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11 Guds bud – förvirrat och förkastligt

Ett vanligt sätt för kristna att exemplifiera godheten i kristendomen är att
hänvisa till 10 Guds bud. Jag kallar dem emellertid 11 Guds bud eftersom
det existerar ett överhoppat bud (se bud 1B nedan).

I dessa bud påstås människan i västvärlden i långa tider ha sökt och funnit
svar eller snarare varit tvungen att finna svar på etiska frågor. Svar som
har varierat beroende på uttolkaren. Och det sägs ofta att de tio buden är
bra att ha som förebild. Jag tycker det är precis tvärtom. Det är också
märkligt att buden av kristenheten har torgförts mer eller mindre
censurerade genom att text har utelämnats - det har uppenbarligen funnits
sådant som varit obekvämt eller inte passat in. Sällan uppmärksammas
detta faktum. Något som möjligen är förklarligt när man läser det
utlämnade. Det är uppenbart absurt och därmed knappast något dagens
kristna vill stå för. Och buden - ställda mot andra utsagor i samma bok -
bör göra den rättfärdige fullständigt förvirrad. Jehovas påbud är nämligen
ständigt i konflikt med varandra och är, åtminstone för den nitiskt
rättslärde, omöjliga att leva efter.

De fyra första buden tillhör judendomen och berör knappast den som icke
är judisk/kristen. De övriga sju är i stora drag att betrakta som allmänna
förhållningsregler, i viss mån sådana som alla kända civiliserade
samhällsbildningar håller sig till och kan naturligtvis inte tillskrivas
kristendomen allena, som någon egen uppfinning. Här följer ett utdrag ur
2:a Mosebok - där de elva budorden återfinns - med kommentarer från mitt
humanistiska och ateistiska perspektiv.

1:a budet Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

Symptomatisk t är att denna befallning får ta ”förstaplatsen”. En diktators
befallning, fjärran från ödmjukhet. Jämför ett hypotetiskt uttalande från en
politiker: ”Det skall inte finnas några andra partier än mitt .” Det är något
roande att Jehova med denna formulering tillstår att det faktiskt finns
andra gudar. Han talar om ”andra gudar” i bestämd form. Ansåg han att
det inte fanns andra gudar kunde han ju ha uttryckt sig så, t.ex. ”Jag är
den ende guden som existerar.” Budet bryter givetvis mot svensk grundlag
liksom mot allmänmänskliga fördrag som förespråkar religionsfrihet.
Accepterar man en despotisk gudsfigur som existensens upphov kan ju
budet vara relevant. Men eftersom Jehova för en humanist inte existerar
annat än i människors inbillning är det första budet , som etiskt påbud,
både meningslöst och ointressant.



Bud 1 B Här återger jag ett saknat bud som finns inskrivet i
”originalversionen” i 2:a Mosebok men som i vardagslag helt enkelt ”råkat
försvinna” bland de tio. Det låter så här:

Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild vare sig av det
som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden, eller av
det som är i vattnet under jorden. Det fortsätter: Du skall icke tillbedja
sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande
Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och
efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig.

Detta saknade bud innebär faktiskt i sin första del en total bildcensur: inga
tavlor, inga teckningar eller foton. I den aktuella debatten om Muhammed-
karikatyrer framstår kristendomen som minst sagt mer rabiat. Påbudet kan
också omöjliggöra altartavlor vilket kan vara ett av skälen till att det gömts
undan. Än värre blir det i andra delen där ett grymt kollektivstraff är
formulerat, fullständigt horribelt för dagens upplysta människor. Här tar
Jehova hämnd i kommande generationer på oskyldiga barn! Som vanligt är
guden motsägande och förbehåller sig själv rätten att ta hämnd trots att
han på andra ställen i samma bok utdelar påbud om hur fel det är att göra
så , t.ex. ”Du skall inte hämnas” (3:e Mose 19:18). Emellertid återkommer
hämnden och hotandet ständigt, såsom i ”Herren är en nitälskande Gud
och en hämnare, ja en hämnare är Herren, en som kan vredgas ”. (Nah.
1:2).

Vad gäller? Hämnd eller ej? Läs gärna formuleringen i den sista meningen
i ”bud 1 B” en gång till och fundera över vilken politisk inriktning som
skulle tillåtas uttrycka sig så utan att, om inte förbjudas, så åtminstone
förtjäna att möta en förödande kritik.

2:a budet Du skall inte missbruka herrens din guds namn (ty Herren
skall icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn).

Den andra delen av budet, satt inom parentes, innehåller gudens syn på
vilken metod som skall få fåren infösta i fållan – nämligen hotet. Och
Jehova lovar här åter att ta hämnd. Det är dessutom obehagligt med en
gud som man aldrig vet var man har. Han motsäger ständigt sig själv när
han påstår en sak på ett ställe och motsatsen på ett annat. Citat: Och den
härlige i Israel ljuger icke och ångrar sig icke. (Sam 15:29). Jämför: Då
ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden (1:a Mose 6:6).
Vad gäller?

3:e budet Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.

Budet saknar relevans för en humanist. För kristna borde budet vara ett
stort problem. Kan jag t.ex arbeta på en bensinstation på söndagar och
samtidigt vara kristen? Eller ens som kund handla på stationen? Bara för
att nämna ett enda exempel på en vardagshändelse som borde påverkas
av budet. Varför Jehova använder en post bland tio till ett påbud om att
man skall gå omkring och tänka på en speciell vilodag är obegripligt för
den som hellre tyr sig till sunt förnuft. Utrymmet kunde ju istället, bara som
ett exempel av många, nyttjats till: ”Gör utan belöning en god handl ing för
en medmänniska.” Dessutom är påföljden förödande för den som
vanhelgar vilodagen genom att arbeta. Dödsstraff är påbjudet!



”... ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen ... och
Herren sade till Mose: Mannen skall straffas med döden; hela menigheten
skall stena honom utanför lägret” (3:e Mose 20:13). Ord och inga visor!
I det kommande femte budet får ”menigheten” uppmaningen att inte döda,
här gäller i stället en direkt uppmaning att döda. Vad gäller?

4:e budet Hedra din fader och din moder för att du må länge leva....

Ett bud som enbart tar hänsyn till föräldrarna. Att far och mor också skall
hedra sina barn tas överhuvudtaget inte upp men är självklart för en
humanist. Och varför just familjemedlemmar? Varför inte hedra din vän?
Eller dig själv? Skälet för hedrandet är bedrövligt, det är inte för glädjen i
handlingen i sig utan för att du själv skall få en belöning i form av långt liv.
Även här råder dödsstraff för den som bryter mot budet och förtalar sin far
eller mor. ”Den som smädar sin fader eller moder, han skall döden dö” (2:a
Mose 21:17). Här är det inga tveksamheter vad som gäller. Valet för ett
barn står här mellan att leva eller att dödas. I andra sammanhang får man
lära sig att kristendomen vänder andra sidan till när man drabbas av en
oförrätt. I det här fallet skall man inte göra det, ett simpelt förtal innebär
dödsstraff. Vad gäller?

5:e budet Du skall icke dräpa.

Ett bra bud. Men också en moralregel som förmodligen finns i alla
lagböcker och i stort sett alla samhällsbildningar - motsatsen är omöjlig att
hävda i ett någorlunda civiliserat samhälle. Någon har sagt ”det kan vilken
apa som helst skriva under på” d.v.s. man behöver inte vara mycket till
f ilosof för att formulera denna regel. Det är snarare tvärtom, tankeskärpan
behövs än mer för att formulera eventuella undantag från regeln - om nu
dessa finns? Vore det moraliskt riktigt att ta livet av Adolf Hitler 1942 när
man insett vad han ställt till med? Eller redan 1932? Är det riktigt att
tillämpa eutanasi, dödshjälp, för en svårt plågad och uppenbart döende
människa? Eller är det snarare ett brott att inte hjälpa denna människa ur
en tragisk och omöjlig situation? Det är i det ambitiösa, kritiska och
grundliga bearbetandet av en problemställning som lösningen finns, inte i
absoluta, förenklade livssyner.

Att svensken skulle vara föga benägen att döda tillskrivs ofta vår kristna
uppfostran och därmed detta bud. Påståendet är förstås en myt, närmast
en bekväm floskel att ta till. I stället bör krafterna att inte döda tillgodo-
räknas ett samhälleligt behov, ibland kopplat till sekulariseringen men
oftast till lagstiftarens allmänna human itära syn. Visst kan kristendomens
5:e påbud i någon mån ha bidragit till den allmänna moraluppfattningen om
att inte döda – men å andra sidan har kristendomen historiskt ett mycket
blodigt förflutet med häxbränningar, korståg, avrättningar, förtryck etc. Då
invänder man genast att utövarna ej varit rättrogna. På samma sätt som
man tidvis kan gottskriva denna religion vissa handlingar kan
kristendomen göras delansvarig, inte ensamt ansvarig, för t.ex.
kvinnoförtryck.



Dessutom råder en exempellös diskrepans i Jehovas bud om att inte döda
eftersom han samtidigt föreslår mängder med dödsstraff för allehanda
”brott”. Med alla dessa dödsstraff är det i stället tydligt att kristendomen
(som lära – inte utövarna) inte står för morallagen ”du skall icke dräpa”.
Om man nu inte, som många kristna teologer, väljer att bara läsa de
”goda” påbuden och bortse från alla hemskheter. Här läser vi ”Du skall
icke dräpa” . Jämför ett enstaka exempel bland många: ”Och alla de folk
som Herren din Gud giver i sin hand skall du utrota: du skall inte visa dem
någon skonsamhet” (5:e Mose 7:16). Vad gäller?

6:e budet Du skall icke begå äktenskapsbrott

För en humanist är det förstås rimligare att inom äktenskapet, och ej som
ett påbud av en överhet, skapa ett avtal som avgör om äktenskapsbrott är
tillåtet eller ej. Men jag måste tillstå att budet också för mig är en strävan
jag gärna instämmer i även om jag samtidigt påpekar det felaktiga med att
utfärda ett sådant generellt påbud. Det är i stället viktigt att låta varje par
skapa egna unika kontrakt dem emellan, kontrakt som passar just dem.
Budet tillhör den kristendomsverksamhet som i långa tider åstadkommit
mycket olycka för många människor. I mitt bibelexemplar får jag i samband
med budet en direkt hänvisning till 3:e Mosebok, 20:e kapitlet. Där
påbjuder den blodtörstige guden till de två som begår äktenskapsbrott ”...
skola de straffas med döden, både mannen och kvinnan ...” 20:e kapitlet är
ett straffkapitel, här finns också dödsstraff för homosexualitet, tidelag m.m.
Betydligt ”mildare” straff, ”utrotning ur sitt folk” är det - för mannen - för
samlag under en kvinnas menstruation.

Den enda gång Jehova beskrivs som barnavlande är förstås när han
befruktar jungfru Maria. Men Maria har som bekant redan ett förhållande
med snickaren Josef. Av alla ologiska och krystade formuleringar är väl
detta något som borde få ett särskilt pris. Gud, som är allsmäktig och kan
skapa en hel värld, ja, precis vad som helst, han måste ingripa i ett redan
befintligt förhållande - det mellan Maria och Josef - för att få fram ”en son”.
Regler om äktenskapsbrott är enkla att sprida omkring sig när man ger sig
själv frisedel. Bör man inte själv föregå med gott exempel? Vad gäller?

7:e budet Du skall icke stjäla

Detta bör väl också uppfattas som en självklarhet, en moralregel
formulerad av många. Visserligen finns det situationer då stöld möjligen
kan vara acceptabel (diskuterat av många filosofer genom tiderna), t.ex.
vid svält - men ”vi kanske inte här bör gå in på petitesser”.

Gud själv sprider förstås som vanligt motsägande moralregler: ”Men
kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes i staden, allt
rov du får där, skall du hava såsom ditt byte; och du må då njuta av det
rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender .” (GT, 5:e
Mosebok 20:13) Stjäla eller ej? Vad gäller?



8:e budet Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa

Detta allmänmänskliga ”du skall inte-ljuga-bud” är det i stort sett bara är
att instämma i. Åtminstone i en första granskning. Det kan dock uppstå
udda situationer när man kan överväga att bryta påbudet, t.ex. när man av
olika skäl vill undanhålla någon ett dödsbud och då nyttja en ”vit lögn”. Det
finns också de som menar att det är tillåtet att ljuga så länge man säkert
vet att konsekvenserna inte blir onda. Och att den som ej tar hänsyn till
konsekvenserna är feg. Dessutom är det diskutabelt, med tanke på vad
man kan läsa på andra ställen, vem kristendomen menar att ”din nästa” är.
Är detta även ”tjänare och tjänarinnor” och de slavar guden accepterar?
Men på plussidan noteras att detta bud för varken innehåller hot eller
belöning.

Det är emel lertid förvillande när man ställer ut moralregler på en sida och
tar bort dom på en annan. T.ex. i 1 Sam 16:2 där Gud uppmanar Samuel
att luras. Eller Hes 14:9: ”… är det jag Herren som förlett den profeten.
Jag skall lyfta min hand mot honom och utplåna honom ur mitt folk Israel.
Bägge skall de få sitt straff, profeten och den som frågat honom skall få
samma straff”. I vanlig ordning undantar denne store despot sig själv från
sina påbud. Vad gäller?

9:e budet Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.

En omodern formulering . Begärelse kan man mycket väl ha. Kåken är
kanske till salu! Då snarare uppskattar ju din nästa att du har begärelse till
hans/hennes hus. Budet avser förstås avundsjuka. Jag tror att människor
har begärelse till allt möjligt i sin omgivning, det handlar snarare om att
följa de spelregler som finns människor emellan. Alltså måste man finna
sig i att människor har begärelse. Budet, eller åtminstone formuleringen,
är tokigt. Det är märkligt att det överhuvudtaget finns med, när det 10:e
budet formulerar exakt samma sak. Tog det slut på ädla principer för
Jehova?

Skälet till att 9:an och 10:an liknar varandra är med all säkerhet att den
svenska versionen av 10 Guds bud är signerad Martin Luther. Denne har
delat slutbudet i två och uteslutit det spektakulära bud 1B. Därmed är det
fortfarande 10 bud. I andra trosriktningar utsprungna ur kristendomen är
1B fortfarande med och 9 och 10 är samma bud! Nu finns det dock en del
envisa figurer som sätter kritiskt tänkande i högsätet och inte utan analys
köper färdiga paket med budskap. Därför blir denna bluff härmed påtalad
och avslöjad.

10:e budet Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej
heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till hans oxe eller
åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

Här i andra delen av bud 9 visar kristendomen sin kvinnofientliga
inställning. Mannen är subjektet, kvinnan är inte ens värd att vara
adressat. Analyserar man formuleringen är det uppenbart att kvinnan är en
mannens ägodel och snarare verkar hon spela i samma division som oxar
och åsnor. Budet accepterar också bruket av tjänare och tjänarinna vilket
återigen visar att manifestet är föråldrat.



För bud 9 och 10 – liksom samtliga bud – måste frågan ställas t ill dagens
kristna utövare. ”Kan du med rak rygg påstå att dessa bud är rimliga och
relevanta som etiska regler i modern tid? Vad gäller för dig?

Allmänt om buden

Principen med en absolut moralregel (en som ligger fast genom alla tider)
är inget att sträva efter utan tvärtom, det förändringsbara, förankrat i var
tidsepok och i var situation, är betydligt mer attraktivt. Merparten av buden
kan avfärdas direkt, något enstaka, som t.ex. det åttonde, kan uppfattas
som rimligt åtminstone vid en hastig genomläsning.

Samtidigt förtjänar buden att förkastas omedelbart eftersom de är påbud,
inte skrivna med ömsinthet, respekt och välmening utan alltid med hot om
vedergällning, ibland också med löfte om paradistillvaro på andras
bekostnad, om de inte följs.

En besynnerlig faktor är också att kristna hänvisar till enskilda påbud i
Bibeln och uppfattar dessa som ordagrant relevanta. Andra påbud däremot
- dom kan ibland t.o.m. läsas på samma sida – omtolkas och ges en helt
annan innebörd. I ena fallet läser alltså den kristne ordagrant och i det
andra får skriften en helt annan betydelse. Kan det vara gudens avsikt att
överlämna åt sina sympatisörer att avgöra hur buden skall uppfattas?

Var i 10 guds bud finns budet om alla människors lika värde? Var är
anmaningen att göra gott för det godas egen skull? Var är kampen för
kvinnans rättigheter? Var är gudens uppfattning om rätten till vårt liv och
inte minst rätten till vår död? Var finner man vettiga råd om
resursfördelning? Var är försvaret för de svaga - barnen, de
handikappade, de ”avvikande”? Var är ...

Det går naturligtvis att skriva ett manifest med etiska regler som jordens
befolkning kan enas om. Det finns redan. Det heter ”FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna” från 1948 (kallas ofta ”FN-
deklarationen -48”). Detta manifest är inte perfekt. Långtifrån. Men det är
överlägset 11Guds bud och att den åsikten (för det är endast en åsikt) är
rimlig bör inte minst våra skolbarn delges.

I FN-deklarationen existerar inga påbud om dödsstraff. Dess anda är i
stället att verka mot gammal unken religiös moral. Första paragrafen lyder:

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro
utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra
i en anda av broderskap”.

Bortsett från ordvalet ”broderskap” kan det knappast sägas bättre.
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