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Denna avslutande artikel ska lyfta 
fram några saker som är utmär-
kande för nya Folkbibeln.

Bibeln förkunnar både dom och 
frälsning, lag och evangelium, 
synd och nåd. Därför växlar pro-
feterna mellan dessa båda. Har 
man inte insett det, missförstår 
man lätt vad som står och tolkar 
om evangeliet som lag eller hop-
par över det som obegripligt (se 
exempel nedan):

Domen över folkets grova avfall 
från HERREN får stort utrym-
me i Jesajas inledningskapitel: 
”Ve dig, du syndiga släkte, du 
skuldtyngda folk, ni förbrytares 
avkomma, ni fördärvets barn!” 
(1:4). ”Vilken prostituerad hon 
har blivit, den trogna staden! Den 
var full av rättvisa, rättfärdighet 
bodde därinne – men nu mördare” 
(1:21).

Likväl, mitt bland domsutsa-
gorna förkunnas det ljuvligaste 
evangelium, helt oförtjänt syn-
daförlåtelse, det enda som kan 
omvända syndare: ”Om än era 
synder är blodröda ska de bli snö-
vita, om än de är röda som schar-
lakan ska de bli vita som ull” 
(1:18). Kap 53 klargör sedan hur 
detta är möjligt, nämligen endast 
tack vare Messias ställföreträ-
dande skuldoffer och laguppfyl-
lelse: ”Han blev genomborrad för 
våra brott, slagen för våra syn-
der” (53:5). ”Han hade inte gjort 
någon orätt, och inget svek fanns 
i hans mun” (53:9). ”Genom sin 
kunskap förklarar min rättfärdi-
ge tjänare de många rättfärdiga, 
och han bär deras skulder” (53:11). 
Ordet ”kunskap” förklaras i en 
not: ”Innebär inte bara vetskap 
utan också gemenskap (jämför 
till exempel Ords 9:10), här Messi-
as syndfria gemenskap med Gud 
(se Joh 7:29, 8:55, 10:15, 17:3).”

Bibel 2000 är främmande för den 
tvära växlingen mellan lag och 
evangelium i Jesaja 1. Därför för-
vandlar man evangeliet i vers 18 
till lag genom en märklig översätt-
ning: ”När era synder är scharla-
kansröda, kan de då bli vita som 
snö? När de är röda som purpur, 
kan de då bli vita som ull?” Den 
viktiga Messiasprofetian i kap 53, 
grunden för syndaförlåtelsen, för-
svinner genom följande vägled-
ning till läsaren (not till 52:13ff): 
”Tjänaren, som här beskrivs som 
lidande, död och upprättad, kan 
liksom annars i Jes 40-55 avse 
Israel eller en grupp inom folket; 
se noter till 42:1; 49:1ff; 50:4. Enligt 
en annan tolkning är tjänaren en 
person, till exempel profeten själv 
eller en kung.”

Att orena syndare helt oför-
tjänt förklaras rena betonar Jesa-
ja också i kap 35. Där kallas Mes-
sias i vers 8 ”den heliga vägen” 
(jämför Jesu ord: ”Jag är vägen”) 
och versen fortsätter: ”Ingen oren 
ska färdas på den, men den är till 
för dem” (ordagrant ”men den är 
för dem”, på hebr. wehú-lámo). 
Eftersom lagens krav på renhet 
först nämns (”ingen oren ska fär-
das på den”), blir fortsättningen 
obegriplig för Bibel 2000, så orden 
wehú lámo, lämnas oöversatta. 
Men har man förstått växlingen 
mellan lag och evangelium och 
att evangeliet skänker det som 
lagen kräver, finns det ingen 
anledning att hoppa över de lätt-
översatta orden ”men den är för 
dem”. Vägen, det vill säga Jesus, 
är till för orena syndare som för-
klaras rena i och genom Jesus, 
”den heliga vägen”.

Sammanhang och disposition
Bibeltexten ska tolkas och över-
sättas i sitt sammanhang. Därför 
får det förödande konsekvenser 
om man bortser från den enhet 
och de sammanhang som profe-
ter och apostlar anger för sina 

böcker. Jesajaboken tillhör de 
bibelböcker som styckats sön-
der allra mest av bibelkritiken. 
Dess värre utgår Bibel 2000 från 
denna textsöndring (se dess noter 
till 1:1, 13:1, 24:1, 40:1 och 56:1). 
Denna textsöndring är ohållbar 
(se min bok ”Jesajas bokrulle”) 
och försvårar förståelsen av vad 
som står. Därför har Jesaja fått 
en extra lång inledningsnot i 
Folkbibeln. Där står bland annat:

”I bokens centrum står den 
stora assyriska invasionen år 701 
f  Kr (36-39). I den första delen 
(1-35) beskrivs vad som leder fram 
till invasionen: folkets synd (1-5) 
och bristande tillit inför hotet 
först från Damaskus år 735 f  Kr 
(7-12) och sedan från Assyrien (28-
33). Efter domsord över olika hed-
nafolk (13-23) vidgas perspektivet 
till världsomspännande dom och 
frälsning (24-27, 34-35). Den andra 
delen (40-66) förmedlar tröst och 
hopp efter invasion och deporta-
tion: frälsning från Assur-Babel 
(40-48), frälsning från synden (49-
57) och förnyelse för Sion (58-
66). Den jordiska straffdomen 
och räddningen genom Koresh 
539 f  Kr (44:28f) förebildar Guds 

slutliga dom och frälsning genom 
Messias.” Se noten till 57:21 där 
bokens mästerliga komposition 
berörs ytterligare.

Jesaja talar ofta om Messias: Han 
är ingen mindre än HERREN 
själv: ”Mäktig Gud” (9:6, 10:21). 
Enligt Bibel 2000 är 9:6 ingen pro-
fetia om Messias: ”Profeten talar 
antingen om en tronarvinges 
födelse eller om en kungs tron-
bestigning.” Angående profetian 
i 7:14 om jungfrun som ska bli 
havande skriver Folkbibeln i 
en not: ”Citeras i Matt 1:23 som 
profetia om Jesu jungfrufödelse. 
Hebr. almá, en orörd giftas vuxen 
flicka, översätts i Septuaginta 
med parthénos som betyder 
’jungfru’ eller ’oskuld’.” Bibel 
2000 skriver: ”Den unga kvinnan 
skulle kunna vara profetens egen 
hustru (jfr 8:3) eller en hustru till 
kung Achas.”

Översättares uppgift är att tro-
get återge, inte blanda in egna 
tankar och kritisera.
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Bibeltexten ska tolkas och översättas i sitt sammanhang. 
Därför får det förödande konsekvenser om man bortser från 
den enhet och de sammanhang som profeter och apostlar 
anger för sina böcker, konstaterar Seth Erlandsson i denna sista 
artikel om den nya översättningen av Svenska Folkbibeln.
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