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1. Problemformulering och syfte 
1.1 Inledning 

Det som har fångat mitt intresse och som den här uppsatsen kommer att behandla är svärande. 

Mer specifikt det svärande som handlar om att svära eder vid något eller någon. Annorlunda 

uttryckt; att bekräfta sanningen i ett uttalande genom att kräva att ett gudomligt väsen utför 

sanktioner mot en person om uttalandet i fråga inte är sant.1 Min uppfattning är att 

edssvärande är ett område som inte röner så stor uppmärksamhet hos kristna idag, om man 

bortser från mennoniter2 och kväkare3 som båda håller sig ifrån edssvärande. Det som gör 

detta intressant att undersöka är Jesu uttalande i Matt 5:33-37, där han i den nuvarande 

svenska kyrkobibeln bl.a. säger ”[…] ni ska inte svära någon ed alls” samtidigt som andra 

framträdande personer i NT, som Petrus och Paulus, verkar använda sig av edssvärande. 

 

Mina inledande tankar ligger i linje med det jag uppfattar framträder i Wrays erfarenhet från 

Salve Regina University: 

 
The Third Commandment, “You shall not make wrongful use of the name of the Lord your 

God” (Exod 20:7), forbids the use of God’s name in an irreverent way. When I discuss this 

Commandment in my university classroom, students typically think this means that believers 

should refrain from certain swear words (“goddamnit” is the swear word cited most often). 

While this is not totally correct, there is a great deal of truth in their assumption. Most scholars 

note that misuse of God’s name springs from the ancient belief that if you use a god’s name in 

prayer or in swearing an oath, that god is somehow magically forced to do your will. This may 

seem a little odd to us today, but remember that in ancient Israel, curses, oaths, and blessings are 

viewed as irrevocable and binding.4 

 

Det vill säga, jag uppfattar att människor i min egen tid anser att svärande främst handlar om 

att undvika fula ord medan jag tycker mig se att det, i biblisk kontext, verkar handla om något 

annat. 

  

                                                
1 Johannes P. Louw, Eugene Nida, The Greek-English Lexicon by Louw & Nida (American Bible Society, 2016), 
33.463. 
2 Encyclopædia Britannica, Inc. online artikel om “Mennonite Beliefs and practices.” Läst 2019-03-07. 
3 Pink Dandelion, The Quakers: a very short introduction (New York: Oxford University Press, 2008), 31. 
4 T. J. Wray, What the Bible Really Tells Us: The Essential Guide to Biblical Literacy, (Rowman & Littlefield 
Publishers, 2011) ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-
ebooks/detail.action?docID=741765. Created from umeaub-ebooks on 2019-05-03 00:35:23, 146. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa den diskrepans som ser ut att finnas mellan Jesu och Petrus 

respektive Paulus syn på att svära eder i Nya testamentet.  

 

1.3 Problemformulering 

Detta arbete kommer att koncentreras på Jesu, Petrus och Paulus förhållande till edssvärande 

som det framträder i Matt 5:33-37, Matt 26:74; Mark 14:71 samt verser från några av de 

autentiska Paulusbreven.5 Detta utifrån den eventuella diskrepans som framträder mellan Jesu 

uppmaning om att inte svära någon ed i Matt 5:33-37 och Petrus edssvärande i Matt 26:74a, 

Mark 14:71 och Paulus i Rom 1:9; 2 Kor 1:18, 23; Gal 1:20, 1 Tess 2:5, 2:10; Fil 1:8 och i 1 

Tess 5:27.  

 

1.4 Texturval 

Jag har valt verserna ovan utifrån den diskrepans som ser ut att finns mellan dem samt att de 

alla innehåller ord eller fraser som kan kopplas till edssvärande. Matt 5:33-37 är central 

eftersom det där är Jesus själv som talar om edssvärande. I Petrus fall har jag valt två olika 

texter som beskriver samma händelse, nämligen då Petrus förnekar att han känner Jesus. Vad 

gäller Paulus har jag utgått ifrån de autentiska breven. Där har jag sökt efter uttryck för 

edssvärande och utifrån dessa gjort ett urval för att påvisa den vanligaste formen av 

edssvärande som Paulus verkar använda samt ge exempel på andra former. 6 

 

1.5 Arbetsfrågor 

Uppsatsen ämnar undersöka och svara på följande tre frågor:  

1.5.1. Vilka eder är det Jesus menar att man inte ska svära? 

1.5.2. Går det att urskilja ett huvudbudskap i Matt 5:33-37?  

1.5.3. Hur kan man se på det edssvärande som Petrus och Paulus använder i jämförelse med 

Jesu ord i Matt 5:33-37?  

 

                                                
5 Till de autentiska Paulusbreven räknas: Romarbrevet, 1 och 2 Korinthierbrevet, Galaterbrevet, Filipperbrevet, 
Filemon, 1 Tessalonikerbrevet. David G Horell, An introduction to the study of Paul, 3rd edition (London: 
Bloomsbury, 2015), 31. 
6 Se bilaga 1. 
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1.6 Avgränsning 

Jag kommer i denna uppsats inte att hantera svärande som har att göra med det som i 

vardagligt tal kallas svordomar, fula ord eller kraftuttryck, t.ex. herregud, fan, helvete, jösses.7 

 

2. Metod 
De metoder som jag använt i föreliggande uppsats är: lexikal, retorisk och historisk analys. 

Tillsammans har de möjliggjort en förklaring av den betydelse valda texter hade för de som 

hörde budskapet på Jesu och apostlarnas tid och på så sätt gett argument för att besvara 

problemformuleringen och arbetsfrågorna.  

 

Val av metoder har fattats i samråd med handledare efter att ha studerat metoder i Bock samt 

Mitternacht. 8 Lexikal analys valdes för att svara på ordens betydelse. Retorisk analys valdes 

för att titta på hur personerna i texterna uttryckte sig. Slutligen valdes en historisk analys för 

att förstå det historiska sammanhanget. Och nu består lexikal, retorisk och historisk analys, 

dessa tre, vilka beskrivs nedan.  

 

2.1 Lexikal analys 

För att svara på arbetsfrågorna har en lexikal analys av de koinegrekiska orden i de valda 

textavsnitten genomfört. I den lexikala analysen sökte uppsatsen fånga det författaren till 

valda texter ville förmedla till dennes ursprungliga åhörare/läsare. För detta genomfördes en 

analys av centrala ord och uttrycks specifika betydelse.  

 

2.2 Retorisk analys 

Den retoriska delen inriktade sig på att analysera vilken typ av retorik som framträdde i de 

aktuella verserna. I arbetet med detta har jag rådfråga litteratur som beskriver den retoriska 

kontext som Jesus och lärjungarna befann sig i. Beskrivningen av den historiska kontexten 

började i det antika Aten med den atenska retorikens framväxt och avslutades med den retorik 

som var vanlig under Jesu och apostlarnas tid. 

                                                
7 Ulla Stroh-Wollin, Fula ord – eller? En enkät om attityder till svordomar och andra fula ord, SoLiD nr 20 
FUMS Rapport nr 230, (Uppsala: Universitetstryckeriet 2010), 5–6. 
8 Darrell L. Bock, Buist M. Fanning, Interpreting the New Testament Text- Introduction to the Art and Science of 
Exegesis (Illinois: Good News Publishers, 2006), kapitel 5; Dieter Mitternacht, Anders Runesson, Jesus och de 
första kristna -inledning till Nya testamentet (Stockholm: Verbum 2006), kapitel 6. 
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2.3 Historisk analys 

I uppsatsen analyserades historiska förhållanden beträffande eder under Jesu och apostlarnas 

tid. Analysen tog, likt den retoriska analysen, sitt avstamp i den atenska kulturens bruk av 

edssvärande och hur detta senare utvecklades och landade i den romerska och judiska 

kontexten under Jesu och apostlarnas tid. 

 

2.4 Hjälpmedel 

De hjälpmedel som använts är lexikon, ordböcker, konkordans, biblar, kommentarer samt 

olika relevanta artiklar från universitetsbiblioteket. Den primärkälla som jag utgått från är 

NA28 (Novum Testamentum, Nestle- Aland 28th edition. Deutsche Bibel Gesellschaft 2016) 

och till denna kopplad konkordans. För svensk översättning har jag använt Bibel 2000 från 

Svenska Bibelsällskapet och i vissa delar har jag gjort egna översättningar direkt från NA28.  

För att undersöka ordens betydelse har jag använt lexikon och ordböcker som till exempel: A 

Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature–3rd 

edition–(BDAG), Frederick William Danker; Greek-English Lexicon, Louw och Nida; 

Grekisk- svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna, Ivar Heikel och 

Anton Fridrichsen.  

För retorisk- och historiskanalys har jag bl.a. utgått från Theological Dictionary of the New 

Testament (TDNT), Gerhard Kittel; Dictionary of Jesus and the Gospels, 2nd edition, Joel B. 

Green, Jeannine K. Brown och Nicholas Perrin; Dictionary of Paul and His Letters, Daniel G. 

Reid, Gerald F. Hawthorne och Ralph P. Martin och till detta kopplat material från 

kommentarslitteratur som framgår av käll- och litteraturförteckningen. Förutom dessa har jag 

läst digitala artiklar från Umeå universitetsbibliotek som bedömts relevanta för uppsatsen. För 

ytterligare detaljer, se käll- och litteraturförteckningen.  
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3. Disposition 

Den disposition som föreliggande arbete följer är:  

• Inledning, uppsatsens syfte, problemformulering, texturval, arbetsfrågor och 

avgränsning behandlas i kapitel 1 

• Den tredelade metoden (lexikal, retorisk och historisk) som används i uppsatsen 

beskrivs i kapitel 2 

• Disposition, kapitel 3 

• Den retoriska och historiska kontextens bakgrund behandlas i kapitel 4.  

• Analys av de faktiska textavsnitten inklusive slutsatser för respektive person och de tre 

tillsammans redovisas i kapitel 5.  

• Diskussion genomförs i kapitel 6. 

• Slutsatser och uppsatsens resultat presenteras i kapitel 7. 

4. Kontext 
4.1 Den retoriska kontexten 

4.1.1 Från klassisk till kristen retorik 9 

Den klassiska retoriken växte fram på 400-talet f.Kr. Den utvecklades av sofisterna för att 

hjälpa den manliga delen av befolkningen att lyckas i livet. Tanken var att med hjälp av olika 

tekniker föra fram tankar och idéer så effektivt och bra som möjligt. Sofisternas lärmetoder 

bestod av att imitera det som ansågs som goda exempel från litteratur eller tal samt att 

memorera retoriska modeller. Förgrundsgestalterna var Protagoras, Antifon, Gorgias och 

Isokrates. Enligt Gorgias hörde vältalighet och dygd intimt ihop. Han använde parallellism 

och antiteser uttrycktes genom utsmyckade scheman eller bilder som kännetecknades av deras 

skickligt utformade och poetiska mönster. Tankarna och idéerna skulle presenteras så att de 

lät bra.  

 

Isokrates (436–338 f.Kr.) menade att retoriken skulle vara en huvudmetod för utbildning och 

han ligger bakom tre av retorikens huvudelement (invention, arrangemang och stil). Han 

tonade ner Gorgias utsmyckning och utvecklade den periodiska stilen där huvudsubjektet 

                                                
9 Om inte annat anges så är det jag beskriver under 4.1.1 hämtat från Craig A. Evans, Stanley E. Porter, 
Dictionary of New Testament Background (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2000), “Rhetoric.”. 
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och/eller huvudverbet sparades till slutet för att skapa en förväntan hos lyssnaren. Retorik var 

för sofisternas konsten att övertyga med vältalighet. Detta förhållningssätt fortsatte att vara en 

viktig del i det retoriska tänkandet under lång tid framåt.  

 

Platon (427–347 f.Kr.) ledde in retoriken i en mer filosofisk och moralisk riktning. Hans 

metod för att komma fram till sanningen var att, genom dialog eller dialektik, söka sig fram 

med frågor och svar.  

 

Aristoteles (394–322 f.Kr.) utvecklade retoriken så att den fick en mer systematisk prägel och 

han menade att retoriken stod i kontrast till dialektikens teser och antiteser. Retoriken blev en 

del av filosofin och Aristoteles definierade den som förmågan att i varje situation se vilka 

tillgängliga medel som finns för att övertyga. Han formulerade artistiska (etos, patos och 

logos) och inartistiska (direkta) bevis och delade upp dem i två typer:  

1) Exempel som används i en argumentation. 

2) Entymemer, deduktiva syllogismer (slutledningsargument).  

Han identifierade även tre retoriska genrer:  

1) Juridiskt (omdöme om något, ofta en handling, i förfluten tid).  

2) Epideisk/demonstrativt (visar på något, ofta en handling, som är 

ärbar/eftersträvansvärt alternativt klandervärd i nutid).  

3) Deliberativ (förordar eller varnar för något, ofta en handling, i framtiden). 

Dessa genres influerade det fortsatta tänkandet kring retoriken.  

 

Från århundradet före Kristi födelse till 100-talet efter växte den romerska retoriken fram. 

Hermagoras av Temnos utvecklade teorin om stasis som var en metod att avgöra vad frågan 

handlade om i ett tal. Detta blev kärnan i inventionen som tidigare nämnts. Det är under den 

romerska perioden (0-300 talet e.Kr.) som retoriken blev mer och mer standardiserad genom 

handböcker och tongivande retoriker. I slutet av första århundradet publicerades Rhetorica ad 

Herennium där retorikens fem element formulerades:  

1) Invention (inventio),  

2) Arrangemang (dispositio),  

3) Stil (elocutio), 

4) Inlärning (memoria), 

5) Framförande (actio).  
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Det är svårt att med säkerhet fastställa hur vanligt förekommande retoriska färdigheter var 

bland vanligt folk. Läskunnigheten var dock högre bland folket än vad som tidigare antagits.  

 

Det finns inget som tyder på att den grekisk-romerska retoriken skulle ha genomsyrat den 

judiska litterära eller muntliga diskursen. Den judiska diskursen hade sina egna litterära 

genres och argumentationsmodeller. Ett undantag från detta kan ses i halakatraditionen, då 

rabbiner och studenter tolkade tillämpningen av lagen i det vardagliga livet genom en muntlig 

diskurs av lektioner, disputationer och diskussioner. Oftast innefattade den muntliga diskursen 

retoriska termer som: argumentation, bevisning, stil, framförande och memorering. I 

argumenteringen citerades respekterade auktoriteter, auktoritära skrifter och fakta från livet. 

Det viktiga i bevisframställan var, som tidigare sagts, att citera vedertagna auktoriteter på ett 

tydligt och logiskt sätt med korrekt citerade källor och utifrån detta dra slutsatser.  

 

Framförandet handlade om att öva en stämma som var ljudlig och precis i uttal. Diskursen var 

ofta av den karaktären att talaren kunde avbrytas av frågor vilket gjorde att memoreringen av 

talet inte blev lika viktigt som att citera auktoriteterna korrekt.10  

 

En judisk lärare använde sig även av liknelser, bildspråk, hyperbol (starka över- eller 

underdrifter) för att förmedla sin undervisning. Poetisk och rytmisk form underlättade 

memoreringen. 11 Hebreisk poesi använder ofta repetition som teknik för att betona viktiga 

delar i en text. Detta kallas av många för inclusio. Det kan ses som en refräng som 

återkommer i en låt men med den skillnaden att inclusio endast är från början och i slutet av 

ett poetiskt stycke. 12 

 

Finns det då en mer specifik kristen retorik? Ja, många kommentatorer menar att det som 

särskiljer kristen retorik från annan retorik är dess förkärlek att vädja till auktoriteter som t.ex. 

Gud, Jesus, Helige Ande eller Skriften. En kristen förkunnelse handlar inte om konsten att 

övertyga utan snarare om att proklamera och är inte baserad på bevis utan på auktoritet och 

nåd. Som helhet är det inte oproblematiskt att försöka kategorisera Nya testamentets skrifter 

utifrån grekisk-romersk retorik eftersom oavsett om evangelierna är en egen litterär form eller 

                                                
10 D. L. Stamps, “Rhetoric”, Dictionary of New Testament Background. 
11 Craig S. Keener, The Gospel of Matthew. A Socio Rhetorical Commentary, 25. 
12 Bill T. Arnold, H.G.M. Williamson, Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings 
(Nottingham: InterVarsity Press, 2008), “Inclusio.”. 
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om de tillhör den grekisk-romerska biografigenren, så står de utanför det klassiska retoriska 

teorierna framför allt utifrån deras berättande karaktär. 13 

 

4.1.2 Retorik i judisk och grekisk-romersk utbildning  

I den grekisk-romerska kontexten fanns inget officiellt utbildningssystem. Familjer betalade 

utbildningen och utbildningen hölls antingen i hemmet eller på en privat skola. 

Grundutbildningen fokuserade på att lära ut förmågan att läsa och skriva.  

Påbyggnadsutbildningen innefattade de sju fria konsterna:  

1) grammatik,  

2) retorik,  

3) dialektik,  

4) aritmetik, 

5) musik,  

6) geometri och  

7) astronomi.  

 

I Grekland var dessa sju konster ryggraden i utbildningssystemet medan de i Rom fokuserade 

mer på grammatik och retorik på bekostnad av de andra konsterna. I den hellenistiska eran 

separerades utbildningarna i tre steg: grundskola, högre utbildning och grammatik. 

Utbildningarna började specialiseras med separata lärosäten för grammatik, retorik, 

matematik, och filosofi. En judisk utbildning växte fram som delvis speglade den grekisk-

romerska men vars fokus var att lära ut konsten att läsa hebreiska, memorera Toran och den 

muntliga judiska traditionen. 14  

 

4.1.3 Brevform i det antika Grekland  

En vanlig struktur för brev under Jesu och apostlarnas tid var:  

1) en introduktion, prescript eller lovprisning som inkluderade avsändarens och 

mottagarens namn,  

2) hälsningar till mottagaren och en önskan om god hälsa,  

3) själva brevkroppen med huvudärendet,  

                                                
13 D. L. Stamps, “Rhetoric”, Dictionary of New Testament Background. 
14 D. F. Watson, “Education: Jewish and Greco-Roman”, Dictionary of New Testament Background. 
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4) en konklusion som inkluderade hälsningar till andra än mottagaren, böner för 

mottagarens hälsa (ibland direkt efter öppningshälsningen) och ibland datum.15 

 

4.2 Den historiska kontexten 

4.2.1 Framväxten av edssvärande från Aten till Rom 

Bruket av eder var en oskiljaktig del av samhället i det antika medelhavsområdet runt 500 

talet före vår tideräkning. och var en viktig del i medborgarskap och samhällsbyggande. Det 

fanns ingen uppdelning av sekulärt och religiöst utan den offentliga religionen genomsyrade 

alla delar av samhället. Att inte svära eder skulle gå stick i stäv mot samhällsordningen och 

skulle nästintill omöjliggöra ett liv både i den offentliga och privata sfären.  

 

Edssvärandet var som sagt en fundamental del av det sociala och politiska strukturerna i 

många antika stater, inte minst i antikens Aten. Det är eden som håller ihop demokratin, sa 

Lykurgos på 300-talet. Detta kan illustrera hur ytterst centralt edssvärandet var. För det 

manliga livet startade edssvärandet redan vid födseln då pappan skulle bekräfta sonen med en 

ed för att barnet skulle accepteras in i familjen och sedan fortsatte eder vara en del av 

vardagen i sport-, gladiator-, senator-, affärssammanhang etc. Även om edssvärandet till stor 

del verkar ha varit förbehållet män så finns indikationer på att även kvinnor svor eder i viss 

utsträckning. Att ställa sig utanför edssvärandet innebar en risk att tappa alla ägodelar och 

säljas som slav.  

 

Under 300-talet växte bruket av en form av ungdomsed fram. Vid 18 års ålder, innan den 

obligatoriska 2-åriga militärtjänstgöringen, skulle varje atensk man svära en ed som i princip 

var ett militärt, medborgerligt och religiöst kontrakt som band individen till staten. Denna 

ungdomsed förändrades mellan 100 f.Kr. till 200 e.Kr. men fortsatte att vara ett tecken på 

social status och ett sätt att tygla ungdomen under det romerska styret. Förutom ungdomseden 

var det föreskrivet i grekiska städer att svära en ed om att följa statens lagar.  

 

Liknande militära och medborgarskapseder svors i Rom. Den som skulle göra militärtjänst 

svor ”sacramentum” som ett tecken på lojalitet både mot staten och sina kamrater. I slutet av 

den romerska republiken svors eden inte längre till staten utan endast till närmsta general. 

                                                
15 David G. Horell, An introduction to the study of Paul 3rd edition (London: Bloomsbury, 2015), 138-141; 
Daniel G. Reid, Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Dictionary of Paul and His Letters (Nottingham: Inter-
Varsity Press, 1994), “2.1. The standard form of Greek letters”. 
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Augustus införde en ed som skulle sväras direkt till honom och det var genom denna ed som 

man visade trohet mot staten. Till skillnad mot t.ex. ungdomseden förnyades dessa eder 

årligen.  

 

Augustus införde att medborgarna i Rom skulle svära sig till kejsaren genom en medborgerlig 

variant av den militära ”sacramentum”. Till detta lades en årlig ed med offer, vota, för hälsa 

och välgång för både stat och kejsaren. Att inneha ämbeten kopplad till staten innebar att 

svära eder om trohet och oförvitlighet. I oroliga tider blev edssvärandet än viktigare eftersom 

de styrande både ville förvissa sig om lojalitet och driva ut eventuella individer som motsatte 

sig eden.  

 

I rättssalen var edssvärande en viktig komponent och en part i ett mål kunde i vissa fall, som 

sista utväg när inte bevisen räckte, till och med utmana den andra parten att svära en ed och 

utifrån hur trovärdigt personen svor eden avgjordes domen. Den hebreiska bibeln innehåller 

eder av bekräftande karaktär men inga exempel på vittneseder, varken där eller Talmud. När 

ansvar inte kunde fastställas kunde den åtalade svära en reningsed där svaranden antingen 

bedyrade sin oskuld eller förbannade sig själv (2 Mos 22:8; 4 Mos 5:11-28).  

 

Även affärslivet var starkt förknippad med edssvärande och detta kan vara en av 

förklaringarna att många marknadsplatser var fyllda med olika kultplatser och altare. Att i 

detta sammanhang vägra att svära en ed kunde äventyra hela affären. 16   

 

Rätten att svära eder kan även ses ur ett klassperspektiv. Ett exempel på detta är att slavar ofta 

inte sågs som fullvärdiga samhällsmedborgare och hade därför inte samma rätt att uttala 

eder.17 

 

Inom judendomen sanktionerades och styrdes edssvärandet i den mosaiska lagen. I Gamla 

testamentet kan man läsa om att Gud och betydelsefulla personer använde edssvärande. Där 

föreskrivs till och med att eder ska sväras i Guds namn (5 Mos 6:13, 10:20).  

                                                
16 Nathaniel DesRosiers (Doktorsavhandling) The Establishment of Proper Mental Disposition and Practice: 
The Origin, Meaning, and Social Purpose of the Prohibition of Oaths in Matthew (Michigan: ProQuest 
Information and Learning Company. 2007), 50; 57-70. 
17 A.J. Bayliss, 7.2 Servile swearing in Alan H. Sommerstein, Isabelle C. Torrance, Oaths ands Swearing in 
Ancient Greece, (Berlin: de Gryter, 2014), 180. 
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Edssvärande tas på mycket stort allvar och det förväntas att man håller alla eder man svär. 18 

Edssvärande finns i alla delar av de judiska skrifterna: lagen, profeterna och skrifterna. Själva 

sedvänjan att svära eder sågs nästan aldrig som ett problem. Den mosaiska lagen föreskriver 

att svära ed vid Guds namn och ser det som en skyldighet i förbundsplikten att frukta, lyda 

och dyrka Gud (t.ex. 5 Mos 10:20). Vissa eder måste helt enkelt sväras. Särskilt framträdande 

är den ed som svärs för att intyga en persons oskuld för att befria honom från skyldigheten att 

betala skadestånd efter att djur som han anförtrotts vårdnaden av har dött eller lidit skada (2 

Mos 22:10-11) och den ed som en präst lade på en fru som misstänktes för äktenskapsbrott (4 

Mos 5:11-31). 19 

 

Stoikern Epiktetus uttryckte Om möjligt, vägra [eller: undvik] varje typ av ed; om omöjligt, 

undvik edssvärande så långt det är möjligt. Liknande tankegångar hittas hos Filon som 

influerats från stoicism och platonism. 20 Det finns dock en märkbar spänning mellan Filons 

ogillande av edssvärande och hans lojalitet till den mosaiska lagen. Å ena sidan, Filons 

vördnad för Guds namn och hans rädsla för att okunniga människor kallar Gud till vittne i 

deras juridiska förehavanden ledde honom att uppmana till försiktighet i edssvärande. Å andra 

sidan, som kosmopolit, fullt medveten om den juridiska, kommersiella världens 

nödvändigheter av edssvärande och som uttolkare av Toran måste Filon tillåta edssvärande. 

Filon försöker lösa spänningen genom att betona att edssvärandet måste vara den absolut sista 

utväg för en person som inte har något annat rättsligt alternativ kvar. 21 

 

Filon menade att en vis mans tal ska vara så sanningsenlig att orden får kraften av en ed och 

på så sätt liknar Gud vars ord (lo/goi) är eder (o(/rkoi). Men även om Filon menar att man bör 

undvika eder så långt det är möjligt så tillåter han användandet av substitutedssvärande, då 

man svär vid andra än Gud. Man kunde svära vid ens föräldrars liv, deras minne, vid solen, 

stjärnorna, himlen eller hela världen. 22 Filon och Josefus har i stort sett samma definition på 

vad en ed är: att ta Gud till vittne eller medlare för sanningen i en överenskommelse eller 

löfte mellan människor. 23  

 

                                                
18 DesRosiers, 53-54. 
19 John P. Meier, A marginal Jew: rethinking the historical Jesus. Volume four, Law and love (New Haven: Yale 
University Press, 2009), 184. 
20 Meier, A marginal Jew: rethinking the historical Jesus. Volume four, Law and love, 211. 
21 Meier, A marginal Jew: rethinking the historical Jesus. Volume four, Law and love, 186. 
22 J. Schneider, “o)mnu/w”, TDNT. 
23 Meier, A marginal Jew: rethinking the historical Jesus. Volume four, Law and love, 213. 
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Den rabbinska litteraturens huvudsakliga inriktning var att systematisera och reglera eder. 

Ibland gjordes även försök till att begränsa och undertrycka eder, särskilt om ederna berörde 

triviala frågor. 24 

 

4.2.2 En eds uppbyggnad 

Det fanns många sätt att svära eder och dessa anpassades efter kontexten men det verkar ändå 

ha funnits vissa gemensamma element i eder som svors. Ordet o(/rkoj kan definieras som 

bruket att tillkalla ett gudomligt väsen som vittne eller garant för vissa utsagor eller löften. De 

flesta eder hade tre distinkta delar: 1) edssväraren tillkännagav högtidligt ett offentligt 

påstående eller löfte intygande att sanningen hade talats ut och /eller att löftet skulle infrias; 2) 

första delen följdes av en åkallan av ett övermänskligt vittne, oftast gudar, vilka skulle agera 

vittnen till att påståendena eller löftena var genuina; 3) edssvärarens framställan eller löftet 

förstärktes med en självförbannelse som skulle exekveras om eden bröts. Edssvärande var ett 

populärt sätt att knyta sig och andra till olika förpliktelser och var ofta det man föredrog även 

då det fanns journaler och juridiska dokument att tillgå. 25  

 

Edssvärandet kan kännas igen på viss terminologi så som עבׁש  (att svära, att avlägga en ed 26) 

i hebreiskan eller o)mnu/w och o(rki/zw (att svära, avlägga en ed och att få någon att svära en 

ed 27) i koinegrekiska men även vissa formler t.ex. ”Saul lyssnade till Jonathan och svor vid 

Herren: ’så sant Herren lever, David skall inte dödas.’ ” (1 Sam 19:6); ”Och han sade: ’Gud 

må straffa mig, nu och framgent, om Elisha, Shaftas son, får behålla sitt huvud dagen ut.’ ” (2 

Kung 6:31). 28  

 

International Standard Bible Encyclopedia menar att den Mosaiska lagen om eder inte i första 

hand handlade om att begränsa det vidspridda bruket av edssvärande utan att låta folket förstå 

heligheten i att svära en ed och den svåra synd som en falsk eller bruten ed var. Vanliga 

former av edssvärande som användes i Gamla testamentet var: ”Gud står som vittne mellan 

dig och mig” (1 Mos 31:50) eller vanligare ”så sant Herren lever” (Dom 8:19) eller ”Herren är 

                                                
24 Meier, A marginal Jew: rethinking the historical Jesus. Volume four, Law and love, 188. 
25 DesRosiers, 37-53. 
26 Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (HALOT), 
(Leiden: Brill, 2001),” עבׁש ”. 
27 Walter Bauer, Frederick William Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early 
Christian Literature–3rd ed.–(BDAG), (Chicago: The University of Chicago Press, 2000), “o)mnu/w”. 
28 Joel B. Green, Jeannine K. Brown, Nicholas Perrin, Dictionary of Jesus and the Gospels, 2nd edition. 
(Nottingham: Inter-Varsity Press, 2013), “Oaths and Swearing”. 
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vårt vittne” (Jer 42:5). Straff som kopplades till en ed antyddes oftast bara, t.ex. ”Herren må 

göra mig vad som helst” (Rut 1:17); ”Gud må straffa mig nu och framgent” (2 Sam 3:9). 29  

 

4.2.3 Att bryta eder 

Vid tiden för Jesu verksamhet fanns en kritik mot missbruk av edssvärandet. Filon och 

Josefus båda uttryckte vikten av att vara restriktiv mot att svära eder och t.ex. Esséerna var 

mycket försiktiga och undvek edssvärande sånär som på initieringseden. 30  

 

Enkelt uttryckt så var det inte edssvärandet i sig som var problemet inom judendomen utan 

snarare missbruket av eder. Som till exempel att svära falskt, misslyckas med att uppfylla det 

som lovats med ed eller att svära tanklöst och alltför ofta. 31 

 

Kraften i en ed berodde ytterst på den vikt som edssväraren lade vid eden, vilket gjorde att en 

ed snabbt kunde missta sin tyngd. Detta kan vara orsaken till att judiska texter innehåller 

kraftfulla varningar mot att bryta eder och de beskrev eder med ömsom vördnad ömsom 

skepticism. I 5 Mos 6:13, 10:20 framgår att eder ska sväras i Guds namn. Syftet är att kalla 

Gud som vittne och garant för att påståendet ska uppfyllas och om så inte blev fallet skulle 

Gud straffa edsbrytaren. 32  

 

  

                                                
29 International Standard Bible Encyclopedia, 2002, “Oath”. 
30 John Nolland, The New Internationel Greek Testament Commentary - The Gospel of Matthew, (Michigan: 
Eerdmans Publishing Co, 2005) s. 250. 
31 Meier, A marginal Jew: rethinking the historical Jesus. Volume four, Law and love, 184. 
32 DesRosiers, 71–76. 
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5. Analys 
5.1 Analys av Jesu ord i Matt 5:33-37 med avseende på edssvärande 

5.1.1 Litterär kontext 

Den text som ligger som grund för uppsatsen är Jesu ord om edssvärande utifrån hur 

författaren till evangeliet enligt Matteus valt att framställa det i 5:33-37. Den är placerad i det 

avsnitt som brukar kallas bergspredikan. Bergspredikan sträcker sig från kapitel fem till sju 

och kan ses som en samling Jesu-ord som ska uppenbara Guds nya lag. 33  

 

För Matteus är berg ett viktigt motiv. Det är på ett berg Jesus uppenbarar sin identitet (Matt 

17:1) och det är på ett berg som den uppståndne Jesus ger uppdraget till lärjungarna att göra 

alla folk till lärjungar (Matt 28:16–19). Moses får lagen, Toran, från Gud på ett berg och 

Jesus, som den nya Moses, ger lagen sin rätta tolkning på ett berg.  

 

Det är inte givet om åhörarna är lärjungarna, en folkmassa eller båda eftersom perspektiven 

varierar. Det är dock troligt att det är både och.34 Mottagarna av evangeliet kan ha varit 

grekisktalande kristna judar i Syrien.35 

 

Bergspredikan kan delas upp i tre större delar: introduktion, huvuddel och slutsats. I 

introduktionen 5:3–16 finner vi saligprisningarna, talet om himmelriket och rättfärdighet. I 

huvuddelen 5:17-7:12 handlar det om hur Jesus har kommit för att uppfylla lagen och om att 

sann rättfärdighet ger tillträde till himmelriket. Passagen 5:21-48 har traditionellt benämnts 

som antiteserna (vilket jag återkommer till senare). Jesus använder här sex exempel för att 

visa på vad Guds barn bör eftersträva. Slutsatsen i 7:13-27 beskriver en eskatologisk dom i 

överenstämmelse med fyra andra undervisande diskurser (Matt 10:37-42, 13:47-50, 18:23-35 

och 25:31–46). Poängen i slutsatsen är att de som strävar efter sann rättfärdighet i enlighet 

med Jesu undervisning kommer att få leva medan de som inte gör det kommer att dö. 

Bergspredikan liknar i stora delar slättpredikan som finns i Lukasevangeliets sjätte kapitel 

(Luk 6:20-49). 36 

 

                                                
33 Bibel 2000. Information från fotnot till vers 5:1. 
34 S-A Yang, “Sermon on the Mount/Plain”, 1.2.1, Dictionary of Jesus and the Gospels. 
35 Craig S. Keener, John H. Walton, NIV Cultural Backgrounds Study Bible (Michigan: Zondervan, 2016), 
“Matthew, background”. 
36 S-A Yang, “Sermon on the Mount/Plain”, 1.2-1.3, Dictionary of Jesus and the Gospels. 
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5.1.2 Jesu ord om edssvärande i Matt 5:33-37 

I textavsnittet 5:17-37 talar Jesus om den judiska lagen och hur den enligt honom ska förstås. 

Den stilistiska formen för utsagorna är, översatt till svenska: ”Ni har hört det blev sagt […]”, 

”Men jag säger er […]”.  

 

I tabell 1 nedan framgår Jesu ord om edssvärande i Matt 5:33-37 från NA28, Bibel 2000 samt 

egen översättning. 

 

Tabell 1. Jesus om edssvärande i Matt 5:33-37 

Vers NA28 Bibel 2000 Egen översättning 
Matt  

5:33-

37 

33 Pa/lin h)kou/sate o(/ti e0rre/qh 

toi=j a)rxai/oij: ou)k 

e0piorkh/seij, a)podw/seij de\ 

tw|~ kuri/w| tou\j o(/rkouj sou.  

 
34 e0gw\ de\ le/gw u(mi=n mh\ 

o)mo/sai o(/lwj: mh/te e0n tw|~ 

ou)ranw|~, o(/ti qro/noj e0sti\n 

tou= qeou=,  

 
35 mh/te e0n th|= gh|=, o(/ti 

u(popo/dio/n e)stin tw~n podw~n 

au)tou=, mh/te ei0j I(eroso/luma, 

o(/ti po/lij e0sti\n tou= mega/lou 

basile/wj,  

 
36 mh/te e0n th|= kefalh|= sou 

o)mo/sh|j, o(/ti ou) du/nasai mi/an 

tri/xa leukh\n poih=sai h2 

me/lainan.  

 
37 e)/stw de\ o( lo/goj u(mw~n nai\ 

nai/, ou2 ou)/: to\ de\ perisso\n 

tou/twn e0k tou= ponhrou= 

e0stin. 

33 Ni har också hört att det blev 

sagt till fäderna: Du skall inte 

svära falskt och: Du skall hålla 

vad du har svurit inför Herren.  

 
34 Men jag säger er: ni skall inte 

svära någon ed alls. Inte vid 

himlen, ty den är Guds tron;  

 

 
35 inte vid jorden, ty den är 

pallen under hans fötter; inte 

vid Jerusalem, ty det är den 

store konungens stad.  

 

 
36 Inte heller skall du svära vid 

ditt huvud, ty du kan inte göra 

ett enda hårstrå vitt eller svart.  

 

 
37 Vad ni säger skall vara ja 

eller nej. Allt därutöver 

kommer från det onda.  

33 Återigen har ni hört att det 

sagts till fäderna: du ska inte 

bryta eller svära falska eder 

utan du ska fullgöra dina eder 

till Herren.  
34 Och jag säger er: ni ska inte 

med ed lova någon alls. Varken 

vid himlen eftersom den är 

Guds tron, 

 
35 eller vid jorden eftersom det 

är fotpallen för Hans fötter, 

eller vid Jerusalem eftersom det 

är den store kungens stad, 

 

 
36 eller vid ditt huvud ska du 

svära någon ed eftersom du inte 

kan göra ett hår vitt eller svart. 

 

 
37 Utan låt era ord vara ja, ja 

(eller) nej, nej allt över dessa 

(ord) är från den onde. 
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5.1.3 Lexikal analys av e)piorke/w, o(/rkoj, o)/mnumi 

Orden i Matt 5:33-37 som är kopplad till edssvärande ingår i en grupp ord med stammar från 

o(/rkoj (o(rk-) och o)/mnumi. I gruppen återfinns ord som: o(rkwmosi/a, e)pi/orkoj, e)piorke/w, 

o(rki/zw, e)norki/zw, e)corki/zw, o)mnu/w. Dessa skiftar något i betydelse sinsemellan men har 

alla med edssvärande att göra. 37 

 

e)piorkh/seij i 5:33 är från grundformen e)piorke/w och förekommer endast här i hela NT. 

BDAG och Louw anger två möjliga betydelser för e)piorke/w: 

1) Att svära att något är sant trots att den som svär vet att det är falskt, svära falskt. 

2) Att misslyckas att göra det som lovats under ed, bryta en ed.  

 

Båda betydelserna kan gälla för 5:33 men den andra att bryta en ed är att föredra.38 39 

Louw anger att, även om det inte klart går att avgöra viket alternativ som gäller här, så kan det 

ses som att ordet pekar framåt mot slutet av versen, att fullgöra sin ed inför Herren. 40 Lee 

John A. L. argumenterar dock för att dubbeltydighet i 5:33 egentligen bottnar i en feltolkning 

av punkteringar i det tyska originalet till BDAG. Han argumenterar i sitt arbete att 

e)piorkh/seij endast bör kopplas till andra alternativet, d.v.s. att misslyckas att fullfölja löftet 

som getts under ed. Inte minst ordet de/, men, pekar mot att första och sista delen versen borde 

hänga ihop. Det hade kunnat tolkas som första alternativet om det stod ett kai/, och, istället. 41 

Evans går på Lees linje och skriver att andra alternativet bör väljas.42 

 

Lee får dock mothugg av Lambrecht som visar på flera möjliga alternativ och menar att det 

inte alls är osannolikt med alternativet svära falskt i första delen av 5:33 eftersom det, dock 

inte ordagrant, pekar mot 2 Mos 20:16 och 5 Mos 5:20 som har bud om att inte svära falskt. 

Men det kan också vara så att Matteus valt ett ord som både handlar om att misslyckas att 

hålla en ed och att svära falskt så att båda innefattas. 43 Nolland menar 5:33 måste peka 

tillbaka på 3 Mos 19:12a ”Svär inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar du din Guds namn” 

                                                
37 Louw. 33.463-33.467. 
38 BDAG, “e)piorke/w.” 
39 Louw, 33.464, 33.465. 
40 Louw, 33.465. 
41 John A.L Lee, Novum Testamentum	52 (2010) 24-36- Led Astray by Punctuation The Meaning of e)piorkw~ in 
Matt 5:33. Downloaded from Brill.com02/15/2019 11:35:38AM via Umea University. 35-36. 
42 Craig A. Evans, Matthew, (New York: Cambridge University Press. 2012), 127. 
43 Jan Lambrecht, "You shall not swear falsely" (Matt 5:33c) A Response to John A.L. Lee. Novum Testamentum 
53 (2011) 315-318. This content downloaded from 130.239.20.133 on Fri, 15 Feb 2019 11:29:18 UTC. 
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men även 2 Mos 20:7 och 5 Mos 5:11 ”Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty 

Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn”. Han förordar med 

andra ord det första alternativet. 44 Heikel och EDNT föreslår också att ordet i Matt 5:33 bör 

översättas med svära falskt. 45 Valet mellan alternativ ett eller två påverkar inte uppsatsens 

slutsatser. 

 

o(/rkouj i 5:33 är	från grundformen o(/rkoj, ed. Ordet förekommer 10 gånger i Nya 

testamentet varav fyra är i Matteusevangeliet. Ursprungligen betecknade det den stav som 

hölls i handen när en ed svors men i NT:s kontext betyder o(/rkoj att förstärka en persons ord 

genom att kalla Gud som vittne för sanningen.46 Besläktade orden o(rkwmosi/a och o(rki/zw 

förekommer fyra respektive tre gånger. BDAG anger att o(/rkoj betyder: svära en ed.47 Heikel 

föreslår att 5:33 översätts ”Du ska fullgöra (hålla) din ed åt herren”.48 

 

o)mo/sai i 5:34 är från grundformen o)mnu/w, o/)mnumi svära, svära till, löfte, avge en ed. Ordet 

förekommer 26 gånger i Nya testamentet och hälften av dessa är i Matteusevangeliet.49  

o)mo/sh|j i 5:36 är från samma grundform som o)mo/sai. BDAG anger att o)mnu/w är en nyare 

form av o)/mnumi och den form som dominerar i Nya testamentet. o)/mnumi formen finns endast 

vid ett tillfälle i Nya testamentet (Mark 14:71). Ordet används enligt BDAG för att bekräfta 

att ett uttalande är sant genom att åberopa en transcendent storhet, ofta med en underförstådd 

inbjudan till denna storhet att utföra straff om det som svärs är osant. Att svära, avlägga en 

ed. 50 

 

Enligt Louw har o)mnu/w, o)/mnumi, o(/rkoj och o(rkwmosi/a betydelsen av att bekräfta 

sanningsanspråket i ett uttalande genom att kalla på ett gudomligt väsen som ska utföra 

straffsanktioner mot personen om uttalandet i fråga inte är sant. Matt 26:74; Mark 14:71; Matt 

                                                
44 Nolland, 248. 
45 Ivar Heikel och Anton Friedrichsen, Grekisk-svensk Ordbok till Nya Testamentet och de apostoliska fäderna. 
(Totem: Bibelakademiförlaget 2013). ”e(piorke/w fut. e)piorkh/sw”; Horts Baltz, Gerhard Schneider, Erdman’s 
Exegetical Dictionary of the New Testament -(EDNT) (Michigan: Eerdmans Publishing Co, 1991), “e)piorke/w”. 
46 EDNT, “o(/rkoj” punkt 2. 
47 BDAG, ”o(/rkoj, o(/rki/zw, e)piorke/w.” (OBS: BDAG har akut accent på o: et i o/(rki/zw vid ingången till 
e)piorke/w.). 
48 Heikel, ”o(/rkoj”. 
49 EDNT, ”o)mnu/w, o)/mnumi”. 
50 BDAG, ”o)mnu/w, o)/mnumi”. 
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14:7 och Heb 7:20 pekas på som exempel då dessa ord förekommer för att svära ed. 51 Heikel 

föreslår här en översättning ”med ed lova, någon”. 52 

 

5.1.4 Retorisk analys 

Jesus modersmål var förmodligen arameiska men det är även troligt, utifrån vissa 

bibelpassager, att han kunde hebreiska och grekiska. Detta dels för att han läste ur Skriften 

och dels för att han verkade ha konverserat med personer som förmodas ha talat grekiska. 53 

När Jesu arameiska uttryck spåras framträder ofta en rytm och rim som kan ses som 

minnestekniker. Jesu ord blev lättare att komma ihåg genom hans livliga språk och hans 

användning av retoriska verktyg som paradoxer, hyperbol, gåtor, kontraster, ironi, starka 

betoningar. 54 

 

En del av Jesu uttalanden var tydligt influerade av judisk vishetstradition och rabbinska 

uttryck. Som exempel kan nämnas Jesu ord i Matt 19:24 där det står: ”Ja, jag säger er: det är 

lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 

Liknande rabbinska uttryck 55 användes och överdrifter kunde ses som en del i ett bra 

historieberättande. 56 Jesus använde sig ofta av samtidens retoriska tekniker som t.ex. 

hyperbol.57  

 

Matteus använder ett antal retoriska drag för att framhäva teman i evangeliet. Han använder 

inclusio på ett antal ställen som ramar in textavsnitt. Den mest framträdande inclusio 

förekommer i Matt 1:23 och 28:20 (sista versen), där temat Jesus som Immanuel (Gud med 

oss) betonas. Ett annat inclusio finns i Matt 4:23 och 9:35, som framhäver Jesu undervisning 

och helandetjänst som är i fokus inom dessa kapitel (Matt 5-9). Den yttre ramen för denna 

passage kan man se som en chiasm som har Herrens Bön (Matt 6:9-ffr.) i centrum. 58 Luz 

                                                
51 Louw, 33.463. 
52 Heikel, “o)mnu/w inf. o)mnu/nai”. 
53 M. Graves, “Language of Jesus/Language of Palestine”, Dictionary of Jesus and the Gospels.  
54 R. Riesner, “Teacher“, Dictionary of Jesus and the Gospels; Keener, The Gospel of Matthew. A Socio 
Rhetorical Commentary, 25. 
55 H. Maccoby, “Rabbinic Literature: Talmud”, Dictionary of New Testament Background.  
56 James R. Edward, Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to Mark (Michigan: Eerdmans 
Publishing 2002), kommentar till Mark 4:30. 
57 Craig Keener, IVP New Testament Commentary Series -Matthew (Illinois: Inter Vanity Press. 1991), 13-28. 
58 J. K. Brown, ”Matthew, Gospel of” Dictionary of Jesus and the Gospels.  
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menar att bergspredikan (5:1-7:29) bildar en chiasm där fokuspunkten ligger på vad sann 

rättfärdighet är (5:21-7:11).59 

 

I bergspredikan Matt 5-7 är Jesu retorik påtagligt judisk men samtida retoriker skulle även 

känna igen många olika typer av retoriska tekniker från klassisk och grekisk-romersk retorik. 

Tidig judisk retorik hade uttryck som: ”ni har hört det sagts”, ”vad som sagts” eller ”som det 

är sagt.” Detta påminner om Jesu formulering ”ni har hört det blev sagt”, som bl.a. 

förekommer i det textavsnitt som jag kommer att studera närmare. Det finns spår av de 

retoriska genrerna som nämnts tidigare, demonstrativt och deliberativ retorik, i Matt. 60 

 

Kennedy argumenterar för att bergspredikan är klassisk deliberativ retorik som vädjar till 

egennyttan och ändamålsenlighet. Som stöd för detta nämner han bl.a. sunfe/rei ga/r soi, ty 

det är bättre för dig, från Matt 5:29, 30. Han menar vidare att 5:34-36 är att betrakta som 

entymemer dock utan tydlig logisk argumentation. 61 

 

Noah, filosofie doktor i juridik, gör en intressant retorisk analys av bergspredikan och menar 

att Jesu sätt att hantera den tidigare traditionen kopplat till en uppmaning om förändrad 

tillämpning öppnar för en reformation. Jesus använder sig av stare decisis som bygger på att 

man försöker döma ett fall utifrån tidigare domar, prejudikat, men med tanke att vid varje 

dom sträva efter att än mer uppfylla lagen. Detta sätter enligt Noah igång en 

förändringsprocess som inte är en samhällsomstörtande revolution utan en reformation som 

leder till ett uppfyllande av lagens djupare mening. Om man bara följer prejudikat blir det 

ingen utveckling utan bara en cirkel som är kvar på samma plan. Men Jesus gör profetiska 

omformuleringar av lagen, likt profeter i Gamla testamentet, då han inte upphäver den utan 

endast omformulerar eller transformerar den. Transformation är inte överträdelse och 

reformation är inte revolution. Det blir en uppåtgående spiralrörelse mot fulländning. 62  

 

                                                
59 Ulrich Luz, Matthew 1–7: a commentary (Minneapolis: Augsburg, 1989), 177. 
60 Craig S. Keener, The Gospel of Matthew. A Socio Rhetorical Commentary (Cambridge: Eerdmans Publishing 
2009), xxv-1. 
61 George A. Kennedy, New Testament Interpretation Through Rhetorical Criticism (Chapel Hill: The 
University of North Carolina Press, 1984), 46, 56. 
62 Joshua Noah, The Rhetoric of Precedent and Fulfillment in the Sermon on the Mount and the Common Law in 
Law, Culture and the Humanities, June 2016, Vol.12(2), pp.419-447, 420, 430, 432. 
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5.1.5 Historisk analys 

Som framgår av kommentarerna nedan så verkar det inte vara ställt bortom allt tvivel exakt 

vilka gammaltestamentliga skriftställen som inledningsorden i 5:33 syftar på utan de kan 

snarare ses som att Jesus fritt återger flera passager. Versen 5:33 kan enligt Fornberg ses som 

en parafras på tredje budet ”Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn” (2 Mos 20:7a 

och 5 Mos 5:11) samt ”Svär inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar du din Guds namn. Jag är 

Herren” (3 Mos 19:12). 63  

 

I NIV Zondervan Study Bible kommenteras versen i Matt 5:33 med att det liknar det som står i 

3 Mos 19:12 men där det i Gamla testamentet handlar om att fullfölja sina löften menar Jesus, 

i verserna som följer på 5:33 (5:34-37), att man inte ska avge några löften alls. Jesus riktar sig 

här speciellt mot Fariséernas praktik gällande edssvärande. Eftersom Guds namn inte 

uttalades på grund av att det ansågs så heligt började man svära vid annat än vid Gud.  

 

Det skapades system för eder som innebar att ansvaret varierade beroende på vid vad/vem 

eden svors. Men i vers 34–35 ger Jesus exempel på hur allt egentligen tillhör Gud vilket torde 

innebära att svära vid något annat än Gud är ekvivalent med att svära vid Gud. Kommentatorn 

menar vidare att detta inte utesluter alla högtidliga löften och ger exempel på när Paulus i Gal 

1:20 lovar inför Gud att han inte ljuger samt att Gud själv bekräftar sitt löfte med en ed i Heb 

6:17. Det grundläggande problemet var när eder användes på ett bedrägligt sätt, med skiftande 

tyngd, beroende på vid vad eden svors. 64 Om Guds folk skulle tala sanning så skulle behovet 

av eder helt enkelt vara överflödiga. 65 Kyrillos av Alexandria som levde flera århundraden 

efter Jesus kommenterade avsnittet med att man gör sig skyldig till avgudadyrkan om man 

svär vid någon skapad varelse, dvs. vid något annat än Gud. 66 

 

”Ni har hört det blivit sagt” i 5:33 kan helt enkelt betyda ”ni har förstått en passage i Skriften 

på följande sätt”. Om översättningen i vers 34 använder ”och” istället för ”men” för de/ blir 

frasen ”och jag säger er”. Detta utryck ligger nära det som i Talmud används för att tydliggöra 

Toran. 67  

                                                
63 Tord Fornberg, Matteusevangeliet 1:1-13:52 (Uppsala: EFS-förlag, 1989), 97. 
64 D.A. Carson (editor), NIV Zondervan study bible (Michigan: Zondervan, 2015), ingång Matt 5:33. 
65 Curtis Mitch, Edward Sri. The Gospel of Matthew -Catholic Commentary on Sacred Scripture (Michigan: 
Baker Academic, 2010), 99. 
66 Manlio Simonetti editor, Ancient Christian Commentary on Scripture -New Testament Ia Matthew 1-13, 
(Illinois: Inter Vanity Press. 2001), 114. 
67 Davis E. Garland, Reading the New Testament -Matthew (Smyth and Helwys. 2016), kommentar till 5:20-48. 
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Vers 34-36 kan tolkas som att Jesus innesluter alla former av edssvärande, från A till Ö. 68 

Det är möjligt att tolka Jesu ord både som ett totalt avvisande av att använda alla former av 

edssvärande och att huvudbudskapet är att vara så trovärdig och sanningsenlig i sitt tal att allt 

annat än ett rakt ja eller nej är från det onda/den onde. 69 Meier menar att orden i Matt 5:33-37 

går att föra tillbaka på den historiske Jesus och är ett exempel på när Jesus nollställer ett 

individuellt bud i den mosaiska lagen. 70 Medan Klawans å sin sida är kritisk till Meiers 

hållning om att Jesus bryter med den judiska traditionen och menar att det inte rör sig om ett 

brott mot skriften. 71 Om Jesus faktiskt bryter med den mosaiska lagens syn på bruket av eder 

säger han emot sig själv då han i tidigare verser säger att han inte har kommit för att upphäva 

lagen (Matt 5:17-20). Enligt EDNT har Matteus behandlat dessa ord från Jesus, som här är 

längre än Jak 5:12 och gett dem dess katekesliknande karaktär.72 

 

Günther Bornkamm (1905–1990), professor i Nya Testamentet vid universitetet i Heidelberg, 

menade att bergspredikan är minutiöst konstruerad och symmetriskt ordnad. Han antog att där 

man inte tycker sig se en ordning har man troligtvis missat något. Detta har sporrat Stassen att 

borra djupare i bergspredikan och hans tes är att tidigare forskning kopplad till bergspredikan 

har stirrat sig blind på grupperingen av perikoperna men missat deras inneboende struktur. 73  

 

Stassen skriver att perikopernas struktur i bergspredikan bör ses som triadiska (tredelad) 

istället för, som många tidigare har betraktat dem som, dyadiska (tvådelad) med antiteser. 

Triader är naturligare än dyader för Matteus. Det förekommer 44 triader förutom de i kapitel 

5-7, 10, 13, 18 och 24-25 i Matt. Triadstrukturen, som Stassen föreslår, gör att emfasen inte 

ligger i ett motsatspar utan på den tredje delen i varje triad. Han hävdar att bergspredikan från 

                                                
68 Gerhard Kittel, Friedrich Gerhard, Theological Dictionary of the New Testament, Volume V C-Pa , TDNT 
(Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1983), “o)mnu/w” ; EDNT, ”o(/rkoj” punkt 3. 
69 Evans, 130. 
70 Meier John P, Did the Historical Jesus Prohibit All Oaths?Part 2, Journal for the Study of the Historical 
Jesus, 6 (2008) 3-24, Downloaded from Brill.com02/15/2019 08:58:07AM via Umea University, 22. 
71 Jonathan Klawans, The Prohibition of Oaths and Contra-scriptural Halakhot : A Response to John P. Meier,  
Journal for the Study of the Historical Jesus 6 (2008) 33-48, Downloaded from Brill.com02/15/2019 
08:54:57AM via Umea University, 48. 
72 EDNT, “o)mnu/w, o)/mnumi”. 
73 Glen H. Stassen The Fourteen Triads of the Sermon on the Mount (Matthew 5:21-7:12) (Source: Journal of 
Biblical Literature, Vol. 122, No. 2 (Summer, 2003), pp. 267-308 Published by: The Society of Biblical 
Literature. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3268446. Accessed: 24-03-2019 11:39 UTC), 267. 
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5:21-7:12 är strukturerad kring 14 triader som är tänkt att locka till förvandling och befrielse 

(ett transformativt initiativ). 74  Den triadiska strukturen framgår av tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Stassens beskrivning av den triadiska strukturen. 75 

Traditionell fromhet Den onda cirkeln plus dom Det transformativa initiativet 
Presenteras som att den 

kommer från den judiska 

traditionen. Förekommer först 

som en triad utan bestämd 

partikel. Huvudverbet är ofta i 

futurum eller konjunktiv med 

funktionen av ett imperativ. 

Typiskt för Matt 

gammaltestamentliga citat är 

att verbets modus varierar. 

Presenteras som Jesu lära med 

auktoritet. Den ställer en diagnos på 

den traditionella fromheten och 

säger att den leder till dom. 

Huvudverbet är ett particip, 

infinitiv, konjunktiv eller indikativ. 

Det är inte ett imperativ. Det börjar 

med de/, ou}n, Dia/ tou=to, mh/pote 

eller en negation som mh/ eller ou)k 

och inkluderar ofta le/gw u(mi=n. 

Presenteras också som Jesu lära med 

auktoritet. Huvudverbet är ett positivt 

imperativ, ett initiativ, inte ett 

negativt förbud. Det manar till ett 

handlingssätt som ger befrielse från 

den onda cykeln och delaktighet i 

Guds rike. Det börjar ofta med de/ och 

slutar med en stödande förklaring, 

”så att han inte överlämnar dig åt 

domaren” (5:25) 

 

I tabell 3 nedan har den triadiska strukturen applicerats på Matt 5:33-37, den fjärde triaden i 

bergspredikan. 

 

Tabell 3. Matt 5:33-37 utifrån den triadiska strukturen. 76 

Traditionell fromhet Den onda cirkeln Det transformativa initiativet 
5:33 Har verben e)piorkh/seij, 

a)podw/seij i futurum. 

Likheter med 3 Mos 19:12, 4 

Mos 3:2, 30:3-15 och 5 Mos  

23:21.  

 

 

 

Enligt traditionen ska man inte 

svära falskt. 

5:34-36 Börjar med e)gw\ de\ le/gw 

u(mi=n mh\ o)mo/sai är ett negativt 

infinitiv med imperativ funktion, 

inte ett faktiskt imperativ. mhte/ […] 

o)mo/sh|j bildar ett negativt 

konjunktiv även det med imperativ 

funktion. du/nasai är infinitiv.	

 

Jesus kritiserar en tradition som 

bygger på misstro, bedrägeri och 

manipulation. Edssvärande, vid vad 

som helst, inkluderar ett falskt 

anspråk. 

5:37 Det positiva imperativet är e)/stw 

och det transformativa imperativet är: 

Vad ni säger skall vara ja eller nej.  

Den stödjande förklaringen: Allt 

därutöver kommer från det onda. 

 

 

 

Tala sanning är det som 

karakteriserar Guds profetiska rike. 

 

                                                
74 Stassen, 267-270, 308. 
75 Stassen, 275. 
76 Stassen, 278–279, 296. 
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Stassen menar att huvudbudskapet, det transformativa initiativet, i 5:33-37 ligger i 

sanningsenligheten i ens tal där ett ja ska vara ett ja och ett nej ett nej och inte vid förbud mot 

edssvärande. Att Jesus talar om olika former av edssvärande i Matt 5:34-36 ser Stassen som 

att han pekar på missbruket av eder som vuxit fram och på så sätt är det en del i beskrivningen 

av den onda cirkeln. 77 Den enda av bergspredikans 14 triader som saknar ett transformativt 

initiativ är 5:31-32. I detta fall tar Stassen hjälp av Paulus ord i 1 Kor 7:10-11. Paulus talar där 

på liknande sätt som Jesus om skilsmässa och hänvisar till att detta är en lära från Herren, dvs. 

Jesus. Stassen menar att detta innehåller ord från Jesus som har tappats hos Matteus men som 

fångats upp av Paulus. Med detta tillägg argumenterar han för att det även här finns ett 

transformativt initiativ, katallagh/tw, han/hon ska försona sig! Det som blir resultatet av 

detta är att Jesu uppmaning blir en uppmaning till försoning. 78  

 

Den dyadiska strukturen, å sin sida, bygger på att bergspredikan är uppbyggd av perikoper där 

Jesus först beskriver en traditionell lära som han sedan ställer emot en egen tillämpning, en 

antites. Med detta sätta att dela upp perikoperna läggs tyngdpunkten på själva förbudet och 

inte på evangeliet menar Stassen. 79 I Matt 5:33-37 skulle det centrala i den dyadiska 

modellen bli: ni ska hålla era eder, men jag säger ni ska inte svära alls. Fornberg beskriver 

antitesernas båda delarna med att den första är från den mosaiska lagen och den andra är Jesu 

”mot-tes” till den första. 80 Min bedömning är att Stassens triadstruktur passar bättre som 

tolkningsnyckel för vald text än dyadstrukturen med antiteser. 

 

5.1.6 Slutsats 5.1 

Slutsatsen är, framför allt mot bakgrunden av en retorik som är behäftad med starka 

överdrifter, deliberativa drag, en vilja att förmedla vad sann rättfärdighet är samt den 

förordade triadstrukturen, att Jesus i vald passage dels visar hur användningen av eder i 

samtiden har lett fel i ett missbruk av Guds namn och dels att det som Jesus vill se och 

förväntar sig av sina följeslagare är ett sant och oomkullrunkeligt tal. På så sätt uppfylls lagen 

på ett djupare plan och missbruket av Guds namn undviks.  

 

                                                
77 Stassen, 278–279. 
78 Stassen, 276–277. 
79 Stassen, 268. 
80 Fornberg, 88. 
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Jag ser det inte som troligt att Matteus skulle skriva in att Jesus gör uttalanden för att 

nollställa den mosaiska lagen och motsäga sig själv utan snarare att han vill förmedla att Jesus 

uppfyller lagens sanna intention. Kort uttryckt så kan passagen läsas som att: Jesus beskriver 

hur edssvärande har uppfattats i den judiska traditionen varpå han visar på en ond cirkel som 

finns och uppmanar istället sina efterföljare till sanningsenlighet som är lagens rätta intention.  

Att exakt avgöra vilken eller vilka gammaltestamentliga texter som Jesus refererar till i 

beskrivningen av traditionell fromhet är inte nödvändigt för att kunna svara på uppsatsens 

arbetsfrågor. 

 

5.2 Analys av Petrus ord i Matt 26:74a och Mark 14:71 med avseende på edssvärande 

När Petrus efter att Jesus har tagits till fånga förnekar att han känner Jesus bedyrar han med 

ed att han inte känner Jesus. Texten i Matt 26:74a och Mark 14:71 från NA28, Bibel 2000 

samt egen översättning framgår av tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Petrus svärande i Matt 26:74a och Mark 14:71 

Vers NA28 Bibel 2000 Egen översättning 
Matt 

26:74a 

74 to/te h)/rcato 

kataqemati/zein kai\ o0mnu/ein 

o(/ti ou)k oi]da to\n a)/nqrwpon. 

74 Då svor han och bedyrade: 

"Jag känner inte den mannen."  

74 Då började han att förbanna 

och svära: jag känner inte den 

mannen. 

Mark 

14:71 

71 o( de\ h)/rcato a)naqemati/zein 

kai\ o)mnu/nai o(/ti ou)k oi]da to\n 

a)/nqrwpon tou=ton o4n le/gete. 

71 Då svor han och bedyrade: 

"Jag känner inte den där 

mannen som ni talar om! 

71 men då började han förbanna 

och svära: jag känner inte den 

mannen som ni pratar om. 

 

5.2.1 Lexikal analys av kataqemati/zw, a)naqemati/zw, o/)mnumi 

kataqemati/zein från grundformen kataqemati/zw. Ordet förekommer endast här i hela Nya 

testamentet och BDAG anger översättningen förbanna.81 

 

Louw hänvisar till a)naqemati/zw som de definierar som att påkalla gudomligt straff om det 

som sagts inte är sant eller om man inte utför det som lovats. I Mark 14:71 har ordet en 

                                                
81 BDAG, ”kataqemati/zw”. 
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liknande betydelse som o)/mnumi men med en betoning på en förbannelse om det som inte sägs 

inte är sant. 82 Heikel föreslår att 26:74 översätts med ”förbanna sig”. 83 

 

a)naqemati/zein från grundformen a)naqemati/zw. Ordet förekommer fyra gånger i Nya 

testamentet. Heikel föreslår samma översättning som för kataqemati/zw nämligen ”förbanna 

sig”. 84  

 

o)mnu/ein och o)mnu/nai har samma betydelse. o)mnu/nai är från grundformen o/)mnumi, dvs. den 

äldre formen av o)mnu/w, och o)mnu/ein är från o)mnu/w. 85 Se även 5.1.1. 

 

a)naqemati/zw och kataqemati/zw har betydelsen att orsaka någon skada genom en 

övernaturlig kraft. Förekommer bl.a. i Apg 23:14, Mark 14:71, Matt 26:74. 86 

 

5.2.2 Retorisk analys  

I detta fall har jag inte hittat något explicit om Petrus egen retorik i verserna. Man skulle 

kunna tolka det som att han med sina ord är demonstrativ då han i nutid förklarar att han ”inte 

känner”, en omvänd lovprisning. Tydligt är dock att han i verserna med ed och i kraftfulla 

ordalag deklarerade att han inte kände Jesus. 

 

5.2.3 Historisk analys  

Det är inte helt klart vem Petrus förbannar i Matt 26:74 men det är möjligt att förbannelsen är 

riktad mot Jesus och det kan vara därför som Matteus valde att inte skriva detta explicit då det 

var så grovt men ändå tillräckligt tydligt vad som hände.87 Som parentes kan sägas att det är 

otroligt att denna passage har överlevt och nedtecknats då det är en av pelarna i 

lärjungekretsen och en av de stora ledarna i den tidiga kyrkan. Det är inte osannolikt att denna 

berättelse är ett direkt vittnesmål från Petrus själv, eftersom ingen annan av lärjungarna 

förmodligen var närvarande. 88 I Matt 26:34 och Mark 14:30 då Jesus förutsäger Petrus 

förnekelse nämner Jesus ingenting om eder. 

                                                
82 Louw, 33.472. 
83 Heikel, ”kataqemati/zw”. 
84 Heikel. “a)naqemati/zw”. 
85 J. Schneider, “o)mnu/w” TDNT. 
86 Louw, 33.472. 
87 Tord Fornberg, Matteusevangeliet. (Uppsala: EFS-förlag. 1999), 453. 
88 Leon Morris, The Gospel According to Matthew -The Pillar New Testament Commentary (Michigan: 
Eerdmans Publishing Co. 1992), 687-688. 
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Utifrån inledningen till bergspredikan i Matt 5:1, där Matteus berättar att lärjungarna finns 

med på berget, verkar det troligt att Petrus, som en viktig person i lärjungaskaran, fanns med i 

detta sammanhang och på så sätt även kan anses medveten om Jesu undervisning om eder i 

Matt 5:33-37.  

 

5.2.4 Slutsats 5.2 

Hos Matteus och Markus svär Petrus en ed om att han inte känner Jesus och det kan tolkas 

som att han till och med förbannar självaste Jesus. Inte främst utifrån eden och förbannelsen 

utan för att Petrus ljög om sitt samröre med Jesus bryter han mot det som var Jesu 

huvudbudskap, att hans efterföljares ord ska vara sanna, se 5.1.4. 

 

5.3 Analys av Paulus ord i Rom 1:9; 2 Kor 1:18, 23; Gal 1:20; Fil 1:8; 1 Tess 2:5, 2:10, 

5:27 med avseende på edssvärande 

De textavsnitt som har valts utifrån edssvärande i Paulus autentiska brev är Rom 1:9; 2 Kor 

1:18, 23; Gal 1:20; Fil 1:8; 1 Tess 2:5, 2:10, 5:27. Texterna från NA28, Bibel 2000 samt egen 

översättning framgår av tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Paulus svärande 

Vers NA28 Bibel 2000 Egen översättning 
Rom 

1:9 

 

9 ma/rtuj ga/r mou/ e0stin o( 

qeo/j, w|{ latreu/w e0n tw|~ 

pneu/mati/ mou e0n tw|~ 

eu)aggeli/w| tou~ ui(ou= au)tou=, 

w(j a)dialei/ptwj mnei/an 

u(mw=n poiou=mai 

9 Gud, som jag tjänar med min 

ande när jag förkunnar 

evangeliet om hans son, kan 

vittna om att jag ständigt 

nämner er i mina böner.  

9 Ty Gud, som jag tjänar i min 

ande med det glada budskapet 

om hans son, är mitt vittne hur 

jag oavbrutet nämner/kommer 

ihåg er (i mina böner).  

2Kor 

1:18 

18 pisto\j de\ o( qeo\j o(/ti o( 

lo/goj h(mw~n o( pro\j u(ma=j 

ou)k e)/stin nai\ kai\ ou)/	

18 Gud kan gå i god för att vad 

jag säger till er inte är både ja 

och nej 

18 Så, Gud är trofast, våra ord 

till er är inte (både) ja och 

samtidigt nej 

2Kor 

1:23 

 

23 E)gw\ de\ ma/rtura to\n qeo\n 

e0pikalou=mai e)pi\ th\n e0mh\n 

yuxh/n, o(/ti feido/menoj u(mw=n 

ou)ke/ti h}lqon ei0j Ko/rinqon. 

23 Jag tar Gud till vittne och 

sätter mitt liv i pant på att det är 

för att skona er som jag ännu 

inte har kommit till Korinth 

23 Men jag själv kallar Gud till 

vittne över min själ (det är) för 

att skona er jag ännu inte 

kommit till Korinth 

 

Tabell 5 fortsätter på nästa sida. 
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Vers NA28 Bibel 2000 Egen översättning 
Gal 

1:20 

 

20 a4 de\ gra/fw u(mi=n, i0dou\ 

e0nw/pion tou= qeou= o(/ti ou) 

yeu/domai. 

20 Vad jag skriver är sant, det 

tar jag Gud till vittne på. 

20 Men märk väl, det jag skriver 

till er (är) inte lögn, (det lovar 

jag) inför Gud! 

Fil 

1:8 

 

8 ma/rtuj ga/r mou o( qeo\j w(j 

e0pipoqw~ pa/ntaj u(ma=j e0n 

spla/gxnoij Xristou= I)hsou=.  

8 Gud kan vittna om att jag 

längtar efter er alla med Kristi 

Jesu ömhet. 

8 Ty Gud (är) mitt vittne (om) 

hur jag längtar efter er alla i 

Kristi kärlek. 

1Tess 

2:5 

 

5 Ou)/te ga/r pote e0n lo/gw| 

kolakei/aj e)genh/qhmen, 

kaqw&j oi)/date, ou)/te e0n 

profa/sei pleoneci/aj, qeo\j 

ma/rtuj,  

5 Vi har aldrig farit med 

smicker, det vet ni, eller haft 

någon baktanke på egen fördel 

— Gud är vårt vittne 

5 Ty aldrig någonsin har vi 

kommit med smicker, som ni 

vet, inte heller med 

förevändningen för girighet, 

Gud (är) vittne  

1Tess 

2:10 

 

10 u(mei=j ma/rturej kai\ o( qeo/j, 

w(j o(si/wj kai\ dikai/wj kai\ 

a)me/mptwj u(mi=n toi=j 

pisteu/ousin e0genh/qhmen, 

10 Ni, och Gud, kan vittna om 

hur heligt, rätt och oförvitligt vi 

handlade mot er som tror. 

10 Ni och Gud (är) vittnen hur 

heligt och rätt och oklanderligt 

vi varit mot er som tror.  

1Tess 

5:27 

 

27 E)norki/zw u(ma=j to\n ku/rion 

a)nagnwsqh=nai th\n 

e0pistolh\n pa=sin toi=j 

a)delfoi=j. 

27 Lova mig i Herrens namn att 

alla bröderna får höra brevet 

läsas upp. 

27 Jag besvär er vid Herren att 

(ni ska ha) läst detta brev för 

alla bröderna. 

 

5.3.1 Lexikal analys av qeo/j, ma/rtuj, e0norki/zw 

I de paulinska texterna ovan framgår tre spår. Det första och vanligast förekommande finns i 

Rom 1:9; 2 Kor 1:23; Gal 1:20; Fil 1:8; 1 Tess 2:5, 2:10. I dessa texter används olika 

närbesläktade uttryck för att ta gud till vittne qeo\j ma/rtuj används och i 2 Kor 1:23 lägger 

han även till sitt eget liv. Det andra spåret kan ses i 1 Tess 5:27 där Paulus uppmanar sina 

åhörare att lova e0norki/zw vid Herrens namn. Det tredje är i 2 Kor 1:18 som använder ett 

uttryck som brukar översättas med edssvärande i LXX, besläktad med uttryck som så säkert 

som något är sant för Gud (Bibel 2000: ”[…] Så sant Herren lever, […]” (Dom 8:19)).89 

 

Louw och Nida definierar o(rki/zw, e0norki/zw, e0corki/zw som att en ed läggs/krävs av någon 

för att bekräfta något, t.ex. Mark 5:7, 1 Tess 5:27 och Matt 26:63.90 Heikel föreslår 

översättningen ”besvär eder vid Herren” för 1 Tess 5:27, han pekar på att det finns ett 

                                                
89 Nolland, 253. 
90 Louw, 33.467. 
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släktskap med o(/rkoj. 91  e0norki/zw har ett släktskap med e0piorke/w och o(/rkoj som nämns i 

Matt 5:33. 

 

5.3.2 Retorisk analys  

Vad gäller Paulus färdigheter i retorik är de svåra att fastställa med säkerhet. Hans verkar ha 

haft ett fritt förhållande till den exakta brevformen men på ett övergripande plan innehåller de 

delar som var typiska för hur brev ställdes upp i samtiden. 92 Det går även att hitta spår av 

retoriska former i de olika breven. Retoriken i Romarbrevet kan tolkas som demonstrativt, 1 

Korinthierbrevet deliberativ, 2 Korinthierbrevet juridisk förutom kap 8 och 9 som kan tolkas 

deliberativ. Retoriken i Galaterbrevet kan ses som en blandning mellan juridisk och 

deliberativ, Filipperbrevet deliberativ, 1 Tessalonikerbrevet deliberativ samt Filemon 

deliberativ. Paulus använder sig av bl.a. hyperboliska uttryck och antiteser. 93  

 

Det är viktigt att se Paulus brev som just brev. Hans använde sig ofta av en femdelad 

uppdelning och lade framför allt till två sektioner till den klassiska brevformen (se 4.1.3). 

Tilläggen var en sektion med tacksägelser och en med förmaningar. Paulus form kan delas in 

enligt följande:  

1. Inledning med sändare, mottagare och hälsningar, 

2. Tacksägelser till Gud för mottagaren (detta saknas dock i Gal.) 

3. Brevkroppen 

4. Förmaningar ”paraenesis” 

5. Avslutning med fridsönskningar, hälsningar, varningar och välsignelser. 94 

 

Paulus brev är till största del skrivna utifrån specifika händelser. Som exempel kan nämnas att 

han skrev till Galaterna eftersom han hört att de vänt sig till ”[…] ett annat evangelium” (Gal 

1:6); 1 Tess skrevs med anledning av att Timotheos återvände från Thessalonike och det han 

berättade för Paulus; 2 Tess skrevs för att mota ett pseudo-Paulusbrev som cirkulerade och 

hävdade ”[…] att Herrens dag är här.” Hans brev har intrikata retoriska strukturer där han 

använder sig av repetition, parallellism, inclusio, chiasmer, diatrib (en debatt med en fiktiv 

                                                
91 Heikel, ”e)norki/zw”. 
92 Horell, 124-149. 
93 G. W. Hansen, “Rhetorical criticism”, Dictionary of Paul and His Letters.  
94 S. Greidanus, “Preaching from Paul today”, “2.2. Paul’s Changes in the Standard Form”, Dictionary of Paul 
and His Letters.  
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motståndare). Hans brev var tänkt att läsas högt och är på ett sätt en form av predikan. En 

predikan om den korsfäste och uppståndne Kristus. 95 

 

Förutom att Paulus utbildades i judendomen av Gamaliel som finns omnämnd i Apg 22:3 96 

verkar han ha viss kunskap i juridisk retorik. Detta kan tolkas i Apg 24:1-21; 25:11. Men han 

bryter mot det sedvanliga sättet att använda retorikens etos, patos och vilja till övertalning. 

Det var inte i kraft av retoriska bevis han försökte övertala människorna utan han talade i kraft 

av helige Ande (1 Kor 2:4). Han var enligt sina meningsmotståndare dessutom inte utrustad 

med något vackert yttre eller en välljudande röst. Han kallade sig själv för i)diw/tej, vilket 

kan tolkas som en person som inte gjorde bruk av sina kunskaper (eller en som har lite 

erfarenhet inom ett område). 97 Paulus var enligt egen utsaga ingen talare (1 Kor 1:17-2:5) 

men han visade samtidigt (2 Kor 10–13) att han hade viss kunskap i retoriska tekniker när han 

på ett sarkastiskt sätt argumenterade för att tävling i retorik var dåraktigt. 98 

 

1 Kor 7:10-11 börjar Paulus med att koppla skilsmässa till Jesu ord i Matt 5:31-32 men verkar 

sedan, förmodligen utan att anse att han bryter mot Jesu ord (eller så är Paulus ord närmare 

Jesu ursprungliga ord än de Matteus har nedtecknat, se 5.1.3 text tillhörande not 69), lämna en 

öppning: ”De gifta ger jag denna föreskrift som inte är min utan Herrens: en hustru får inte 

lämna sin man — men gör hon det ändå, skall hon förbli ogift eller försona sig med mannen 

— och en man får inte skilja sig från sin hustru.” Det var vanligt i samtida judendom att man 

tog generella principer och anpassade dessa till specifika situationer.99 Petrus reaktion i Joh 

13:8, när Jesus ska tvätta lärjungarnas fötter, liknar Paulus sätt att göra absoluta uttalanden 

som han senare gjorde eftergifter på. 100  

 

Hur mycket av Jesu undervisning som Paulus kände till är svårt att tydligt fastställa men 2 

Kor 1:19-20 samt versen i 1 Kor 7:10-11 indikerar det samt att Horell menar att det är troligt 

                                                
95 S. Greidanus, “Preaching from Paul today”, “3. Rhetorical Structures”, “Relevant Communications”, “8. 
Preaching Christ”, Dictionary of Paul and His Letters. 
96 W. R. Stegner, “Jew, Paul The”, Dictionary of Paul and His Letters. 
97 B. W. Winter, “Rhetoric”, Dictionary of Paul and His Letters.  
98 John E. Stambauch, David L. Balch, Wayne A. Meeks, The New Testament in Its Social Environment 
(Philadelphia: The Westminister Press.1986), 122. 
99 C. S. Keener, “Man and Women”, Dictionary of Paul and His Letters.  
100 Jo-Ann A. Brant, Paideia: Commentary on the New Testament -John (Michigan: Baker Publishing Group, 
2011), kommentar till Joh 13:8. 



Att svära eder i Nya testamentet 32 

att Paulus fick kunskap om Jesus och hans lära inte minst genom hans bekantskap med 

Petrus.101  

 

5.3.3 Historisk analys  

Nolland skriver att antika definitioner av eder hade sin tonvikt vid att man kallade gud/gudar 

till vittne och att bryta mot en ed påverkade inte bara edssväraren utan även det som man svor 

mot så att t.ex. ett tempel måste renas eller en förälders heder upprättas 102 I Theological 

Dictionary of the New Testament beskrivs hur edssvärandet i antiken skedde vid gud/gudar 

och de kallades som vittnen för sanningen. 103 Fornberg citerar Filon, judisk filosof, som 

utrycker: ”En ed är inget annat än att åberopa Gud som vittne i en omdiskuterad fråga.” 104 

I NIV Cultural Backgrounds Study Bible noteras att Paulus i Rom 1:9, 2 Kor 1:23, Gal 1:20 

och Fil 1:8 kallar Gud till vittne. De förklarar vidare att detta sätt att åberopa en gud som 

vittne är i grund och botten en ed.105 

Novenson menar att Paulus bruk att kalla Gud som vittne i Rom 1:9; 2 Kor 1:23; Phil 1:8; 1 

Thess 2:5, 10 är att betrakta som ett idiom som, liksom andra uttryck i den samtida kontexten, 

endast betyder ”Gud vet”, vilket inte ska ses som en ed. Detta sätt att använda idiomet går 

tillbaka till Atens styrande församling och som tog en monoteistisk form i judisk litteratur i 

den hellenistiska romerska perioden och överlevde flera århundranden därefter. För Paulus är 

Israels Gud den enda som är kvalificerad att vara garant för dennes karaktär om den skulle 

ifrågasättas. 106 Däremot funderar Novenson om inte Gal 1:20 innehåller ett edssvärande 

uttalande av Paulus. 107 

Som kommentar mot Novensons argument för att ”Gud vet” inte är en edform kan nämnas 

Fletcher. Hon visar i sitt arbete på en variant av edssvärande i klassiska dramer som har fraser 

som ”låt gudarna veta”.108 Här finns i och för sig en skillnad i aspekt/tempus där den första 

ligger nära ett påstående om ett faktum och det senare om något som ligger framåt, men det 

                                                
101 Horell, “Paul and pre-Paul Christianity”, 2. Jesus words and teaching. 
102 Nolland, 249-250. 
103 J. Schneider “o)mnu/w”, TDNT. 
104 Fornberg, Matteusevangeliet 1:1-13:52, 98. 
105 Keener, NIV Cultural Backgrounds Study Bible, noter till Rom 1:9, 2 Kor 1:23, Gal 1:20 och Fil 1:8. 
106 Novenson Matthew V. “God Is Witness” A Classical Rhetorical Idiom in Its Pauline Usage, Novum 
Testamentum 52 (2010) 355-375 (New Jersey 2010. Downloaded from Brill.com02/15/2019 10:43:08AM via 
Umea University), 374-375. 
107 Novenson, kommentar i not 58, 374. 
108 Judith Fletcher, Performing Oaths in Classical Drama (Cambridge: Cambridge University Press. 2012), 4. 
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låter i mina öron som ett starkt släktskap så att även ”Gud vet” borde vara en form av 

edssvärande eller i alla fall ligga nära.  

Meier argumenterar för att det inte verkar troligt att Paulus känner till orden i Matt 5:33-37 

eftersom han svär som en ”Christian sailor” och att det vore bättre att, utan ursäkter och 

apologetiska förklaringar, erkänna att Paulus ofta använder eder och förbannelser som 

åberopar Fadern, Sonen eller helige Anden. Som exempel nämner han 1 Tess 2:10, 1 Kor 

15:31, 2 Kor 1:23, Rom 1:9, 9:1, Fil 1:8. 109 Jag hålla med Meier i det han skriver om att 

Paulus använder edssvärande.  

 

Meier får kritik för denna hållning av Hagner som menar att Paulus sätt att uttrycka sig i dessa 

fall har att göra med frågan om sanningsenlighet och inte om edssvärande. Han nämner till 

stöd för sin uppfattning Akio Itos arbete Matthew’s Understanding of the Law with Special 

Reference to the Fourth Antithesis. Ito hävdar att Paulus inte använder de eder som förbjuds i 

Matt 5:33-36 och Jak 5:12 och att det inte finns någon anledning att tro att han skulle anse att 

hans sätt att åberopa Gud som vittne står i strid med ovan nämnda bibelställen i Matt och 

Jak.110  

 

Meiers argument står även i kontrast till Theological Dictionary of The New Testament där det 

skrivs att Paulus undviker de former som Jesus avvisar. Men det noteras att han dock kommer 

nära edssvärande i sin vana att med edslika uttryck bedyra något. Han kommer speciellt nära i 

Rom 1:9. 111 Nolland är av liknande uppfattning och menar att Paulus inte använder sig av 

edssvärande även om han också ser att han kommer nära då han kallar Gud som vittne och 

använder liknande uttryck som så säkert som något är sant för Gud. 112 

 

5.3.4 Slutsats 5.3  

Trots att tunga verk som t.ex. TDNT pekar åt ett annat håll så ger min samlade bedömning att 

Paulus uttalanden ligger alltför nära edssvärande för att argumenten för att det inte skulle vara 

det skulle hålla. För att avgöra hur Paulus förhåller sig till Matt 5:33-37 blir det centrala vad 

                                                
109 Meier John P. Did the Historical Jesus Prohibit All Oaths? Part 1, Journal for the Study of the Historical 
Jesus, Vol. 5.2 pp. 175-204, SAGE Publications, 2007, 188 inkl. not 28. 
110 Donald A. Hagner, A Response to John P. Meier’s “Did the Historical Jesus Prohibit All Oaths?”. Journal 
for the Study of the Historical Jesus 6 (2008) 25-32, Downloaded from Brill.com02/15/2019 08:55:40AM via 
Umea University. 
111 J. Schneider, “o)mnu/w” TDNT. 
112 Nolland, 253. 
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Jesu huvudbudskap är. Eftersom Paulus verkar bryta mot uppmaningen att inte svära någon ed 

alls så kan det ändå vara så att han inte bryter mot det som är den djupare innebörden i Jesu 

ord, nämligen att tala sanningsenligt (om Paulus inte använder edssvärande, som vissa menar, 

blir resultatet ändå detsamma, poängen är hans sanningsenlighet).  

 

5.4 Jämförelse mellan Jesu ord under rubrik 5.1 och Petrus och Paulus ord under 

rubrik 5.2 och 5.3 

Jesus säger i Matt 5:33-37 i att man inte ska svära några eder alls medan Petrus och Paulus i 

de redovisade texterna svär och förbannar respektive tar Gud till vittne, besvär sina 

brevmottagare att läsa och använder även andra ord som kan kopplas till edssvärande. Här 

verkar det med andra ord finnas en spänning mellan det Jesus säger om eder kontra hur Petrus 

och Paulus i praktiken använder edssvärande.  

 

Jag har tidigare argumenterat för att den springande punkten bör vara vilket huvudbudskap 

som Matteusevangeliets Jesus ville förmedla till sin åhörar-/läsarkrets i analyserad text (Matt 

5:33-37). Det framträder som en rimlig tolkning av Matt 5:33-37 att Jesus förmedlar en 

uppmaning till sina åhörare om att alltid tala sanning och det gör han i en språklig dräkt som 

innehåller judisk retorik med överdrifter och förenklingar för att så tydligt och effektivt som 

möjligt förmedla budskapet. 

 

I Petrus fall är det tydligt att svärandet och förbannandet är något negativt men i Paulus fall 

verkar det bara vara en naturlig del i Paulus sätt att uttrycka sig i sina brev. Jag har visat på 

åtta ställen i Paulus autentiska brev där denna spänning framträder.  I Paulus fall blir det 

avgörande vad Jesu huvudbudskap är i 5:33-37. Om det är, som jag argumenterar för, 

sanningsenligheten i ens uttalande som Jesus vill mana till så är Paulus i samklang med detta, 

om vi förutsätter att han talar sanning, trots sina edslika uttalanden.  
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6. Diskussion 
I Matt 5:17-20, innan passagen om edssvärande i Matt 5:33-37, understryker Jesus med all 

önskad tydlighet att han inte hade kommit för att upphäva lagen: 

 
17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att 

upphäva utan för att uppfylla. 18 Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda 

bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. 19 Den som upphäver ett enda 

av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den 

minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i 

himmelriket. 20 Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, 

så kommer ni inte in i himmelriket. 

 

Utifrån detta är det inte troligt att Matteus några verser senare skulle skriva in ett brott mot 

eller upphävande av den mosaiska lagen.113 Det är mer sannolikt att Jesus i sitt uttalande om 

edssvärande i Matt 5:33-37 anser sig uppfylla lagen istället för att upphäva den. Jesu 

förklaring av gammaltestamentliga texter i 5:21-48 följer vad som kan förväntas av en judisk 

lärare på den tiden.114 Om man tar hänsyn till att Jesus förmodligen använder sig av 

hyperbolism och att huvudpoängen ligger i den deliberativa uppmaningen, det transformativa 

imperativet, om ett ärligt och uppriktigt tal blir det tydligare att fokus är på ett glatt budskap, 

evangeliet, snarare än på en uppsättning lagiska förbud som ska uppfyllas. Vilket även 

stämmer bra med det Herren säger i 1 Sam 16:7b: ”Herren ser med andra ögon än människor: 

människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat”. 

 

Någon kanske ställer sig frågan: -om nu Jesu huvudbudskap var att tala sant så varför sa han 

då inte bara det? Som svar skulle jag ytterligare vilja belysa Jesu sätt att uttrycka sig i Matt 

med ett annat exempel från bergspredikan. Texten handlar om äktenskapsbrott som Jesus talar 

om i Matt 5:27-30. Det kan tolkas som att dessa verser förordar kroppsstympning, riva ut ett 

öga eller hugga av en hand, om någon ser på en annan med åtrå. Detta blir en ouppnåelig etik 

för de allra flesta. Även om det inte helt kan uteslutas att Jesus menar just detta så skulle jag 

inte hålla det för troligt. Det ger en bild av Jesu budskap som i bästa fall ouppnåeligt och 

verklighetsfrånvänt och i värsta fall direkt skadligt.  

 

                                                
113 Nolland, 252. 
114 Keener, The Gospel of Matthew. A Socio Rhetorical Commentary, 181. 
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Om man i stället ser detta utifrån att Jesus använder starkt språk med överdrifter och om man 

applicerar Stassens modell så framträder ett annat budskap. Se tabell 6. 115 

 

Tabell 6. Triadstrukturen i Matt 5:27-30.116 

Traditionell fromhet Den onda cirkeln Det transformativa initiativet 
Du ska inte vara otrogen. 

 

Titta efter andra med lust. Ta bort det som orsakar frestelsen 

hos dig (liknande i Mark 9:43 f.fr.) 

 

Resultatet här blir att Jesus manar sina efterföljare att inte hänge sig åt beteenden som kan 

orsaka frestelser. Att aktivt välja bort det som man vet leder fel, i detta fall till otrohet. Detta 

ser jag som en troligare förklaring till Matt 5:27-30 än den som framträder med en dyadisk 

modell.  

 

Petrus visar, då han förnekade att han kände och kanske till och med förbannade Jesus, ett 

exempel på ett edssvärande som leder fel och missar den sanningsenlighet som Jesus 

uppmanar sina efterföljare till. Enligt Johannesevangeliets författare i Joh 21:15-19 upprättar 

Jesus honom senare. 

 

Det är svårt att avgöra med säkerhet om Paulus kände till Jesu ord om edssvärande i Matt 

5:33-37. 2 Kor 1:19-20 liknar t.ex. vissa stycken i Jesuorden, om att ett ja ska vara ett ja och 

ett nej ett nej, men redan i dess första del finns ord som kan tolkas som edssvärande och som 

kan tyckas gå emot delar av Matt 5:33-37. Paulus tar som bekant Gud till vittne på ställen som 

har analyserats i arbetet. Paulus använder sig av edssvärande som direkt kan tyckas bryta mot 

Matt 5:33-37. Här finns det åsikter som hävdar att det inte är fråga om edssvärande och de 

som menar att det är precis det som det är.  

 

Det tolkningsalternativ som jag har argumenterat för är att Paulus faktiskt använde 

edssvärande i sitt tal, att han svor som en borstbindare, eller för att låna Meiers uttryck 

”Christian sailor”. Detta utifrån att likheterna med edformlerna är slående och att försöken att 

harmonisera eller förklara bort upplevs krystat. Det som blir avgörande är vad Jesu 

huvudbudskap i Matt 5:33-37 är.  

 

                                                
115 Stassen, 275–277. 
116 Stassen, 296. 
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Jesus försöker mana sina åhörare till ett uppriktigt och sant tal som är lika säkert som den 

starkaste ed och som på så sätt tar bort behovet av edssvärande. Om man betraktar ett annat 

tolkningsalternativ där vikten är på att inte svära eder alls så bryter Paulus mot detta och det 

verkar då inte troligt att han kände till Matt 5:33-37 (eller Jak 5:12). Ovan nämnda passage 

från 2 Kor 1:19-20 samt versen i 1 Kor 7:10-11 om skilsmässa indikerar dock att Paulus 

kände till Matt 5:33-37. Detta och att han fått del av Jesu budskap från Petrus talar för att 

Paulus kände till Jesu ord om eder och jag håller det för troligt att han därför också tolkade 

huvudbudskapet om att tala sanning i samklang med Jesus. 

 

7. Slutsatser 
Observera att när jag talar om ord från Jesus och Petrus så är det utifrån hur författarna till 

evangelierna enligt Matteus och Markus har valt att framställa dem. Vad gäller Paulus är det 

utifrån hur han själv valt att skriva i respektive bibelpassage. 

 

7.1 Vilka eder är det Jesus menar att man inte ska svära?  

Jesus menar alla eder. I Matt 5:34-36 pekar han på den onda cirkeln, det missbruk och falska 

anspråk som finns i alla former av edssvärande. 

 

7.2 Går det att urskilja ett huvudbudskap i Matt 5:33-37?  

Det huvudbudskap som framträder i Matt 5:33-37, insatt i ett större sammanhang i Matt 5:17-

48, är det transformativa imperativet att tala sant och inte uppmaningen om att inte svära 

några eder eller svära falskt.  

 

Även om det verkar som att Jesus på ett plan bryter med den mosaiska lagen, den 

traditionella fromheten som tillåter och föreskriver visst edssvärande, så har jag visat på ett 

tolkningsalternativ som innebär att han inte gör det på ett annat plan. Att han i god rabbinsk 

tradition sätter stängsel runt lagen, för att säkra att lagens djupare intention om 

sanningsenlighet inte överträds. 117 Huvudpoängen är det transformativa imperativet om att 

tala sanningsenligt.  

 

                                                
117 David L. Turner, Matthew. Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Michigan: Baker 
Academic. 2008), 174. 
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7.3 Hur kan man se på det edssvärande som Petrus och Paulus använder i jämförelse 

med Jesu ord i Matt 5:33-37?  

Petrus visar ett exempel på ett edssvärande som leder fel och missar den sanningsenlighet som 

Jesus uppmanar sina efterföljare till i 5:37a. 

 

Paulus edssvärande verkar på ett plan bryta mot det Jesus säger i Matt 5:33-37 men jag har 

visat på ett tolkningsalternativ där han djupast sett är förankrad i den sanningsenlighet som 

jag har argumenterat för är Jesu huvudbudskap i Matt 5:33-37. På det planet bryter han alltså 

inte mot Jesu ord, förutsatt att han är sanningsenlig. 

 

7.4 Svar på problemformuleringen 

Jesu, Petrus och Paulus förhållande till edssvärande som det framträder i Matt 5:33-37, Matt 

26:74; Mark 14:71 samt verser från några av de autentiska Paulusbreven kan summeras på 

följande sätt:  

• Jesus menar att den samtida tillämpningen av traditionen kring edssvärande har lett fel 

och han uppmanar sina efterföljare att tala sanning.  

• Petrus misslyckas med att tala sanning då han med ed bedyrar att han inte känner 

Jesus.  

• Paulus uppfyller Jesu uppmaning om vi förutsätter att han talar sant.  

 

Den eventuella diskrepans som framträder mellan Jesu och Petrus respektive Paulus ligger 

inte i edssvärandet utan mellan Jesu huvudbudskap om sanningsenlighet och Petrus och 

Paulus eventuella oärliga uppsåt med falska tal eller ärliga uppsåt med sant tal. I detta 

avseende misslyckas Petrus med att följa Jesu huvudbudskap då han talar falskt när han svär 

och förbannar i sin förnekelse av att han känner Jesus. Medan Paulus, som använder olika 

former av edssvärande, inte bryter mot Jesu huvudbudskap. 

 

7.5 Fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att fortsätta dessa studier med att: analysera de kraftuttryck som 

nämns i uppsatsens avgränsning 1.6; analysera eventuell biblisk förekomst (är t.ex. 

huggormsyngel en biblisk variant av son of a bitch?); undersöka om det finns någon koppling 

till budet om att inte missbruka Guds namn (2 Mos 20:7, 5 Mos 5:11).  



Att svära eder i Nya testamentet 39 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att belysa den diskrepans som ser ut att finnas mellan Jesu och Petrus 

respektive Paulus syn på att svära eder i Nya testamentet.  

 

Problemformuleringen har utgått ifrån Jesu, Petrus och Paulus förhållande till edssvärande 

som det framträder i Matt 5:33-37, Matt 26:74; Mark 14:71 samt verser från några av de 

autentiska Paulusbreven. Eventuell diskrepans mellan Jesu uppmaning om att inte svära 

någon ed i Matt 5:33-37 och Petrus edssvärande i Matt 26:74a, Mark 14:71 respektive Paulus 

i Rom 1:9; 2 Kor 1:18, 23; Gal 1:20, 1 Tess 2:5, 2:10; Fil 1:8 och i 1 Tess 5:27 har 

undersökts.  

 

För att svara på uppsatsens problemformulering ställdes följande arbetsfrågor: 

1. Vilka eder är det Jesus menar att man inte ska svära? 

2. Går det att urskilja ett huvudbudskap i Matt 5:33-37?  

3. Hur kan man se på det edssvärande som Petrus och Paulus använder i jämförelse med 

Jesu ord i Matt 5:33-37?  

 

Resultatet, efter att ha analyserat textavsnitten lexikalt, retoriskt och historiskt, är:  

1. att även om Jesus verkar förbjuda allt edssvärande i Matt 5:34-36 så är  

2. Jesu egentliga huvudbudskap att hans efterföljare ska tala sanning (Matt 5:37).  

3. Mot detta budskap faller Petrus kort i Matt 26:74 och Mark 14:71 då han talar falskt 

genom att förneka att han känner Jesus. Paulus kan sägas leva upp till 

huvudbudskapet, även då han använder edssvärande, om vi förutsätter att han talar 

sant (Rom 1:9; 2 Kor 1:18, 23; Gal 1:20, 1 Tess 2:5, 2:10; Fil 1:8 och i 1 Tess 5:27). 

 

Slutsatsen är således att diskrepansen inte i första hand är mellan Jesu syn på edssvärande i 

jämförelse med Petrus och Paulus syn, som förutsattes i problemformuleringen, utan snarare 

mellan Jesu huvudbudskap om att hans efterföljare ska tala sant och hur Petrus och Paulus 

svarar upp mot detta.  

*** 

xa/rij u(mi=n kai\ ei0rh/nh a)po\ qeou= patro\j h(mw~n kai\ kuri/ou I)hsou= Xristou= (Rom 1:7b) 

*** 
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Bilaga 1 

 

Sökning i konkordans för NA28  

————————————————— 

ὀμνύω - (26 ggr i NT) 

Matt. 5:34 - ὀμόσαι 

Matt. 5:36 - ὀμόσῃς 

Matt. 23:16 - ὀμόσῃ 

Matt. 23:16 - ὀμόσῃ 

Matt. 23:18 - ὀμόσῃ 

Matt. 23:18 - ὀμόσῃ 

Matt. 23:20 - ὀμνύει 

Matt. 23:20 - ὀμόσας 

Matt. 23:21 - ὀμνύει 

Matt. 23:21 - ὀμόσας 

Matt. 23:22 - ὀμνύει 

Matt. 23:22 - ὀμόσας 

Matt. 26:74 - ὀμνύειν 

Mark 6:23 - ὤμοσεν 

Mark 14:71 - ὀμνύναι 

Luke 1:73 - ὤμοσεν 

Acts 2:30 - ὤμοσεν 

Heb. 3:11 - ὤμοσα 

Heb. 3:18 - ὤμοσεν 

Heb. 4:3 - ὤμοσα 

Heb. 6:13 - ὀμόσαι 

Heb. 6:13 - ὤμοσεν 

Heb. 6:16 - ὀμνύουσιν 

Heb. 7:21 - ὤμοσεν 

Jas. 5:12 - ὀμνύετε 

Rev. 10:6 - ὤμοσεν 

 

 

————————————————— 

ὁρκωμοσία - (4 ggr i NT) 

Heb. 7:20 - ὁρκωμοσίας 

Heb. 7:20 - ὁρκωμοσίας 

Heb. 7:21 - ὁρκωμοσίας 

Heb. 7:28 - ὁρκωμοσίας 

————————————————— 

ὅρκος - (10 ggr i NT) 

Matt. 5:33 - ὅρκους 

Matt. 14:7 - ὅρκου 

Matt. 14:9 - ὅρκους 

Matt. 26:72 - ὅρκου 

Mark 6:26 - ὅρκους 

Luke 1:73 - ὅρκον 

Acts 2:30 - ὅρκῳ 

Heb. 6:16 - ὅρκος 

Heb. 6:17 - ὅρκῳ 

Jas. 5:12 - ὅρκον 

————————————————— 

ὁρκίζω - (3 ggr i NT) 

Mark 5:7 - ὁρκίζω 

Acts 19:13 - ὁρκίζω  

————————————————— 

ἐπιορκέω - (1 i NT) 2 olika betydelser: 1) 

bryta en ed eller 2) medvetet svära falskt 

Matt. 5:33 - ἐπιορκήσεις 

 

————————————————— 
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ἐπίορκος - (1 i NT) 

1 Tim 1:10 - ἐπιόρκοις 

————————————————— 

ἐνορκίζω - (1 i NT) 

1 Thess. 5:27 - Ἐνορκίζω 

————————————————— 

ἐξορκίζω - (1 i NT) 

Matt. 26:63 - ἐξορκίζω 

————————————————— 

ἀναθεματίζω - (4 ggr i NT) 

Mark 14:71 - ἀναθεματίζειν 

Acts 23:12 - ἀνεθεμάτισαν 

Acts 23:14 - ἀνεθεματίσαμεν 

Acts 23:21 - ἀνεθεμάτισαν 

————————————————— 

 

καταθεματίζω - Dictionary (1 NT) 

Matt. 26:74 - καταθεματίζειν 

————————————————— 

 


