 Ibid. 
18

 Rordorf, Willy. “An Aspect of the Judeo-Christian Ethic: The two ways”, 156, se även Sandt, Huub van de & 

Flusser, David, The Didache : its Jewish sources and its place in early Judaism and Christianit, 32, 

kursiveringen är tillagd av mig.  
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1:3b-2:1 Sectio evangelica
19

  

2:2-7 Negativa förmaningar med stark koppling till dekalogen 

3:1-6 τέκνον-förmaningarna 

3:7-10 Anawim-förmaningarna
20

  

4:1-8 Regler rörande det sociala livet i den religiösa gemenskapen 

4:9-11 Förmaningar rörande hushållet 

4:12-14 Epilog till Livets väg med allmän uppmaning att följa Guds bud 

Dödens väg 

5:1a Inledning till Dödens väg 

5:1b Lista över 23 synder
21

 

5:2a Lista över 19 förbrytare 

5:2b Slutmaning 

6:1 Epilog till De två vägarna
22

 

 

Sektionen som berör livets väg i Did inleds med en kort introduktion till temat (1:1). 

Författaren talar om för mottagarna att det finns två vägar och att skillnaden dem emellan är 

stor. Texten fortsätter med inledningen till Livet väg. Redan i inledningen går det att finna 

spår av både judisk och kristen tradition. Till att börja med har författaren valt att inkludera 

två deutronomistiska förmaningar, ”Du ska älska Herren, din Gud…” från 5Mos 6:5 och ”Du 

ska älska din nästa som dig själv” från 3Mos 19:18, vilka finns sammanfogade, på ett 

liknande sätt som Didachisten valt att göra, i Matt 22:37-39. Buden i fråga finns bara 

sammansatta på det sättet inom kristen tradition, vilket tyder på att Didachisten haft tillgång 

till andra tidiga kristna källor.
23

 Vidare resonemang rörande detta och Dids källor återfinns 

nedan.  

Efter den inledande delen följer en serie av tio positiva förmaningar (1:3b-2:1), som har 

flera beröringspunkter med Matt och Luk. I den här delen av tvåvägsmetaforen finns många 

                                                 
19

 Denna del består av en serie med positiva förmaningar som möjligen kan kopplas till samma tradition som de 

synoptiska evangelierna Matteus och Lukas. Jag kommer att gå in på detta senare och diskurerar det därför inte 

vidare.  
20

 En serie förmaningar med betoning på ödmjukhetsideal 
21

 Dessa kan ses som en repetition av 2:1-7 
22

 Indelningen har jag sammanställt med inspiration från Niederwimmer, Kurt. “Der Didache und seine 

Quellen”, The Didache in context: essays on its text, history and transmission (red. Jefford, Clayton N. Brill, 

Leiden, 1995), 15-36, här 22-28 och Sandt, Huub van de & Flusser, David, Compendia rerum Iudaicarum ad 

Novum Testamentum. Section 3, Jewish traditions in early Christian literature, Vol. 5, The Didache : its Jewish 

sources and its place in early Judaism and Christianity, Van Gorcum, Assen, 2002, 55-56. 
23

 Niederwimmer, Kurt & Attridge, Harold W (red.), The Didache: a commentary, (Hermeneia) Minneapolis, 

Fortress Press, 1998, 65-67 
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av de ”Uppmaningar rörande handlingar mot eller för andra människor” (se inledningen) som 

är fokus för uppsatsen. Ordningen på förmaningarna är inte densamma i Did som i Luk eller 

Matt, vilket enligt Draper är ett tecken på att dessa i sig inte legat till grund för Did 2:2-7.
24

 

Draper argumenterar istället för att Didachisten kan ha influerats av samma Jesus-tradition 

som Matteus och Lukas.  

Det är dock oklart om det skulle handla om muntlig tradition eller skriftliga källor som t 

ex Q. Han drar slutsatsen att det inte med säkerhet går att styrka vilken- om någon- av dessa 

två alternativ det skulle handla om. En annan teori är att det även kan vara judiska traditioner 

som ligger till grund för 1:3b-2:1, troligtvis den deutronomistiska med resten av tvåvägsdelen 

i åtanke.
25

 Kloppenborg drar det ytterligare ett steg längre och menar att det inte alls går att 

dra några slutsatser om att det är Jesus-ord som används i Did och att det som gör den kristen 

endast är att den använts inom kristen tradition.
26

 

Det finns poänger i alla dessa ståndpunkter, det är omöjligt att dra några definitiva 

slutsatser om Didachistens grundmaterial. Jag anser att svaret är beroende av hur man väljer 

att datera Didche. Om man skulle datera den kring runt slutet av första århundradet är det 

kanske mer troligt att det till stor del handlar om judiska traditioner som ligger till grund och 

eventuellt en muntlig kristen tradition. Ju längre fram i tiden man sedan lägger den, desto 

större är följaktligen chansen att författaren faktiskt hade tillgång till skriftliga kristna källor. 

Dateringen väljer jag att inte gå in på djupare här eftersom det är en stor diskussion som inte 

nödvändigtvis är relevant för den här uppsatsen. 

Nästa del av tvåvägsmetaforen är en lista med förmaningar som är mer negativt 

formulerade (2:2-2:7). Dessa kan sättas in i ett ramverk av dekalogen.
27

 Kloppenborg påpekar 

att konstruktionen οὐ med ett verb i andra person singularis med futurum indikativ är en 

klassisk form för uppmaningar i Gamla testamentet.
28

 

Därefter följer τέκνον-förmaningarna (3:1-6), som är ett speciellt drag för Did. De 

består av en serie med förmaningar som är upplagda på samma sätt. Alla börjar med tilltalet 

τέκνον μου, vilket följs av en första varning mot ett beteende eller synd med en motivering 

som inleds med ty (γάρ), med en påföljande beskrivning av vad beteendet som det varnas för 

                                                 
24

 Draper, A. Jonathan. “The Jesus Tradition in the Didache”, The Didache in modern research, (red. Draper, 

Jonathan A. Brill, Leiden, 1996), 72-91, här  79 och 83. 
25

 Draper, A. Jonathan. “The Jesus Tradition in the Didache”, 76-77 och 90. 
26

 Kloppenborg, John S. “The Transformation of Moral Exhortation in Didache 1-5”, The Didache in context: 

essays on its text, history and transmission (red. Jefford, Clayton N. Brill, Leiden, 1995), 88-109, här 108. 
27

 Kloppenborg, John S. “The Transformation of Moral Exhortation in Didache 1-5”, 101 
28

 Kloppenborg, John S. “The Transformation of Moral Exhortation in Didache 1-5”, 101 



13 

 

får för konsekvens (som är i form av en synd). Sedan följer en andra varning, också med en 

liknande motivering med samma konsekvens, eller en av liknande natur.
29

 Exempelvis: 

 

    Första varningen  Första motiveringen  Andra varningen 

Mitt barn, låt dig inte gripas av begär
30

, ty begäret 
31

leder till otukt
32

. För inte oanständigt tal,  

                                  Andra motiveringen 

och kasta inga lystna blickar, ty allt detta
33

 föder äktenskapsbrott
34

. (3:3) 

 

Tilltalet τέκνον μου tyder på att författaren vill föra fram ett slags vishetsmaterial, likt en 

föränder som talar till sitt barn.
35

 Även denna del är av intresse för uppsatsen då den till stor 

del består av förmaningar angående uppförande mot nästan.  

Den sjätte delen av tvåvägsmetaforen har Niederwimmer benämnt som ”Anawim”-

förmaningarna
36

 (3:7-10). Det finns flera föreställningar om vilken betydelse anawim hade för 

de första kristna, och innan dess för judarna. Kloppenborg menar att det antagligen var en 

rörelse inom judendomen, som höll ödmjukhetsidealet högt. Han talar emot att denna del av 

Did ska ha något med anawim-föreställningar att göra, att de ska ha varit skriven för de 

fattigas skull. Detta eftersom delarna före och efter kräver en lärds förståelse av traditionen 

för att förstå.
37

 Han påpekar å andra sidan att:  

” Audet saw the typical features of ‘ănāwîm piety: the appeals to patience, mercy, 

and fidelity to the Torah; warnings against anger and hybris; and the 

encouragement to seek the company not of the arrogant but of the δίκαιοι-ἅγιοι 

(4:2)”
38

 

Vilket jag, liksom Audet, tycker att denna del innehåller, liksom Niederwimmer, som i sin 

kommentar hänvisar till Did 3:7-10 som just Anawim-förmaningarna
39

. Därför väljer jag 

också att göra det. Anawim-förmaningarna innehåller således uppmaningar rörande 

ödmjukhetsideal.  

                                                 
29

 Niederwimmer, Kurt & Attridge, Harold W (red.), The Didache: a commentary, (Hermeneia) Fortress Press, 

Minneapolis, 1998, 95-96 
30

 Varning mot begär 
31

 Beskrivning av vad begär leder till 
32

 Konsekvensen av begär är otukt  
33

 Syftar tillbaka till de synder som räknas upp i den andra varningen. 
34

 Otukt och äktenskapsbrott är synder av samma natur, de faller båda under sexuella synder.  
35

Kloppenborg, John S. “The Transformation of Moral Exhortation in Didache 1-5”, 105 samt  Niederwimmer, 

Kurt & Attridge, Harold W (red.), The Didache: a commentary, 96 
36

 Niederwimmer, Kurt, “Der Didache und seine Quellen”, 25 
37

 Kloppenborg, John S. “Poverty and Piety in Matthew, James, and the Didache”. Matthew, James, and 

Didache: three related documents in their Jewish and Christian settings, (red.  Huub van de Sandt & Jürgen 

Zangenberg, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2008)  201-232, här 219-220. 
38

 Kloppenborg, John S. “Poverty and Piety in Matthew, James, and the Didache”, 219 
39

 Niederwimmer, Kurt & Attridge, Harold W (red.), The Didache: a commentary, 100ff. 
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Påföljande del innehåller en instruktion för hur det sociala livet ska se ut i den religiösa 

gemenskapen (4:1-8). Efter det har författaren inkluderat två bud som rör livet i hushållet, ett 

om uppfostran (4:9) och två rörande förhållandet mellan husbonde och slav (4:10-11). Livets 

väg avslutas sedan med en uppmaning om att man bör följa alla Guds bud.  

Efter detta börjar Dödens väg (5), vilken inleds med ett enkelt konstaterande om att 

dödens väg är följande. Dödens väg är kortfattad och mer rakt på sak än vad Livets väg är. 

Den består i huvudsak av ett uppräknande av vilka beteenden och vilka människor som 

hamnar under denna kategori. Didachisten räknar upp 22 olika synder, av vilka de allra flesta 

är en återupprepning av de negativa förmaningarna under Livets väg (2:2-7).
40

 Efter detta 

radas 19 syndare upp och Dödens väg avslutas sedan men en slutmaning.  

2.1.2 Analys 

Till att börja med har jag, till analysen, delat upp förmaningarna som räknas upp under 

kategorin ”Uppmaningar rörande handlingar mot eller för andra” i olika sex olika 

underrubriker: Sociala regler, sexualitet, fattiga och utsatta, att ta liv, ägodelar och falskhet. 

 Livets väg (Did. 1-4) Dödens väg (Did 5) 

Sociala 

regler 

 Det man inte vill ska ske mot en själv ska 

man inte heller göra mot ngn annan (1:2) 

 Välsigna dem som förbannar dig, be för 

dina fiender och fasta för den som 

förföljer dig. (1:3) 

 Älska dem som hatar dig. (1:3) 

 Inte vara illvillig (2:6) 

 Inte hysa onda planer mot nästan (2:6) 

 Hata ingen (2:7) 

 Håll dig inte till de högfärdiga, utan till de 

rättfärdiga och ödmjuka (3:9) 

 Önska inte schism utan försona dem som 

strider. (4:3) 

 Döm rättvist (4:3) 

 Gör inte skillnad på människor när någon 

ska stå till svars (4:3) 

 Talesmän för rika (5:3) 

 Dömer fattiga orättvist (5:3) 

 Håller inte fast vid det goda eller 

rättvisa (5:2) 

 Vakar för att göra ont, inte gott (5:2) 

 

 

 

 

 

Sexualitet 

 

 Avstå från köttslig och kroppslig lust (1:4) 

 Inte vara otrogen (2:2, se även 3:3) 

 Inte begå sodomi (skända pojkar) (2:2) 

 Inte begå otukt (2:2) 

 För inte oanständigt tal (3:3) 

o Kasta inte lystna blickar (3:3) 

 Otrogna (5:1) 

 Otuktiga (5:1) 

 Oanständigt tal (5:1) 

 

                                                 
40

 Sandt, Huub van de & Flusser, David, Compendia rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum. Section 3, 

Jewish traditions in early Christian literature, Vol. 5, The Didache : its Jewish sources and its place in early 

Judaism and Christianity, 56 
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Fattiga 

och 

utsatta 

 Ge alla vad de önskar av dig (1:5 följt av 

ett längre resonemang; se även 1:4) 

 Låt din allmosa svettas i handen tills du 

vet vem du ska ge den. (1:6) 

o Bli inte en sådan som sträcker fram 

handen för att ta men drar tillbaka när 

det gäller att ge. (4:5) 

o Tveka inte att ge (4:7) 

o Klaga inte nr du ger (4:7) 

 Vänd dig inte ifrån den som behöver (4:8) 

 Inget förbarmande med den fattige 

(5:3) 

 Vänder sig bort från den förtryckte 

(5:3) 

 Arbetar inte med den som är tyngd 

av bördor (5:3) 

Att ta liv  Inte mörda (2:2; se även 3:2) 

 Inte utföra abort eller utföra barnamord 

(2:2) 

 Mördare (5:1) 

 Barnamördare (5:3) 

Ägodelar  Inte stjäla (2:2, se även 3:5) 

 Inte ha begär efter din nästas egendom 

(2:3) 

 Inte vara självisk eller girig (2:6) 

 Dela allt med din broder (4:8) 

 Säg inte att något är ditt eget. (4:8) 

 Plundrare (5:1) 

Falskhet  Inte vittna falskt (2:2, se även 2:4 och 

nedan) 

o Det du säger ska inte vara lögn eller 

tomt prat (2:5) 

 Inte en hycklare (2:6) 

 Falska vittnen (5:1) 

 Hycklare (5:1) 

 Svek (5:1) 

 

Det är dock inte alltid vattentäta skott mellan kategorierna. Exempelvis kan uppmaningen som 

avråder från att göra skillnad på människor när någon ska stå till svars (4:3) även passa in 

under temat fattiga och utsatta. Jag anser dock att detta ger en god överblick över 

förmaningarnas fördelning och är till hjälp för hänvisningar i analysen.  

Något som kan konstateras snabbt vid läsningen av tvåvägsmetaforen i Did är 

avsaknaden av de dualistiska drag (utöver vägbilden) som förekommer i många 

vägliknelser,
41

 exempelvis i Barn, där detta förekommer i större gran än i Did, vilket jag 

kommer att gå inte närmare på i analysen av Barn. Det finns inga apokalyptiska drag i Did 1-5 

som bilder av änglar eller en slutgiltig kamp. Det tyder på att textförfattaren valt att dra nytta 

av judisk vishetstradition, istället för att lägga tyngdpunkten på eskatologiska motiv.  

Avsaknaden av apolokalyptiska drag i 1-5 betyder dock inte nödvändigtvis att intresset 

för eskatologi och tro på en snar ankomst av tidens slut inte finns hos författaren. Tvärt om, 

menar Draper, finns det tecken på att de etiska uppmaningarna pekar på ett eskatologiskt 

intresse.
42

 Vidare nämner han den eukaristiska bönen (9-10) och det bildspråk vilket, enligt 

honom, syftar till Jes 40-55. Draper argumenterar för att det är en Mackabeisk martyrkult som 

framkommer där och som Didachisten tagit till sig vid författandet av texten, där de 

                                                 
41

 Se not 6. 
42

 Draper, Jonathan A. “The Two Ways and Eschatological hope: a contested terrain in Galatians 5 and the 

Didache, 221 
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rättfärdigas belöning inte kommer förrän efter döden.
43

 Detta knyter han även till den 

avslutande eskatologiska delen i Did 16, vilken kan knytas till tvåvägsmetaforen genom sina 

inledande verser (16:1-2), där han menar att orden ” Γρηγορεῖτε ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὑμῶν”, vilket 

då syftar till den lära som erhålls innan dopet.
44

 Vi kan således dra slutsatsen att eskatologiska 

motiv definitivt finns närvarande i texten och att de är ett viktigt motiv för tvåvägsdelen, 

kanske till och med det huvudsakliga motivet för de moraliska förmaningarna- för att 

församlingsmedlemmarna ska leva ett gott liv på rätt väg inför den slutgiltiga domens dag. 

Detta är däremot inte uppsatsens huvudsakliga tema så jag avser lämna den diskussionen för 

att gå närmare in på moralläran i 1-5. 

Det finns, som sagt, starka kopplingar till den hebreiska bibeln i Did, dels till 

vishetslitteraturen men även till Moseböckerna- i synnerhet Dekalogens andra del. 

Kloppenborg skriver att: ”It has now been recognized that the decalogue provides one of the 

sturctural schemata for the imperatives in the Didache.” Detta framgår tydligt i tabellen ovan, 

där först och främst rubrikerna täcker den andra delen av dekalogen (med undantag för det 

fjärde budet).  

Did har dock en något annorlunda tyngdpunkt än 2 Mos har, vilket Kloppenborg 

diskuterar i sin artikel “The Transformation of Moral Exhortation in Did 1-5”. Han beskriver 

2 Mos två olika inriktningar i de lagar som framställs; φιλόθεοι - instruktioner om Gud- och 

φιλάνθροπος -instruktioner om människor. I Did återfinns samma fenomen, dock med 

skillnaden att det där läggs mest tyngd på det senare, φιλάνθροπος, medan φιλόθεοι endast 

nämns flyktigt.
45

  

Detta stämmer väl med tabellen som jag satt ihop i bilaga 1, där det, under 

Uppmaningar rörande Gud endast finns tre uppmaningar under Livets väg och två under 

Dödens väg.  Att det är så få uppmaningar rörande förhållandet mellan människa och Gud 

skulle kunna tyda på att det var viktigare författaren att förmedla vilka regler som skulle gälla 

mellan dem som levde i gemenskapen än hur man levde i förhållande till Gud. Å andra sidan 

skulle jag även vilja trycka på den poäng som Kloppenborg lyfter fram (se ovan), nämligen att 

detta skulle kunna spegla förhållandet mellan φιλάνθροπος och φιλόθεοι i dekalogen.  

En av rubrikerna som innehåller flest förmaningar är Fattigdom/utsatthet, vilken även 

går in lite i förmaningarna under rubriken Ägodelar. Detta är ett tema som återfinns i 

                                                 
43

 Draper, Jonathan A. “The Two Ways and Eschatological hope: a contested terrain in Galatians 5 and the 

Didache, 240 
44

 Draper, Jonathan A. “The Two Ways and Eschatological hope: a contested terrain in Galatians 5 and the 

Didache, 243 (för mer om detta läs 243-247) 
45

 Kloppenborg, John S. “The Transformation of Moral Exhortation in Didache 1-5”, 102 
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Gammaltestamentliga texter, både i Moseböckerna och i vishetslitteraturen. I Moseböckerna 

är det överlag förmaningar som talar för de fattigas sak, exempelvis 3 Mos 19:9-10 och 3 Mos 

23:22, som uppmuntrar till tillåtelse för de fattiga att ta fallfrukt och äta av skörden i kanterna 

på fälten och i 2 Mos 23:3, 6, 3 Mos 19:15 som talar för rättvisa domar, oavsett social 

ställning
46

. I visdomslitteraturen finns ett antal förmaningar om dygdigheten i att sörja för 

fattiga och utsatta, i Job 24 finns ett helt tal rörande detta och ordspråksboken talar på flertalet 

ställen för de fattigas sak, se t ex i 30:14- ”Det finns de som har svärd till tänder och knivar 

till käftar, de vill äta de svaga ur landet, de fattiga från deras jord”. I vissa delar framställs 

även fattigdom som bättre än rikedom.
47

  

Liknande motiv återfinns även i Matt. Kloppenborg noterar att πένης och πτωχός är två 

ord som vanligen används för att tala om fattiga i Matt, och att dessa förekommer i Did endast 

på ett fåtal ställen, alla i Dödens väg (5:2 och 5:13).
48

 Följaktligen anser Kloppenborg att 

fattiga inte var en stor fråga för Didachisten,
49

 vilket förvisso stämmer om man endast tittar 

till ordvalet. Jag anser dock att man även bör se till innehållet i förmaningarna, med 

hänseende till det så anser jag att engagemang för fattiga och utsatta visst inte är viktigast för 

författaren, men ändå av värde.  

En annan typ av källa som kan ha påverkat den etiska synen i Did verkar vara Jesusord, 

eller åtminstone tidiga kristna källor med etiska förmaningar inkluderade, vilket jag också 

nämnde ovan. Det är vida omdiskuterat till vilken vidd som kristna källor, i synnerhet 

synoptikerna, kan ha påverkat och- kanske framförallt- varit tillgängliga för författaren till 

Did. Sandt och Flusser argumenterar för att den gyllene regeln med förklaring och de 

förmaningar som influerats av kristen tradition placerats i början, för att texten ska få en 

kristen inramning. Den judiska tolkningen av betydelsen kommer först senare, i 2:2-7, får då 

roll som det ”andra budet”.
50

 

Något som flera forskare menar visar på de kristna influenserna i texten är användandet 

av τέλειος- ett perfektions-ideal som är centralt i t ex Matt’s etiska lära.
51

 Författaren till Matt 

                                                 
46

 Den förmaningen (Did4:3) har jag förvisso satt under Sociala regler, men rubrikerna går, som sagt, in i 

varandra en hel del och det är i vissa fall svårt att göra en definitiv indelning. 
47

 Se Ords 16:19; 19:1; 28:6 
48

 Kloppenborg, John S. “Poverty and Piety in Matthew, James, and the Didache”, 216 
49

 Kloppenborg, John S. “Poverty and Piety in Matthew, James, and the Didache”, 219 
50

 Sandt, Huub van de & Flusser, David, Compendia rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum. Section 3, 

Jewish traditions in early Christian literature, Vol. 5, The Didache : its Jewish sources and its place in early 

Judaism and Christianity, 41 
51

 Se t ex Schörter, Jens. “Jesus tradition in Matthew, James and the Didache: searching for characteristic 

emphases” Matthew, James, and Didache: three related documents in their Jewish and Christian settings, (red.  

Huub van de Sandt & Jürgen Zangenberg, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2008), 233-255, här 254 och 

Weren, Wim J.C. “The Ideal Community according to Matthew, James, and the Didache”, Matthew, James, and 
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avslutar en etisk utläggning i Bergspredikan med att i 5:48 ”ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ 

πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.”, i Did (1:4) är uppmaningen till perfektion (καὶ ἔσῃ 

τέλειος) istället insprängt i Sectio evanglica mellan två uppmaningar. Det används alltså inte 

på samma sätt i Did som i Matt, men Weren anser att det, även om καὶ ἔσῃ τέλειος är bundet 

till är tydligt knuten till den föregående uppmaningen (”Om någon slår dig på högra 

kinden…”), även hänvisar till hela passagen och att om man följer alla dessa bud så är man 

fullkomlig.
52

 Schröter argumenterar för att tillägget av dimensionen att vara perfekt gör att 

Did särskiljer mottagarna som en kristen grupp, inte bara judisk, även om han använder 

mycket av judisk tradition.
53

  

Som jag nämnde innan är sammansättningen av det dubbla kärleksbudet ett tecken på 

att Did kan ha haft tillgång till Luk och Matt, då det inte tidigare blivit sammansatt i judisk 

tradition, vilket tyder på att Didachisten haft tillgång till andra tidiga kristna källor. Både 

Niederwimmer och Draper verkar dock anse att det inte kan handla om texterna i sig, utan att 

det i så fall snarare skulle handla om att Didachisten skulle komma från samma tradition, 

muntlig eller skriftlig, som Luk och Matt.
54

 Något som å andra sidan kan tala emot att just 

Matteusevangeliet kan benämnas som källa till Did är att gyllene regeln, som följer efter de 

båda buden, är skriven i negativ form.
55

 

Sammanfattningsvis verkar Did huvudsakligen tagit sina moraliska regler från judisk 

tradition. Förmaningarna speglar i synnerhet dekalogens andra del, men har kompletterats 

med moraliska regler från 2-4 Mos och vishetslitteraturen. Det finns tecken på att Didachisten 

hade tillgång till kristna källor, i synnerhet då man tittar på Did 1:2-2:1. Troligen handlar det 

inte om Matt eller Luk i sin helhet. Däremot skulle man kunna anta att författaren till Did var 

från samma kristna tradition som synoptikerna.  

  

                                                                                                                                                         
Didache: three related documents in their Jewish and Christian settings, (red.  Huub van de Sandt & Jürgen 
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52
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2.2 Barnabasbrevet  

2.2.1 Placering och struktur 

Liksom med föregående text vill jag här börja med att ge en generell överblick över Barn’s 

struktur: 

1:1-5 Brevets anledning 9 Den rätta omskärelsen 

1:6-8 Tre läropunkter 10-11 Matföreskrifternas innebörd 

2 Den rätta offertjänsten 12 Förebilder för korset 

3 Rätt fasta 13-14 Vem ska ärva förbundet 

4:1-6a Om att tidens slut är nära 15 Sabbaten 

4:6b-8 Vem tillhör förbundet? 16 Templet 

4:9-14 Hållfasthet i tron 17 Avslutning 

5:1-6:7 Varför Herren måste lida 18-21 De två vägarna 

6:8-19 Gå till det utlovade landet 19 Ljusets väg 

7 Den stora försoningsdagen 20 Mörkrets
56

 väg 

8 Reningsvattnet  21  Avslutning
57

 

 

Författaren till Barn har, som framgår, valt att lägga liknelsen med de två vägarna i slutet av 

sitt brev, till skillnad från Didachisten som öppnar med den. Forskare har diskuterat vad det 

innebär för vikten av De två vägarnas budskap i Barn i fråga. I Did får tvåvägsmetaforen stort 

fokus eftersom den sätter tonen för texten. I Barn, menar vissa, har den ringa eftersom den 

hamnar i slutet efter att författaren kan uppfattas ha avslutat brevet i 17: 

Så långt jag kunnat i all enkelhet framställa saken för er hoppas min själ att jag i min iver inte har 

utelämnat något av det som hör till frälsningen. Ty om jag skriver till er om de ting som förestår 

eller skall hända, så skulle ni knappast förstå det, därför att det ligger inneslutet i liknelser. Så 

mycket om detta.
58  

Denna ståndpunkt stärks av att det latinska manuskript som finns inte innehåller 

tvåvägsmetaforen, utan endast de första 17 kapitlen. Aldridge skriver om detta i sin artikel 

”Peter and the ’Two Ways’”, där han, i en not, argumenterar för att det grekiska manuskript 

                                                 
56

 Andren och Beskow har rubriken ”Den svartes väg”, antagligen eftersom författaren till Barn använder 

uttrycket ”τοῦ μέλανος ὁδός”- Den svartes väg (20:1). Jag väljer att istället använda ”Mörkrets väg” då det är så 

författaren har valt att beteckna den i inledningen (18:1) ἥ τε τοῦ φωτὸς καὶ ἡ τοῦ σκότους. 
57

 Indelningen är hämtad från indelningen som finns i översättningen av Barnabasbrevet i Andrén, Olof och 

Beskow, Per, De apostoliska fäderna, 158-187 
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som inkluderar 18-21 är en senare version av en utgåva av Barn som saknar denna del (18-

21), och som följaktligen ligger till grund för det latinska manuskriptet.
59

 

Jag själv anser dock att argumenten för att tvåvägsmetaforen är av vikt för brevet är 

starkare, vilket även verkar vara de flesta forskarnas åsikt som är aktiva inom ämnet. Detta 

innebär dock inte att man är helt överrens om syftet med att den finns med. Rhodes 

argumenterar, tvärtemot Aldridge, för att kap. 18-21 inte alls är ett bihang eller en parentes i 

brevet, utan att den tvärt om är grundläggande för teologin i Barn.
60

  

Draper sällar sig också till dem som menar att tvåvägsmetaforen, är av betydelse och 

argumenterar för att placeringen i slutet ger tvåvägsmetaforen en ny innebörd. Han menar att 

det är en slags katekes, inte för dem som ska döpas in i tron, utan för dem som vill ta steget 

längre i sitt religiösa liv. Detta belägger Draper genom att påpeka, det som även Aldridge 

nämner, att kapitel 17 avslutar den första delen med att konstatera att han skrivit till 

adressaterna om allt som de behöver veta (se citatet ovan). Det blir på så sätt ett slags valbart 

extra.
61

  

Jag är dock benägen att hålla med i det som Paget och Smith påpekar i sina texter, 

nämligen att det finns spår av tvåvägsmetaforen genom hela brevet.
62

 Smith argumenterar för 

att den är kulmen på brevet som en grundläggande del av i teologin och av brevets 

argumentation i stort.
63

 Draper skriver om lärans nya innebörd men håller ändå fast vid 

funktionen av den som katekes. Carlton Paget argumenterar mot Drapers slutsatser och menar 

att det inte är givet att tvåvägsmetaforen alltid användes som katekes. Istället föreslår han att 

författaren har inkluderat den i slutet för att visa på trogenhet till traditionen. 

Tvåvägsmetaforen verkar ha varit ett viktigt dokument inom den tidiga kristendomen om man 

ser till flertalet källor där den förekommer. Paget menar att en placering i slutet var en viktig 

position i en text, där man traditionellt skrev om något viktigt. Eftersom Barn omtolkar 

mycket av traditionen i övriga delar av brevet, skriver Paget, att Barn inkluderade en 

tvåvägsmetafor i slutet för att där anknyta till traditionen.
64
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Sammanfattningsvis drar jag alltså slutsatsen att argumenten är starkast för att 

Tvåvägsmetaforen var viktig för författaren till Barn. Jag väljer dock att inte gå in vidare på 

varför och på vilket sätt eftersom det inte är vad uppsatsen syftar till. Jag går istället vidare in 

på tvåvägsdelen i sig och föreslår följande uppdelning av avsnittet:  

 

18 Introduktion till de två vägarna 

19:1 Inledning till ljusets väg 

19:2-12 Förmaningar  

20:1a Inledning till mörkrets väg 

20:1b 17 synder radas upp 

20:2 20 syndare räknas upp 

21 Avslutande förmaning som kan räknas till tvåvägsdelen 

 

Jag har inte funnit något exempel på en struktur av de två vägarna i Did i sekundärlitteraturen. 

Efter att själv ha gjort försök till detta är det klart varför det är fallet. Barn uppvisar ett 

kaotiskt upplägg, i motsats till Did’s väldisponerade text. Detta, menar Suggs, är ett tydligt 

tecken på att texten är en tidig och ofärdig form av De två vägarna.
65

  

Eftersom litteraturen inte egentligen nämner uppbyggnaden av De två vägarna i Did mer 

än så nämner jag bara kort varför jag menar att detta är en god uppdelning. Introduktionen till 

själva liknelsen är given. Författaren markerar tydligt att han avser börja på ett nytt ämne med 

den första meningen i 18:1: ”Låt oss nu gå över till en annan kunskap och lära.”
66

 Brevet 

fortsätter sedan med en markering att ljusets väg börjar och en kort kommentar om att 

kunskap har skänkts åt ”oss” så att vi ska kunna vandra den [ljusets] väg. 

Efter dessa två inledningsdelar börjar författaren redogöra för den nämnda kunskapen 

om hur men ska vandra livets väg korrekt. Denna del består av en serie förmaningar i en något 

kaotisk ordning. Det är inte alls så uppenbart ordnat som motsvarande del i Did är med olika 

former på olika avsnitt av texten under livets väg. Det går att förnimma mönster i vissa delar. 

I 19:3-4 återfinns t ex ett avsnitt med negativa förmaningar som alla inleds med ”Du skall 

inte…”, exempelvis i 4a ” Οὐ πορνεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις”. I 19:7-8 

kommer sedan ett avsnitt där en negativ förmaning följs av en motivering, exempelvis 7a: 

                                                 
65
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”Οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ δίγλωσσος·παγὶς γὰρ θανάτου ἐστὶν ἡ διγλωσσία”
67

 eller 8b: Οὐκ 

ἔσῃ πρόγλωσσος, παγὶς γὰρ στόμα θανάτου.”
68

. Jag skulle alltså säga att det finns spår av en 

struktur inom ljusets väg men att den inte är så tydlig som i Dids motsvarighet.  

Efter det att ljusets väg avslutats inleds Mörkrets väg med en kort introduktion. 

Mörkrets väg är, enligt min åsikt, mer strukturerad. Där räknas först 17 olika synder upp, 

vilka följs av en lista med olika syndare.  

2.2.2 Analys 

Liksom jag gjorde med förmaningarna i Did har jag delat upp förmaningarna i Did under 

olika rubriker. Dessa är desamma som i Did, med undantaget att rubriken falskhet inte finns 

med här. Tabellen för Did ser ut som följer: 

  

Ljusets väg (Barn 18-19) 

 

Mörkrets väg (Barn 20) 

Sociala regler  Inte smida ränker mot din nästa 

(19:3) 

 Inte hysa agg mot din broder (19:4) 

 Tag inte hänsyn till person när det 

gäller att straffa ett felsteg hos någon 

(19:4) 

 Döm rättfärdigt (19:11) 

 Vålla inte söndring, stifta frid genom 

att föra samman stridande. (19:12) 

 Hyckleri (20:1) 

 Svek (20:1) 

 Är snara till förtal (20:2) 

 De godas förföljare (20:2) 

Sexualitet 

 

 Inte begå otukt (19:4) 

 Inte begå äktenskapsbrott (19:4) 

 Inte vara gosseskändare (19:4) 

 Otukt (20:1) 

Fattiga och 

utsatta 

  Tänker inte på änkor och 

faderlösa (20:2) 

 Förbarmar sig inte över den 

fattige (20:2) 

 Gör sig inte möda om den 

betryckte (20:2) 

 Vänder sig bort från den 

betryckte (20:2) 

 Betungar den bedrövade (20:2) 

 Är de rikas förespråkare men 

orättrådiga domare för de 

fattiga (20:2) 

Att ta liv  Tag inte något fosters liv, döda inte 

heller någon nyfödd (19:5) 

 

 Mord (20:1) 

 Barnamördare (20:2) 

                                                 
67

 Ibid 
68

 Ibid. 



23 

 

Ägodelar  Ha inte begär till din nästas egendom 

(19:6) 

 Låt din nästa få del i allt och säg inte 

att det är ditt eget (19:8) 

 Bli inte sådan att du räcker ut 

händerna för att ta emot, men drar 

undan dem från att ge. (19:9) 

o Du ska inte tveka att ge, och när 

du gett ska du inte knota (19:11) 

 Rov (20:1) 

 

 

I Barn går det tydligare att se de dualistiska och eskatologiska drag som karaktäriserar 

tvåvägslärorna. Detta ger Barn flera beröringspunkter med förlagan 1QS. Här finns det en 

tydlig kamp mellan ljus och mörker. Där vi i Did kunde läsa om livets och dödens väg, står 

det här istället ljusets och mörkrets väg och i inledningen till väg-liknelsen skriver författaren: 

”På ena sidan finns Guds änglar satta till att skänka ljus, på den andra finns Satans änglar.” 

(18:1) vilket tyder på eskatologiska motiv.
69

  

Den etiska motivationen hos författaren ligger starkt i just den sista tiden och domen 

som ska komma. I slutet ska de onda besegras och det goda ska leva för evigt.
70

 De dualistiska 

dragen i brevet gör det troligt att brevet skrevs för att skapa en starkare gruppidentitet. Det 

starka intresset för etiska regler ger texten en tendens för exklusivistiska åsikter.
71

 

Motståndarna till författaren porträtteras som följare till den mörka vägen, som bör undvikas 

och följarna till författare som den ljusa vägen.
72

  

Antagligen vill författaren framförallt övertyga kristna att överge alla band till 

judendomen genom att visa på kristen etik som god och positivt, medan den judiska framställs 

som något negativt. På så sätt uppmanar författaren sina läsare att omtolka sin religiösa 

identitet.
73

  

Barn är, om man ser till helheten, skeptisk mot judendomen. Författaren är dock inte allt 

igenom negativt till den. Rhodes argumenterar, i sin artikel “The Two Ways Tradition in the 

Epistle of Barnabas: revisiting an old question”, för att författaren egentligen inte har något 

emot lagen, utan att han- i brevet- syftar till att tolka om lagen. Han menar att denna del kan 

ha inkluderats för att påminna läsarna om den lag som återfinns i judisk tradition och som 

fortfarande gäller.
74
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Carleton Paget är en annan forskare som är inne på samma teori som Rhodes. Han 

menar att författaren verkar ställa sig kritisk framförallt till det sätt som lagen tolkats på 

snarare än själva lagen.
75

 Paget teoretiserar om att brevet i själva verket riktas till 

bokstavstroende eller ortodoxa judar (som han själv uttrycker det), vilka författaren anser 

tolkar texterna och traditionen för bokstavligt. Han erbjuder så, vad han anser vara, en 

troligare tolkning av de etiska reglerna som kommuniteten bör leva efter.
76

 Syftet framställs 

så vara att förse sina läsare med en omvändelseparaenes, som Smith uttrycker det. Det handlar 

inte bara om att omvända sig från dåliga vägar, utan snarare om att pånyttfödas och helt 

identifiera sig med den nya läran.
77

  

Pagets och Rhodes teorier passar väl in på det Draper talar om, och som jag nämnde 

ovan, nämligen att tvåvägsmetaforen i Barn inte är riktat till hedningar, utan till troende som 

vill vidareutvecklas i sin tro. Om texten var skriven för hedningar som skulle omvändas så 

skulle de i så fall inte förstå dessa underliggande poänger som nämnda forskare menar finns.  

Det är även intressant att författaren- antaget att han är så anti-judisk som det framstår i 

brevets första del- valt att använda sig av en judisk vishetsgenre för att framföra moraliska 

regler. Draper för ett resonemang i ”Barnabas and the riddle of Didache revisited” om att 

tvåvägsmetaforen i Barn i själva verket bör läsas med en ironisk underton. Mottagarna skulle i 

så fall vara jude-kristna som ville fortsätta identifiera sig med förbundet.
78

 Han bevisar inte 

detta i artikeln och drar inte slutsatsen att det är så att författaren använder ironi i texten. Valet 

av tvåvägsmetaforen för att presentera en omtolkad morallära skulle dock kunna vara ett 

ironiskt drag från författaren. Jag väljer att, liksom Draper, bara väcka tanken utan att dra 

några definitiva slutsatser om huruvida detta faktiskt är fallet.  

För författaren till Barn verkar det bli viktigt att framställa sin egen religiösa auktoritet, 

antagligen för att skapa trovärdighet hos läsarna. Smith diskuterar detta med utgångspunkt i 

uttrycket av διδαχῆς καί ἐξουσίας som används i Barn. 18:1. Han argumenterar för 

översättningen ”teaching authority”, vilket han anser passar bäst grammatiskt och samt 

passande för syftet. Gruppidentiteten blir beroende av Barnabas-författarens auktoritet som 

lärare och kopplar samman gruppen med författarens identitet.
79
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Jag avser nu gå vidare till att diskutera källorna till de förmaningar som inkluderats i 

Barn’s tvåvägsmetafor. Den sekundärlitteratur jag funnit diskuterar inte vilka bibliska källor 

som kan ligga bakom, vilket det fanns gott om för Did. Som jag nämnde under tabeller var det 

möjligt att använda ungefär samma rubriker som jag gjorde för Did. Jag drar därför slutsatsen 

att även Barn följer dekalogens ramverk i sina förmaningar. Det finns inte någon tydlig 

anknytning till något evangelium i Barn, som i Did, där det tydligare framgår att författaren 

bör ha haft tillgång till någon slags kristen källa. 

Tyngdpunkten i förmaningarna ligger på ägodelar och hur man ska tänka kring sådana. 

Osjälviskhet och ödmjukhet förespråkas med uppmaningar som t ex ” Du ska inte tveka att ge, 

och när du gett ska du inte knota” (19:11). Det verkar dessutom vara viktigt för författaren att 

understryka vikten av att hjälpa dem i församlingen som har det jobbigt, antingen socialt 

gällande dem som står längst ned i samhällsstegen. Detta framkommer framförallt i Mörkrets 

väg, där inte mindre än sex synder handlar om att inte hjälpa olika människor i nöd.  

Sammanfattningsvis har jag i denna del, först framställt en tabell över de olika 

förmaningarna som är inkluderade i Barn gällande beteende mot andra människor. Jag 

diskuterade sedan kort att de dualistiska dragen i Barn visar på eskatologiska motiv hos 

författaren. Detta kan bero på ett behov som författaren ser att stärka den kristna identiteten 

hos läsarna och få dem att helt överge den gamla tron till fördel för den nya (och rätta). Denna 

poäng stärks i och med teorin kring hur διδαχῆς och ἐξουσίας används i Barn för att skapa en 

auktoritär trovärdighet hos författaren. Avslutningsvis gjorde jag en kort reflektion över 

förmaningarna från tabellen och kom fram till att det är svårt att dra slutsatser om kristna 

källor till texten. Författaren har antagligen använt sig av ungefär samma 

gammaltestamentliga källor som Did, men mycket mer sparsamt. 

2.3  Jämförelse 

Efter att ha gått igenom förmaningarna och de etiska motiven i respektive text ska vi nu ställa 

dem båda mot varandra. Jag avser börja med att diskutera den övergripande litterära stilen på 

de båda texterna. För att sedan göra en jämförelse mellan fördelningen av förmaningarna som 

jag diskuterade i 2.1 och 2.2 och diskutera vad som förenar och skiljer texterna samt vad det 

kan bero på.   

Som jag diskuterade i analysen av Did så verkar författaren där ha använt sig av judisk 

vishetstradition. Detta förenar den med andra- vad troligtvis är- äldre källor som Doctrina 

apostolorum, som tros vara ungefär samtida med Did.
80

 Barn har å andra sidan en tydligare 

                                                 
80

 Se Kloppenborg, John S. “The Transformation of Moral Exhortation in Didache 1-5”, 92 för tabell över källor. 



26 

 

apokalyptisk inriktning. Där används ett eskatologiskt bildspråk med starka dualistiska drag 

för att påminna om att tidens slut närmar sig.
81

 Det resulterar i att Barn har mer gemensamt 

med- vad som tros vara en av grunderna till en sammansatt tvåvägsmetafor- dödahavsrullarna, 

närmare bestämt 1QS, där författaren i stor utsträckning använder sig av dualistiska bilder, 

med ljusets prins och goda och onda änglar:  

All the children of righteousness are ruled by the Prince of light and walk in the ways of 

light, but all the children of injustice are ruled by the Angel of Darkness and walk in the 

ways of darkness. (1QS) 

Liknande språk återfinns, vilket jag också nämnde tidigare, i Barn’s inledning till 

tvåvägsmetaforen: 

Det finns två vägar, olika i lära och makt: ljusets och mörkrets. På den ena finns Guds 

änglar satta till att skänka ljus, på den andra finns Satans änglar. (Barn 18:1) 

Både Barn och 1QS har valt att beskriva vägarna som ljusets och mörkrets, vilket speglar en 

tradition där det är viktigare med ett apokalyptiskt bildspråk, med beskrivningar av ljusets och 

mörkrets änglar och en slutgiltig kamp mellan dessa. Didachisten använder istället 

benämningen livets och dödens väg, vilket stämmer överens med t ex Ords. 12:28, där det står 

”Rättfärdighet leder till liv, avfallets väg för till döden” och Jer 21:8: ”Och till detta folk skall 

du säga: Så säger Herren: Jag låter er välja mellan livets väg och dödens väg.”.  

Did saknar inte helt eskatologiska motiv. En beröringspunkt i de perikoper som jag valt 

att fokusera på finns i nämnandet av ”the good paymaster” (Did 4:7 samt Barn 19:11). Barn 

har dock en tydligare anknytning till eskatologiska motiv om man tittar på versen innan 

(19:10), där läsarna uppmanas att tänka ”dag och natt på domens dag”.  I Did återfinns 

nämnandet av ”lönens goda givare” istället i en utläggning angående givande, där inga 

apokalyptiska motiv är inkluderade, bortsett möjligtvis från löngivaren.
82

   

I Did 16 finns en utläggning om den sista tiden. Där återfinns däremot inte samma språk 

som Barn använder, med bilder av änglar och en slutgiltig kamp, utan snarare- åter igen- drag 

från gammaltestamentliga föreställningar om människosonens ankommande.
83

  

 Skillnaderna i tyngdpunkt, i eskatologisk mening, har fått forskare att fundera på vad 

det säger om vilka mottagarna av respektive text kan ha varit, vad författarnas syfte till 

mottagarna var. Det är tydligt att båda författarna avser stärka gruppens identitet genom att 

ställa dem (på livets eller ljusets väg) i polemik med de andra (på dödens eller mörkrets väg). 

Barn är mer aggressiv i sitt tillvägagångssätt, där det eskatologiska bildspråket ger 
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förmaningarna en vassare framtoning. Did’s argumentation är inte fullt så vass. Draper 

använder sig av Perdues modell för olika slags paraeneser för att förklara detta.
84

 Teorin 

består i att det finns två modeller för vad paraeneser ska uppnå i en grupp. För det första finns 

ordningsmodellen (OM), där förmaningarna i texten syftar till att stärka och bekräfta status 

quo i en grupp. Did skulle kunna vara ett exempel på en text som är skriven på det här sättet. 

Där finns inga spår av en kamp och dualistiska inslag på samma sätt som i Barn. Istället 

fungerade den antagligen som katekes, en första socialisering in i gruppen. Det första steget 

på den rätta vägen, livets väg, bort från det gamla livet som representeras av dödens väg.
85

 

Det andra alternativet benämner Perdue som kaosmodellen (KM), som- i motsats till 

OM- är skriven till vad som kan vara en marginaliserad grupp, där paraenesens funktion är att 

undertrycka den gällande ordningen, satt av en förtryckande majoritet. KM är applicerbar på 

Barn, där de antisemitiska dragen tyder på en stark vilja att bryta loss gruppen från lagar och 

seder vilka författaren till Barn anser destruktiva. Istället lyfter författaren nytolkningar av 

traditionen och använder ett skarpt bildspråk för att tydliggöra för mottagarna att det är de 

som har sanningen och kan bli rättfärdiga, medan motståndarna vandrar på mörkrets väg där 

endast dom väntar. Det är en mer aggressiv text som argumenterar för starkare 

ställningstagande i kampen mellan gott och ont, ljus och mörker. Här används, som tidigare 

konstaterat, tvåvägsmetaforen snarare som en andra- mer avancerad- initiation, ett steg till för 

en utvald grupp troende som vill ”avancera”.
86

 Det tidigare diskuterade uttrycket διδαχῆς καί 

ἐξουσίας som författaren använder i inledningen till De två vägarna är ett klart tecken på den 

kamp som han föreställer sig pågår, menar Draper.
87

  

Draper kommenterar även att Did, i 6:1, nyttjar en liknande terminologi, där det som 

avviker från livets väg är παρακετός θεοῦ. Detta tyder på en viss dualism, men Draper 

påpekar att det inte finns tecken på att Didachisten tänker sig något kosmiskt krig, utan 

snarare helt enkelt beskriver hur världen är uppbyggd.
88

 Jag drar, i enlighet med detta, 

slutsatsen att en stor skillnad mellan Barn och Did är användandet av ett eskatologiskt 

bildspråk. I Barn speglas syftet med texten till stor del i de apokalyptiska dragen som 

författaren valt att använda. Didachisten står de eskatologiska dragen inte i fokus, utan agerar 

snarare som en erinran om vad som komma skall.  
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Trots alla dessa olikheter vill jag hävda att det etiska budskapet som återfinns i 

förmaningarna är ganska snarlika, och ibland nästan bokstavligen lika. Nedan återfinns två 

synopser över de förmaningar som jag valt att lägga fokus på i uppsatsen. Först en över 

Ljusets/Livets väg och sedan en över Mörkrets/Dödens väg, respektive synops följs av en 

diskussion av fynden i texterna: 
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 Andrén, Olof och Beskow, Per, De apostoliska fäderna, 16-18 
90

 Andrén, Olof och Beskow, Per, De apostoliska fäderna, 184-186 

DIDACHE BARNABASBREVET 

LIVETS VÄG
89

 LJUSETS VÄG
90

 

1:2 Du ska älska din nästa som dig själv 19:5 Du ska älska din nästa mer än din egen själ. 

1:2 Allt vad du inte vill ska hända dig det ska du 

inte heller göra mot någon annan.  

 

1:3 Välsigna dem som förbannar dig, be för dina 

fiender 

 

1:4 Akta er för sinnliga och kroppsliga begär.  

1:5 Ge åt var och en vad de som ber dig och kräv 

det inte tillbaka… 

19:11 Du skall inte tveka att ge, och när du gett 

ska du inte knota 

1:6 Låt din allmosa svettas i dina händer tills du 

vet till vem du ska ge.  

 

2:2 Du skall inte dräpa.   

2:2 Du skall inte bryta äktenskap 19:4 Inte begå äktenskapsbrott 

2:2 Du skall inte skända pojkar 19:4 Inte vara gosseskändare 

2:2 Du skall inte begå otukt 19:4. Du skall inte begå otukt 

2:2 Du skall inte stjäla  

2:2 Du skall inte döda ett barn genom vare sig 

abort eller barnmord 

19:5 Tag inte fosters liv, döda inte heller någon 

nyfödd.  

2:3 Ha inte begär efter din nästas egendom. 19:6 Ha inte begär till din nästas egendom 

2:3 Svär inte falskt  

2:3 Vittna inte falskt  

2:3 Bär inte agg mot någon 19:3 Du skall inte smida ränker mot din nästa 

19:4 Hys inte agg mot din broder 

2:6 Hys inte onda planer mot din nästa  

2:7 Hata inte någon människa  

3:2 Bli inte uppbragd, ty vrede leder till mord. 

Bli inte heller avundsjuk eller grälsjuk eller 

uppretad, ty allt detta föder mord. 

 

3:3 Låt dig inte gripas av begär, ty begäret leder 

till otukt. För inte oanständigt tal, och kasta inga 

lystna blickar, ty allt detta föder otukt.  

 

3:5 Bli inte en lögnare, ty lögn leder till stöld. Bli 

inte sniken eller inbilsk, ty allt detta föder stölder. 

19:6 … bli inte heller girig.  

3:9 Håll dig inte till de högfärdiga utan 

rättfärdiga och ödmjuka.  

19:6 Fäst dig inte heller med din själ vid de höga, 

utan umgås med ringa och rättfärdiga.  

4:3 Bli inte orsak till söndring utan försomna 

dem som strider. 

19:12 Vålla inte söndring, stifta frid genom att 

föra samman stridande 

4:3 Döm rättvist utan att göra skillnad på 

människor, när du låter någon stå till svars för en 

överträdelse. 

19:4 Tag inte hänsyn till person när det gäller att 

straffa ett felsteg hos någon 

19:11 Döm rättfärdigt 

4:7 Tveka inte att ge och klaga inte när du ger…  

4:8 Vänd dig inte från den som behöver.   



29 

 

I synopsen ovan finner vi alltså de förmaningar som angår beteende för eller mot nästan som 

nämns i livets- eller i Barn, ljusets- väg. Tabellen innehåller, för att den inte ska bli allt för 

lång, endast själva förmaningarna, bortsett från avsnittet med τέκνον-förmaningarna, där jag 

skrivit ut hela verserna för att visa kopplingarna som författarna gör mellan olika synder där. I 

Did finns dock inte sällan en kort motivering i anslutning till förmaningarna, t ex i 1:5 Ge åt 

var och en som ber dig och kräv det inte tillbaka, ty Fadern vill att man ska ge åt alla de 

gåvor man fått av honom… o.s.v.  Detta förekommer framförallt i Sectio evangelica (1:3b-

2:1) och i sektionen med τέκνον-förmaningarna (3:1-6).  

I Barn är dock sådana motiveringar mer sällsynt. Här är författaren mer kortfattad och 

rakt på sak, bortsett från 19:7-9, där varje förmaning följs av en kort motivering. Ett exempel 

på detta är; Låt din nästa få del i allt och säg inte att det är ditt eget. Ty om ni tillsammans 

har del i det oförgängliga, hur mycket mer bör det vara lika det förgängliga (19:8a). I Ljusets 

vägs helhet drar jag dock slutsatsen att detta är ett avvikande avsnitt i Barn.  

Did innehåller ett mycket mer extensivt etiskt material. Där kan exempelvis fler 

förmaningar angående hur man ska bete sig mot nästan återfinnas än i Barn. Alla förmaningar 

som finns i Barn återfinns även dock i Did, bortsett från förmaningen i Barn. 19:6 som 

nämner girighet i stället för stöld. Girighet i sig nämns inte som så i Did, jag skulle dock inte 

säga att det verkar vara oviktigt för Didachisten. Jag har valt att koppla Barn 19:6 till τέκνον-

förmaningen i Did 3:5 gällande stöld, där snikenhet och girighet har kopplingar till varandra, 

även om de inte är direkta synonymer. Liknande motiv även kan tolkas in i inkluderas i 

förmaningar som t ex 1:5 som rör ägodelar och givande.  

Så till Mörkrets/Dödens väg: 

DÖDENS VÄG
91

 MÖRKRETS VÄG
92

 

5:1 Mord 20:1 Mord 

5:1 Äktenskapsbrott  

5:1 Otukt 20:1 Otukt 

5:1 Stölder 20:1 Rov 

5:1 Utsugning 20:1 Plundring 

5:1 Falskt vittnesbörd  

5:1 Svek 20:1 Svek 

5:1 Oanständigt tal 20:1 Fräckhet 

5:2 De som förföljer det goda och hatar 

sanningen. 

20:2 De godas förföljare 

5:2 De som vakar, inte för att göra gott utan ont  

5:3 De har inget förbarmande med den fattige. 20:2 Förbarmar sig inte över den fattige.  
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 Andrén, Olof och Beskow, Per, De apostoliska fäderna, 186 

4:8 Dela allt med din broder och kalla inte något 

ditt eget. 

19 Låt din nästa få del i allt och säg inte att det är 

ditt eget.  



30 

 

5:3 De bryr sig inte om dem som är tyngda av 

bördor. 

20:2 Gör sig inte möda om den betryckte 

20:2 Vänder sig bort från den betryckte 

5:3 De är barnamördare 20:2 Barnamördare 

5:3 De vänder sig från den behövande  20:2 De tänker inte på änkor och faderslösa 

5:3 De lägger bördor på den förtryckte 20:2 Betungar den bedrövade 

5:3Är talesmän för de rika 20:2Är de rikas förespråkare 

5:3 Dömer laglöst de fattiga.  20:2 Orättrådiga domare för de fattiga 

 20:1 Hyckleri  

 20:2 Är snara till förtal  

I Barn finns några synder nämnda utöver dem som nämns i Did, hyckleri (20:1) och förtal 

(20:2). I övrigt är Mörkrets väg snarlik Dödens väg. Äktenskapsbrott nämns inte i Mörkrets 

väg, men det finns däremot nämnt tidigare, i 19:4. Även falskt vittnesbörd (Did. 5:1) och 

syndaren som vakar för att göra ont saknas i Mörkrets väg. Dessa finns dock inte heller 

nämnda i Ljusets väg. Då är frågan om dessa inte är av någon större vikt för författaren?  

Tyngdpunkten på förmaningarna, både i Livets/Ljusets och Dödens/Mörkrets väg ligger 

starkt på socialt engagemang. Ett viktigt tema för båda författarna verkar vara hur man ska 

tänka kring ägodelar och gåvor till fattiga och utsatta på olika sätt, samt ett rättviseperspektiv, 

där det är viktigt att inte göra skillnad på rika och fattiga då tvister ska avgöras.  

Efter denna jämförelse mellan texterna anser jag det rimligt att dra slutsatsen att Did och 

Barn är relativt överens om vilka etiska regler som bör gälla. Det finns dock ett par olikheter 

dem emellan. Ett sätt att förklara, vilket knyter an till det jag diskuterade i inledningen till 

denna del, erbjuds av Kloppenborg Han hävdar att Did är grundad i Torah, medan Barn 

snarare står på en apokalyptisk grund.
93

 Som jag påpekar i analysen av Did så kan det mycket 

riktigt vara så att pentateuken ligger till grund för mycket som Didachisten förmanar om, i 

synnerhet dekalogen.
94

 

Jag skulle dock vilja påstå att detta även är fallet i Barn. Kloppenborg påpekar att Did 

använder ett språk för de första tio synderna i listan (5:1) som är hämtade från dekalogen, 

medan Barn använder liknande språk på färre ställen (första, sjätte och sjunde synden).
95

 

Detta kan bero på att Barn, tidigare i brevet i brevet skriver: 

Ty skriften säger: ”Och Mose var under fasta på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter och 

tog emot förbundet av Herren, stentavlor som Herrens hand hade inristat med sitt finger.” 

Men när de hade vänt sig till avgudarna förlorade de förbundet. Ty Herren talar så: ”Mose, 

Mose, skynda dig ner, ty ditt folk, som du har fört ut ur Egypten, har överträtt lagen.” Och 

Mose förstod och kastade de båda tavlorna ifrån sig. Deras förbund krossades, för att den 
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älskade Jesu förbund istället skulle inristas i våra hjärtan genom trons hopp till honom. 

(Barn 4:7-8)
96

 

Då författaren ogiltigförklarat det Mosaiska förbundet vore det svårt att ge legitimitet till 

moralläran om han använde samma språk som Torah för att utlägga den. Detta kan vara 

anledningen till att det är ett annat språkbruk som uppvisas i Barn än i Did. Barn har dock 

inga tydliga kopplingar till kristna källor, som å andra sidan Did uppvisar. Det verkas således 

som att författaren till Barn tolkat om lagen till vad han anser vara en riktig kristen etik.  

Jag anser ändå att innebörden t ex av de synder som räknas upp i Mörkrets väg är 

ungefär de samma som synderna vilka räknas upp i Dödens väg. Därför drar jag slutsatsen att 

Barn använder ett dualistiskt språk genom brevet för att visa på bristerna i den judiska 

traditionen. Jag däremot benägen att hålla med Rhodes om att författaren inte egentligen har 

så mycket emot lagen i sig, utan snarare hur den tolkas av religiösa företrädare.
97

 

Utifrån detta anser jag det rimligt att konstatera att etiken som texternas 

tvåvägsmetaforer för fram inte är helt olika. Det finns tvärt om fler likheter än det finns 

skillnader. Det framgår dock att syftet med de båda skiljer sig avsevärt. Den ena texten, Barn, 

kommunicerar ett aggressivare budskap, med dualistiska bilder som framgår tydligt, man 

behöver endast läsa rubrikerna ljusets och mörkrets väg för att detta ska gå fram. Den andra 

texten, Did, framhåller samma budskap men använder inte ett lika skarpt bildspråk för att 

skilja mellan de två olika sidorna. 

Frågan är dock hur kristna någon av texterna egentligen är. Did verkar ha dragit nytta av 

kristen tradition, men detta är svårt att bevisa. Barn har i sin tur inga sådana kopplingar i sin 

tvåvägsmetafor. En jude som läste dessa texter under samma tid skulle antagligen inte 

motsätta sig de förmaninger som framkommer i tvåvägslärorna. Jag vill därför sluta mig till 

den slutsats som Kloppenborg drar om Did, men vidga den även till Barn och påstå att dessa 

texter endast kan kategoriseras som kristna eftersom de användes av kristna, vilka gett 

tvåvägsmetaforen en ny inramning.
98

 

3.   Slutsats  

För att svara på frågeställningen för uppsatsen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches 

respektive i Dids tvåvägsmetafor? Anser jag att det är en samstämmig syn på synd som 

framställs i de båda texterna. Did har en tydlig koppling- språkligt och teologiskt- till Torah 
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och de regler som framställs där, vilket visar på en tydlig förankring i den judiska traditionen. 

För att framhålla en kristen inställning har författaren även anammat vad som verkar vara 

delar av en tidig kristen etik. Troligtvis hade författaren inte tillgång till synoptikerna, i vilket 

fall verkar han inte ha använt dessa som mall i sitt eget skrivande. Det verkar dock troligt att 

han tillhör samma tradition som nämnda författare. Fokus i Did ligger på hur man ska agera 

jämtemot andra människor och inte så mycket på förmaningar som rör tro och religiösa riter, 

vilket annars påbjuds av det deutronomistiska verket.   

I Barn är det istället eskatologiska intressen som ligger till grund för den etiska läran. 

Här framgår tydligare de dualistiska bilderna som kännetecknar tidigare versioner av 

tvåvägsmetaforen. Men uttryck som ljusets och mörkrets väg ger texten en ton som stämmer 

överrens med KM, där världen är ett slagfält mellan gott och ont. Texten är antagligen skriven 

av en författare som ser det som nödvändigt att undertrycka den judiska traditionen till fördel 

för, vad som verkar vara, en kristen nytolkning av lagen. Författaren till Did visar inte på 

samma behov att undertrycka de judiska rötterna hus rörelsen, utan refererar friskt till 

Mosaisk lag och vishetstradition som återfinns i GT. 

Den grupp med uppmaningar som jag valde att titta på extra i uppsatsen visar att 

författarna till båda texterna har dekalogen som en röd tråd i de förmaningar som kommer 

fram, även om författaren till Barn inte använder samma språk som Torah och Did gör. 

Tyngdpunkten ligger starkt på socialt engagemang. Ett viktigt tema för båda författarna verkar 

vara hur man ska tänka kring ägodelar och gåvor till fattiga och utsatta på olika sätt, samt ett 

rättviseperspektiv, där det är viktigt att inte göra skillnad på rika och fattiga då tvister ska 

avgöras. Det är således egentligen inga revolutionerande nya kristna etiska tankar som finns 

med i texterna. Snarare är det kristna författare som använt en judisk litterär genre för att 

framställa en morallära med kristen inramning, vilken jude-kristna följare kunde känna igen 

sig i. 

De slutsatser som jag dragit här menar jag är applicerbara på tvåvägsmetaforerna i Barn 

och Did. Nästa steg i undersökningen skulle vara att undersöka om detta även gäller för andra 

delar av texterna, eller att jämföra texterna i sin helhet för att se hur den etiska läran i sin 

helhet ser ut. Min hypotes är att resultatet skulle skilja sig en del. Det skulle exempelvis vara 

intressant vara intressant att gå vidare och undersöka de förmaningar som jag valde att placera 

under kategori VII: Uppmaningar rörande lära och religiösa seder och ställa det i relation till 

resten av texterna. Där har Did ett extensivt material att gå igenom, då i stort sett hela texten 

handlar om detta (se 7-10 och 14-15 i synnerhet). Barn innehåller inte sådana instruktioner på 
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samma sätt, men författaren uttrycker bestämda åsikter kring religion och lära (exempel på 

material skulle kunna vara 3, 8-11 och 15-16).  

Ett annat alternativ skulle vara att göra en större studie av synd inom den tidiga kristna 

kyrkan. Vilka etiska regler var viktiga? Vilka lagar från judendomen valde man att omfamna 

och vilka värderades inte lika högt? Vilka lagar försvann och varför? En sådan studie skulle 

kunna utföras i stor skala eller avgränsas till exempelvis en uppsats.  

4.  Sammanfattning  

Jag gick in i denna uppsats med syftet att undersöka hur två tidiga kristna texter, 

Barnabasbrevet och Didache, såg på synd. Jag valde att undersöka detta utifrån 

frågeställningen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches respektive i Barnabasbrevets 

tvåvägsmetafor? Metoden jag valde för att undersöka detta var att först göra en enskild analys 

av respektive text där jag tittade på litterär kontext, därefter delade jag upp förmaningarna 

som jag avsåg fokusera på i sex olika kategorier och diskuterade utifrån dessa vilka källor 

som skulle kunna ligga till grund för dem, vilka motiv som kunde finnas från författaren och 

vad det innebar för mottagarna.  

Studien avslutades sedan men en komparativ analys av vad jag kommit fram till i 

analysen av respektive text. Där lyfte jag fram vilka likheter och skillnader som fanns mellan 

texterna och drog slutsatsen att de etiska reglerna i respektive text egentligen inte skiljer sig 

nämnvärt. Tyngdpunkten i båda texterna låg på socialt engagemang för fattiga och utsatta. 

Didachisten har ett mer extensivt material än Barn med fler kopplingar till de tidiga kristna, 

men också tydligare drag hämtade från GT.  

Jag drog slutsatsen att dessa skillnader antagligen beror på att texterna är konstruerade i 

för olika mottagare genom att använda Perdues modell för olika parousior. Did använder sig 

för OM, som tillägnas en grupp som är relativt stabil i sin position och lever i harmoni, medan 

Barn å andra sidan är ett exempel på en text som passar in på KM. Barn har tydligare 

eskatologiska motiv, vilka tyder på att texten är skriven för en minoritetsgrupp som vill ersätta 

ett gammalt tankesätt (judisk tradition) med ett nytt (en nytolkning till kristen tradition).  
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5.  Förkortningar 

 

Barn Barnabasbrevet 

KM Kaosmodellen 

OM Ordningsmodellen 

Did Didache 

 

Samt allmänna svenska förkortningar och förkortningar av bibelböcker   
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7.  Bilagor 

Bilaga 1 

UPPMANINGAR 

OM… 

DIDACHE 

  

LIVETS VÄG 

 

DÖDENS VÄG 

Gud  Älska Gud, som skapat dig. (1:2) 

 Veta vem som utbetalar lönen. (4:7) 

 Hata hyckleri och allt som inte behagar 

Gud. (4:12) 

 De känner inte den som har 

skapat dem (5:3) 

 Förgör Guds skapelse (5:3) 

den egna personen 

(egenskaper) 

 Inte vara skadeglad (2:3) 

 Inte vara tvekande eller tvetungad. 

(2:4) 

 Var inte självisk eller girig (2:6) 

 Var inte övermodig (2:6, 3:2, leder till 

mord) 

 Bli inte heller avundsjuk (3:2, leder till 

mord) 

 … eller grälsjuk (3:2, leder till mord) 

 … eller uppretad (3:2, leder till mord) 

 Låt dig inte gripas av begår (3:3, leder 

till otukt) 

 Bli inte en lögnare. (3:5, leder till stöld) 

 Bli inte sniken (3:5, leder till stöld) 

 … eller inbilsk (3:5, leder till stöld) 

 Bli inte missnöjd (3:6, leder till 

hädelse) 

 Bli inte självrådig (3:6 leder till 

hädelse) 

 … eller illasinnad (3:6 leder till 

hädelse) 

 Vara ödmjuk (3:7) 

 … storsint (3:8) 

 … barmhärtig (3:8) 

 … utan allt ont (3:8) 

 … stilla (3:8) 

 … god (3:8) 

 Upphöj inte dig själv (3:9) 

 Håll dig inte till de höga utan de 

rättfärdiga och ödmjuka (3:9) 

 Begär (5:1) 

 Hyckleri (5:1)  

 Obeslutsamhet(5:1)  

 Övermod (5:1) 

 Skadeglädje (5:1) 

 Självrådighet (5:1) 

 Själviskhet (5:1) 

 Avund (5:1) 

 Förmätenhet (5:1) 

 Högfärd (5:1) 

 Skryt (5:1) 

 Hatar sanningen och älskar 

lögnen (5:2) 

 De som inte håller fast vid det 

goda och rättvisa. (5:2) 

 De är långt från ödmjukhet och 

tålmodighet (5:3) 

 Älskar tomhet (5:3) 

handlingar 

mot/för en själv 

 Älska din nästa som sig själv (1:2) 

 Älska dem som hatar er. (1:3) 

 … andra ska du älska mer än ditt eget 

liv (2:7) 

 Det som händer dig ska du ta emot som 

välgärningar. Du vet ju att ingenting 

sker utan Gud (3:10)  

 

handlingar 

mot/för andra   

 Allt vad du inte vill att det skall hända 

dig, det skall du inte heller göra mot 

någon annan (1:2) 

 Välsigna dem som förbannar dig och 

be för dina fiender, fasta för den som 

 Mord (5:1) 

o Barnamördare (5:3) 

 Äktenskapsbrott (5:1) 

 Otukt (5:1) 

 Trolldom (5:1) 
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förföljer dig. (1:3) 

 Avstå från sinnliga och kroppsliga 

begär (1:4) 

 Ge åt var och en som ber dig (1:5 följt 

av ett längre resonemang, se även 1:4) 

 Låt din allmosa svettas i dina händer 

tills du vet till vem du ska ge. (1:6) 

o Bli inte en sådan som sträcker fram 

handen för att ta men drar tillbaka 

när det gäller att ge. (4:5) 

o Tveka inte att ge (4:7) 

o Klaga inte nr du ger (4:7) 

 Inte mörda (2:2, se även 3:2) 

o Bli inte vred, avundsjuk, grälsjuk 

eller uppretad (3:2) 

 Inte vara otrogen (2:2, se även 3:3) 

o Kasta inte lystna blickar (3:3) 

 Inte begå sodomi (skända pojkar) (2:2) 

 Inte begå otukt (2:2) 

o Låt dig inte gripas av begär, för 

inte oanständigt tal (3:3) 

o Kasta inga lystna blickar 

 Inte stjäla (2:2, se även 3:5) 

o Bli inte en lögnare (3:5) 

o Blir inte sniken eller inbilsk (3:5) 

 Inte utföra abort eller utföra barnamord 

(2:2) 

 Inte ha begär efter din nästas egendom 

(2:3) 

 Inte vittna falskt (2:3, se även 2:4 och 

nedan) 

o Det du säger ska inte vara lögn eller 

tomt prat (2:5) 

 Inte en hycklare (2:6) 

 Inte illvillig (2:6) 

 Inte hysa onda planer mot nästan (2:6) 

 Hata inte någon människa (2:7) 

 Håll dig inte till de högfärdiga, utan till 

de rättfärdiga och ödmjuka (3:9) 

 Önska inte schism utan försona dem 

som strider. (4:3) 

 Döm rättvist (4:3) 

 Gör inte skillnad på människor när ngn 

ska stå till svars (4:3) 

 Vänd dig inte ifrån den som behöver 

(4:8) 

 Dela allt med din broder (4:8) 

 Säg inte att något är ditt eget. (4:8) 

 

 Giftblandning (5:1) 

 Utsugning (5:1) 

 Falskt vittnesbörd (5:1) 

 Svek (5:1) 

 Oanständigt tal (5:1) 

 De som förföljer det goda .(5:2) 

 De som vakar, inte för att göra 

gott utan ont (5:2) 

 Inget förbarmande med den 

fattige (5:3) 

 Bryr sig inte om dem som är 

tyngda av bördor (5:3) 

 Vänder sig bort från den 

behövande (5:3) 

 Lägger bördor på den förtryckte 

(5:3) 

 Talesmän för de rika (5:3) 

 Dömer laglöst de fattiga (5:3) 

uppfostran  Ta inte din hand från din son eller 

dotter utan lär dem Herrens fruktan 

från deras tidiga år. (4:9) 

 

tjänande  Var inte ovänlig när du befaller din 

slav eller slavinna som hoppas på 

samma Gud (4:10) 

 Men ni slavar, underordna er era herrar 

som Guds avbilder i vördnad och 
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fruktan. (4:10) 

lära/religion  Inte blanda gift (2:2) 

 Inte använda magi (2:2 se även 3:4) 

 Be för vissa (2:7) 

 Sök inte fågelorakel (3:4) 

 Inte ägna sig åt besvärjelser, astrologi 

eller magi och inte önska se dessa ting. 

(3:4) 

 Frukta alltid de ord som du har hört 

(3:8) 

 Tänk på den som talar Guds ord. Tänk 

på honom natt och dag och vörda 

honom som Herren själv. (4:1) 

 Uppsök dagligen de heliga (4:2) 

 Överge inte Herrens bud (4:13) 

 Bekänna i församlingen dina 

överträdelser (4:14) 

 Kom inte till bönen med dåligt samvete 

(4:14) 

 Avgudadyrkan (5:1) 

 Inte veta rättfärdighetens lön 

(5:2) 

andras handlingar  Om någon slår dig på högra kinden, 

vänd också den andra mot honom (1:4) 

 Om någon vill tvinga dig att följa med 

en mil i hans tjänst, så gå två mil med 

honom (1:4) 

 Om någon vill ta ifrån dig din mantel, 

så ge honom din skjorta också. (1:4) 

 Tar någon det som är ditt, så kräv det 

inte tillbaka (1:4) 
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Bilaga 2 

UPPMANINGAR 

OM… 

BARNABASBREVET 

  

LJUSETS VÄG 

 

MÖRKRETS VÄG 

Gud  Älska honom som gjort dig (19:2) 

 Frukta honom som har danat dig (19:2) 

 Ära honom som har friköpt dig från döden 

(19:2) 

 Avsky allt som inte behagar Gud (19:2) 

 Aldrig överge Herrens bud (19:2) 

 Använd inte Herrens namn fåfängt (19:5) 

 Du ska veta vem som är den gode 

belönaren (19:11) 

 Avgudadyrkan (20:1) 

 Brist på Gudsfruktan (20:1) 

 Är inte beredda till 

gudsfruktan utan till ondska 

(20:2) 

 Förstör Guds avbild (20:2) 

 

den egna personen 

(egenskaper) 

 Vara uppriktig i hjärtat och rik i anden 

(19:2) 

 Inte upphöja sig själv (19:3) 

 Inte tillmäta dig själv någon sig ära (19:3) 

 Inte tillåta din själ någon fräckhet (19:3) 

 Var ödmjuk och stilla (19:4) 

 Bli inte heller girig (19:6) 

 Fäst dig inte heller med din själ vid de 

höga (19:6) 

 Var inte tvetalig eller pratsjuk (19:7, även 

i 19:8) 

 Fräckhet (20:1) 

 Maktförhävelse (20:1) 

 Dubbelspel (20:1) 

 Övermod (20:1) 

 Överträdelse (20:1) 

 Ondska (20:1) 

 Självrådighet (20:1) 

 Sanningens hatare (20:2) 

 Lögnenens älskare (20:2) 

 Fjärran från dem är saktmod 

och ståndaktighet (20:2) 

 Älskar tomhet (20:2) 

handlingar 

mot/för en själv 

 Du ska älska din nästa mer än din egen 

själ (19:5) 

 Säg inte att något är ditt eget (19:8) 

 Älska såsom din ögonsten var och en som 

talar Guds ord för dig (19:9) 

 Bevara det som du har tagit emot utan att 

lägga till eller taga ifrån (19:11) 

 De som inte känner 

rättfärdighetens lön (20:2) 

 Inte håller sig till det goda, 

inte till rätt dom (20:2) 

 Söker hämnd (20:2) 

handlingar 

mot/för andra   

 Inte smida ränker mot din nästa (19:3) 

 Inte begå otukt (19:4) 

 Inte begå äktenskapsbrott (19:4) 

 Inte vara gosseskändare (19:4) 

 Tag inte hänsyn till person när det gäller 

att straffa ett felsteg hos någon (19:4) 

 Inte hysa agg mot din broder (19:4) 

 Tag inte något fosters liv, döda inte heller 

någon nyfödd (19:5) 

 Ha inte begär till din nästas egendom 

(19:6) 

 Låt din nästa få del i allt och säg inte att 

det är ditt eget (19:8) 

 Bli inte sådan att du räcker ut händerna 

för att ta emot, men drar undan dem från 

att ge. (19:9) 

o Du ska inte tveka att ge, och när du 

gett ska du inte knota (19:11) 

 Döm rättfärdigt (19:11) 

 Vålla inte söndring, stifta frid genom att 

föra samman stridande. (19:12) 

 Hyckleri (20:1) 

 Otukt (20:1) 

 Mord (20:1) 

 Rov (20:1) 

 Svek (20:1) 

 De godas förföljare (20:2) 

 Tänker inte på änkor och 

faderlösa (20:2) 

 Förbarmar sig inte över den 

fattige (20:2) 

 Gör sig inte möda om den 

betryckte (20:2) 

 Är snara till förtal (20:2) 

 Barnamördare (20:2) 

 Vänder sig bort från den 

betryckte (20:2) 

 Betungar den bedrövade 

(20:2) 

 Är de rikas förespråkare men 

orättrådiga domare för de 

fattiga (20:2) 
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uppfostran  Tag inte din hand från din son eller dotter, 

utan lär dem gudsfruktan alltifrån 

ungdomen. (19:5) 

 

tjänande  Underordna dig dina herrar såsom Guds 

avbild med vördnad och fruktan (19:7) 

 Ge inte lynniga befallningar åt din slav 

eller slavinna, som hoppas på samme Gud 

som står över er båda (19:7) 

 

lära/religion  Guds ord får inte gå ut från dig inför 

orena människor (19:4) 

 Bäva för de ord som du har hört (19:4) 

 Vara ren så långt du förmår- för din själs 

skull (19:8) 

 Tänk dag och natt på domens dag (19:10) 

 Uppsök var dag de heliga (19:10) 

 Hata oupphörligt den Onde (19:11) 

 Bekänn dina synder (19:12) 

 Träd inte fram till bön med ett dåligt 

samvete (19:12) 

 Giftblanderi (20:1) 

 Trolldom (20:1) 

 

andras handlingar  Håll din inte till dem som vandrar dödens 

väg (19:2) 

 Tag de händelser som möter dig som 

något gott, då du vet att ingenting händer 

utan Gud (19:6) 

 


