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Om Adams ätande av äpplet för oss kristna är sinnebilden för människans 

bortvändhet från Gud, spelar guldkalven den rollen i judisk tradition.  

Israeliterna hade vistats i Egypten i århundraden. De hade vant sig vid tempel med 

gudabilder. De hade vant sig vid att dyrka statyer. De visste att om man ville få 

något av en gud, behövde man offra något värdefullt till guden. Därför är det inte 

så konstigt att israeliterna, ensamma i öknen, faller tillbaka till ett 

beteendemönster de känner till. De vill bli räddade, och då behövs en staty av en 

gud och då behövs offer. Guldkalven är en logisk följd av deras och deras 

föräldrars erfarenhet. Det är just denna erfarenhet som leder till att Gud beslutar 

att folket måste hållas i karantän i 40 år i öknen, så att ingen som bär på smittan 

av avgudadyrkan ska få komma in i det nya landet. Ingen som varit född i Egypten 

och som sett och upplevt gudabilder ska få komma in i det förlovade landet. 

Därför måste hela generationen som gick ut ur Egypten, inklusive Moses själv, dö 

i öknen.  

Så tänkte de rabbiner som skrev texten i 2 Moseboken. De led nämligen av att 

fysiska avgudabilder ständigt dök upp i det gamla Israel, och ideligen läser vi om 

hur profeterna klagar på folkets tendens att falla tillbaka i avgudadyrkan. 

Avgudabilderna försvann alltså inte med guldkalven! Vi behöver alltså se texten 

om guldkalven inte som historia utan som konstruerad idealhistoria, som en 

historia som borde ha ägt rum. Folket borde ha blivit renade genom 40 år i öknen, 

men blev det icke.  

Läser vi hela passagen märker vi också att Gud nästan tycks ha förväntat sig att 

folket skulle göra något sådant, och därför ger Gud genast Moses nya stentavlor 

som ersättning för dem som slagits sönder. För varför slog Moses sönder tavlorna? 

För att han blev så arg? Nej, för att han blev rädd. Stentavlorna var det synlig 

tecknet på förbundet mellan Gud och folket, på äktenskapet som hade ingåtts 

mellan de två parterna. När nu folket svikit och brutit förbundet, varit otrogna, 

hade Gud juridisk rätt att hämnas. Moses blev alltså rädd att Gud skulle förinta 

folket. Därför krossade han det juridiska avtalet. Därför lyfts Moses fram som den 

perfekte profeten för hans lojalitet låg hela tiden hos folket. För Gud handlade 

dock allt om pedagogik och utveckling. Folkets avfall var inte så farligt, och 

snabbt fick därför Moses nya tavlor, för förbundet stod över människornas 

övertramp. 



 

I söndagens evangelietext talar Jesus om ögon som är ogrumlade eller fördärvade, 

som släpper in ljus eller som stänger ute ljuset. Ögat skall ju vara en genomskinlig 

lins som låter ljuset passera. Kanske hör vi här ett eko från berättelsen om 

guldkalven. Israeliterna lät inte ljuset från Gud passera utan hinder. De försökte 

filtrera det. Då är det inte Guds ljus längre utan ljuset från guldet. Jesus nämner 

själv aldrig ordet avgudadyrkan men bakom hans tal och agerande hör vi ständigt 

tanken på att relationen mellan människa och Gud alltid har högsta prioritet och 

att inget får stå i vägen för gudskontakten, vilket i GT kallas avgudadyrkan. 

 


