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The heart in the Old Testament, Intellect, Emotion, Acting: an analysis of the 

meaning of the concept לב. 

 

 

ABSTRACT: 

The aim of this study is to analyse how the Hebrew word heart, לב, is used in the Old Testament: 

as an expression of the intellect, emotions, actions – all of those or only the intellect. The study 

also aims to see if the author, or groups of authors of the different texts where לב appears affect 

the use of the word. I work inductively with a lexical invention of the texts and I do an analysis 

on some different text to see if there are any differences.  

 

 

Nyckelord: Hjärta; לבב ;לב; gamla testamentet; intellekt; emotion; agerande; hela hjärtat. 
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Kapitel 1 

1.1 Inledning  

I vår tid talas det ofta och mycket om hjärtat. Att lyssna till sitt hjärta, att vara sann mot sitt 

hjärta och att följa sitt hjärta. Hjärtan skickas på sociala medier när någon vill visa omtanke och 

uttrycka kärlek. När vi läser bibeln står det även där ofta texter om hjärtat, בל , att det ska 

bevaras, att det kan vara modlöst och om att älska Gud med hela hjärtat. Texterna i Gamla 

testamentet är gamla och frågan är om det på den tiden då de skrevs användes på samma sätt 

som vi idag gör då vi talar om hjärtat. 

Jag har på senare år fått med mig uppfattningen vad gäller talet om hjärtat i Gamla 

testamentet, att det inte har med känslor att göra, utan med inriktning, förnuft och vilja. Detta 

är mycket intressant och en kontrast till vad vi idag tänker när vi talar om hjärtat. Frågan blir ju 

då vad det innebär att älska Gud med hela sitt hjärta, eller hur ett hjärta bevaras. Samtidigt 

tycker jag mig se, när jag läser vissa texter i GT, att de verkar beskriva hur hjärtat är en plats 

för starka känslor såsom sorg, förtvivlan och vrede men även glädje och jubel. Jag tycker mig 

också se att hjärtat ofta verkar vara kopplat till eller ge uttryck för ett agerande. Är det så att 

hjärtat används för att beskriva något mer än intellektet? Jag funderar även på om בל  används 

olika i olika kontexter, och jag frågar mig om författarfrågan avgör hur ordet används? 

Använder till exempel deuteronomisterna בל  i betydelsen inriktning, vilja och förstånd eftersom 

dessa texter är kopplade till förbundet och tora? Vad uttrycks i de övriga berättande skrifterna, 

i vishetslitteraturen och i profettexter?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att se på begreppet לב ”hjärta” i Gamla testamentet och dess 

användning, samt att se om det kan vara så att begreppet används olika i  olika litterära genrer. 

Min frågeställning är: Används לב i Gamla testamentet som ett uttryck endast för intellekt, eller 

även för emotion och agerande, och har den litterära genren och författarfrågan något med 

användningen att göra?  

 

1.3 Metod och disposition 

För att uppnå mitt syfte kommer jag att använda mig av och arbeta utifrån den befintliga texten 

varför metoder som redaktionskritik och litterärkritik inte blir relevanta. I stället arbetar jag 

induktivt med en lexikal inventering för att komma fram till ett svar på min frågeställning. Efter 

en tolkningshistoria och forskningsöversikt (kap. 2) kommer jag att jämföra användandet av לב 
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i de olika texterna (kap. 3). I kap. 4 gör jag så nedslag i några utmärkande texter från dessa för 

att se om det finns några skillnader när det gäller användandet av לב i de olika texttraditionerna. 

Här fastställs textens lydelse, en språklig analys görs, historisk och litterär kontext ses över, om 

det krävs för förståelsen av ordet och en språklig detaljanalys ställs samman innan jag i detalj 

slutligen diskuterar möjliga användningar av ordet med fokus på min forskningsfråga. I det 

sista avslutande kapitlet (kap. 5) följer så en sammanfattning med min slutsats. 

 

1.4 Material och avgränsning 

För att uppnå mitt syfte och besvara min frågeställning kommer jag att använda mig av 

relevant primär och sekundärlitteratur. Primärmaterialet består av de texter i GT som beskriver 

användandet av לב samt ett nedslag i några utvalda texter. Jag begränsar mig till att endast 

undersöka betydelsen av לב och inte dess synonymiteter, det vill säga dess förhållande till andra 

närliggande ord såsom נפׁש ”själ”, רוח ”ande” och בׂשר ”kropp”.  För att kunna göra en fullständig 

analys behöver varje enskild text analyseras och det ryms inte i denna uppsats. Jag kommer 

därför att göra ett urval av representativa texter som belyser dess olikheter. Dessa är hämtade 

från (1) Den berättade litteraturen: 1 Mos 6:5–6 och 5 Mos 30:6 där den senare tillhör den 

deuteronomistiska traditionen. (2) Vishetslitteraturen: Ords 4:20–23. (3) Profetlitteraturen: Jes 

21:3–4 och Jer 32:39–41 där även Jeremia tillhör den deuteronomistiska traditionen. 

Sekundärlitteraturen består av monografier, artiklar, ordböcker, exegetiska kommentarer och 

teologiska uppslagsverk. Då jag inte tillräckligt behärskar vare sig franskan eller tyskan har jag 

fått hålla mig till engelsk och svensk litteratur samt texter som återger dessa. För den som är 

intresserad finns framför allt É. P. Dhormes bok ”Lèmploi métaphorique des noms de parties 

du corps en hébreu et en akkadien” där det går att läsa mer om användningen av metaforer 

gällande anatomin i den hebreiska bibeln. Övriga böcker för den som vill läsa mer är: F.H. van 

Meyenfeldt, Het Haart (LEB, LEBAB) in het OT;  J. Scharbert, Fleisch, Geist und Seele im 

Pentateuch; W.H. Schmidt, ”Anthropologische Begriffe im AT.”; E. Schmidt, Leben in den 

Weisheitbüchern Job, Sprüche und Jesus Sirach samt F. Stoltz, ”ֵלב leb Herz” samt Walter 

Wolff ”Anthropologie des Alten Testaments. Mit zwei Anhängen neu herausgegeben von Bernd 

Janowski.” 
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Kapitel 2: Tolkningshistoria och forskningsöversikt 

Anton Fridrichsen (1952) skriver att människan och synen på henne i Gamla testamentet är 

präglad av en monistisk syn ”M. består av kropp […] och själ […] eller ande […], men de 

utgöra tillsammans en enhet, som knappast upplöses ens av döden…”1 Ludwig Kohler (1957) 

talar om hur det i Gamla testamentet inte finns något ord för hjärnan utan att hjärtat ses som 

centrum för förståndet, och magen som centrum för känslor. Längtan och viljan delas mellan 

dessa båda. Då tanke och överläggning finns med i begreppet kopplas det till hjärtat och då 

ordet berör lusten och sinnet kopplas det till magen.2  

 Werner Schmidt (1964) talar om tre nyckelbegrepp inom GTs antropologi. Dessa menar 

han är נפׁש ”själ”, רוח ”ande” och בׂשר ”kropp”. Hans Walter Wolff (1974) menar att GT inte är 

byggd på en enhetlig doktrin om människan och att det inte heller går att spåra en utveckling i 

synen på människan. Detta eftersom GT innehåller en mängd olika texter skrivna under en lång 

tid.3 Dock kan man, menar han, läsa ut en människosyn i GT som beskriver människan som en 

enhet psykologiskt sett och han tillför begreppet לב ”hjärta” till de tre nyckelbegrepp Schmidt 

talade om. Dessa fyra begrepp bildar tillsammans en enhet och beskriver den människosyn man 

kan utläsa i GTs mångfald av texter hävdar han. Han ger exempel på hur dessa begrepp, framför 

allt i poetisk parallellism används som beskrivning av människan. (Ps 84:34 och Ords 2:10). 

Wolff använder begreppet stereometriskt tänkande vilket innebär att de fyra olika sidorna står 

för olika dimensioner hos människan istället för fyra sidor helt skilda från varandra, vilket går 

att utläsa i LXX människosyn, som, menar han, är påverkad av den grekiska filosofin, där dessa 

fyra sidor av människan stod i ett motsatsförhållande till varandra.5 Han talar även om ett 

syntetiskt tänkande vilket innebär att då en kroppsdel nämns, så handlar det snarast om den 

delens funktion (ex. Jes 52:7).6 

 Även om de fyra nyckelbegreppen beskriver människan som helhet, så står de, hävdar 

han, var för sig för olika aspekt av människan. Vägen för att förstå ordets betydelse är att fråga 

sig vid läsningen av texterna om kontexten går att härleda till det fysiska organet, och därefter 

fråga sig vad det är för funktion som kännetecknar den kroppsdelen och vilken aspekt av 

                                                 

1 Fridrichsen 1952, 387. 
2 Köhler 1957, 145. 
3 Wolff 1974, 3. 
 Min själ längtar och förtärs efter Herrens förgårdar, mitt” נכספה וגם־כלתה נפׁשי לחצרות יהוה לבי ובׂשרי ירננו אל אל־חי  4

hjärta och min kropp sjunger till levande Gud” (Ps 84:3) (egen kursivering) Själ, hjärta och kropp är här 

utbytbara med varandra menar Wolff, och talar om en och samma sak; människan. Wolff 1974, 4. 
5 Wolff 1974, 7–9. 
 Hur ljuvliga, på bergen, är inte de fötter som för fram goda nyheter” (Jes” מה־נאוו על־ההרים רגלי מבׂשר 6

52:7). Det är inte fötterna som är ljuvliga utan att de goda nyheterna förs fram. 
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människan den står för. Han menar vidare att hebreiskan använder ett och samma ord där det i 

tolkningen av ordet krävs flera olika förklaringar och översättningar. Det är kontexten hävdar 

han, som avgör vilket ord som ska användas.7 Vad gäller לב menar Wolff vidare att det är det 

viktigaste antropologiska ordet i Gamla testamentet. Det anger det fysiska hjärtats funktion men 

främst dess funktion vad gäller mentala och andliga aktiviteter. Dessa är både känslor och 

önskningar samt förnuft och viljebeslut, men då Wolff systematiserar de fyra olika 

nyckelbegreppen utifrån dess vanligaste och mest använda aktivitet och därmed väljer att 

beskriva dem som specifika delar av människan, får לב ”hjärtat” hos honom stå för förnuftet. 

 anden” för människans styrka (som” רוח ,själen” står för den behövande människan” נפׁש

kommer från Gud) och בׂשר ”kroppen” för människans svaghet.8  

Moshe Weinfeld (1991) hänvisar till judisk och rabbinsk tolkning av לב och talar bland 

annat om hjärtat som centrum för både goda och onda impulser. Han hänvisar vidare till en 

skrift i Qumran där det står skrivet att varje medlem måste föra fram sitt förstånd, sin kraft och 

alla sina ägodelar inför Gud. Detta hävdar Weinfeld hänvisas till budet i 5 Mos 6 om att älska 

Herren med hela hjärtat, själen och kraften.9 Hjärtat skulle då utifrån denna text avse förståndet 

hävdar han. 

I TDOT delar Heinz-Josef Fabry (1995) upp innebörden av ordet לב i antropologiska, 

emotionella, intellektuella och etiska betydelser. De kommer till slutsatsen att hjärtat är centrum 

för människans personlighet och står för den personliga sammansatta identiteten. Det är 

centrum för känslor såsom förtvivlan, sorg, vrede, oro, glädje, kärlek, tacksamhet och 

tillfredsställelse, för intellektet med dess tanke, förstånd, uppmärksamhet, vishet och minnet, 

samt för människans vilja och beslut.10 

Gällande de fyra nyckelbegrepp som Wolff förespråkar har man inom exegetiken i Gamla 

testamentets antropologi fram till nyligen inte ifrågasatt dessa. Richard Pleijel (2018) lyfter 

frågan i sin doktorsavhandling och hänvisar till tyske teologen Andreas Wagner (2017) som 

frågar sig varför just dessa fyra har blivit nyckelbegreppen då andra kroppsdelar används mer 

ofta i GTs texter.11 Wagner hävdar att forskningen som lyfter fram det stereometriska synsättet 

som en kontrast mot det hellenistiska tänkandet, trots allt och ironiskt nog, verkar vara präglad 

av just denna syn. Han frågar sig varför man har valt att tala om just בׂשר ,רוח ,נפׁש och לב som 

                                                 

7 Wolff 1974, 3, 10–11. 
8 Wolff 1973, 40–55, 10, 26, 32. 
9 Weinfeld 1991, 339. 
10 Fabry 437–399 לב. VII TDOT. 
11 Pleijel 2018, 66 där han utgår från Wagners uppsats (Wagner 2017, 15–33):  
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en helhet? Varför inte פנה ”ansikte” som förekommer 2040 gånger, eller  ָיד ”hand” som 

förekommer 1617 gånger? בׂשר förekommer endast 273 gånger men har ändå fått komma med 

som ett av de fyra nyckelbegreppen. Wagner ifrågasätter Wolffs tanke att לב är det viktigaste 

antropologiska ordet i Gamla testamentet och frågar sig av vilken anledning det är viktigare än 

till exempel פנה, och frågar sig om man trots allt varit påverkade av det hellenistiska synsättet 

när man delat in dessa nyckelbegrepp.12 Med detta som bakgrund väljer Pleijel därför i sin 

forskning om översättningsprocessen i B2000 och framför allt vad gäller antropologin, att tala 

om antropologiska ordfält istället för nyckelbegrepp. Han ger exempel från Walter Dietrichs 

kommentar till Första Samuelsboken där Dietrich menar att man genom att se på vilka ord och 

begrepp som förekommer i en text kan förstå dess centrala innehåll.13 Genom ordfält som är 

sammanhängande och visar på samma tema och avgränsning kan man förstå vad som är periferi 

och vad som är textens centrum.14 Pleijel redogör för tolkningsarbetet med några utvalda texter 

i B2000. Ps 51 är en av dessa. Där har man sett på ordet לב i vers 19 som ett ord som är utbytbart 

med רוח. Pleijel menar att man i översättningen av B2000 ibland ser de antropologiska 

begreppen som synonyma och därför utbytbara, så som man gjort i vers 19.15  

 

  

                                                 

12 Pleijel 2018, 67. 
13 Han ger exempel från 1 Sam 1 som innehåller flera antropologiska begrepp (”ande”, לב ”hjärta”, נפׁש ”själ”, 

 läppar”). Dessa begrepp gör, menar han, att” ׂשפה öga” och” עינ ,”huvud” ראׁש ,”mun” פיה ,”ansikte” פנה

läsaren förstår att texten berör mänskliga frågor. Han hävdar även att förekomsten av לב ,רוח och נפׁש – ord som 

ofta avser människans inre, visar för läsaren att texten tar upp inre, psykiska problem. 
14 Pleijel 2018, 68–69.  
15 Pleijel 2018, 217, 222.  
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Kapitel 3: Användandet av לב i olika genrer utifrån olika teologiska traditioner 

 

3.1 Inledning  

I GT används flera antropologiska begrepp; ansikte, hjärta, hand/händer, fot/fötter, ögon, själ, 

kropp, tunga, mun, ande med mera. Oftast är dessa inte främst en fysisk beskrivning av 

kroppsdelar utan en symbol för något annat, en form av metaforer där לב ”hjärta” är ett av dessa 

ord. Som vi sett talar man i forskningen om vikten av att låta kontexten avgöra ett ords betydelse 

och att ett och samma ord kan kräva flera förklaringar.  

Inom den litterärkritiska forskningen ser man på en text utifrån författaren eller snarare 

den grupp av författare och lärda män som man tror har redigerat texterna. Man analyserar olika 

källor för att därmed försöka få tag på den ursprungliga texten. Då dessa texter är så pass gamla 

är det svårt att med total säkerhet redogöra för dess tillkomst och författare, och är fortfarande 

ett ämne för forskning. Dock talar man idag om två olika större källor utifrån detta synsätt; 

prästerlig teologi och deuteronomistisk teologi. Första till fjärde Mosebok, där framför allt delar 

av 2 Mosebok, 3 Mosebok och 4 Mosebok skulle vara en prästskrift, tros har skrivits ned och 

författats utifrån den prästerliga teologin vars teologiska inriktning var templet och 

gudstjänsten. Även i profetboken Hesekiel kan man se dessa tendenser. Den deuteronomistiska 

teologin, vars fokus är förbundet och lagen är tydlig i femte Mosebok, Josua, Domarboken, 

Samuelsböckerna samt Kungaböckerna. Man kan även se deuteronomistisk teologi i profeten 

Jeremias bok.16 

Några ord om kategoriseringen: I forskningsöversikten ser vi att TDOT17 valt att dela upp 

innebörden av orden i fyra olika genrer; antropologiska, emotionella, intellektuella och etiska. 

Själv har jag valt sex kategorier i min analys; intellekt, emotion, agerande, det fysiska hjärtat, 

det innersta/centrum och slutligen en kategori för alla svårbegripliga verser, här definierade 

som tveksamheter. Ett viktigt påpekande är att ämneskategorierna tillkommit utifrån min egen 

tolkning utifrån hur jag uppfattar ordens användning. En kategorisering blir alltid pragmatisk 

och det är värt att notera att denna kategorisering inte är till för att se eventuella mönster i den 

tid då texterna skrevs ned, utan för att få hjälp att förstå i den tid vi lever. Jag inser också 

svårigheten med att göra en kategorisering när den hebreiska texten utgår från ett monistiskt 

synsätt på människan där just uppdelning inte utgör en del av denna syn, utan tvärt om, en 

helhetssyn. Det var under antiken, i den grekiska filosofin som synen på människan splittrades 

                                                 

16 Andersson, Boström, Eriksson, Viberg 2006, 7, 57, 183–184. 
17 Fabry 434–412 לב. VII TDOT. 
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upp och det andliga och själsliga skiljdes från det kroppsliga. Detta dualistiska synsätt har 

format synen på människan genom kyrkans historia och ligger till grund för uppdelningen 

”ande, själ, kropp” och finns även som vi sett, med i synen på människan i LXX menar Wolff. 

Detta är ett intressant ämne att studera som jag något kommer att beröra, men som kräver 

ytterligare studier för en djupdykning, vilket tyvärr inte ryms i denna uppsats. 

Vad gäller kategoriseringen och indelningen har jag för intellektet valt den användning 

av לב som har att göra med det vi i vår tid menar med hjärnan: tänka, förstå, minnas, veta. Till 

denna kategori hör även beskrivningen av hjärtat som bland annat envist, stolt och hårt i 

betydelsen orubbligt. Jag har även valt att placera orden mod, modlöshet, oro i denna kategori. 

Modlöshet och dess motsats mod har en innebörd som kan kopplas både till intellekt, emotion 

och agerande. Det går att argumentera för en placering i var och en av dessa, men utan att 

fördjupa mig i det, har jag valt att låta användningen av לב i förhållande till mod hamna under 

kategorin intellekt. 

Under kategorin emotion har jag valt den användning av לב som handlar om känslor 

såsom sorg, ångest, glädje, förakt, lycka, avundsjuka, frid. Det är som vi sett inte alltid självklart 

i alla texter vilken kategori ordet tillhör och ofta tillhör det inte endast ett. Framför allt gäller 

detta emotion och det fysiska hjärtat, men även intellekt. När det till exempel står ”Mitt hjärta 

vänder sig inom mig” (Klag 1:20) skulle det kunna handla om ångest – som ju kan vara både 

en fysisk och emotionell erfarenhet som även är kopplad till tanken och minnet. I flera texter 

står att hjärtat blir glatt av vin, och frågan är även här om det är det fysiska hjärtat som syftas 

och som visar sig i berusning eller glädjen som en emotion. Jag har valt att placera glädje 

kopplat till vin under kategorin det fysiska hjärtat. Detta med anledning av att bröd kopplas till 

kroppen. TDOT18 skriver om hur man förstod att hjärtat behövde bröd för att kroppen skulle 

återhämta sig vid överansträngning. Uttrycket ”styrka hans hjärta” som vi kan läsa i 1 Mos 18:5 

och Dom 19:5 kommer sig därav.  

Under kategorin agerande återfinns de ord som har med handling och agerande att göra. 

Då hjärtat i flera texter verkar vara kopplat till att följa Gud genom att gå på hans väg och göra 

gott, eller att vända Gud ryggen genom att göra ont, och då dessa texter är många, får de en 

egen kategori. Här placeras ord som högmodigt, ödmjukt, oomskuret, dubbelt hjärta men även   

de många texter som talar om att älska, följa och tjäna med hela hjärtat. Även envishet och 

                                                 

18 Fabry 434–412 לב. VII TDOT. 
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trotsighet kopplat, inte till orubblighet som i kategorin ”intellektet”, utan till hjärtan som vänder 

sig från Gud i stolthet, finns under denna kategori. 

 Vad gäller bibelböckerna och hur jag valt att placera dem har jag utgått från den indelning 

som görs i böckerna Berättarna, Poeterna och Profeterna av Andersson, Boström, Eriksson 

och Viberg.19 Det är framför allt i den poetiska litteraturen och Vishetslitteraturen som det kan 

finnas tveksamheter vad gäller placering. Under rubriken poetisk litteratur finns här Psaltaren, 

Höga Visan och Klagovisorna och under Vishetslitteraturen är Ordspråksboken, Predikaren och 

Jobs bok placerade. Det finns argument för att kategorisera dessa texter annorlunda, men då 

frågan inte påverkar mitt arbete nämnvärt, berör jag det inte mer än att konstatera hur jag valt 

att placera texterna.20 

 

3.2 Fördelning av בל  och  בבל i Gamla testamentets texter 

בל  och בבל  uppträder 853 gånger i GT, בל  596 gånger och בבל  249 gånger. Orden skiljer sig inte 

från varandra innehållsmässigt utan är helt synonyma. I Pentateuken förekommer בבל  nästan 

uteslutande i de deuteronomistiska texterna förutom några få verser i övriga texter, framför allt 

3 Mos 17–26. I 5 Mos används בל  endast två gånger, en av dessa gånger på grund av en ordlek 

(4:11). De övriga texterna använder בל . I profetlitteraturen förekommer בבל  i proto-Jesaja, Joel, 

Haggai och Jona medan בל  används i deutero-Jesaja och övriga texter i Jesaja samt Jeremia, 

Hesekiel, Hosea, Amos, Obadja, Sakarja och Malaki. I vishetslitteraturen används 

företrädelsevis בל . I Daniels bok och Krönikeböckerna används nästan uteslutande בבל . I de 

deuteronomistiska texterna har det visat sig att לב användes i äldre texter medan לבב i nyare.21 

 

בל 3.3  i den berättande litteraturen  

3.3.1 1–4 Mosebok och Krönikeböckerna 

 

3.3.1.1 Intellekt  

I första Moseboken talas om att ”säga i sitt hjärta”, förstått som ”säga till sig själv, tänka, vilket 

har med intellektet att göra. (1 Mos 6:5; 8:21 (x2); 17:17; 24:45; 27:41). Laban anklagar Jakob 

för att ha ”stulit” hans hjärta. Det vill säga lurat honom (31:26). I andra Moseboken 4–14 (2 

Mos 4:21; 7:3, 13–14, 22–23; 8:11, 15, 28; 9:7, 12, 14, 21, 34–35; 10:1x2, 20, 27; 11:10; 14:4–

                                                 

19 Andersson, Boström, Eriksson, Viberg 2014. 
20 Andersson, Boström, Eriksson, Viberg 2014. 
21 Fabry 1995, לב VII: 407–408, TDOT. 
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5, 8, 17) talas uteslutande om Faraos hårda hjärta, en beslutsam orubblig vilja. I fortsättningen 

av andra Moseboken talas det om visa och skickliga hjärtan (28:3; 31: 6a, 6b; 35:10, 25, 34–35 

; 36:1–2 (a, b), 8). Tredje Moseboken talar om att göra något efter eget bevåg, efter eget hjärta 

(3 Mos 16:28; 24:13). I Krönikeboken talas om uppriktigt hjärta (29:17; 2 Krön 29:34), fast 

hjärta (2 Krön 19:3; 20:33); vekt hjärta (2 Krön 13:7), hårt hjärta (2 Krön 36:13). Hjärtat har 

med tanken och viljan att göra (1 Krön 17:2; 22:7; 28:2; 2 Krön 1:11; 6:7–8x2; 7:11; 24:4; 9:1; 

11:16; 29:10). Rehabeam var inte fast i sitt hjärta (2 Krön 12:14). Josafats hjärta var modigt (2 

Krön 17:6). Hjärtan lyfter sig upp till att skryta och till undergång (2 Krön 25:19; 26:16; 32:25–

26).Hesekiel talade med hjärtat (uppmuntrande) (2 Krön 30:22; 32:6). 

 

3.3.1.2 Emotion 

Gud sörjde i hjärtat att han hade skapat människan (1 Mos 6:6). Josefs bröders hjärtan ”gick ur 

dem” – de blev skräckslagna (42:28). Jakobs hjärta blev stumt och hjälplöst (45:26). Josef 

talade tröst till deras hjärtan (50:21). I andra Mosebok talas om glädje i hjärtat (4:14) och att 

hjärtat blir glatt av att se sin bror (2 Mos 4:14). I tredje Moseboken uppmanas folket att inte 

hata sin broder i hjärtat (19:17). Gud kommer att göra dem rädda i hjärtat (26:36). I 

Krönikeböckerna står att Mika kände förakt i sitt hjärta för David då han dansade (1 Krön 

15:29). Det talas även om glädje i hjärtat (16:10; 2 Krön 7:10). 

 

3.3.1.3 Agerande 

I Moseboken talas om hjärtats integritet vilket har med moral att göra (20:5–6), villiga hjärtan 

(2 Mos 25:2; 35:22) samt om hjärtan som manar (35:5, 21, 26, 29, 34–35; 36:2) män och 

kvinnor att använda sin skicklighet. Folket uppmanas att följa Herrens bud istället för sina egna 

hjärtan (4 Mos 15:39). Det talas om oomskurna hjärtan i förhållande till överträdelser (3 Mos 

26:41). ”Dubbla hjärtan”, ”ett hjärta” och ”hela hjärtan/samma hjärtan” förekommer framför 

allt i Krönikeböckerna kopplat till Davids soldater som stred och slöt sig till David med ett helt 

hjärta (1 Krön 12:34, 38–39; ), till att helhjärtat följa kungens befallning (2 Krön 30:12) samt 

till att tjäna, söka, vandra, ge och omvända sig inför Herren med hela hjärtat. (1 Krön 22:19; 

28:9; 29:9, 19; 2 Krön 6:14, 38; 11:16; 15:15, 17; 16:9; 19:9; 22:9; 25:2; 29:9, 31; 30:19; 31:21; 

34:31). Det talas om att vända hjärtat i meningen ångra sig (2 Krön 6:37), ödmjuka hjärtan 

(34:27), hjärtan vars avsikt är att vara vända mot Gud (1 Krön 29:18x2) samt hjärtan som agerar 

efter Herrens hjärta (1 Krön 17:19; 2 Krön 9:23). Folket uppmanas att sätta hjärtat och själen 

till att söka Herren (2 Krön 20:33) och därmed bygga templet (1 Krön 22:19; 2 Krön 15:12). 
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Herren prövar och känner hjärtan (32:31) vilket även är kopplat till offrandet i templet och 

förlåtelse för överträdelser (1 Krön 29:17x2; 2 Krön 6:30x2; 29:31). 

 

3.3.1.4 Det fysiska hjärtat  

Hjärtat styrks med bröd (1 Mos 18:5). Aron har en bröstväska/sköld framför hjärtat (2 Mos 

28:29–30).  

 

3.3.1.5 Det innersta/centrum 

I 2 Mos 15:8 talas om havets hjärta. 

 

3.3.1.6 Tveksamheter 

Hamors hjärta fäste sig vid Dina (1 Mos 34:3). Herrens namn, ögon och hjärta ska för evigt ska 

vara i templet (2 Krön 7:16). Hjärtats förening (1 Krön 12:18). 

 

3.3.2 Deuteronomistisk litteratur 

 

3.3.2.1 Intellekt   

I femte Moseboken och Josua talas om hjärtan som smälter vilket handlar om modlöshet (5 

Mos 1:28; Jos 2:11; 5:7; 7:5). Hjärtat har med minnet och tanken att göra – ”lägga på hjärtat” 

(4:9; 4:39; 6:5; 15:9–10). Det talas om att ”säga i hjärtat” (7:17; 8:17; 9:4; 18:21); ”veta i 

hjärtat” (8:5; Jos 23:14), att ”kalla till hjärtat” (30:1) och att ”ta till hjärtat” (32:46). Hjärtat kan 

vara uppriktigt (9:5). Hjärtat kan vara förvirrat (28:28), förståndigt och envist hjärta (5 Mos 

29:4, 18). Hjärtat är hårt (Jos 11:20). Josua talar vad som finns i hjärtat (14:7). I Domarboken 

söker hjärtat (rådslag) (Dom 5:15–16). Delila frågar Absalom hur han kan älska henne när hans 

hjärta inte är med henne – det vill säga han lurar henne och säger inte sanningen (9:3). I kap 16 

och 18 berättar Absalom hela sitt hjärta – sin inre hemlighet (16:15 (3 ggr); 16:17; 18 a+b). 

Mannen talade med hjärtat för att övertala (19:3). I Första Samuelsboken är hjärtat hårt liksom 

Faraos hjärta (6:6 x2) och återigen ”sägs det i hjärtat” (1:13;  27:1). Hjärtat kopplas till att tänka 

på, eller att bry sig om (9:20; 25:25). Samuel, profeten ska ge Saul svar på vad som är på hans 

hjärta (9:19). David säger till Saul att ingen mans hjärta ska låta sig försvagas på grund av 

Goliat – de ska inte tappa modet underförstått (17:21). David tog orden till sitt hjärta (21:13) 

Hjärtat är som lejonets hjärta, det vill säga modigt. (17:10). I Kungaböckerna talas om ett 

förståndigt och vist hjärta (1 Kung 3:9, 12; 5:9; 10:24), ett uppriktigt hjärta (3:6), ett modigt 
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hjärta (2 Kung 14:10); att tänka med hjärtat (1 Kung 12:33) att säga vad som finns i hjärtat 

(10:2); att säga i hjärtat (12:26) och att veta i hjärtat (2:44). Det talas om att komma upp i 

människans hjärta – en tanke. (2 Kung 12:5).  

 

3.3.2.2 Emotion 

Ett hjärta kan vara skakande och fyllt av rädsla (5 Mos 20:8 (x2); 28:65, 67; 1 Sam 4:13; 21:13), 

mjukt i betydelsen fyllt av fruktan och panik (20:3), hett av vrede (19:6),  jublande (5 Mos 

28:47; 1 Sam 2:1) och föraktfullt (2 Sam 6:16). Hannas hjärta var sorgset (2 Sam 1:8). Sikem 

drogs till Dinas hjärta – fäste sig vid hennes hjärta (2 Sam 14:1). I Kungaböckerna talas om 

hjärtats lidande (1 Kung 8:38), glädje i hjärtat för vad Herren gjort (1 Kung 8:66). Kungens 

hjärta var mycket oroligt utifrån ordet ”storm, oväder, härja, rasa") (2 Kung 6:11). I 2 Sam 18:3 

och 19:7 verkar hjärtat användas som en metafor för att tala vänligt och att bry sig om.  

 

3.3.2.3 Agerande 

I 5 Mos 4:29 talas om att fråga efter Herren av hela hjärtat och hela själen för att finna honom. 

Hjärtat kan vara hårt, okuvat och ont (5 Mos 2:30; 1 Sam 17:28; 25:3) så att handen hålls sluten 

för den fattige (5 Mos 15:7). Det kan vara högt i meningen högmodigt (5 Mos 8:14; 17:20). Det 

talas om att älska Herren av hela hjärtat (5 Mos 6:5), tjäna och lyda med hela hjärtat (5 Mos 

10:12; 11:13; 30:2, 10), troget följa Herrens stadgar och föreskrifter med hela hjärtat (5 Mos 

26:16), älska och tjäna med hela hjärtat, vandra på hans väg och följa hans bud (Jos 22:5), 

vandra inför Herren i trofasthet med hela hjärtat (1Kung 2:4), återvända till Herren av hela 

hjärtat (1 Sam 7:3), göra sig av med främmande gudar och tjäna honom med hela hjärtat (1 Sam 

7:3; 12:20, 24) och omvända sig med hela hjärtat och hela själen (1 Kung 8:48). Herren prövar 

sitt folk för att se om de älskar honom av hela sitt hjärta och med hela själen (5 Mos 13:3) och 

ödmjukar och testar för att veta vad som finns i hjärtat, om de håller hans bud eller ej (5 Mos 

8:2). Folket uppmanas att skära bort sina hjärtans förhud och att sluta vara envisa (10:16). 

Herren ska omskära folkets hjärta så att de älskar honom av hela hjärtat och själen (30:6). 

Hjärtat kan bli lurat och vända sig från Herren till att tjäna och tillbe andra gudar (5 Mos 11:16; 

17:17; 29:17–18; 30:17; 1 Kung 11:2, 4x3, 9). Salomos bihustrur vänder bort hans hjärta (från 

Guds väg) (1 Kung 11:2). Salomos hjärta var inte helt hos Herren, såsom Davids hjärta var 

(15:3). Hjärtat uppmanas att böja sig till Herren (Jos 24:23) att handla efter Herrens hjärta och 

själ (1 Sam 2:35). Hjärtat ska vara helt åt Herren och vandra enligt hans stadgar och hålla hans 

bud (1 Kung 8:61). Hjärtat fruktar Gud och håller hans bud (5 Mos 5:29). Herrens ord ska 
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läggas på hjärtat och i själen och bindas som ett tecken på armen (5 Mos 11:18). Ordet är i 

munnen och i hjärtat, för att folket ska handla efter det (5 Mos 30:14). Gud ger Saul ett nytt 

hjärta (1 Sam 10:9) och vidare står att Gud hade rört vid några mäns hjärtan (liksom Sauls 

hjärta) (10:26). Det talas om en ”man efter Guds hjärta” (1 Sam 13:14) och att Herren ser till 

hjärtat (16:7). Absalom stjäl männens hjärtan och några verser senare är deras hjärtan hos 

honom. De slöt upp bakom honom och följde honom (1 Sam 15:6, 13). Hjärtan ”sätts i 

svängning/sträcks ut” för att göra kungens vilja (19:15). Det talas om att göra det som är i hjärtat 

(1 Sam 14:7; 2 Sam 7:2) och i samma vers ”Jag är med ditt hjärta (1 Sam 14:7). Hjärtat kopplas 

till Herrens hjärtas vilja (2 Sam 7:21). 

 

3.3.2.4 Det fysiska hjärtat 

Hjärtat styrks med bröd (Dom 19:5, 8). Hjärtat dör och blir som sten (1 Sam 25:36). Sauls hjärta 

skakar stort (1 Sam 28:5). Absalom skjuts genom hjärtat (2 Sam 18:14). Joram får en pil i hjärtat 

(2 Kung 9:24). Man dricker vin och gör sig glad i hjärtat (Dom 16:25; 18:20; 19:9, 22; I Kung 

21:7, 2 Sam 13:28).  

 

3.3.2.5 Det innersta/centrum 

Himmelens hjärta. (5 Mos 4:11) 

 

3.3.2.6 Tveksamheter 

Förebråelse i hjärta (1 Sam 25:31). Finna i sitt hjärta att be en bön (2 Sam 7:27). Det talas om 

att inte ta något till sitt hjärta: Tamar i förhållande till Amnon (2 Sam 13:20), Eli i förhållande 

till sina söners död (2 Sam 13:33) och Shimi i förhållande till David (2 Sam 19:20). Herrens 

ögon och hjärta ska för evigt vara i templet (1 Kung 9:3). Elisa säger till sin tjänare; ”Var inte 

mitt hjärta där…” (2 Kung 5:26). 

 

3.3.3 Övriga texter  

Esters bok är en sen text, mellan 400–300 f Kr. Rut är säkerligen något äldre och Nehemja och 

Esra och handlar om tiden efter fångenskapen och återvändandet till Jerusalem samt murens 

och templets uppbyggnad.22 

                                                 

22 Andersson, Boström, Eriksson, Viberg 2006, 354, 239, 231. 
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3.3.3.1 Intellekt  

Tanke och mod i hjärtat (Ester 6:6; 7:5). Lägga i hjärtat (Esra 7:27; Neh 2:12; 7:5). Sätta sitt 

hjärta till (att studera lagen) (Esra 7:10). Folket hade ett hjärta att arbeta (Neh 3:38). Rådfråga 

hjärtat (Neh 5:7), tänkte ut från eget hjärta (Neh 6:8).  

 

3.3.3.2 Emotion 

Tala med hjärtat, tala vänligt (Rut 2:13). Glädje i hjärtat (Ester 5:9) och sorg i hjärtat (Neh 2:2) 

 

3.3.3.3 Agerande 

Herren hade vänt kungens hjärta till dem (Esra 6:22). Hjärtat är troget (Neh 9:8). 

 

3.3.3.4 Fysiska hjärtat 

Glatt hjärta efter mat och dryck (Rut 3:7; Ester 1:10). 

 

בל 3.4  i den poetiska litteraturen 

3.4.1 Inledning 

Psaltarens psalmer kan delas in i tre huvudsakliga genrer. Dessa är klagosång, lovsång och 

tacksång. Höga Visan och Klagovisorna faller även de under den poetiska litteraturen. 

 

3.4.1.1 Intellekt  

Hjärtat i Psaltaren är uppriktigt (7:11; 11:2; 119:7), modigt (76:6; 10:17; 27:14). Det är en plats 

där vishet bor (90:12). Gud har skapat människornas hjärtan lika och han ser deras arbete 

(33:15). Det talas om att ”säga i sitt hjärta” (4:5; 10:6, 11, 13; 14:1; 35:25; 36:2; 53:2, 74:8). 

Psaltaren talar vidare om hjärtats tankar (33:11; 139:23), hjärtats tal/meditation (49:4; 77:7) 

vilket psalmisten önskar ska behaga Herren (19:14). Hjärtan litar även på Herren (28:7). Hjärtat 

kan även flöda över av påhitt (73:7). Det kan vara brutet vilket verkar vara kopplat till mod 

(34:19). Det offer Herren begär är ett förkrossat hjärta (51:19). Hjärtat kan även svika – här 

troligtvis också modet (40:13). Det är även uppmaningar: ”Låt era hjärtan vara starka – ni som 

väntar på Herren.” (31:25). I Klagovisorna talas om hur en tanke återvänder till hjärtat (3:21).  

 

3.4.1.2 Emotion 

Hjärtat i psaltaren är en plats för glädje och sång (4:8; 13:6; 16:9:19:9; 28:7; 33:21; 84:2; 105:3). 

Det flödar över av sköna ord (45:2) och är redo för att sjunga (57:8; 108:2). Hjärtat gläder sig 
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över Herrens lag (119:111). Hjärtat kan vara tryggt och lugnt utan fruktan och rädsla (112:7–

8). Hjärtat kan frukta, vara förtvivlat, ha ångest och dödsskräck och vara övergivet (25:17; 27:3; 

38:9; 55:5; 61:3; 109:22; 143:3), det kan vara brutet och krossat – här verkar det kunna ha att 

göra med både krossat mod – som har med intellektet att göra, men även med förtvivlan (69:21; 

109:16; 147:3). Hjärtat kan hata (105:25) och kan ha sorg (13:3). I Klagovisorna står att hjärtat 

vänder sig (1:20), att hjärtat är svagt, tungt och sjukt (1:22; 5:7). Hjärtats glädje är borta (5:15) 

och den lidande ber att Gud ska ge fienden ångest i hjärtat (3:36). I Höga visan talas om hjärtats 

glädje på bröllopsdagen (3:11). 

 

3.4.1.3 Agerande  

Hjärtat är en plats för Herrens lag – vilket gör att stegen är stadiga (37:31). En människa kan 

tala med dubbelt hjärta – falskhet och lögn (12:3). I kontrast till det dubbla hjärtat talas det om 

det hela hjärtat: att söka (119:2), tacka (9:2; 86:11; 111:1; 138:1), vädja (119:58), hålla Guds 

bud (119:58) och ropa (119:145) av hela hjärtat (51:19). Hjärtat är en plats där den oskyldige 

talar sanning (15:2). Hjärtat är redbart, rättfärdigt och stadigt (78:8; 94:15; 97:11 125:4). Det 

talas om ondska och krig i hjärtat (28:3; 55:22; 58:3; 66:18; 140:3), hårda och högfärdiga 

hjärtan  (95:8; 101:5), motsträviga hjärtan (101:4), hjärtan som inte håller fast vid hans förbund 

(78:37) utan går sin egen väg och följer sina envisa hjärtan (81:13; 83:6; 95:10), sätter sitt hjärta 

efter rikedom (62:11) och samlar på orättfärdighet (41:7). Gud prövar hjärtan vilket verkar 

handla om viljan att följa Guds väg, hans bud (7:10; 17:3; 26:2; 107:12). Det talas om rena 

hjärtan (24:4; 51:12; 73:1, 13). Flera psaltarpsalmer är böner ”Låt inte mitt hjärta få lust till 

ondska” (141:4). ”Med hela hjärtat har jag sökt dig – låt mig inte vandra från dina bud” 

(119:10); ”Ena mitt hjärta till att frukta ditt namn” (86:11). ”Jag har gömt ditt ord i mitt hjärta 

så att jag inte ska synda mot dig” (119:32); ”Ge förstånd och jag ska hålla din lag, ja, du har 

vidgat mitt hjärta” (119:34); ”Vänd mitt hjärta till din lag” (119:36; 119:80). Det är även 

bekännelser: ”Jag har befallt mitt hjärta att följa din lag” (119:112; 119:161). ”Mitt hjärta är 

inte högmodigt” (131:1); ”Vårt hjärta har inte vänt sig från dig, våra steg inte vikit från din väg” 

(44:19). Hjärtat är rättvist (32:11; 36:11; 40:11; 64:11; 101:2). De som inte älskar Guds lag har 

hjärtan tröga som fett (119:80). I Klagovisorna uppmanas folket att lyfta upp sina hjärtan och 

sina händer till Gud (3:41) vilket i sammanhanget handlar om att vända om och ångra sina 

synder. 
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3.4.1.4 Det fysiska hjärtat 

Hjärtat smälter som vax (Ps 22:15), är dött (31.13), bultar (38:11) och bränner (39:4).  

Hjärtat är drabbat och vissnar som gräs för att ”jag glömmer att äta mitt bröd” (102:5). Svärd 

och pilar tränger in i hjärtat (37:15; 45:6). Vin gör hjärtat glatt och bröd styrker hjärtat (104:15). 

 

3.4.1.5 Det innersta/centrum 

Psaltaren talar om havets hjärta, dess centrum och djup (46:2).  

 

3.4.1.6 Tveksamheter 

Psaltaren talar om hjärtats önskan, begär och inre hemligheter (20:5; 21:3; 37:4; 44:22). 

Människans hjärta är djupt (64:7). Hjärtat manar att söka Gud. (27:8). ”Lägg märke till deras 

hjärtan” (Ps 48:14). Det talas om ett bittert hjärta (73:21). ”Må era hjärtan leva för all tid” 

(22:27). Folket uppmanas att utgjuta sitt hjärta (62:9). ”Ni som söker Gud, låt era hjärtan leva” 

(69:33). Hjärtat kan ge upp (73:26). Gud är hjärtats styrka (73:26). Folket prövade Gud i sitt 

hjärta – de krävde mat (78:18). ”Herren vägleder med ett uppriktigt hjärta” (78:72). ”Välsignade 

är de i vilkas hjärta huvudvägen leder till Sion” (84:5). I Höga Visan 5:2 står ”Jag sov men 

hjärtat var vaket” och i 8:6 ”Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta…” I Klag 2:18 ropar Sions 

dotters murs hjärtan och i vers 19 uppmanas hon att utgjuta sitt hjärta som vatten inför Gud för 

barnen som förgås av hunger.  

 

בל 3.5  i vishetslitteraturen 

3.5.1 Inledning 

Vishetslitteraturen innefattar Job, Ordspråksboken samt Predikaren. 

 

3.5.1.1 Intellekt  

I Job säger Herren till Satan ”Har du sett i ditt hjärta?” (1:8; 2:3). Job är orolig att hans barn ska 

ha syndat och förbannat Gud i sina hjärtan (1:5). Hjärtat är kopplat till förstånd, tankar och 

vishet (8:10; 9:4; 10:13; 12:3, 24; 17:4; 22:22; 34:10, 34; 37:24). Hjärtats längtan står här i 

parallellism med människans planer (17:11). Det talas om att förbereda hjärtat (11:13). Om 

Gud skulle tänka på sitt eget hjärta – sig själv, skulle allt kött förgås (34:14). Men Gud sätter 

istället sitt hjärta på människan, tänker med omsorg på henne (7:17). I Ordspråksboken, som 

innehåller flera parallellismer förknippas hjärtat till stor del med förstånd och insikt (2:2, 10; 

7:7; 8:5; 10:13, 20–21; 11:12, 29; 12:11; 14:33; 15:28, 32; 16:1, 21, 23; 18:15;19:8; 21:1; 22:17; 
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23:15; 24:32; 28:26). Dårens hjärta förkunnar dårskap (12:23; 15:7, 14, 18:2; 22:15). ”Lita på 

Herren av hela ditt hjärta” står som en parallellism med nästa del av versen: ”och lita inte på 

ditt förstånd” (3:5). Kungens hjärta går inte att utforska, på samma sätt som himmelens höjd 

och jordens djup (25:3). Hjärtat gör upp planer (16:9; 19:21; 20:5). Hjärtat kan även uttala 

fördärvade idéer (23:33), och sakna förstånd (24:30). Mannens hjärta litar på sin hustru (31:11). 

I Predikaren söker hjärtat vishet (1:13, 17; 7:25; 8:16). Hjärtat har med förståndet att göra 

(3:11). ”Jag sa till mitt hjärta…” (1:16; 2:1; 2:15 a+b; 3:17–18). Lägga på hjärtat (8:9; 9:1) talar 

om minnet vilket även ”sökte i mitt hjärta” gör (2:3). Hjärtat har stor erfarenhet av vishet och 

kunskap (1:16; 10:3), kan ”vara snabbt att uttala ord inför Gud (5:2). Att lägga något på hjärtat 

är att tänka (7:2). ”Ta inte till hjärtat allt vad människor säger – då hör du inte när din tjänare 

förbannar dig – för ofta – det vet ditt hjärta, har du också förbannat” (7:21–22). Det finns visa 

hjärtan och dårade hjärtan (7:4x2; 8:5; 10:2x2). 

 

3.5.1.2 Emotion 

I Job 23:16 gör Gud hjärtat svagt vilket i sammanhanget troligtvis har med rädsla att göra och 

i 29:13 uppfylldes hjärtat med jubel. I Ordspråksboken är hjärtat en plats för oro (12:25), sorg 

och värk i hjärtat (14:10, 13; 15:13; 25:20) samt avundsjuka (23:17). Det är en plats för frid 

(14:30) glädje (15:13, 15, 30; 17:22; 23:15; 27:9)  och lycka (27:11) men även för vrede (19:3; 

36:13). En vän kan tala fina ord men ”hans hjärta är inte med dig” (23:7). Att ”sätta hjärtat” till 

något är troligtvis att ta hand om och vara mån om (27:23). I predikaren upplever hjärtat glädje 

(2:10; 5:19; 7:4; 9:7), det förtvivlar (2:20) och får ingen ro (2:23). Sorgen kan bo i hjärtat 

(11:10). 

 

3.5.1.3 Agerande 

I Job talas om uppriktigt hjärta (33:3). ”Jag står fast vid min rättfärdighet… mitt hjärta förebrår 

mig inte” (27:6). Hjärtat kan luras av grannens kvinna (31:9) och leda vilse (15:12). Hjärtat kan 

gå efter ögat (31:7) och kan dåras (31:27). Hjärtat uppmanas att hålla lagen (3:1; 4:4; 5:12; 

23:12) och inte vika av eller förledas på fel vägar (7:25; 23:19). Den som har ett vist hjärta 

lyssnar på buden. Nåd och sanning ska skrivas på hjärtat/hjärtats tavla (3:3; 6:21; 7:3). I 

Ordspråksboken talas om människor som saknar hjärta (genom att begå äktenskapsbrott, syssla 

med dårskap med mera) (6:32; 9:4, 16; 15:21; 17:16, 18;). Herren prövar hjärtan (17:3; 21:2; 

24:12). Ett hjärta kan vara förvrängt, falskt och smida onda planer (6:14, 18, 7:10; 11:20; 12:8; 

12:20; 14:14; 24:2). Ett hjärta kan även vara högmodigt, stolt, hårt och fördärvat (16:5; 17:20; 
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18:12; 21:4; 28:14), ha begär (6:25) men även vara rent (20:9; 22:11). Det kan vara fyllt av 

ondska (26:23) och vidrigheter (26:25). I Predikaren står att hjärtat kan guidas (2:3). Ynglingen 

uppmanas att följa sitt hjärtas vägar (11:9b). Hjärtat strävar (2:22). Hjärtat är fullt av onda 

gärningar (8:11; 9:3x2). Mutor förstör hjärtat (7:7). En kvinnas hjärta kan vara en snara och ett 

nät (7:26). 

 

3.5.1.4 Det fysiska hjärtat 

Hjärtat skakar och hoppar ut från sin plats (Job 37:1). Leviatans bröst är fast som sten (41:16). 

 

3.5.1.5 Det innersta/centrum 

I Ordspråksboken står om havets mitt (30:19).  

 

3.5.1.6 Tveksamheter 

I Job 36:5 står הן־אל כביר ולא ימאס כביר כח לב ”se Gud mäktig och inte visar bort mäktig styrka 

hjärta”(litt.)23. Herrens ord ska bevaras i hjärtat (4:21) och hjärtat själv ska bevaras noga 

eftersom livet utgår därifrån (4:23). I Ords 13.13 står att utdragen väntan gör hjärtat sjukt. I 

27:19 står att såsom ansikten reflekteras i vattnet så reflekterar hjärtat människan och i 15:11 

står det: ”Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren, hur mycket mer då människors 

hjärtan?”. Fadern ber sonen att ge honom sitt hjärta (23:26).  

 

בל 3.6  i profetlitteraturen 

3.6.1 Hesekiel 

 

3.6.1.1 Intellekt 

Falska profeter profeterar från sina egna hjärtan (13:2, 17). Onda tankar kommer till hjärtat 

(38:10). Gud uppmanar till att sätta hjärtat till allt han ska visa (uppmärksamhet?) (40:4; 44:5). 

Tyrus har ”satt sitt hjärta” som om vore det Guds hjärta, högmodighet (Hes 28:2).  

 

3.6.1.2 Emotion 

I Hesekiel kan den rättfärdiges hjärta vara sorgset (13:22) och oroligt (32:9). Det talas om 

helhjärtad glädje (36:5) och om hjärtan som smälter av skräck (21:15). 

                                                 

23 Lit. = litteral översättning 
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3.6.1.3 Agerande  

Hjärtat i Hesekiel är främst hårt, trolöst och stolt. Hjärtan som följer sin egen vinning (33:31) 

och avgudar, istället för att följa Gud (2:4; 3:7; 6:9; 11:21; 14:3, 4, 7; 20:16 28:2, 5–6, 17; 

31:10). Gud ska gripa folket i hjärtat (14:5), ta bort det hårda stenhjärtat, hjärtat som följer 

avgudarna och som leder till fall, och istället ge dem ett hjärta av kött (11:19x3; 18:31; 

36:26x3). Det talas om ett oomskuret hjärta (44:7, 9) vilket kopplas till att inte följa Gud utan 

gå sin egen väg. 

 

3.6.1.4 Det fysiska hjärtat 

I Hes 21:7 smälta/snörpas varje hjärta samman, händerna förlamas, varje anda/mod svika och 

alla knän bli svaga som vatten. 

 

3.6.1.5 Det innersta/centrum  

Havets mitt (Hes 27:4, 25–27). 

 

3.6.1.6 Tveksamheter 

Ord tas emot i hjärtat (Hes 3:10). 

 

3.6.2 Proto-Jesaja och deutero-Jesaja.  

Jesaja tros delas upp i (minst) två delar, kapitel 1–39 (proto-Jesaja) som innehåller 

huvudsakligen domsord, och  kapitel 40 och framåt (deutero-Jesaja) som är senare texter som 

innehåller tröstande ord till folket som nu befinner sig i fångenskap i Babylon.  

 

3.6.2.1 Intellekt 

Hjärtat i proto-Jesaja kopplas till tanken (10:7x2; 14:13; 33:18) vilket det även görs, 

tillsammans med minnet och förståndet i deutero-Jesaja (41:22; 42:25; 44:18–19; 46:8; 47:7; 

10; 49:21; 57:1, 11; 63:4; 65:17). Hjärtat kan även vara envist (46:12).  

 

3.6.2.2 Emotion  

I proto-Jesaja finns skrik i hjärtat (15:5), glädje (24:7; 30;29) och skräck (35:4). Hjärtan skakar 

(7:2 x2), smälter (7:4; 13:7; 19:1) och vacklar av skräck (21:4). I deutero-Jesaja finns glädje 

(66:14), sång (65:14) och gråt (65:14) i hjärtat. Uppmaning att tala över Jerusalems hjärta (40:2) 
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översätts hos Brenton med ”comfort her”, i KJV med ”speak ye comfortably” i ESVS ”speak 

tenderly” och i B2000 ”ge nytt mod”. 

 

3.6.2.3 Agerande 

Hjärtat i proto-Jesaja beskrivs som slött, icke mottagligt, långt bort från Gud och ett hjärta som 

ärar honom endast med ord och med läpparna. Detta får som följd att folket inte omvänder sig 

och därmed inte heller blir helade (6:10; 29:3). Hjärtat är stolt och arrogant (9:9; 10:12). Hjärtan 

handlar gudlöst (32:6) och förhastat (32:4). Det talas om det ”hela hjärtat”: ”Jag har vandrat 

inför dig i sanning och med ett helt hjärta” (38:3). I Deutero-Jesaja lägger folket skulden för 

templets förstörelse och fångenskapen på Gud, att han skulle ha låtit dem gå bort från hans väg 

och förhärdat sina hjärtan från att frukta honom (63:17). och följer sitt eget hjärtas väg, sin egen 

vilja (57:17). Hjärtat är platsen för lagen men även för falska ord (51:7; 59:13). 

 

3.6.2.4 Det fysiska hjärtat 

I proto-Jesaja är huvudet sjukt och hjärtat är svagt (Jes 1:5). I deutero-Jesaja bävar hjärtat och 

vidgas (60:5).  

 

3.6.2.5 Tveksamheter 

Hjärtat är förkrossat (57:15; 61:1). 

 

3.6.3 Jeremia  

 

3.6.3.1 Intellekt  

I Jeremia talas om hjärtat som platsen för minne, förstånd och tanke (Jer 3:16; 5:21, 24; 7:31; 

11:8; 12:11; 13:10, 22; 16:12; 19:5; 22:17; 32:35; 44:21; 51:50). Hjärtat kopplas även till mod 

(4:9x2; 30:21). Falska profeter talar från sitt eget hjärta och inte från Herrens mun (23:16, 17; 

23:26). I Herrens hjärta finns planer som ska förverkligas (23:20; 30:24).  

 

3.6.3.2 Emotion  

Hjärtan blir som hjärtan hos en kvinna i barnsnöd (Jer 48:41x2; 49:22x2). Hjärtat är svagt och 

sjukt av oro (8:18) och det smälter av negativa rykten (51:46). I hjärtat finns glädje (15:16). 
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3.6.3.3 Agerande 

Hjärta och väg står tillsammans (31:21) och handlar om att välja rätt. Gud ska ge ett hjärta och 

en väg till sitt folk (32:39). Det talas om envisa, stolta; högmodiga, trotsiga, svekfulla, onda, 

bedrägliga och hårda hjärtan (3:17; 4:14; 5:23, 24; 9:13; 14:14; 17:9; 18:2; 48:29; 49:16), 

hjärtan som vänt sig bort från Herren och istället litat till människor och egen kraft (17:5). Lögn 

finns i hjärtat (23:26). Gud uppmanar dem att vända om av hela hjärtat (Jer 3:10) och att söka 

Herren av hela hjärtat (29:13). Han prövar deras hjärtan, deras trohet mot honom (12:3) och 

söker hjärtan för att ge var och en efter hans väg och agerande (17:10). Det talas om oomskurna 

hjärtan (9:25) och hjärtan vars förhud behöver omskäras (4:4) på grund av onda gärningar. 

Herren prövar njurar och hjärtan (11:20; 20:12). Herren ska ge dem ett hjärta till att känna 

honom (24:7) och ska lägga sin lag i deras innersta och skriva den på deras hjärta (31:33). Även 

i 17:1 står om hjärtats tavla. Herren ska lägga gudsfruktan i folkets hjärtan, så att de inte vänder 

sig bort från honom (32:40) och av hela hjärtat ska han visa dem godhet (32:41). De ska 

återvända av hela hjärtat (24:7). 

 

3.6.3.4 Det fysiska hjärtat 

Jeremia känner smärta i hjärtat och hjärtat gör ljud ifrån dig (4:19x3).  

 

3.6.3.5 Tveksamheter 

Gud ska ge folket herdar efter sitt hjärta (3:15). Jer 4:18 ”allt bittert som träffar dig i hjärtat”. 

Hjärtat klagar som en flöjt (48:36x2). I 51:1 översätter de flesta בל קמי  med Lev Kamaj, ett 

annat ord för Kaldéen.  

 

3.6.4 Övriga  

Profettexter som tillhör tiden före templets fall redogörs här, tillsammans med profettexter 

tillhörande tiden efter. Före: Amos, Jona, Hosea, Nahum, Sefanja, Obadja samt Joel, som är 

svårdaterad men tros ha varit verksam 701 eller 597 f.Kr.24 Efter: Daniel, Esra, Haggai, Sakarja 

och Malaki.  

                                                 

24 Bright 2000, 492–494. 
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3.6.4.1 Intellekt  

De säger till hjärtat (Hos 7:2). I Amos talas om modiga hjärtan som ska svikta (2:16), i Sefanja 

säger de i hjärtat (Sef 1:12; 2.15). Daniel satte i sitt hjärta till att inte äta och till att förstå (1:8; 

10:12). Det talas om hjärtats tankar (2:30), ett hjärta som ska förvandlas från en människas till 

ett djurs (4:13; 5:21), om högmodigt hjärta (5:20, 22, 8:25, 11:12), om kraft och hjärta – troligt 

mod (11:25). I Sakarja säger de i hjärtat (12:5) och tänker i hjärtat (7:10; 8:17). I Malaki och 

Haggai talas om att lägga på hjärtat, komma ihåg. (Mal 2:2; Hag 1:5, 7; 2:15, 18x2). 

 

3.6.4.2 Emotion 

I Hosea talas om att Gud ska tala till hennes hjärta – tala tröstande och milt (2:16). Hjärtan 

brinner som en ugn (7:6). Herren säger till Efraim: ”Hur kan jag ge upp på dig/släppa dig/överge 

dig Israel? Mitt hjärta vänder sig i mig. Det är varmt av medlidande.” (11:8). Sion uppmanas i  

Sefanja att ropa och jubla högt, av hela hjärtat (3:14). I Sakarja ska hjärtan glädjas (10:7). 

 

3.6.4.3 Agerande 

I Hosea används hjärtat som en bild på vettlöshet. Hor och vin tar bort hjärtat (7:5) och de är 

som en duva utan hjärta (7:14), det vill säga utan vett och de ropar inte till Herren ur sitt hjärta 

(7:14). Folkets hjärtan delade, stolta, falska och övermodiga eftersom de glömmer sin Gud och 

tillber falska gudar (10:2; 13:6). I Obadja talas om hjärtats stolthet som förleder (3). I Joel står 

att folket ska återvända till Herren med hela hjärtat, med fasta, med gråt och med klagan (2:12) 

och att de ska riva sönder sina hjärtan, inte sina kläder och återvända till Herren (2:13). I Sakarja 

talas om hjärtan som är hårda som diamanter, för att slippa höra Herrens lag och ord (Sak 7:12) 

I Daniel talas om onda hjärtan som talar lögner (11:27) och om ett hjärta som är emot förbundet 

(11:28). Mal 3:24 talar om att fädernas hjärtan ska vändas mot barnen och barnens hjärtan till 

fäderna så att landet inte ska lämnas till förintelse.  

 

3.6.4.4 Det fysiska hjärtat 

I Hosea talar Herren till Israels folk och säger att han blev mot dem som en lejoninna som river 

upp hjärtat/bröstkorgen (13:8). I Nahum 2:8 slår de sig på hjärtat – bröstet. (2:8). Hjärtan 

smälter knäna skälver, kroppen skakar och ansikten vitnar (2:11).  

 

 



 

 

 26 

3.6.4.5 Det innersta/centrum 

I Joel 2:3 talas om havets hjärta.  

 

3.6.4.6 Tveksamheter 

Ett människas hjärta ges till ett lejon med örnvingar (Dan 7:4). 

 

3.7 Sammanfattning 

I den berättande litteraturen, i 1–4 Mos samt Krönikeböckerna överväger beskrivningen av 

hjärtat utifrån intellektet (fig. 1). Framför allt talas där om ett hårt hjärta kopplat till en orubblig 

vilja, visa och skickliga hjärtan vilket handlar om yrkesskicklighet, hjärta kopplat till tankar 

och vilja samt begreppet ”att säga i hjärtat”. Hjärtat kopplat till agerande i Moseböckerna 

handlar framför allt om villiga hjärtan att ge av sina gåvor och sin skicklighet till uppenbarelse-

tältet i 2 Mos, och om hjärtan som följer kung David. I Krönikeböckerna talas om att tjäna, 

söka, vandra och omvända sig med hela hjärtat, hjärtat är även kopplat till offrande i templet 

och bön om förlåtelse.  

 I den deuteronomistiska litteraturen; 5 Mos, Josua, Domarboken, Samuelsböckerna och 

Kungaböckerna skiljer det inte mycket mellan beskrivningen av hjärtat utifrån intellekt och 

agerande (fig. 2). Här ser vi hur agerandet i stor utsträckning är kopplat till att älska och tjäna 

Herren och följa hans bud. Emotionen har lite större plats i dessa texter än i 1–4 Mos och 

Krönikeböckerna. 

 I den poetiska litteraturen, som nästan uteslutande är Psaltaren, men även innehåller några 

verser från Klagovisorna och Höga Visan, ser siffrorna annorlunda ut (fig. 3). Hjärtats 

användning sker här främst utifrån agerandet, och därefter utifrån emotion och intellekt. Flera 

texter är svåra på grund av att det är poesi, därav den höga siffran på tveksamheter. Agerandet 

är kopplat till rättvisa, redbarhet, rena hjärtan och hjärtan som tackar. Hjärtat beskrivet utifrån 

emotioner berör främst glädje och sång samt fruktan, ångest och förtvivlan. 

 I Vishetslitteraturen; Job, Ordspråksboken och Predikaren beskrivs hjärtat främst utifrån 

intellektet och är kopplat fram för allt till förstånd, tankar ,vishet och insikt (fig. 4). Agerandet 

berör falskhet, synd och högmod oftast kopplat till lagen och emotionen berör glädje och sorg. 

 I den profetiska litteraturen, Hesekiel (fig. 5), Proto-Jesaja (fig. 6) och Deutero-Jesaja 

(fig. 7) samt Jeremia (fig. 8) är det intressant att se hur fig. 2, deuteronomistisk berättande 

litteratur och fig. 8, profetisk deuteronomistisk litteratur är de som mest liknar varandra även 

om agerandet överväger något hos Jeremia framför intellektet. Hos Jeremia, där hjärtat främst 
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kopplas till agerandet, är de stolta, hårda, trotsiga och högmodiga, hjärtan som inte vill omvända 

sig. Hos Hesekiel överväger agerandet och där är det främst kopplat till hjärtan som följer 

avgudar istället för Gud. En intressant notering är att emotionen överväger stort hos Proto-

Jesaja, med hjärtan som skakar, smälter och vacklar av skräck, medan intellektet överväger hos 

Deutero-Jesaja, där hjärtat kopplas till tanken, minnet och förståndet. 

 

 

 

Fig.1  Fig. 2 

 

Fig. 3   Fig. 4 
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Fig.5   Fig. 6  

  

  

            

Fig. 7     Fig. 8 
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Kapitel 4: Analys av לב i några utvalda texter 

I analysen använder jag mig av BHS, LXX, TDOT, Brenton, B2000 samt ESVS. Detta förutom 

den litteratur som hänvisas till i fotnoter.  

 

4.1 Berättande litteratur 

4.1.1  1 Mos 6:5–6 

 

4.1.1.1 Textens lydelse  

וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל־יצר מחׁשבת לבו רק רע כל־היום׃ וינחם יהוה כי־עׂשה את־האדם בארץ 

 ויתעצב אל־לבו׃ 

 

5Och Herren såg att människans ondska på jorden var stor och att hans hjärtas tankar och uppsåt 

alltid var onda. 6Och Herren ångrade att han hade gjort människan på jorden och det smärtade 

honom i hans hjärta. 

 

4.1.1.2 Språkliga kommentarer 

Vers 5: LXX har κύριος ὁ θεὸς ”Herren Gud” och BHS  יהוה ”Jahve”. Att det står Jahve och 

inte Elohim indikerar att källan är Jahvistisk och inte P – den prästerliga källan, en fråga som 

flera teologer ägnar stor uppmärksamhet åt (Westermann; Wenham och Van Rad). Wenham 

menar att 6:3, 5b, 6 och 7a mest troligt är Jahevistens egna kommentar till P-källan.25 Dock är 

detta inget jag kommer att vidareutveckla, framför allt eftersom J-källan ifrågasatts på senare 

år och dels för att det inte påverkar förståelsen nämnvärt. וירא יהוה ”Och Herren såg” står 

egentligen i qal waw konsekutiv form och uttrycker en avslutad handling, vilket även LXX gör 

med sitt aorist; ”Herren hade sett”. Von Rad översätter med ”Herren såg”,26 lika så gör Sarna.27 

Wenham; ”då såg Herren”28. Westerman; ”När Herren såg”29.  

 every product of the thoughts of his heart”30 (litt. enligt Sarna). Wenham” וכל־יצר מחׁשבת לבו

översätter ”and every idea of the plans of his mind”. Verbet יצר betyder ”forma, skapa” 1. En 

plan eller idé (i tanken). 2. En krukmakare formar ur lera 3. En bildhuggare snider i trä.31 

                                                 

25 Wenham 1987, 138. 
26 Von Rad 1972, 116. 
27 Sarna 1989, 47. 
28 Wenham 1987, 143–144. 
29 Westermann 1984, 387. 
30 Sarna 1989, 47.  
31 Wenham 1987, 144. 



 

 

 30 

Substantivet חׁשב betyder tanke, plan, idé. Det kan vara Guds eller människors. רק רע כל־היום 

”endast ondska alla dagar” (litt.)  Wenham: ”was nothing but evil all the time.” LXX med 

Brentons översättning: ”evil continually” och Von Rad ”only evil continually”. Westermann: 

”Was always wicked”.  

Vers 6: LXX har καὶ ἐνεθυμήθη … καὶ διενοήθη vars betydelse ἐνεθυμήθη är: ”tänka, fundera, 

reflektera” och διενοήθη: ”avse, planlägga, förstå”. BHS har נחם .ויתעצב… וינחם betyder ”vara 

ledsen, känna medlidande med, ångra sig, ändra sig” och  עצב ”sörja, såra och känna smärta”, 

samma ord som används när det talas om födslovåndor (1 Mos 3:16). Detta ord används även i 

5:29 i en profetia över Noa: זה ינחמנו ממעׂשנו ומעצבון ידינו  ”denne skall ge oss tröst/lättnad från 

vårt arbete och från våra händers slit (på grund av förbannelsen)”. עצב står här i hitpael, vilket 

är ett reflexivt, intensivt verb. Brenton översätter LXX med ”God laid it to heart… and he 

pondered it deeply”. Westermann översätter: ”he was sorry… and he was grived at heart”. 

Wenham: The Lord regretted… He felt bitterly indignant about it.  The Anchor Bible menar att 

 beskriver hjärtats eller sinnets förändring, intransitivt.32 B2000 översätter: ”Herren ångrade נחם

bittert”.  

 

4.1.1.3 Verstolkning 

Vers 5: ”Herren såg” används i andra texter i Moseboken för att beskriva ett förlopp där Guds 

intention är att ingripa (bland annat 1 Mos 6:12; 29:31; 2 Mos 2:25; 3:4; 4:31).33 Sarna menar 

att det i denna mening ligger en avsikt som handlar både om att sätta sig in i och förstå samt att 

vara redo till att handla.34 וכל־יצר מחׁשבת לב ”alla hans hjärtas tankar” återfinns i 8:21 där det 

talas om Guds tankar ”Herren sa i sitt hjärta”. Som vi sett i 3.3.1.1 är det ett vanligt sätt att tala 

om hjärtat (17:17; 24:45; 27:41 samt 1 Krön 7:11, 17:2; 22:7; 28:2; 2 Krön 1:11; 6:7–8x2; 24:4; 

9:1; 11:16; 29:10).  

Wenham, som översätter vers 5 med: ”plans of his mind”, menar att hjärtat i GTs 

antropologi är centrum den mänskliga personligheten varifrån viljan, känslan och tanken 

kommer. Men det är inte, menar han, endast och framför allt en källa till känslor, vilket 

engelskan oftast uttrycker.35 Sarna hävdar även han att mental erfarenhet såsom tanke, förstånd 

och vilja faller inom ramen för ”hjärta” i biblisk psykologi men till skillnad från Wenham menar 

                                                 

32 Speiser 1964, 51. 
33 Wenham 1987, 144. 
34 Sarna 1989, 47. 
35 Wenham 1987, 144. 
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han att känslor inte ryms inom denna ram. Dock har han inga argument för denna ståndpunkt.36 

Wenham säger vidare att syndens rot, enligt biblisk etik, finns i människans tankevärld.37 Här 

görs hänvisningar till budorden ”du skall inte ha begär” חמד (2 Mos 20:17). Även Von Rad 

hävdar, utan att gå in på någon argumentation att: ”The ”heart”, according to the Old Testament 

view, is the seat not only of the emotion, but also of the understanding and will.” Han fortsätter 

att förklara: ”The statement comprises, therefore, the entire inner life of man.”38 Von Rad menar 

att uttrycket ”hjärtats tankar” är mångfacetterat och syftar både till fantasin och viljan. I Guds 

hjärta finns ånger, lidande och besvikelse på människan.39 Att beskriva en Gud med känslor är, 

hävdar Von Rad, inte främmande för Israels folk då de ofta in sin beskrivning av honom målade 

en personlig, levande och vital Gud med känslor såsom ilska, kärlek, nit och motvilja. Han 

menar vidare att beskrivningen av en Gud med mänskliga känslor, som GT visar, inte handlar 

om att förminska eller göra Gud till en människa, utan istället göra honom tillgänglig. Von Rad 

förklarar att bilden av en personlig Gud bidrar till att han inte ses som en idé eller princip, en 

opersonlig, statisk Gud, utan en levande Gud full av vilja, diskussionslystnad, öppen för 

mänsklig påverkan, hennes bön och tårar över sin skuld.40 Westermann beskriver detta som 

antropomorfism – ett mänskligt sätt att beskriva Gud och han menar att J-källan inte särskiljer 

Gud från denna antropomorfism. Gud reagerar på människors handlande.41 

Vers 6: Verbet עצב används, menar Wenham för att uttrycka en intensiv form av känslor 

som innefattar å ena sidan raseri, förbittring och ursinne och å andra sidan smärta, ångest, vånda 

och kval. Koppling görs till de känslor Dinas bröder ger uttryck för i 1 Mos 34:7 då hon blivit 

våldtagen; Jonathans känslor då han får veta att Saul planerar att döda David (1 Sam 20:34); 

Davids känslor då hans son Absalom är död (2 Sam 19:3) och en kvinna övergiven av sin man 

(Jes 54:6). Här i vers 6 och endast i ytterligare två andra verser används עצב om Gud (Ps 78:40 

och Jes 63:10). Dock är denna vers den enda där verbet עצב används tillsammans med אל־לבו 

(till sitt hjärta).42 Westermann anser, på samma sätt som Wenham, att Gud påverkas 

känslomässigt när hans skapelse förstörs. Han handlar inte med kyla och likgiltighet när hans 

kärlek avvisas. Guds gudomliga kärlek och hans gudomliga dom är två sidor av samma 

verklighet.43  

                                                 

36 Sarna 1989, 47. 
37 Wenham 1987, 144. 
38 Von Rad 1972, 117. 
39 Von Rad 1972, 117. 
40 Von Rad 1972, 117.  
41 Westermann 1984, 407. 
42 Wenham 1987, 145. 
43 Westermann 1984, 408. 
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4.1.1.4 Slutsats  

Dessa båda verser visar, vilket Wolff talat om, att det kan krävas flera olika förklaringar för ett 

och samma ord. Vi ser att לב här används för både intellekt och emotion. Hjärtats tankar i vers 

5 översätts i flera fall, vilket kan vara helt rätt, endast som ”tanke” eller ”mind” (B2000 och 

WBC). I vers 6 är argumenten för att לב har en emotionell innebörd mer trolig. Kopplingen till 

starka känslor i parallellhänvisningarna vad gäller עצב ”sörja” som berör våldtäkt, hot om våld, 

dödsfall samt förkastelse är tydlig, även om det endast är i 1 Mos 6:6 som hjärtat står 

tillsammans med עצב. Brentons översättning av LXX uppfattas både i vers 5 och 6 beröra 

intellektet och inte emotionen vilket visar sig framför allt i verbet ἐνεθυμήθη som betyder 

”tänka på/fundera”. Sarna menar att emotioner inte ryms inom ramen för לב men har inget 

argument för detta. Om det stämmer, som Wolff hävdar, att LXX är präglad av den grekiska 

filosofin där de olika sidorna av människan står i ett motsatsförhållande till varandra, ger det 

en förklaring till varför hjärtat systematiskt översätts med tanke. Von Rads beskrivning av 

hjärtat som platsen för människans inre görs med hänvisning till att både förstånd, vilja och 

känslor ryms där, är något som jag i dessa verser uppfattar som det mest troliga. 

 

4.1.2  5 Mos 30:6 

 

4.1.2.1 Textens lydelse 

 ול יהוה אלהיך את־לבבך ואת־לבב זרעך לאהבה את־יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפׁשך למען חייך׃ מ

 

6Och Herren din Gud skall omskära ditt hjärta och dina barns hjärtan så att du älskar Herren din 

Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ, så att du får leva.  

 

4.1.2.2 Språkliga kommentarer 

BHS har ולמ  ”omskära” medan LXX har περικαθαριεῖ ”rena”. Tigay översätter med ”öppna”. 

LXX saknar preposition  ”så att/till att (älska)” där BHS har לאהבה.  

BHS har substantiv, חייך ”liv”, där LXX har verb, ζῇς ”leva”.  

 

4.1.2.3 Litterär kontext 

5 Mos 30:6 ingår i perikopen 30:1–10. Verbet בוׁש  ”återvända” är ett nyckelord och återkommer 

sju gånger här. Återvändandet till Herren och dess koppling till att älska Herren med hela hjärtat 
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syns i denna kiastiska struktur hämtad från Christensen.44 Denna struktur visar att det sätt på 

vilket folket visar kärlek till Gud, av hela hjärtat och själen, är genom att återvända till honom 

och lyssna till och lyda hans röst.  

 

 

A. Kom ihåg [והׁשבת] dessa ord och återvänd [וׁשבת] till Herren, 30:1–2 

 B. Herren ska upprätta [וׁשב ׁשבות] dig och han ska återvända [וׁשב], 30:3 

  C. Herren ska föra dig tillbaks till dina fäders land, 30:4–5 

  X. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ, 30:6–7   

  C. Du ska återvända [תׁשוב] och höra/lyda Herrens röst, 30:8 

 B. Herren ska återvända [יׁשוב] och glädja sig över dig, 30:9 

A. Du ska höra/lyda Herrens röst när du återvänder [תׁשוב] till honom, 30:10 

 

 

4.1.2.4 Detaljanalys 

Omskärelse av hjärtat handlar enligt Christensen om att Gud tar bort det som hindrar folket från 

att välja att följa hans undervisning.45 Han beskriver omskärelsen så att det handlar om att folket 

själv ska omvända sig och agera, men tillägger att kraften till förändring kommer från Gud som 

aldrig befaller något som är omöjligt att klara av.46 Tigay hänvisar till parallellversen i 5 Mos 

10:16 där Mose säger till Israels folk att omskära sitt hjärta. Där är det folket som uppmanas av 

Mose att omskära sig, här i 30:6 är det Herren själv som utför det.47 Han ensam handlar så att 

folket självmant och instinktivt följer och lyder honom. Detta så att de aldrig mer hamnar i 

exil.48 Thompson menar, liksom Tigay, att det är Gud som tar initiativet till att omskära folkets 

hjärta, redan innan de omvänder sig. Detta så att de älskar honom med hela sitt hjärta. Han 

säger: ”Repentance itself will not suffice. Perhaps, indeed, the origin of repentance itself lies in 

the divine activity. Certainly, the origin of heart-love for Yahweh lies in Yahweh himself.49 

Miller betonar att det är Herren som agerar och utför hjärtats omskärelse och att det leder till 

att en vilja att lyda Herrens röst. Historien hade dittills visat att folket inte klarade av att lyda 

                                                 

44 Christensen 2002, 736. 
45 Christensen 2002, 739. 
46 Christensen 2002, 739–740. 
47 Samma kontrast kan ses i Jer 4:4 och 32:29 
48 Tigay 1996, 285. 
49 Thompson 1974, 285. 
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och istället behöver Gud ensam ge dem gåvan av ett omskuret hjärta, ett nytt hjärta som vill 

lyda och följa.50  

Begreppet בכל־לבב” av hela hjärtat” återkommer på flera ställen i den deuteronomistiska 

litteraturen, framför allt i 5 Moseboken. I de flesta av dessa verser står även själen med: בכל־

ובכל־נפׁש לבב  ”av hela hjärtat och av hela själen”, just här tar jag dock endast med hjärtat men 

återkommer till själen längre fram: älska av hela hjärtat (6:5; 13:3); älska och tjäna av hela 

hjärtat (5 Mos 10:12; 11:3; Jos 22:5; I Sam 7:3; 12:20, 24); fråga efter Herren av hela hjärtat 

(4:29); vandra i trofasthet med hela hjärtat (1 Kung 2:4); troget följa Herrens stadgar och 

föreskrifter med hela hjärtat (26:16); lyda av hela hjärtat (30:2, 10), återvända av hela hjärtat (1 

Sam 7:3); omvända sig med hela hjärtat (8:48).  

Miller menar att hela femte Mosebok kretsar kring orden i 5 Mos 6:4–5, ”Hör Israel 

Herren din Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela 

din själ och med hela din kraft.” Dessa är Mose första ord efter att de tio buden kommit från 

Gud och en summering av dessa budord. Det är även en grund för de befallningar, lagar och 

stadgar som följer i kapitel 12–26.51 ”Älska Herren din Gud” som det för första gången uttrycks 

i 5 Mos 6:4–5, och därefter flera gånger i den deuteronomisktiska litteraturen liksom i den valda 

versen 5 Mos 30:6 handlar, hävdar Miller, om en kärlek lik den mellan två parter i ett förbund, 

och framförallt där Israel är den underordnande parten, som i ett förhållande mellan en tjänare 

och sin kung. ”Att älska” handlar inte främst om känslor men man kan ana en personlig, nära 

och tillitsfull relation. Detta då kärleken har sin grund i Guds kärlek till sitt folk, han som ledde 

dem ut från slaveri (5 Mos 4:37). Kärleken till Gud uttrycks i vördnad och lydnad för hans lag.  

”To love God is to be loyal to the Lord, to keep the Lord´s commandments (10:12–13; 11:1, 22), 

to walk in the way of the Lord (19:9; 30:16), to do or heed the commandments, statutes, and 

ordinances. It was never left unclear how Israel was to manifest love towards the Lord. In worship 

and in obedience to the requirements of the covenant, the love of the Lord was to be demonstra-

ted.”52  

Tigay delar Millers tankar om att ”älska Gud” i den deuteronomistiska litteraturen inte endast 

handlar om en emotion utan också är något som uttrycks i handling. Han går vidare och säger 

att det hebreiska verbet för emotion ibland även refererar till de handlingar som följer känslan. 

Detta beskrivs i Guds kärlek som uttrycks i utgivande handlingar: ”Herren er Gud är gudarnas 

Gud och herrarnas Herre… som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar (אהב) 

                                                 

50 Miller 1990, 213. 
51 Miller 1990, 97–98.  
52 Miller 1990, 202. 
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invandraren och ger honom mat och kläder.” (5 Mos 10:17–18). På samma sätt som Gud älskar, 

så är folkets kärlek till honom inte endast en emotion. Den kopplas i den deuteronomistiska 

litteraturen till att följa hans bud (5 Mos 10:12–13; 11:1, 13; 19:9; 30:16). Kärlek betyder här 

att göra kärleksfulla handlingar. Detta kan även kopplas till den tidens politiska terminologi där 

en slav eller underordnad visade lojalitet till sin herre eller fogde.53 Thompson menar att termen 

dock har en ännu djupare betydelse och hänvisar till Hosea där verbet אהב används för att 

uttrycka Guds kärlek till Israel, detta i metaforen av kärlek mellan en man och en hustru (Hos 

3:1) och mellan en far och hans son (Hos 11:1).54 

Tigay menar att לב i hebreiskan står för det inre i kroppen; platsen för tankar, intention 

och känslor. Själen däremot har att göra med passioner och önskningar. I 1 Sam 2:35 beskrivs 

Guds hjärta: ”Och jag ska resa upp åt mig en trogen präst som ska göra efter vad som är i mitt 

hjärta och min själ…” (litt). I denna vers handlar Guds hjärta följaktligen om hans önskningar 

och vilja. Att göra något med hela hjärtat och hela själen handlar, säger Tigay, om att göra något 

fullt ut, med tankarna, känslorna, passionen, viljan och önskan. Uppmaningen till Israel att älska 

Herren med hela hjärtat och själen handlar alltså om att med handling älska, tjäna och lyda 

Guds bud och återvända till honom med en odelad överlåtelse. Ordet בכל ”med hela” är centralt. 

Eftersom Gud ensam är Israels Gud uppmanas folket att i respons älska honom med en ”hel” 

och ”odelad” överlåtelse. Detta syns tydligt i 1 Sam 7:3 där lojaliteten inte får delas mellan Gud 

och andra gudar: ” Om ni på allvar vill vända om till Herren måste ni göra er av med de 

främmande gudarna och astartegudinnorna. Håll er av hela ert hjärta till Herren och dyrka 

honom, ingen annan…” (B2000). 55 

Thompson hänvisar till hebreisk psykologi och menar att hjärtat är centrum för tanken, 

viljan och även innehåller ett brett spektra av känslor. Själen är svårare att definiera, men 

hänvisas till människans jag, till hennes livskraft och nerv. Att älska Herren med hela hjärtat 

och själen handlar alltså om att älska honom med en oreserverad överlåtelse.56 

Weinfeld menar att begreppet “hela hjärtat”, som det första gången står i 5 Mos 6:5 

handlar om intellektet (mind) och hänvisar till att LXX i vissa handskrifter har διανοίᾳ istället 

för καρδίας.57 I Brenton står καρδίας både i denna vers och den valda, 30:6, men i fyra övriga 

                                                 

53 Tigay 1996, 77. 
54 Thompson 1974, 122. 
55 Tigay 1996, 77. 
56 Thompson 1974, 122. 
57 Weinfelt 1991, 338. 
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verser: 4:39; 7:17; 28:28; 29:17 omskrivs hjärtat som tanke och intellekt. Att älska Herren med 

hela själen handlar, menar Weinfeld, om att vara beredd att offra sitt liv för Gud.58 

 

4.1.2.5 Slutsats  

I denna deuteronomistiska text och i dess kontext kan vi tydligt se kopplingen mellan att ”älska 

Herren din Gud med hela hjärtat” och ett agerande som är kopplat till lagen som visar sig genom 

att Gud omskär folkets hjärta med följden att de älskar honom, vilket här handlar om att lyssna 

på och lyda hans röst. Detta för att de ska få liv. Att älska Gud har sin grund i hans kärlek då 

han slöt ett förbund med dem och senare förde dem ut ur Egyptens slaveri. Att älska Gud med 

hela hjärtat och hela själen är inte endast och främst en emotion utan handlar om att med hel 

och odelad överlåtelse, vilken visar sig i handling, hålla sig till hans bud. 

 Begreppet ”hela hjärtat” återfinns främst i deuteronomistisk litteratur59 (se bilaga 1 och 

4). Att det i denna text endast skulle röra sig om intellektet, som Weinfeld föreslår, ser jag som 

tveksamt. I de flesta fall står hjärtat tillsammans med själen och Weinfeld menar som vi sett att 

det då  beskriver; לב, intellekt och נפׁש, liv. Men i fem texter i den deuteronomistiska litteraturen 

förekommer לב ensamt utan נפׁש. (1 Sam 12:20; 12:24; 1 Kung 14:8; 2 Kung 10:31; Jer 29:13). 

”Om ni återvänder till Gud med hela ert hjärta, gör er då av med främmande gudar… Håll er 

av hela hjärtat till Herren och tjäna endast honom…” (litt) (1 Sam 7:3). I denna text, liksom i 

de övriga är ”hela hjärtat” kopplat till ett agerande som knyts till Herrens lag. Folket uppmanas 

att göra det rätta och följa befallningarna som Gud gett dem. Att hjärtat endast skulle handla 

om intellektet är utifrån dessa texter tämligen osannolikt. Det verkar mer troligt att hjärtat står 

för något mer i de texter som använder begreppet ”av hela hjärtat”, något som har med ett 

agerande och handlande att göra: ”vända om med hela hjärtat”; ”tjäna Herren av hela hjärtat”; 

”vandra inför Herren med hela hjärtat”; ”återvända av hela hjärtat” etcetera.   

 Den slutsats jag drar är att ett omskuret hjärta här verkar handla om att i handling lyda 

och följa Guds bud. Alltså inte endast något som berör intellektet, en emotion eller intention, 

utan något mer. Hade det endast varit en tanke eller känsla hade det inte nödvändigtvis inneburit 

att det lett till en handling, även om dessa ligger till grund för handlingen, vilket även gäller 

intentionen. Jag ser också att begreppet בכל־לבב nästan uteslutande (förutom i Krönikeböckerna) 

                                                 

58 Weinfelt 1991, 338. 
59 ”hela hjärtat” återfinns i de deuteronomistiska texterna och endast i Krönikeböckern av alla övriga texter i GT. 

Detta kan vara intressant att se närmare på i en annan studie eftersom det hävdas att Krönikeböckerna snarare 

tillhör den prästerliga teologin.  
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finns i den deuteronomistiska traditionen och att det, vid varje tillfälle begreppet används, är 

kopplat till förbundet, att hålla lagen och Herrens befallningar.    

 

4.2 Vishetslitteratur 

4.2.1 Ords 4:20–23 

 

4.2.1.1 Textens lydelse 

כי־חיים הם למצאיהם ולכל־בׂשרו מרפא׃  אל־יליזו מעיניך ׁשמרם בתוך לבבךבני לדברי הקׁשיבה לאמרי הט־אזנך׃

 מכל־מׁשמר נצר לבך כי־ממנו תוצאות חיים׃

 

20Min son lyssna till mina ord, hör noga på mitt tal. 21Låt det inte vika undan från din blick. 

Bevara dem i ditt hjärtas djup. 22Ty de är liv åt de som finner dem och läkedom till hela hans 

kropp. 23Framför allt, vakta ditt hjärta noga, ty från det utgår livet. 

 

4.2.1.2 Språkliga kommentarer 

Vers 20: LXX har ῥήσει ”tal” i första delen av ordet och λόγοις ”ord” i den andra: ”Min son 

lyssna/rikta uppmärksamhet till mitt tal och mina ord, låt de komma till ditt öra”. דבר ”ord” är 

framförställt verbet הקׁשיבה ”lyssna”, vilket innebär att ordet här är det centrala i meningen.  

Vers 21: ליז ”vika undan”, ”vända bort” är en jussiv form, plural, hifil. Övriga ליז står i nifal 

(2:15; 3:32; 14:2)  ”Låt dem inte vika undan från dina ögon.” (litt.) B2000 översätter istället: 

”Släpp dem aldrig ur sikte”. LXX har i vers 21: ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου, φύλασσε 

αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ· ”så att inte dina vattenkällor sinar för dig, bevara dem i ditt hjärta”. עינ 

”öga” kan även översättas med ”källa”. (לבבך) בתוך ”i mitten (av ditt hjärta)” uttrycker en plats 

eller ett utrymme. ”i själva hjärtat av…”. LXX saknar ”i mitten”. 

Vers 22: כי־חיים הם nominalsats. LXX har: ”Ty de är liv” med hänvisning till vers 13 i samma 

kapitel. Samma översättning gör Waltke och Murphy. B2000 ”ty de ger liv”60 בׂשרו hans kropp 

står här i singular, även LXX har singular. Brenton och ESVS översätter plural. Murphy 

översätter med ”healing to the whole person” och Waltke ”a remedy for one´s whole body”.61 

Vers 23: מכל ”från allt”. LXX, Syr. och Vulg som har ”med all noggrannhet” föreslår att gå 

tillbaka till det tidigare ב då מן tillkommit senare, och är mer svårtolkad.62 מׁשמר נצר ”(med all) 

                                                 

60 Waltke 2004, 293. Murphy 1998, 26. 
61 Waltke 2004, 293. Murphy 1998, 26. 
62 Waltke 2004. 293. 
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vaksamhet bevara” är här en komparering. Ordet förstärks och innebörden är: ”mer viktigt än 

allt som ska vakas över (vaka över hjärtat)”. מׁשמר är ett nomen som de flesta översätter med ett 

verb - ׁשמר ”bevara/vakta/vaka”. Ordet används gällande en fiende, fångar, om väktare över en 

stad. ממנו ”från den” står i singular. LXX har ἐκ (γὰρ) τούτων ”från dem/dessa” i plural, med 

hänvisning till ἐμοῖς λόγοις i vers 20 som står i plural. 

 

4.2.1.3 Historisk och litterär kontext 

Ordspråksboken 4 är indelad i tre delar. Den första delen (1–9) innehåller en fars undervisning 

till sina söner, samma undervisning han själv fått från sin far. Här visar det att hjärtat och livet 

kopplas samman:  בך ׁשמר מצותי וחיהליתמך־דברי  ”låt ditt hjärta hålla fast vid mitt ord, bevara (ׁשמר) 

mina bud, och lev” (litt.) (Ord 4:4). Andra delen (10–19) inleds med samma budskap där sonen 

uppmanas att lyssna, för att få leva länge (vers 10). Därefter följer undervisning om ”två vägar” 

som tidigare beskrivits i 2:8–22; den goda vägen som innehåller rättvisa och vishet och som 

leder till liv, och den onda som förvränger sanningen och som leder till död. Den tredje delen 

(20–27) innehåller uppmaningar om att lyssna noga till faderns undervisning och att bevara 

orden i hjärtat eftersom de ger liv. Sonen uppmanas att se framåt, att inte tala falskt och att hålla 

sig borta från det onda. Waltke talar om att örat i vers 20 är nyckeln till hjärtat i vers 23, vidare 

bygger förmaningen att bevara hjärtat i vers 23 på förmaningen i vers 21b om att bevara orden 

i hjärtat och att livet som flödar från hjärtat i 23b  bygger på argumenten i 22a som talar om att 

faderns ord är liv. Hjärtat, som återfinns två gånger i denna text är, menar Waltke, den plats där 

ordet tas emot och även den som styr kroppens handlande.63 

 I kapitlet finns ett rikt anatomiskt språk: לב ”hjärta” (4, 21, 23); פה ”mun” (6, 24); ראׁש 

”huvud” (9); öron ןאז ןעי ;(20)   ”ögon” (21, 25); בׂשר ”kropp” (22); הׂשפ  ”läppar” (24); עופ 

”ögonlock” (25) och רגל ”fot” (26, 27). Flera ord involverar även förflyttelse: דרך ”väg” (11, 

מעגל  ;(26 ,19 ,14 ”stig” (11, 26); ארח ”väg” (14, 18); לכה  ”gå” (12, 18); רוץ ”springa” (12); צעד 

”steg” (12). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

63 Waltke 2004, 295. 
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4.2.1.4 Syntaktisk struktur 

 

  Adv/konj prep nomen  verb  

v.20    בני ”min son”    

  ”till” ל   

 ”mina ord” דברי    

 ”lyssna” הקׁשיבה      

   ”till” ל   

   ”mitt tal” אמרי    

 ”sträck ut” הט      

 ”ditt öra” אזנך    

v.21  אל ”inte” 

 ”vika undan” יליזו      

 ”från” מ   

  ”dina ögon” עיניך    

 ”bevara dem” ׁשמרם      

  ”i” ב   

 ”mitten” תוך    

 ”ditt hjärta” לבבך    

v.22  כי ”ty” 

 de liv”  (är)” חיים הם    

      ”till” ל  
 ”de finnande dem” מצאיהם      

    ”och” ו  
  ”till” ל   

 ”hela” כל    

 ”hans kropp” בׂשרו    

 ”läkedom” מרפא    

v.23   מ ”från/framför” 

 ”allt” כל    

 ”vaksamhet” מׁשמר    

 ”bevara” נצר      

 ”ditt hjärta” לבך    

 ”ty” כי  

 ”från det” ממנו   

 ”källa” תוצאות    

 ”livets” חיים    

 

Kommentar: 

De anatomiska nomen som förekommer är: אזנ ”öra”; עינ ”öga”; לב ”hjärta” och בׂשר ”kropp”. 

Övriga nomen är דבר ”ord” och אמר ”tal” som båda har med kommunikation att göra, vilket 

även אזנ ”öra” och עינ ”öga” har. De fyra verben i vers 20 och 21 berör alla sonens förhållande 
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till ordet: ”lyssna”, ”sträck ut (ditt öra)”; (låt de inte) ”vika undan från dina ögon”; ”bevara 

dem” (i hjärtat). I vers 23 är det hjärtat (som ordet bevarats i) som ska bevaras. I vers 23 ser vi 

också att hjärtat är den plats varifrån livets källa springer, eftersom ordet är bevarat där. Noteras 

bör återigen att דברי ”mina ord” är framförställt och därmed visar att detta ord är det viktiga i 

satsen, vilket vi kan se genom dessa fyra verser.  

 

4.2.1.5 Verstolkning 

Vers 20: Versen börjar med בני ”min son” vilket manar till lystring och full uppmärksamhet. 

 till mitt ord, lyssna, till mitt tal, sträck ut dina öron” (litt) Detta är” לדברי הקׁשיבה לאמרי הט־אזנך

en parallellism som ytterligare förstärker uppmaningen att lyssna till ordet, det centrala i versen. 

Vers 21: Waltke menar att ׁשמרם בתוך לבבך ”bevara dem i mitten (av) ditt hjärta” (litt) 

ytterligare förstärker befallningen om undervisningen och han gör en koppling till hur de tio 

budorden förvarades i arken, mitt i det allra heligaste. På samma sätt ska buden bevaras mitt i 

sonens hjärta.64 McKane hävdar att לבב ”hjärtat” här syftar till intellektet. Detta med hänvisning 

till att det handlar om noggrannhet, fasthet och koncentration. Undervisningen bevaras i sinnet 

 den återupplivas där och blir på detta sätt ett med människan.65 Murphy däremot talar för ,(לבב)

att לבב här åsyftar mer än bara intellektet även om det ofta hänvisar till intellektet då det berör 

tanken, minnet och förnuftet. Meningen i 1 Kung 3:9: ונתת לעבדך לב ׁשמע ”ge din tjänare ett 

lyssnande hjärta” (litt.) översätts oftast, olyckligtvis menar Murphy, med ”ett förståndigt 

sinne”. Hjärtat är mer än så, då det är människans grundläggande inriktning och berör både 

intellekt, känslor, önskningar och attityd menar han. Han hänvisar till 1 Kung 11:3–4, 9 som 

talar om Salomo vars sjuhundra fruar och trehundra bihustrur vände hans hjärta bort från Gud 

till andra gudar. I vers 4 står: ולא־היה לבבו ׁשלם עם־יהוה אלהיו כלבב דויד אביו ”hans hjärta var inte 

helt hos Herren hans Gud såsom hans fader Davids hjärta (var).” Här visar det tydligt menar 

Murphy att hjärtat beskriver och handlar om mer än bara intellektet.66  LXX har som vi sett 

πηγαί ”källa” istället för עינ ”öga”. Då hela kapitlet innehåller ett rikt anatomiskt språk är det 

mer troligt att det ska vara ”öga”, även om det i vers 23 talas om hjärtat som den plats varifrån 

vattenkällor flödar. 

Vers 22: Om lärarens eller faderns ord bevaras i hjärtat innebär det liv och läkedom för 

hela kroppen, därav behovet av att vakta och leda hjärtat rätt, med betydelsen människans hela 

                                                 

64 Waltke 2004, 297. 
65 McKane 1970, 310. 
66 Murphy 1998, 28. 
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inriktning, och inte bara tanken eller förståndet, enligt Murphy. Waltke talar även om att חיים 

”liv” (plural) syftar till 3:13 och 18 som talar om att den som söker finner och om livets träd. 

Livet som enligt honom här handlar om upprättelse till ett helt liv.67 

Vers 23: McKane menar att det är i sinnet som den första vaksamheten sker och att det även är 

därifrån livet, fruktsamheten kommer.68 Waltke är inne på ett liknande spår och talar som vi 

sett om מׁשמר ”vaksamhet” över hjärtat som kopplas samman med ׁשמר ”bevara” i vers 21. I vers 

21 bevaras orden och i vers 23 är det hjärtat som bevaras. Bevarandet handlar om att vaka över 

felaktiga och onda intentioner. Om ordet finns i hjärtat skyddas sonen från att agera ont.69 Livet 

kopplas alltså enligt Waltke till de handlingar som görs. Källan som livet flödar från är hjärtat 

och hjärtat är den plats från vilket gärningarna styrs säger Waltke. ”…the heart is the source of 

the body´s activities... Recall that the ancients attributed the body´s functions to the heart…”. 

Argumenten för detta är Ords 2:2; 15:13; 12:23; 15:28 och 6:18. I 2:2 står hjärtat i parallellism 

till örat. I 15:13 som är en antitetisk parallellism står glädje i en parallell kontrast till sorg och 

hjärta och ande står som paralleller. I 12:23 står hjärta och förstånd som paralleller. I 15:28 står 

hjärtat och munnen som paralleller och i 6:18 står ett hjärta med onda planer och fötter som 

skyndar till ondska i en parallellism.  

 

4.2.1.6 Slutsats 

Ordet är det centrala i dessa verser, att lyssna, höra, inte låta det vika från blicken och att bevara 

det. Platsen det bevaras på är hjärtat. Och hjärtat är också det som ska vaktas och bevaras 

eftersom livet utgår därifrån. McKane hävdar att hjärtat i dessa verser handlar om intellektet. I 

sinnet bevaras och återupplivas ordet och blir på det sättet ett med människan. Waltke menar 

att det är hjärtat som styr kroppens agerande och att det ligger till grund för antikens synsätt på 

hjärtat. Han visar på en intressant koppling mellan livet och handlingarna. Livet utgår från 

hjärtat, det vill säga, handlingarna som har sin utgångspunkt i hjärtat styr livets inriktning. Med 

andra ord; rätta tankar föder rätta handlingar som leder till ett rätt liv. Waltke och McKane talar 

om hjärtat som intellektet som styr handlingarna och Waltke säger: ”…the heart is the source 

of the body´s activities.” Kanske den monistiska synen inte gör så stor åtskillnad mellan 

intellekt och agerande utan förutsätter att dessa hör ihop då det ena leder till det andra?   

  

                                                 

67 Waltke 2004, 297. 
68 McKane 1970, 310. 
69 Waltke 2004, 297–298 
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4.3 Profetisk litteratur 

4.3.1 Jes 21:3–4  

 

4.3.1.1 Textens lydelse 

על־כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי מׁשמע נבהלתי מראות׃
 

תעה לבבי פלצות בעתתני את 

 נׁשף חׁשקי ׂשם לי לחרדה׃

 

3Vid detta är mina länder fyllda av ångest, våndor har gripit mig, likt en kvinna i födslovåndor. 

Jag är nedböjd så att jag inte hör, fylld av skräck så att jag inte kan se. 4Mitt hjärta vacklar, 

förfäran har fallit över mig. Skymningen/gryningen (?) jag väntade på ger mig skräck. 

 

5.3.1.2  Språkliga kommentarer 

Vers 3a: MT har על־כן och LXX δια τουτο som översätts av Brenton; ESVS och Oswalt med 

”därför”. Watts väljer ”at this”70 vilket även Blenkinsopp gör.71 

Vers 3b: MT har  נעויתי ”jag är nedböjd”. LXX ηδικησα ”jag handlade orätt”. עוה översätts i 

nifal med ”be bent, bowed down” eller “one perverted of mind”72. Blenkinsopp översätter med: 

”I am so bent double I cannot hear”.73 Oswalt: ”I am doubled up from hearing”.74 

 MT har מׁשמע ”från att höra”. LXX το μη ακουσαι ”att inte höra”. Båda dessa översätter מן 

negativt. Watts menar att en kausativ översättning passar kontexten bättre: ”I am overcome by 

what I hear”.75  

Vers 4: תעה kan ha en fysisk innebörd; ”förirra, vackla”, det kan handla om berusning, som av 

vin ”stappla” och det kan ha en etisk innebörd.76 1QIsa har תועה ולבבי ”skräck och mitt hjärta” 

(litt.) vilket Flint översatt med: ”And as for my mind, horror (has appalled me)”77. Även 

Blenkinsopp översätter לבב med ”mind”; ”my mind reels”.78 Watts översätter ”my heart 

skips”.79 Brenton: ”my heart wanders”. Sweeney och Oswald även de med ”heart”.80 MT har 

 skymmning” eller ”gryning”. LXX har η ψυχη med betydelsen ”själ”. Blenkinsopp” נׁשף

                                                 

70 Watts 2005, 325. 
71 Blenkinsopp 2000, 323. 
72 Brown, Driver, Briggs (red), BDB Abridge, עוה. 
73 Blenkinsopp 2000, 323. 
74 Oswalt 1986, 387. 
75 Watts 2005, 326. 
76 Brown, Driver, Briggs (red), BDB Abridge, תעה 
77 Flint, Ulrich. Online: http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#21:4 (åtkomst 190521) 
78 Blenkinsopp 2000, 223. 
79 Watts 2005, 324. 
80 Sweeney 1996, 276. 2000, Oswalt 1989, 387. 
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översätter ”the cool of evening” för att betydelsen av נׁשף ska komma fram. Watts: ”twilight of 

my love”.81 Oswalt: ”the twilight I desired”.82 

 

4.3.1.3 Historisk och litterär kontext 

Jes.21 kan ha författats på 4-500-talet men blivit nedtecknad i och med sammanställningen av 

deutero-Jesaja på 700-talet menar Watts, detta med anledning av att det går att se vissa likheter 

med deutero-Jesaja och tiden efter exilen.83  

 

4.3.1.4 Verstolkning 

Vers 3–4: Texten innehåller en stark känslomässig och fysisk reaktion på den skräck profeten 

ser komma. Synen gör att han står böjd och inte klarar av att vare sig se eller höra, liksom en 

kvinna som ska föda barn. Oswalt säger:  

With terrific intensity the prophet is aware of individual persons bleeding and suffering, of 

families ripped apart and destroyed, of hope shattered. The prophet who does not feel some 

empathy for the personal horrors which destruction of his enemies will entail is not reflecting 

accurately the character of the God for whom he speaks. 

Det finns olika idéer huruvida dessa verser handlar om Babylon eller inte. Vers 9 i samma 

kapitel skulle kunna förklara att det är så och Sweeney menar att profetens negativa reaktion 

kom sig av att budskapet kom långt innan Babylon förstört templet och fört bort folket i 

fångenskap.84  Oswalt menar att det även kan handla om Juda.85 För förståelsen av användandet 

av לבב är detta ingen viktig fråga som jag därför inte går vidare in på.  

LXX har här καρδια och Brenton översätter med hjärta, vilket alla utom Blenkinsopp, som 

översätter med ”mind” gör, med hänvisning till  1QIsaa. Översättningen av 1QIsaa är gjord av 

Flint och Ulrich och deras argument för ”mind” och inte ”heart” går inte att finna.86 

 översätter Watts med ”the twilight of my love” och menar att det syftar till den dröm נׁשף חׁשקי

om en positiva framtid de hade hoppats på; ett självständigt land utan förtryck och beskattning, 

en dröm som nu rasar i och med denna syn.87  

 

                                                 

81 Watts 2005, 227. 
82 Oswalt 1989, 387. 
83 Watts 2005, 327–328. 
84 Sweeney 1996, 283. 
85 Oswald 1989, 389. 
86 Flint, Ulrich Online: The Great Isaiah Scroll. The Digital Dead Sea Scrolls. Online:  

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#21:4 (åtkomst 190521) 
87 Watts 2005, 329. 
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5.3.1.5 Slutsats 

Dessa verser visar att לבב här används för att beskriva en fysisk och känslomässigt erfarenhet. 

1QIsa och Blenkinsopp, med referens till 1QIsa är den enda som översatt med ”mind”. Det blir 

en märklig översättning att byta ut emotion och fysisk erfarenhet här mot intellekt, då hela 

sammanhanget beskriver en fysisk och känslomässig reaktion på vad profeten ser. Noteras bör, 

vilket berörts tidigare, att människan i GT ses utifrån den monistiska filosofin till skillnad från 

den dualistiska där människan splittras upp. Här går det inga tydliga gränser mellan vad som är 

den fysiska erfarenheten och vad som är emotion. Skräck, ångest, vånda, vacklan och förfäran 

är begrepp som både talar om en emotion och en fysisk upplevelse. 

 

4.3.2 Jer 32:39–41 

Förutom BHS, LXX, TDOT (לב) samt ESVS och Brenton använder jag mig här även av S.R 

Drives The Book of Jeremiah som underlag i texttolkningen. Övriga referenser kommenteras 

som vanligt med hjälp av fotnoter. 

 

4.3.2.1 Textens lydelse 

וכרתי להם ברית עולם אׁשר ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל־הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃  

לא־אׁשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת־יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃  וׂשׂשתי עליהם להטיב אותם ונטעתים 

 בארץ הזאת באמת בכל־לבי ובכל־נפׁשי׃

 

39Jag ska ge dem ett hjärta och en väg så att de fruktar mig för evigt, det ska leda till välgång 

för dem och deras barn. 40Och jag ska sluta ett evigt förbund med dem; att inte upphöra att göra 

gott mot dem, och jag ska lägga min fruktan i deras hjärtan så att de inte vänder sig bort från 

mig. 41Jag ska jubla över att låta göra dem gott och ska plantera dem i detta land i trofasthet, av 

hela mitt hjärta och med hela min själ. 

 

4.3.2.2 Språkliga kommentarer 

Vers 39: Den masoretiska texten har לב אחד ודרך אחד, ”ett hjärta och en väg”. LXX ὁδὸν ἑτέραν 

καὶ καρδίαν ἑτέραν, ”en annan väg och ett annat hjärta”. Anledningen kan bero på en skillnad 

mellan de två snarlika hebreiska orden ֶאָחד (ett) och ֶאָחר (annat) menar Holladay.88 Den syriska 

                                                 

88 Holladay 1989, 220. 
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översättningen Peshitta, har ”ett nytt hjärta och en ny ande”. Anledningen tros vara skillnaden 

på ֶאָחד ”ett” och חדׁש ”nytt” samt koppling till Hes 11:9; 18:31; 36:26.89 Allen översätter ”I will 

give them one mind and one way. Holladay: ”And I shall give them one heart and one way”. 

 .till (att göra) gott” är här ett adjektiv och översätts mestadels som ett sådant men S.R” לטוב

Driver tolkar det som ett verb יטב här med hänvisning till 5 Mos 5:29.90 

Vers 40: LXX saknar להיטיבי אותם ”göra dem gott” och Peshitta saknar pronomet אותם ”dem”. 

LXX har pronomen ”sig” efter סור ”vända” - ἀποστῆναι αὐτοὺς ”. Allen översätter ”I will instill 

reverence for me in their minds” och Holladay ”and my fear I shall put in their hearts”.  

Vers 41: Den masoretiska texten har וׂשׂשתי עליהם ”jag ska jubla över dem” medan LXX har καὶ 

ἐπισκέψομαι ”jag ska besöka/bry mig om dem”.91 B2000 väljer att översätta ׂשׂשתי som ett 

nomen och inte ett verb ”Det ska vara min glädje”. ”I will rejoice over them – to do them good” 

översätter Keown, Scalise, Smothers, KJV och Holladay, medan Allen och B2000 översätter 

med ”I will enjoy doing them good” och ”Det ska vara min glädje att visa dem godhet”.92 Dessa 

översättningar har lite olika innebörd då de två sista kopplar glädjen till att visa dem godhet 

medan de första kopplar glädjen till dem, Israels folk, med följden att göra dem gott. Den 

masoretiska texten har עליהם ”över dem” medan LXX saknar prepositionen. LXX saknar 

pronomen לבי… נפׁשי  ”mitt hjärta–min själ”: πάσῃ καρδίᾳ καὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ ”hela hjärtat och 

hela själen”. Dock översätter Brenton med pronomen: ”my heart… my soul”. Allen översätter 

här med hjärta ”heart” medan han i tidigare texter översatt לב med sinne (mind) ”doing it with 

all my heart and soul” och Holladay översätter konsekvent med ”heart”: ”I shall plant them in 

this land in truth with all my heart and with all my soul”. 

 

4.3.2.3 Historisk kontext 

Jeremia bok kommer sannolikt från Jeremia själv eller hans skrivare Baruk. Bokrullarna tros 

ha blivit förstörda och senare nedtecknats på nytt. De profetiska texterna har mycket liknande 

stil som femte Mosebok och av detta drar man slutsatsen att det troligtvis är samma grupp av 

författare, deuteronomisterna, som sammanställt både profetiorna i Jeremia och texterna i femte 

Moseboken. Denna grupp kan även ha redigerat övriga texter i Jeremia, ungefär samtidigt som 

man satt samman det deuteronomistiska historieverket samt författat det sista kapitlet, 52.93  

                                                 

89 Holladay 1989, 220. 
90 Driver, 201. Online: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo1.ark:/13960/t73v05315;view=1up;seq=7 

(åtkomst 190412) 
91 Keown, Scalise, Smothers 1995, 144. 
92 Allen 2008, 363. Holladay 1989, 206. Keown, Scalise, Smothers 1995, 142. 
93 Albertz 2003, 303–304. Andersson m.fl 2013, 115–117. Eriksson och Viberg (red) 2009, 148. 
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 LXX är troligtvis den tidigaste upplagan av Jeremia bok som idag finns tillgänglig, och 

den Masoretiska texten en senare bearbetad version. Grunden för detta påstående är dels att 

LXX är lite kortare än den Masoretiska texten, samt att man funnit fragment från ett hebreiskt 

manuskript i Qumran (4Q71 och 4Q71a) som visar på tydliga likheter med LXX. Alltså tros 

det ha funnits en ännu äldre hebreisk text vilken LXX utgått från.94  

 

4.3.2.4 Verstolkning 39–41  

Vers 39: I versen innan, vers 38 talas om förbundet: ”De ska vara mitt folk och jag ska vara 

deras Gud”. I vers 39 förtydligas och förklaras vad detta eviga förbund är:  ונתתי להם לב אחד ודרך

 jag ska ge dem ett hjärta och en väg så att de fruktar mig”. Fabry menar att man” אחד ליראה אותי

från tidigt östsemitiskt användande har funnit att לב kan betyda ”det inre” (kroppens eller ett 

objekts). Något som är dolt men ändå ger effekt på det synliga och därmed kan verifieras. 

”Mitten av något” är kanske det närmaste man kan komma vad gäller den grundligaste 

förståelsen av ordet menar han.95 Vidare menar han att människans hjärta ofta står i 

likhetstecken med hennes identitet och i vissa fall även är identisk med 96.נפׁש 

 väg” används i talet om inriktning i livet och om etiskt handlande i specifika” דרך

situationer och händelser i livet. Dessa två, inriktning och handlande,  har med varandra att göra 

och ska inte skiljas åt menar Botterweck, men då de beskrivs med ett och samma ord kan det 

skapa problem i förståelsen. ”Evil behaviour and an evil condition go together; they are as it 

were one and the same way to destruction…”97 I Jer 7:3 uppmanar Herren folket att ändra sina 

vägar. B2000 har översatt med ”ändra era liv och gärningar” vilket är en översättning som visar 

på vad ”väg” står för som vi kan se ovan. I Jer 26:3 önskar Gud att folket ska lämna sina onda 

vägar. Att hjärta står tillsammans med väg är något som noterats tidigare i detta arbete (4.3.2.2). 

Vers 40: I de deuteronomistiska texterna sätts ett likhetstecken mellan att följa tora och 

att älska Gud. När folket har sitt hjärta helt vänt till Gud innebär det att de håller hans lag (1 

Kung 8:58, 61). Samma tankesätt råder vid beskrivning av helhjärtad trohet mot förbundet. (2 

Kung 23:3).98 Jeremia ser att folket inte lever efter tora med hela sina hjärtan. Denna viljekraft, 

att med hjärtat följa Gud och därmed tora, byggd på mental styrka ska försvinna. Istället ska 

lagen skrivas på hjärtat så att de kan följa Gud (Jer 17:1; 31:33). För detta tar Gud själv helt 

                                                 

94 Allen 2008, 8–9. Carroll 1986, 50–51. Jones 1992, 49–50. 
95 Fabry TDOT, לב 
96 Botterweck TDOT (red), לב 
97 Botterweck TDOT, דרך 
98 Botterweck TDOT (red), לב. 
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och fullt initiativ (Hes 2:4; 3:7; 2 Krön 30:12, samt Jer 32:39–41.) Herren ska lägga sin fruktan 

i folkets hjärtan och jublar för att han på nytt ska plantera folket i landet. Han ska göra det med 

hela sitt hjärtat och hela sin själ. Vi ser att det i alla dessa verser är Herren som har initiativet.  

Vers 41: Här talas det om vad och hur Herren ska göra: (1) Ha min glädje i att göra dem 

gott. (2) ska plantera dem… i trofasthet. (3) av hela mitt hjärta och med hela min själ. Vi har 

tidigare sett att begreppet ”hela mitt hjärta och hela min själ” nästan uteslutande återfinns i 

deuteronomistisk litteratur, framför allt i 5 Mosebok. (4.1.2.4–4.1.2.5) och talar om en total 

överlåtelse. I alla övriga texter är uppmaningen till folket att de ska älska, tjäna, följa, omvända 

sig etcetera till Herren med hela hjärtat och hela själen. I denna text är det Herren själv som 

säger att han ska plantera dem i landet med trofasthet ”med hela mitt hjärta och med hela min 

själ”. Han ska göra det med en  odelad, oreserverad överlåtelse. 

 

4.3.2.5 Slutsats 

בל  återfinns tre gånger i denna vers. Botterweck drar slutsatsen att ordet nästan uteslutande 

berör intellekt och inte det fysiska hjärtat. Min egen slutsats då jag sett på användandet av לב i 

de deuteronomistiska texterna vilket syns tydligt i bilaga 4 samt fig. 8 på sidan 25, är att det 

främst är agerandet som kopplas till לב i Jeremia, men även intellektet. I dessa verser är det 

troligt att båda begreppen går tillsammans och inte riktigt kan skiljas åt. Då texterna är 

tillkomna i en monistisk kontext är det troligt. Även לב och דרך ”väg” är ord som används 

tillsammans. דרך handlar om inriktning och om rätt agerande, vilket även לב verkar göra här. 

Inriktningen och den goda viljan kommer av att Gud omskär deras hjärtan, med en hel och 

odelad överlåtelse.  Gud ska förändra deras hjärtan, här inriktning, så att de vill följa honom, 

vilket handlar om att agera rätt. När folket är vända till Gud med hjärtat, håller de hans lag, 

vilket leder dem till godhet. 
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Kapitel 5. Sammanfattning och slutsats 

Min frågeställning var: ”Används לב i Gamla testamentet som ett uttryck endast för intellekt, 

eller även för emotion och agerande, och har den litterära genren och författarfrågan något med 

användningen att göra?” 

I min forskning har jag funnit att לב inte endast är ett uttryck för intellektet. I 1 Mos 6:5–

6 används begreppet för att beskriva både intellekt och emotion. I 5 Mos 30:6 ser jag en nära 

koppling mellan hjärtat och ett agerande, något som visar sig finnas i flera deuteronomistiska 

texter, detta i förhållande till Guds lag. Ett omskuret hjärta älskar Gud och går på hans väg, det 

vill säga gör det som är gott och rätt. I analysen argumenterar jag emot Weinfeld som menar 

att hjärtat endast handlar om intellektet. Att älska, tjäna, återvända eller söka Gud av hela 

hjärtat, ord som återfinns i den deuteronomistiska litteraturen samt Krönikeböckerna, är utifrån 

min analys inte något som endast rör intellektet.  

I Ords 4:20–23 ger Waltke, som menar att hjärtat är det samma som intellektet, en 

förklaring till hjärtat som den plats varifrån kroppens handlingar styrs. Han talar om att vaka 

över onda intentioner och att ordet, som finns i hjärtat är skyddet mot att agera ont. De olika 

begrepp som berörts gällande לב och dess användning i de utvalda texterna från forskare och 

författare är, förutom intellekt, emotion och det fysiska hjärtat, även attityd och intention, 

begrepp som ligger något närmre ett agerande. Även Waltke talar om intentioner och vikten av 

att vaka över felaktiga sådana eftersom dessa leder fel. Detta är en intressant tanke vad gäller 

kopplingen mellan intellekt och agerande.  

I Jes 21:3–4 beskrivs לב både fysiskt och emotionellt och det går inte att helt urskilja vad 

som är emotioner och vad som är det fysiska. I Jer 32:39–41 är det inte lika tydligt som i 5 Mos 

30:6 att begreppet kopplas till ett agerande, utan att inriktningen, som kanske snarare har med 

intellektet att göra, och agerandet, här går hand i hand.  

Vad gäller författarfrågan, är det intressant att se att hjärtat kopplat till agerandet i den 

berättande litteraturen i 1–4 Mos främst handlar om villiga hjärtan till att ge gåvor och yrkes-

skicklighet till uppenbarelsetältet samt att följa kung David, alltså få texter som är kopplade till 

hjärtat i förhållande till Gud. I den deuteronomistiska litteraturen däremot beskrives hjärtat kop-

plat till agerandet om att älska och tjäna Herren och följa hans bud, både i den berättande littera-

turen och hos Jeremia. En intressant iakttagelse i sammanhanget är Krönikeböckernas text som 

sticker ut. De påminner mer om de deuteronomistiska texternas beskrivning av hjärtat där det 

bland annat talas om att tjäna, vandra och omvända sig till Herren med hela hjärtat. Dock står 

det inget om att älska av hela hjärtat, vilket den deuteronomistiska litteraturen är ensam om. I 
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vishetslitteraturen är hjärtats beskrivning kopplat till intellektet mest framträdande medan 

hjärtat kopplat till emotionen är störts i den poetiska litteraturen och hos Proto-Jesaja. Hesekiel 

utmärker sig som den text där hjärtats beskrivning främst berör agerandet.  
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Bilaga 1 Användandet av לב i siffror, berättande litteratur  
1 – 4 Moseboken, Krönikeböckerna   

Intellekt Säga i sitt hjärta  7  

 Stjäla ngns hjärta/lura  1 

 Hårt fast hjärta/orubblig vilja 28 

 Visa, skickliga, hjärtan  10 

 Efter eget hjärta/eget bevåg 2 

 Uppriktigt hjärta  2 

 Vekt hjärta   1 

Tankar och vilja  12 

Vända hjärtat/ångra sig  1 

Modigt hjärta  1 

Tala med hjärtat/uppmuntra 2 

Totalt   69   

Emotion 

 Gud sörjde i hjärtat  1 

 Skräckslagna hjärtan  1 

 Stumt och hjälplöst hjärta  1 

 Tala tröst till hjärtan  1 

 Hata i hjärtat   1 

 Rädda i hjärtat  1 

Förakt i hjärtat  1 

Glädje i hjärtat  3 

Totalt   10 

Agerande  

 Hjärtats integritet  1 

Villiga hjärtan som manar  9 

Följa Guds bud och inte egna hjärtat 1 

Högmodigt hjärta/skryter  4 

Oomskurna hjärtan  1 

 Hela hjärtan som följer kungen 4 

 Hela hjärtan inför Gud  18  

 Hjärtan som agerar efter Herrens hjärta 2 

 Sätta hjärta o själ efter Herren 3 

 Herren prövar och känner hjärtan 4 

 Offer i templet, förlåtelse, omvändelse 10 

 Totalt   55 

Fysiska hjärta 

 Styrka med bröd  1 

 Bröstväska   2 

 Glatt hjärta av vin  1 

Totalt   4 

Innersta/centrum 

 Havets hjärta   1 

 Totalt   1 

Tveksamheter 

 Hjärtan som fäster sig  1 

 Herrens hjärta är i templet  2 

 Hjärtats förening  1   

 Totalt   4 
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Deuteronomistisk teologi: 5 Mos, Josua, Domarboken, Samuelsböckerna, Kungaböckerna. 

Intellekt Hjärtan som smälter/Modlöshet 5 

 Minnet, tanken, Lägga på hjärtat 8 

 Säga i hjärtat   7 

 Veta i hjärtat   3 

 Kalla/ta till hjärtat/komma ihåg 3 

 Uppriktigt hjärta  2 

 Förvirrat hjärta  1 

 Förståndigt hjärta  5 

 Envist och hårt hjärta  5 

 Hjärtat söker råd  2 

 Hjärtat är inte med/lurar  1 

 Berätta sitt hjärta/tala sanning  7 

 Tala med hjärtat för att övertala 1 

 Tänka på/bry sig om   2 

 Finns på hjärtat/hemligheter 1 

 Modigt hjärta  2 

Totalt   55  

Emotion  

 Skakande och fyllt av rädsla 6 

 Mjukt/fyllt av fruktan och panik 1 

 Hett av vrede   1 

 Jublande   2 

 Föraktfullt   1 

 Sorgset   1 

 Fästa sig vid någons hjärta  1 

 Lidande hjärta  1 

 Glädje i hjärtat  1 

 Oroligt hjärta   1 

 Tala vänligt   2  

Totalt   18 

Agerande   

Av hela hjärtat:  

- Fråga efter Herren  1 

- Älska och tjäna Herren  9 

- Vandra inför Herren  2 

- Följa Herren  1 

- Lyda herren  1 

- Omvända sig   1 

- Återvända  1 

Lägga Herrens ord på hjärtat 1 

Böja hjärtat inför Herren  1 

Hjärtat fruktar Gud/håller hans bud 1 

Ordet är i hjärtat så att de ska göra rätt 1 

Herren omskär hjärtat så att de älskar 1 

Skära bort hjärtats förhud  1 

Få ett nytt hjärta  1 

Hjärtats ondska   1 

Handla efter hjärtat  3 

Herren ser till hjärtat  1 
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Herren ödmjukar för att se hjärtat 1 

Gud rör vid hjärtan  1 

En man efter Guds hjärta  1 

Stjäla någons hjärta  1 

Hjärtan som följer  1 

Hjärtan ”sträcks ut”   1 

Vara med någons hjärta  1 

Herrens hjärtas vilja  1 

Onda gärningar – såsom hans hjärta 1  

Hårt hjärta/tillslutet för den fattige 1 

Lurat hjärta som tjänar andra gudar 1 

 Hjärtat kan vända sig bort från Herren 10 

Hjärtat är inte hos Herren  1 

 Totalt   50 

Fysiska hjärtat 

 Hjärtat styrks med bröd  1 

 Hjärtat dör, blir som sten  1 

 Hjärtat skakar stort  1 

 Bli skjuten genom hjärtat  2 

 Glatt hjärta av vin   6 

Totalt   11 

Innersta/centrum 

 Himmelens hjärta  1 

 Totalt   1  

Tveksamheter 

 Förebråelse i hjärtat  1 

 Finna i sitt hjärta att be  1 

 Ta något till hjärtat  3 

 Herrens hjärta ska vara i templet 1 

 Var inte mitt hjärta där  1 

 Totalt   7 

Övriga 

Intellekt Tanke och mod  3 

Lägga i hjärtat  3 

Sätta till sitt hjärta att studera 1   

 Ett hjärta att arbeta/Motivation 1 

 Rådfråga hjärtat  1 

 Troget hjärta   1 

 Totalt   10 

Emotion 

 Tala med hjärtat/vänligt  1 

 Glädje   1 

 Sorg   1 

 Totalt   3 

Agerande  

 Herren vände kungens hjärta 1 

 Totalt    1 

Fysiska hjärtat 

 Glatt hjärta av vin  2 

 Totalt    2 
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Bilaga 2, användandet av לב i siffror, poetisk litteratur  
Psaltaren, Klagovisorna, Höga Visan 

 

Intellekt Uppriktigt hjärta  3 

 Modigt   3 

 En plats för vishet  1 

 Människornas hjärtan är lika 1 

 Säga i hjärtat   9 

 Hjärtats tankar  3 

 Hjärtats tal/meditation  3 

 Hjärtan litar på   1 

 Flödar över av påhitt  1 

 Brutet hjärta/brutet mod/förkrossat 2 

 Svikande hjärta/svikande mod 1 

 Låt hjärtat vara starkt  1 

 Totalt   28 

Emotion  

Plats för glädje och sång  11 

 Hjärtat flödar över av sköna ord 1 

 Hjärtat sjunger  2 

 Tryggt och lugnt hjärta utan fruktan 2 

 En plats för fruktan, ångest, förtvivlan,  

dödsskräck, övergivenhet  8 

Krossat hjärta/förtvivlan  3 

Hat i hjärtat   1 

Sorg   1 

Hjärtat vänder sig  1 

Svagt, tungt och sjukt hjärta 2 

Totalt   32 

Agerande 

Helt hjärta som: 

- Söker   2 

- Tackar   4 

- Vädjar   1 

- Håller Guds bud  1 

- Ropar   2 

I hjärtat talas sanning  1 

Tala med dubbelt hjärta/ljuga 1 

Hjärtan som lämnar Herrens förbund 1 

Hjärtan som går sin egen väg i envishet 3 

Hjärtat är en plats för Herrens lag 1 

Redbart, rättfärdigt, stadigt , rättvist 9 

Ondska och krig i hjärtat  2 

Motsträvigt hjärta  1 

Sätter hjärtat efter rikedom  1 

Hjärtat samlar på orättfärdighet 1 

Gud prövar hjärtan, om de följer buden  4 

Hjärtat kan få lust till ondska 1 

Gömma ordet i hjärtat för att inte synda 1 

Vända hjärtat till Herrens lag 2 
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Hjärtat befalls att följa lagen 2 

Hjärtat är inte högmodigt  1 

Hjärtan kan vända sig från Gud 1 

Hjärtan tröga som fett  1 

Lyfta upp händer och hjärta till Gud –  

vända om från synderna  1 

Rena hjärtan   4 

”Ena mitt hjärta att frukta ditt namn” 1 

Totalt   50   

Fysiska hjärtat 

 Hjärtan smälter som vax  1 

 Dött hjärta   1 

 Hjärtat bultar   1 

 Hjärtat bränner  1 

 Hjärtat är drabbat och vissnar som gräs 1 

 Svärd och pilar tränger in i hjärtat 2 

 Vin gör hjärtat glatt  1 

 Totalt   8 

Innersta/centrum 

 Havets hjärta   1 

 Totalt   1 

Tveksamheter 

 Hjärtats önskan begär och hemligheter 4 

 Människans hjärta är djupt  1 

Hjärtat manar  1 

 Lägg märke till deras hjärta 1 

 Bittert hjärta   1 

 Må era hjärtan leva för alltid 2 

 Utgjuta sitt hjärta  1 

 Hjärtan kan ge upp  1 

 Gud är hjärtats styrka  1 

 Pröva Gud i hjärtat  1 

 Herren vägleder med uppriktigt hjärta 1 

 ”I vilkas hjärta huvudvägen  

leder till Sion”  1 

Jag sov men hjärtat var vaket 1 

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta 1 

Sions dotters murs hjärta ropar 1 

och uppmanas att utgjuta sitt hjärta 1 

Totalt   19  
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Bilaga 3, användandet av לב i siffror, vishetslitteratur 
Job, Ordspråksboken, Predikaren  

Intellekt 

 Se i hjärtat   1 

 Förbanna i hjärtat  1 

 Förstånd, tankar, vishet, insikt 41 

 Hjärtats längtan/människans planer 1 

 Förberedda hjärtan  1 

 Tänka på sitt eget hjärta/sig själv 1 

 Sätta sitt hjärta på någon/tänka på 1 

 Dårade hjärtan  7 

 Kungens hjärta kan inte utforskas 1 

 Hjärtat gör upp planer  3 

 Hjärtat uttalar fördärvade idéer 1 

 Mannens hjärta litar på sin hustru 1 

 Hjärtat söker vishet  4 

 Säga till hjärtat  6 

 Lägga på hjärtat/tänka  3 

 Söka i hjärtat   1 

 Hjärtat kan snabbt uttala ord inför Gud 1 

 Ta till hjärtat   1 

 Veta i hjärtat   1 

 Totalt   77 

Emotion 

 Svagt hjärta/rädsla  1 

 Jubel i hjärtat  1 

 Oro i hjärtat   2 

 Sorg och värk i hjärtat  5 

 Avundsjuka i hjärtat  1 

 Frid i hjärtat   1 

 Glädje i hjärtat  9 

 Lycka i hjärtat  1 

 Vrede i hjärtat  2 

 Förtvivlan i hjärtat  1 

 En vän kan tala fina ord, men hans 

 hjärta är inte med dig  1 

 Att sätta hjärtat till något/ta hand om 1 

 Sorg i hjärtat   1 

 Totalt   26 

Agerande 

 Uppriktigt hjärta  1 

 Hjärtat kan förebrå p.g.a. orättfärdighet 1 

 Hjärtat kan luras  1 

 Hjärtat kan leda vilse  1 

 Hjärtat kan gå efter ögat  1 

 Hjärtat kan dåras  1 

 Hjärtat uppmanas att hålla lagen 4 

 och inte vika av vägen eller förledas 2 

 Visa hjärtan lyssnar på buden  1 

 Nåd och sanning skrivs på hjärtats tavla 2 
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 De som begår synd saknar hjärta 6 

 Herren prövar hjärtan  3 

 Falskhet, förvrängt hjärta  8 

 Högmodigt, stolt, hårt, fördärvat hjärta 5 

 Hjärta med begär  1 

 Rent hjärta   2 

 Fyllt av ondska  1 

 Fyllt av vidrigheter  1 

 Hjärtat kan guidas  1 

 Ynglingen uppmanas följa hjärtats väg 1 

 Hjärtat strävar   1 

 Mutor förstör hjärtat  1 

 En kvinnas hjärta kan vara en snara 1 

 Totalt   47 

Fysiska hjärtat 

 Hjärtat skakar och hoppar från sin plats 1 

 Leviatans bröst är fast som sten 1 

 Totalt   2 

Det innersta 

 Havet mitt   1 

 Totalt   1 

Tveksamheter 

 ”Mäktig hjärtas styrka”  1 

 Herrens ord bevaras i hjärtat 1 

 Hjärtat ska bevaras därifrån utgår livet 1 

 Utdragen väntan gör hjärtat sjukt 1 

 Hjärtat reflekterar människan 1 

 Människans hjärta ligger öppet för Gud 1 

 Fadern ber sonen om hans hjärta 1 

 Totalt   7  
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Bilaga 4, användandet av לב i siffror, profetisk litteratur 

Hesekiel 

Intellekt 

 Profetera från egna hjärtan  2 

 Onda tankar   1 

 Sätta hjärtat till/uppmärksamhet 2 

 Sätta sitt hjärta/högmodighet 1 

 Ord tas emot i hjärtat  1 

 Totalt   7   

Emotion 

 Sorgset hjärta  1 

 Oroligt hjärta   1 

 Helhjärtad glädje  1 

Hjärtan som smälter/skräck 1   

 Totalt   4 

Agerande 

 Hjärtan följer egen vinning  1 

Följer avgudar stället för Gud 13 

Gud ska gripa folket i hjärtat 1 

Ta bort stenhjärtat som följer avgudar 2 

Ge ett hjärta av kött  2 

Ett nytt hjärta  3 

Oomskuret hjärta som inte följer Gud 1  

 Totalt   23 

Fysiska hjärtat 

 Hjärtan smälter/snörps  1 

 Totalt   1 

Det innersta 

 Havets mitt   1 

 Totalt   1   

 

Proto-Jesaja 

Intellekt 

 Tanken   4 

 Totalt   4   

Emotion 

 Skrik i hjärtat  1 

 Glädje i hjärtat  2 

 Skräck i hjärtat  1 

 Hjärtan skakar  2 

 Hjärtan smälter  3 

 Hjärtan vacklar av skräck  1 

 Totalt   10 

Agerande 

 Hjärtan långt borta från Gud 2 

 Stolt, arrogant hjärta  2 

 Hjärtan handlar gudlöst  1 

 Hjärtan förhastar  1 

 Helt hjärta som gjort vad som är gott 1 

 Totalt    7 
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Fysiska hjärtat 

 Sjukt huvud och svagt hjärta 1 

 Totalt   1  

 

Deutero-Jesaja  

Intellekt 

 Tanken, minnet, förståndet  12 

 Envist hjärta   1 

 Totalt   13 

Emotion  

 Glädje i hjärtat  1 

 Sång i hjärtat   1 

 Gråt i hjärtat   1 

 Tala tröst över Jerusalems hjärta 1 

 Totalt    4 

Agerande  

 Skulden för hårda hjärtan läggs på Gud 1 

 Följer sitt eget hjärtas väg  1 

 I hjärtat bor lagen  1 

 och falska ord  1 

 Totalt   4 

Fysiska hjärtat 

 Hjärtat bävar och vidgas  1 

 Totalt   1 

Tveksamhet  

 Förkrossat hjärta  2 

 Totalt   2  

 

 

Jeremia 

Intellekt 

 Platsen för minne, förstånd, tanke 14 

 Modigt hjärta  3 

 Tala från eget hjärta (falska profeter) 3 

 I Herrens hjärta finns planer 2 

 Totalt   22   

Emotion 

 Hjärtan som hos en kvinna i barnsnöd 4 

 Svagt hjärta, fyllt av oro  1 

 Hjärtan som smälter av rykten 1 

 Glädje i hjärtat  1 

 Totalt   7 

Agerande 

 Hjärta och väg står tillsammans 2 

 Hjärtan bortvända från Herren  1 

 Vända om med hela hjärtat  2 

 Söka Herren av hela hjärtat 1 

 Herren prövar hjärtan/troheten 1 

 Söker hjärtan för att ge efter hans väg 1 

 Oomskurna hjärtan  1 
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 Hjärtans förhud behöver omskäras 1 

 Herren, rättvis domare prövar hjärtan 2 

 Herren ska ge ett hjärta   1 

 Lagen ska skriva på deras hjärtan 2 

 Gudsfruktan på hjärtat till att följa 1 

 Av hela hjärtat ska Gud visa godhet 1 

 Envisa, stolta, högmodiga, trotsiga,  

svekfulla, onda, bedrägliga och  

hårda hjärtan   10 

Lögn finns i hjärtat  1   

Totalt   28 

Fysiskt hjärta 

 Smärta i hjärtat som gör ljud 3 

 Totalt   3 

Tveksamhet 

 Gud ska ge en herde efter sitt hjärta 1 

 ”Allt bittert som träffar hjärtat” 1 

 Hjärtat klagar som en flöjt  2 

 Lev Kamaj/Kaldéen?  1 

 Totalt   5  

 

Övriga 

Intellekt 

 Säga till hjärtat  1 

 Modiga hjärtan  2 

 Säga i hjärtat   3 

 Sätta i sitt hjärta/besluta  2 

 Hjärtats tankar/tänker i hjärtat 3 

 Hjärta som förvandlas till ett djur 2 

 Högmodigt, envist hjärta  4 

 Lägga på hjärtat/komma ihåg 6 

 Totalt   23  

Emotion 

 Tala tröstande till hjärtat  1 

 Hjärtan brinner som en ugn/vrede 1 

 Herrens hjärta vänder sig av medlidande 1 

 Ropa, jubla av hela hjärtat  1 

 Hjärtan gläder sig  1 

 Totalt   5 

Agerande 

 Vettlöshet (hor och vin tar bort hjärtat) 1 

 Som en duva utan hjärta   1 

 De ropar inte till Herren ur hjärtat 1 

 Delade hjärtan  1 

 Stolta, falska, övermodiga hjärtan 2 

 Återvända med hela hjärtat 2 

 Hårda hjärtan vill inte höra Guds lag 1 

 Onda hjärtan lagar lögn  1 

 Hjärtan emot förbundet  1 

 Fädernas hjärtan ska vändas mot barnen 1 
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 Totalt   11  

Fysiskt hjärta 

 En lejoninnas bröstkorg  1 

 Slå sig på hjärtat/bröstet  1 

 Hjärtan smälter, knän skälver, kropp 

 skakar och ansikten vitnar  1 

 Totalt   3 

Det innersta 

 Havets hjärta   1 

 Totalt   1 

Tveksamhet  

 En människas hjärta ges till ett lejon 1 

 Totalt   1 
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