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Församlingens mörka arv 
En av de mest påfallande och positiva utvecklingslinjerna inom teologin de senaste femtio 
åren är utan tvekan den omsvängning som har skett både inom den akademiska teologin och 
inom samfunden i synen på det judiska folket. Utvecklingen hänger tveklöst ihop med 
Förintelsen, vilken ledde till en omfattande självrannsakan bland kristna. Även om det ännu 
kvarstår mycket arbete och vi ännu bara har börjat ana konsekvenserna av denna 
omsvängning, är skillnaden på denna process och kyrkans och teologins tidigare historia 
dramatisk. Den lära som gått under namnet ersättningsteologi1 kom mycket tidigt in 
församlingens historia och bidrog till den tragiska skilsmässan mellan Jesustroende judar och 
icke-judar. Det sår denna första splittring i Kristi kropp gav upphov till har varit en 
illaluktande varböld i kyrkans historia sedan dess och det gäller såväl förhållandet till 
Jesustroende judar som den rabbinska judendomen. När församlingen miste sin judiska 
beståndsdel föll också dess rötter till stor del i glömska. Skilsmässan utestängde de 
Jesustroende judarna från två håll: Den hednadominerade kyrkan förbjöd dem att bejaka sin 
judiska identitet och synagogans religiösa ledare lät dem förstå att Jesustron var oförenlig med 
det judiska samfundet. I vad som blev en spiral av mörker utvecklades en mycket judefientlig 
teologi som fick stort inflytande i den kristna kyrkan. Kortfattat gick den ut på att det judiska 
folket var Kristusmördare (och därför också Gudsmördare), som Gud hade förkastat som 
straff. Istället hade nu kyrkan tagit över Israels roll i förhållande till Gud och världen. 
 
Här finns ingen möjlighet att ens närma sig all den ondska och de våldsamheter som denna 
teologi ledde till i kyrkans historia. Istället kan vi bara helt kort konstatera att efter Förintelsen 
och framför allt ifrån 1960-talet så har ett uppvaknande och en kursändring skett inom 
kyrkorna och den akademiska teologin. Uppvaknandet har lett till insikten att Gud aldrig har 
förkastat sitt egendomsfolk Israel och att förbundet med dem står fast, samt till att negativa 
schabloner av judisk teologi, särskilt gällande tiden för det Nya testamentets tillkomst, har 
raserats och ersatts av en mer korrekt historisk bild. Detta har i sin tur gett upphov till 
omfattande teologiska debatter inom en rad ämnen som pågått i decennier. Denna ”nya” syn 
på det judiska folket och erkännandet av dess fortsatt unika roll har ytterligare förstärkts av 
uppkomsten av den messianska judiska rörelsen sedan 1960-talet. Det som kännetecknar de 
messianska judarna är att de förenar en judisk identitet (inte bara etnicitet) med tro på Jesus 
som sin Messias. För tidigare generationer Jesustroende judar har det i regel varit nödvändigt 
att lämna sin judiska kultur och identitet bakom sig, på grund av de dominerande teologiska 
fördomarna. 
 
 

                                                 
1 Med ersättningsteologi menas ett spektrum av synsätt som innebär allt ifrån att Gud fullständigt har förkastat 
det judiska folket, till att också inkludera synsätt som att Guds tidigare, begränsade handlande med ett folk 
(Israel) genom de gamla förbunden, har blivit ersatt med Guds universella handlande med alla folk (Israel och 
nationerna) i det nya förbundet. R. Kendall Soulen definierar tre sorters ersättningsteologi; ekonomisk 
[frälsningshistorisk], bestraffande, samt strukturell ersättningsteologi, i sin bok The God of Israel and Christian 
Theology (Fortress Press, 1996) s. 28-31. 
 



Messianska Föreningen Shalom och The Watchman International 
Det är med denna historiska bakgrund och nutida kontext man måste närma sig den rörelse 
som den här artikeln har för avsikt att beskriva. Jag ämnar beskriva två organisationer med 
svensk anknytning som uttryck för en och samma rörelse, utan att för den skull förneka deras 
olikheter. I de frågor som tas upp i artikeln menar jag att det finns en grundläggande 
samstämmighet trots nyansskillnader mellan olika företrädare. Det kan dock vara värt att 
betona att citat och referat som följer först och främst representerar den enskilda källa jag 
anger. De två organisationerna och deras företrädare står i ett nära samarbete, bland annat 
genom gemensamma konferenser och genom att länka till varandras hemsidor och på olika 
sätt uttrycka sitt erkännande av varandra. Det rör sig om The Watchman International (TWI) 
med Lars Enarson i spetsen, samt Messianska Föreningen Shalom (MFS) vars ordförande 
heter Stig Åke Gerdvall, men där Stefan Ketriel Blad är den tongivande läraren. TWI är till 
stor del en bönerörelse (”Elia bönearme”) med ganska stort fokus på Israel och 
ändetidsprofetior.2 Den har sitt säte i Israel och bedriver en omfattande 
undervisningsverksamhet genom bönebrev, böcker, ljudinspelningar, predikoresor och sin 
hemsida. MFS beskriver sin verksamhet med bland annat följande ord: ”Föreningens 
verksamhet går ut på att bedriva undervisning och utbildning samt att ge själavård och 
humanitär hjälp i enlighet med Bibelns 66 böckers lära och liv, tolkad utifrån ett hebreiskt 
messianskt perspektiv.”3 
 
Båda organisationerna har sin bakgrund i och verkar till stora delar i den kristna miljön, men i 
åtminstone MFS fall, värjer man sig mot begreppet kristen (se nedan) och föredrar att använda 
begrepp som ”troende” eller ”lärjungar”. Deras undervisning kännetecknas bland annat av 
varningar för villfarelser, en kritik mot antijudiska/antisemitiska spår i den historiska och 
nutida kyrkan, samt en önskan att troende ska bejaka de judiska rötterna och återupptäcka 
Tanak (GT). Så långt är deras agenda berömvärd, men inte särskilt unik. Det som gör att 
många reagerar mot rörelsen är istället dess förnekande av grunderna inom klassisk trinitarisk 
(och därmed också kristologisk och pneumatologisk) teologi, samt dess annorlunda förståelse 
av vad som är normativt för hednatroende i relation till församlingens judiska rötter, vilket 
bland annat innebär att man tillämpar samma måltidsregler och firar samma högtider, 
inklusive sabbaten på lördagen, som historiskt sett karakteriserat det judiska folket.4 Nämnda 
frågor bottnar i rörelsens syn på Bibeln, dess syn på historien (både biblisk och efterbiblisk), 
samt dess syn på kulturell och etnisk identitet i förhållande till Gud. Jag kommer i vad som 
följer att presentera dessa drag tillsammans med en kortfattad kritisk reflektion. Först vill jag 
dock klargöra två saker: För det första, eftersom min beskrivning och analys av rörelsen 
kommer att innehålla en avsevärd andel negativ kritik vill jag säga att jag inte på något sätt 
ifrågasätter äktheten i deras passion och övertygelse. Här finns tvärtom mycket som är 
berömvärt. Detta minskar dock inte allvaret av bristerna i deras lära och bibeltolkning. För det 
andra vill jag inte förneka komplexiteten i flera av de teologiska problem som här kommer att 
beröras helt översiktligt. Vi vinner inget på att göra relationen mellan Israel och församlingen, 
mellan judar och kristna, mellan den tidigare uppenbarelsen och den senare uppenbarelsen, 
mellan ”lag” och evangelium, eller vad det vara må, till något förenklat och självklart. 
Tvärtom, är jag personligen misstänksam mot enkla svar på dessa fundamentala och ständigt 
                                                 
2 Parallellt med färdigställandet av denna artikel har den kristna dagstidningen Dagen genom sin journalist Carl-
Henric Jaktlund påbörjat en granskande artikelserie av rörelsen som ser ut att bli mycket bra. Första delen hittar 
du i Dagen från 2007-10-18 eller på www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=143831.  
3 www.messianskaforeningen.se. Sedan författandet av den här artikeln har ett slags grundläggande 
trosdokument som sammanfattar organisationens tro lagts ut på hemsidan. 
4 Det finns också en begränsad del av den autentiska messianska judendomen i vår tid som förnekar trinitarisk 
teologi, Daniel Juster och Peter Hocken, The Messianic Jewish Movement: An Introduction (Toward Jerusalem 
Council II, 1994), s. 35-36. Rörelsen jag beskriver är något av en icke-judisk version av denna gren. 



återkommande frågor, eftersom de ofta tenderar att vara ytliga och uppkomna ur ett allt annat 
än villkorslöst engagemang med uppenbarelsen och historien. 
 
 
Bibelsyn och bibeltolkning 
Rörelsens syn på det skrivna ordet, som utgör de olika delarna av vår Bibel (med 66 böcker), 
hänger ihop med dess syn på judisk, respektive icke-judisk kultur, samt synen på 
kyrkohistorien, som kommer att behandlas mer utförligt senare. Redan här bör det dock 
påpekas att rörelsens syn på församlingens hellenisering är oerhört negativ, vilket inneburit att 
man i väldigt hög grad försökt att distansera sig från kyrkohistorien (se nedan). Därmed söker 
man kringgå varje normativ (icke-judisk) tradering av Skrifterna och det Apostoliska 
vittnesbördet (GT och NT) och närma sig den bibliska texten med vad som snarare verkar 
vara en tolkningsmall lånad från den efterbibliska rabbinska judendomen.  
Reaktionen mot allt ”grekiskt” (läs icke-judiskt) har också lett till en oerhörd misstänksamhet 
mot det grekiska språket. Detta tar sig uttryck i det helt historielösa påståendet att Nya 
testamentets 27 skrifter ursprungligen författats på hebreiska eller på arameiska.5 Stefan 
Ketriel Blad från MFS säger i sin artikel ”Varför hebreiska uttryck?” följande: 
 

Den Kungliga Koden, (NT) är den ”messianska talmuden”, som skiljer sig från den 
rabbinska talmuden eftersom den är inspirerad av Guds Ande, (inte i den grekiska 
översättningen utan i sin originalform på hebreiska och/eller arameiska).6[…] Nya 
Testamentet skrevs inte på grekiska. Därför är inte det grekiska språket grunden för våra 
begrepp, utan det hebreiska. För att alltså rätt kunna förstå de grekiska orden i den grekiska 
översättningen av Kungliga Koden måste vi gå till de hebreiska orden som översatts till 
grekiska.7 
 

I artikeln ”Fyra olika dop” säger S.K. Blad också: ”Det har genom bibelforskare framkommit 
att Den kungliga koden (NT) skrevs ursprungligen på ett semitiskt språk och översattes 
därefter i ett tidigt skede till grekiska.” Denna teori presenteras alltså som fakta trots att den 
har ett nära på obefintligt stöd i forskarvärlden. Att därför vilja ge den ett sken av 
vetenskaplighet genom att hänvisa till bibelforskare på ett generellt sätt är sorgligt. Inga 
antika hebreiska manuskript av någon del av NT finns bevarade, däremot finns en tidig 
samling nytestamentliga skrifter på syrisk arameiska, i den s.k. Peshitta. Den överväldigande 
majoriteten bibelforskare menar dock att den är en översättning från grekiskan. Den rika 
förekomsten av grekiska manuskript och bristen på hebreiska/arameiska motsvarigheter är 
dock inte i sig ett avgörande bevis för att NTs skrifter skrevs på grekiska. Det starkaste 
argumentet kanske är att de flesta nytestamentliga skrifterna riktar sig till församlingar och 
enskilda utanför det heliga landet, det vill säga till personer av diasporajudisk eller hednisk 
bakgrund.8 Det hade varit helt ologiskt att skriva till dessa på hebreiska. Vare sig 
mottagarförsamlingarna utgjordes av diasporajudar eller hednatroende (ofta en blandning av 
båda), så var grekiska det naturliga valet i det östra medelhavsområdet.9 Språket hade blivit 

                                                 
5 Detta påstående upprepas i artikel efter artikel som en etablerad sanning. Se t.ex. Blad, ”Är treenighetsläran 
biblisk?”; ”Fyra olika dop”; ”Fem sidor av tron”; ”Kyrkan har inte monopol på de judiska skrifterna”; ”Varför 
hebreiska uttryck?”, (www.messianskaforeningen.se).  
6 När Blad väljer att kalla de apostoliska skrifterna (NT) för ”talmud” riskerar detta att underordna deras 
auktoritet och betydelse i förhållande till Torah/Tanak, oavsett om man menar att det är en inspirerad ”talmud”. 
7 www.messianskaforeningen.se. 
8 Hit hör definitivt Rom, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1 Thess, 2 Thess, 1 Tim, 2 Tim, Tit, Jak, och Upp, samt 
troligtvis Luk, Apg, Filemon, 3 Joh, m.fl. 
9 Trots detta hävdar Blad med stor säkerhet: ”Paulus skrev naturligtvis inte på svenska till hebréerna, och inte på 
grekiska heller, man skriver inte på grekiska till hebréer. Paulus skrev på hebreiska till hebréerna.” Detta om 
Hebreerbrevet, vars författare för övrigt är anonym. ”Fem sidor av tron”. 



diasporajudarnas vardagstungomål och talades också av en stor andel av judarna i det heliga 
landet. Även om hebreiskan överlevde som ett gudstjänstspråk för en del judar i diasporan, 
användes gärna den grekiska översättning av de hebreiska skrifterna från ca 200 f.v.t., som 
kallas Septuaginta.10 Man tror att till och med den lärde juden Filon av Alexandria var 
okunnig i hebreiska. Iallafall använde han sig av Septuaginta när han skrev sina 
bibelutläggningar. Kort sagt utgör en kombination av yttre och inre ”bevis” i fråga om NTs 
skrifter ett övertygande vittnesbörd om att åtminstone de flesta av dem författades på 
grekiska. Angående Matteusevangeliet och Hebreerbrevet finns det stöd i traditionen för att de 
ursprungligen författades på hebreiska eller arameiska, men frågan är omtvistad.11 
 
 
Undergräver bibelns tillförlitlighet 
Men är det egentligen inte en ganska harmlös sak att påstå att NT skrevs på 
hebreiska/arameiska istället för grekiska? Jag tycker inte det, av flera orsaker. Den främsta är 
att man öppnar upp för en betydligt mer allvarlig bibelkritik genom att ge det textkritiska 
arbetet fel förutsättningar.12 När Blad i citatet ovan säger att vi måste gå bakom de grekiska 
orden, till ett förmodat hebreiskt original som vi inte har, är det något annat än att bara vilja 
tolka NTs grekiska text utifrån en judisk-hebreisk tankevärld. Här handlar det om att 
undergräva bibelns tillförlitlighet och underkasta den nytestamentliga texten en exeges utan 
egentlig grund. En annan anledning till att rörelsens bibelsyn inte är harmlös är att man skapar 
ett onödigt motsatsförhållande mellan judisk kultur/identitet och grekisk kultur/identitet, 
genom att så radikalt sätta det ena språket över det andra. Att NT skrevs på grekiska och i 
regel citerar GT utifrån den grekiska översättningen sanktionerar Guds tilltal till alla folk och 
tungomål.13 Visst är det en oerhörd fördel att kunna läsa Bibeln på originalspråken men det är 
också viktigt att förstå att Guds Ord kan och ska översättas. Att upphöja hebreiskan på ett 
onödigt sätt och ge den en närmast magisk roll vad det gäller gudsuppenbarelsen, är något av 
en tillbakagång från reformationens strävan efter att göra Guds Ord tillgängligt för alla. 
 
Stefan Ketriel Blad hävdar vidare att hebreiskan var det ursprungliga språket och det språk vi 
kommer att tala i det framtida gudsriket, samt att det har bevarats oförändrat genom 
årtusendena. Han menar också att bibeln talar om det hebreiska språkets ”upprättelse” i den 
sista tiden, och att den processen har börjat: 

 
Vi lever i tider när allt skall bli upprättat som står skrivet i profetorden, Apg 3:21. Därför 
finns det en stark rörelse, som är inspirerad från himlen, som syftar till att upprätta, inte bara 
de hebreiska originalbegreppen, som fanns hos författarna till bibelns 66 böcker, utan också 
till att upprätta det hebreiska språket. […] Anledningen till att vi använder de hebreiska 
termerna är att vi vill vara med i processen att återupprätta originalbetydelsen av orden i 

                                                 
10 Septuaginta innehåller förutom Tanak också gammaltestamentliga apokryfer. Även andra översättningar av de 
hebreiska skrifterna förekom. 
11 En judisk-kristen grupp från antiken sägs ha haft ett hebreiskt Matteusevangelium, som dock saknade de två 
första kapitlen av det kanoniska Matteusevangeliet, Bart D. Ehrman, After the New Testament: A Reader in Early 
Christianity (Oxford University Press, 1999), s. 134. 
12 I ”Dopet till Messias” anammar Stig Åke Gerdvall en syn som ifrågasätter om dopformeln i Matt 28:19 är en 
ursprunglig del av texten. Syftet är naturligtvis att underminera bibelordets användning som stöd för en 
trinitarisk teologi. Detta är ett exempel på ett ifrågasättande av texten som blir lättare när man väl bestämt sig för 
att den grekiska texten inte är den ursprungliga. (Med detta exempel vill jag dock inte säga något om vilket språk 
just Matteusevangeliet skrevs på.) Så länge man förhåller sig till frågan vetenskapligt, snarare än ideologiskt, 
finns det inget som hindrar en prövning av det hebreisk-arameiska perspektivet, där det är tänkbart. 
13 Stig Åke Gerdvall ger ett exempel på rörelsens syn på skillnaden mellan hebreiska och grekiska när han kallar 
ekklesia (församling) för ett ”profant” ord som används i Septuaginta för att översätta det hebreiska qahal. 
”Församlingens identitet”, (www.messianskaforeningen.se). 



Skriften, som blivit förvridna av den kristna traditionen då man översatte de hebreiska 
begreppen till grekiska och andra språk.14 
 

Som bibliskt stöd för läran om ”det hebreiska språkets upprättelse för alla hednafolk” (min 
kursivering) använder Blad Sef 3:9 där det står: ”Då skall jag ge folken renade läppar, och de 
skall alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom.” 
 
 
Statisk eller växande uppenbarelse 
Blad förklarar att Moseböckerna är grunden för uppenbarelsen och sedan kommer Profeterna 
och Skrifterna som ”två våningar till på samma bygge”. Slutligen kommer det ”Förnyade 
Förbundets Skrifter” som är taket på bygget. Grunden kan inte tas bort från bygget lika lite 
som vi kan vända på huset och lägga taket som grund, förklarar han vidare.15 Bakom denna 
liknelse som i sig är bra finns dock ett resonemang som är problematiskt och som man skulle 
kunna beteckna som ”statisk uppenbarelse”. Blad menar t.ex. att Adam, Abel, Abraham, 
David, Jesus och apostlarna hade samma ”lärosystem”.16 Jag förstår Blad som att han hävdar 
att uppenbarelsen inte vuxit i fråga om vad läran omfattar, alltså kvantitativt, men att i och 
med Jesus har det blivit en ”ökning av Guds uppenbarelse” på ett kvalitativt sätt.17 
  
Jag menar dock att ett sådant synsätt inte reflekterar en korrekt kanonisk läsning av bibeln, 
utan att en successiv uppenbarelse från Guds sida faktiskt äger rum. Det kan ses redan i Torah 
och i de övriga hebreiska skrifterna, för att sedan ta ett ordentligt kliv framåt i och med Jesu 
undervisning, så som den förmedlas i det apostoliska vittnesbördet. Evangelierna och de 
apostoliska breven röjer en fullare kunskap, inte bara angående försoningsverket och Messias 
roll, utan även om Guds person. Det innebär inte att Gud förändras, men att vår kunskap och 
förståelse av hans natur växer, inte bara kvalitativt, utan även kvantitativt. Därför säger Gud 
till Mose i 2 Mos 6:3 ”För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den 
Allsmäktige, men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem.” Gud 
uppenbarade sig alltså för Mose och Israels folk på ett sätt som han inte hade gjort för 
patriarkerna. Parallellen till det som kommer i och med Jesus och det nya förbundet är 
slående.18 
 
Det finns ytterligare mycket att säga om hur rörelsen tillämpar en slags pseudo-profetisk 
tolkning av många bibeltexter och i hög grad är selektiv i sitt bibelanvändande för att bekräfta 
sina åsikter. Här finns dock inte möjlighet att diskutera alla dessa sidor.19 Lars Enarson, m.fl. 
varnar starkt för förvillelse och förvillelsens ande i sina budskap. Detta är helt bibliskt. Det 
starkaste värnet mot förvillelse är dock en sund bibeltolkning, och detta är tyvärr något som 
rörelsen allvarligt brister i. 
 
 
Kristendomen, kyrkan och kyrkohistorien 

                                                 
14 Blad, ”Varför hebreiska uttryck?”. 
15 Blad, ”Varför hebreiska uttryck?”. Ett liknande resonemang finns i Enarsons ”Torah gäller för alla efterföljare 
till Yeshua – jude och icke-jude”, (www.thewatchman.org). 
16 Blad, ”Fem sidor av tron”. 
17 Blad verkar bland annat hävda detta oförändrade lärosystem som en reaktion mot dispensationalism (”[Gud] 
har inte olika tidsåldrar då olika sanningar gäller”), men det är tydligt att det också bygger på en reaktion mot 
läror vars ”giltighet” inte går att bygga enbart på Torah, såsom traditionella trossatser angående Jesu person och 
Andens person. 
18 Se också Luk 16:16-17, som kan förstås som stöd för en växande uppenbarelse. 
19 Se dock Blads tolkning av Sef 3:9 ovan. 



Rörelsens ofta mycket negativa förhållande till kyrkan och dess historia grundar sig på ovan 
nämnda förhållande till kyrkans hellenisering.20 Sak 9:13-14 är central för rörelsens tolkning 
av kyrkans hellenistiska arv (Javan) och för föreningen av hednatroende (Efraim) och judiska 
troende. I sin strävan efter att befria sig från helleniseringen av kyrkan och den kyrkliga 
traditionen söker sig MFS och TWI till en judisk, ”hebreisk” form av kristendom. Detta 
innebär bland annat en rent språklig utrensning av grekiska begrepp, även nytestamentliga 
sådana.  
 
Vad gäller förhållandet till de historiska kyrkorna anser man att kyrkomötet i Nicaea år 325 är 
ett tillfälle då kyrkans avfall tar ett avgörande steg. Genom en mycket selektiv historieläsning, 
och en förkärlek för förenklingar lyckas man med konststycket att skapa sig ett problemfritt 
förhållande till kyrkohistorien, genom att i praktiken vägra att identifiera sig med den. Detta 
blir synligt i och med att man värjer sig från att använda både beteckningen kyrka och från att 
kalla sig ”kristna”. Enligt Blad sker det sistnämnda av två anledningar. Det är ur judisk 
synvinkel belastat med ett fruktansvärt anti-judiskt arv.21 Och det verkar, enligt Blad, ha varit 
något som utomstående kallade de första troende, medan de själva omnämner sig lärjungar, 
troende, bröder och så vidare. Trots att jag kan ha viss förståelse för Blads resonemang, anser 
jag att hans grund för förkastandet av beteckningen ”kristen” är fel av flera anledningar. För 
det första tror jag inte att vägen bort från kyrkans anti-judiska arv hjälps nämnvärt av ett 
”namnbyte”. Det är som kristen kyrka vi måste ta ansvar för vårt arv, vår tradition och vår 
teologi, och utifrån det omvända oss från våra synder, förkasta vårt anti-judiska arv och vår 
anti-judiska teologi, och därmed rena vår identitet. För det andra, även om det var 
utomstående som först kallade de Jesustroende för kristna, så såg dessa det som något 
hedervärt. Det innebar att de var uppkallade efter sin herre Kristus. Utifrån det perspektivet är 
det ju heller ingen skillnad på att kalla sig för kristen eller att kalla sig messiansk, vilket ju 
rörelsens anhängare gör om sig själva. Båda orden har ju samma innebörd. Slutligen, och 
detta anser jag vara det allvarligaste, genom att inte kalla sig kristna och genom den 
inställning till de kristna kyrkorna man därigenom ger uttryck för, är man en kraft av splittring 
istället för enhet. Själv tror jag att det verk av försoning och närmande som sker mellan 
företrädare för judendom och kristendom, samt messianska judar och hednakristna har sitt 
ursprung i samme Ande, som det verk av försoning och närmande som sker mellan 
företrädare för olika kyrkliga traditioner som i historien varit åtskilda. Guds Ande håller på att 
ge församlingen dess rätta identitet. Det är fel att bejaka det ena och förkasta det andra. Med 
detta sagt, vill jag också tillägga att det finns en anledning som berättigar till att avsäga sig 
beteckningen ”kristen”, och det är när man inte längre delar den tro som förenat kristna i alla 
tider (se nedan).  
 
 
Tolkningstradition 
På samma sätt som man förkastar tanken på en successiv uppenbarelse inom bibelns skrifter, 
så förkastar man tanken på en normativ tolkningstradition i den kristna kyrkan. Snarare är det 
väl så att man går väldigt långt för att göra sig av med sitt historiska kristna arv. I likhet med 
många andra som önskar gå ”direkt till Skriften” reflekterar man dock inte nämnvärt över de 
faktorer som trots allt påverkar tolkningen. 
 

                                                 
20 Se t.ex. Enarson, Den stora skökan (The Watchman International, 2007); ”Återupprätta kyrkans apostoliska 
grund”; Lars och Harriet Enarson, ”Det är dags att lämna Babylon” (www.thewatchman.org). 
21 Blad, ”Varför hebreiska uttryck?”. Jfr Gerdvall, ”Kristen – ett ord med förändrat innehåll” 
(www.messianskaforeningen.se). 



Frågan om en normativ tolkningstradition är något som alla troende på något sätt måste ta 
ställning till. Den har inom frikyrkliga kretsar alltför ofta lösts genom ett historielöst 
accepterande av bibelns kanon, där man tagit föga notis om det sammanhang i vilket kanon 
tog sin form, ungefär som att den fallit ner från himlen i färdigt skick. Den löser sig heller inte 
genom ett okritiskt accepterande av allt som förekom i den tidiga kyrkan. Det borde stå klart 
genom inledningen till denna artikel. Istället kräver frågan om en normativ tolkningstradition 
ett respektfullt och stundtals mödosamt närmande av historien – vår historia. Om vi accepterar 
den nytestamentliga kanon, som den kristna katolska kyrkan utformade under de första 
århundradena, såsom ett verk av Guds Ande, på vilken grund förkastar vi då samma kyrkas 
tolkning av Skrifterna? Jag ämnar inte försöka svara på den frågan i det här sammanhanget, 
men vill ändå framhålla den betydelse den har, inte minst för en rörelse med en tydlig anti-
kyrklig attityd, som förnekar centrala kristna bekännelser angående vem Jesus Kristus är och 
vem den Helige Ande är, men som ändå accepterar samma kyrkas kanon. 
 
 
Treenigheten 
Förnekandet av klassisk trinitarisk teologi, och därmed också kristologi och pneumatologi, är 
tveklöst den viktigaste punkten där MFS och TWI skiljer sig från kyrkan i stort.22 Den 
tydligaste undervisningen om dessa frågor har jag hittat i S.K. Blads artiklar ”Hebreisk 
förståelse av begreppen Elohim och tillbedjan” i tre delar, samt ”Är treenighetsläran biblisk?” 
i hittills åtta delar.23 Trots att Blad har gjort en omfattande studie av ord i den hebreiska 
respektive grekiska texten, får mig hans framställning av klassiska trinitariska och 
kristologiska doktriner att undra om han seriöst studerat kristen teologi i dessa frågor eller 
bara sådana delar som andra likasinnade har serverat honom. Anledningen är att hans 
beskrivning av kristen teologi tenderar att bli något av en nidbild eller i bästa fall en ytlig bild 
som inte kan sägas representera huvuddelen av kristenheten. Vidare anser jag att Blads krav 
på en logisk och förnuftsmässig förståelse av treenighetsläran (eftersom han kritiserar den 
enligt dessa linjer) rimmar illa med vad bibeln säger om vårt förhållande till Gud genom tron 
och inte förståndet, något som även Blad betonar i andra sammanhang.24 
 
 
Jesu gudomlighet är en funktion 
Blad studerar primärt frågan om Jesu gudomlighet genom noggranna studier av hur den 
hebreiska termen ”elohim” (gud), samt den hebreiska respektive grekiska termen 
”hishtachavà”/”proskunéo” (nedfalla eller tillbe) används i bibeln. Blad påpekar helt korrekt 
att ordet elohim (som är det vanligaste ordet för gud i GT) används både om Gud själv, om 
andra som representerar honom, både änglar och människor, samt om andra gudar eller 
avgudar. Med det som grund kan Blad säga att Jesus är Gud, utan att därmed dela den 
innebörd som kristna lägger i samma bekännelse. Han säger: ”Om vi då ställer frågan: Är 
Yeshua Gud? Ja, det är klart att han är! Han är Elohim utifrån en hebreisk/biblisk 
förståelse.”25 I Blads förståelse är alltså Jesus ”Gud” som en titel eller funktion, i egenskap av 
                                                 
22 Synen påminner mycket om de irrläror som fornkyrkan fördömde och avskärmade sig från i 
trosbekännelserna. 
23 www.messianskaforeningen.se. Rörelsen har inte så mycket uttrycklig undervisning om den Helige Ande på 
sina officiella hemsidor. En av de sidor som länkas från MFS förnekar dock att den Helige Ande är en person, 
distinkt från Fadern och Sonen. Istället ses Anden som en opersonlig förlängning av Gud, som kraft, närvaro 
eller smörjelse (http://www.hebrew-streams.org/works/spirit/personhood.html). Det är mitt intryck att detta 
synsätt delas även av den här beskrivna rörelsen. 
24 Blad, ”Fem sidor av tron”; ”Hebreisk förståelse av begreppen Elohim och tillbedjan”, del 1, 
(www.messianskaforeningen.se). 
25 Blad, ”Hebreisk förståelse av begreppen Elohim och tillbedjan”, del 2. 



representant för den allsmäktige, evige Guden. Han är dock inte till sin natur evig, sann och 
allsmäktig Gud. Eftersom ordet för nedfalla eller tillbe på både hebreiska och grekiska har 
denna dubbla betydelse, drar också Blad slutsatsen att man utifrån förekomsten av människors 
nedfallande inför Jesus inte kan dra någon slutsats om hans gudomlighet. Blad reserverar sann 
gudomlighet och tillbedjan till Fadern och av den anledningen ska inte Jesus tillbes: ”Yeshua 
haMashiach har blivit given all makt i himlen och på jorden. När vi ärar och respekterar hans 
ställning så blir Fadern ärad och upphöjd, men tillbedjan är endast reserverad för Fadern, den 
Evige Allsmäktige Guden.”26 Jesus är med andra ord inte Gud inkarnerad, utan Guds ord eller 
Guds mästarplan för människan, i mänsklig gestalt. Han är heller inte bara någon ”vanlig” 
människa, utan har en preexistens: ”Messias fanns inom Fadern av evighet, men han var från 
början inte en medveten varelse utan en tanke, ett projekt, genom vilket den Evige skapade 
allt.”27 I och med detta tar man ett allvarligt och avgörande kliv bort från det som är och har 
varit en gemensam kristen bekännelse i alla tider. 
 
Rörelsens ”kristologi” är resultatet av att man har låst uppenbarelsen vid de hebreiska 
skrifterna (GT), och tolkar in NT i detta. Därmed förblir man vid den gudsbild som GT 
uppenbarar utan att se detta i ljuset av den nytestamentliga uppenbarelsen och stänger därmed 
vägen för varje form av växande eller ny uppenbarelse i och med Jesus Kristus och hans 
apostlar. 
 
 
Judar och hedningar28 
Rörelsens syn på förhållandet mellan judar och icke-judar omfattar avståndstaganden dels från 
all form av ersättningsteologi, dels från all form av tvåförbundsteologi. Med 
tvåförbundsteologi menas ett synsätt som innebär att Gud handlar genom olika förbund med 
det judiska folket och hednafolken, genom Sinaiförbundet respektive förbundet i Jesu blod, 
vilket alltså innebär att Jesus är hedningarnas Messias men inte judarnas.  
 
Lars Enarson slår fast att det inte finns två slags standard för lärjungaskap, en för judar och en 
för icke-judar.29 Därmed inte sagt att det inte är någon skillnad dem emellan. Den fysiska 
omskärelsen utgör ett fortsatt förbundstecken och ska särskilja det judiska folket i deras unika 
kallelse. Till denna unika kallelse hör också att vara värdfolket i Gudsriket (Rom 9:4), samt 
att vara dem som Guds ord har anförtrotts åt (Rom 3:1-2). För hednatroende gäller att de 
genom att bli inlemmade har blivit en kropp med det judiska folket och medarvingar till 
löftena. Enarson säger: ”Men som icke-judisk troende behöver jag inte bli jude. Jag behöver 
inte någon doktrin om de tio stammarna för att känna mig inkluderad.”30 Enarson säger också: 
”Gud har gjort juden och icke-juden till en kropp i Yeshua och vi har samma bestämmelse. 
Därför måste samma villkor gälla både jude och icke-jude.” De villkor som Enarson talar om 
här är dels att den enda frälsningsvägen för både jude och icke-jude går genom Jesu nåd, dels 
att den fortsatta vandringen, eller helgelseprocessen innebär efterlevnad av Torahs bud. Både 
judar och icke-judar som är Jesu lärjungar förväntas efterleva de bud i Torah som är 
                                                 
26 Blad, ”Hebreisk förståelse av begreppen Elohim och tillbedjan” del 3. 
27 Blad, ”Är treenighetsläran biblisk?”, kapitel 8; Jfr ”Fem sidor av tron”.  
28 Tolkningen av vad som enligt NT är normalt respektive normativt för Jesustroende judar respektive icke-judar, 
är nästan tveklöst sammankopplat med tolkningar av Torah och de bibliska förbunden, vilket gör att det blir 
särskilt svårt att göra rättvisa åt rörelsens syn och att kritiskt diskutera detta på ett meningsfullt sätt i en artikel av 
detta slag. Med denna önskan om att förmedla förståelse för frågans komplexitet och därigenom reservera mig 
för missförstånd gör jag ändå ett försök. 
29 Enarson, ”Torah”. 
30 Enarson, ”Torah”. Här skiljer sig Enarson tydligen från Blad som utgår från en speciell tolkning om de tio 
stammarnas koppling till hednafolken, bl.a. i sin artikel ”Israels upprättelse” (www.messianskaforeningen.se). 



tillämpbara på dem. I vilken mån det innebär någon verklig skillnad för en hednatroende och 
en jude ger Enarson inget exempel på här, men fastslår att Paulus inte gör ”någon åtskillnad 
mellan jude och icke-jude utom när det gäller omskärelsen.” Han konstaterar också: ”I det 
första århundradets apostoliska lärjungaträning ingick av allt att döma undervisning om att 
alla omvända judar och icke-judar skulle leva på samma vis. […] Min mästare är jude. Jag är 
hans lärjunge. Varför ska jag leva annorlunda än vad han gjorde?” Vidare säger han att 
eftersom de hedningar som bodde som främlingar hos Israel, enligt Torah är underordnade 
dess lagar, hur mycket mer borde de inte gälla oss som inte längre är gäster och främlingar, 
utan har blivit inlemmade i Israel.31 Det handlar inte om att bli jude, förklarar Enarson, utan 
om att lyda Guds bud. 
 
 
Apostlamötet i Jerusalem 
Rörelsens tolkning av två bibeltexter är av stor vikt för deras resonemang för förhållandet 
mellan judiska och icke-judiska troende: Apg 15:1-35, samt Gal 2:11-14. Det förstnämnda 
sammanhanget handlar om det så kallade apostlamötet i Jerusalem. Bakgrunden är att vissa 
judiska troende hävdade att man måste omskära de hedningar som kom till tro och ”ålägga 
dem att hålla Moses lag.” Efter att olika åsikter har lagts fram tar Jakob till orda, och säger 
med en hänvisning profeten Amos: 

 
Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud 
utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom 
avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod. Ty Mose har i alla tider haft 
sina förkunnare i varenda stad och han läses i synagogorna varje sabbat.32 
 

Både Lars Enarson och Stig Åke Gerdvall lägger här stor vikt vid formuleringen ”omvänder 
sig till Gud” (pågående form) och tolkar det som att frågan därför rör sig om hedningar som är 
på väg att ta de första stegen mot lärjungaskap. Apostladekretet skulle därmed möjliggöra 
deras gemenskap med de lagtrogna Jesusföljarna (utan att orena dessa), genom vilka de sedan 
kunde få vägledning i de fullständiga bud som fanns i Mose lag och efter vilka de kunde leva 
allt eftersom de mognade i sin vandring.33 
 
Även om Enarson och Gerdvall troligen har rätt i att gemenskapen (särskilt vad gäller 
måltider) och frågan om ”rituell renhet” är en viktig del i apostladekretet (detta var ju 
knappast alla bud som Jesu efterföljare förväntades efterleva),34 så är tolkningen av att 
dekretets innehåll endast är tillämpbart på ett slags blivande eller nyblivna lärjungar knappast 
troligt. Formuleringen i 15:19 bör av sammanhanget hellre tolkas utifrån förståelsen att skaror 
av hedningar som omvänder sig till Israels Gud var något helt nytt i ett historiskt perspektiv 
och uppfyllelsen av ”profeternas ord”. Det är alltså det stora skeendet i sig som är i fokus, inte 
var på vägen från avgudadyrkande hedning till överlåten efterföljare till den ende sanne 
Guden någon befinner sig. Detta kan man ju tycka framgår redan utifrån att det brev som 

                                                 
31 Enarson, ”Torah is for all Followers of Yeshua, whether Jewish or Gentile” (engelsk och längre version av 
samma artikel, www.thewatchman.org). 
32 Apg 15:19-21 (Bibel 2000). 
33 Enarson, ”Torah”; Gerdvall, ”Apostlamötet i Jerusalem – Apg 15” (www.messianskaforeningen.se). 
34 Apostladekretet har sannolikt sitt ursprung i de bud i Torah som gäller icke-judar som lever bland 
förbundsfolket Israel (3 Mos 17:10-16). Jfr t.ex. Jacob Jarvell, The Theology of the Acts of the Apostles 
(Cambridge University Press, 1996), s. 43, 58-61. Enligt en tolkning har det också släktskap med de Noakitiska 
buden i 1 Mos 9:1-7, som enligt judisk sed gäller alla människor. 
Jag menar att Mose lag i Jesu och Paulus undervisning varken är något som tillhör det förflutna eller något som 
har en oförändrad funktion i det nya förbundet. Snarare får det en delvis ny tillämpning. (För Paulus se t.ex. Rom 
2:13-15; 3:27-31; 7:1-25; 8:2-4; 9:30-10:13; 13:8-10.) 



skickas iväg från apostlamötet till ”bröderna av hednisk härkomst”, inte antyder någon sådan 
begränsning av beslutets tillämpning.35 Inte heller de händelser som leder fram till 
apostlamötet antyder att själva diskussionen gäller något annat än alla hednatroende. Om vi 
dessutom studerar de brev som Paulus skrev till diverse församlingar de efterföljande åren 
framgår det med all önskvärd tydlighet att apostlamötets regler inte innebar ett första steg mot 
ett mer långtgående anammande av lagens måltidsregler. Snarare verkar det som att Paulus 
upprepade gånger behöver förtydliga (och till och med radikalisera) den frihet som 
apostladekretet ger uttryck för. Dock underordnar han alltid friheten under den överordnade 
principen att visa hänsyn till andra.36 
 
 
Betydelsen av judaisera 
Den andra bibeltolkningen som är av betydelse för frågan gäller texten i Gal 2:11-14: 

 
Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där som 
dömd. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna. 
Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av 
fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med 
Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde 
evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude lever på hedniskt vis 
och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar [judaisera]?”37 
 

Eftersom Enarson förstår ordet ”judaisera” (grek: ioudaizein) som att det betyder ”bli judar”, 
snarare än ”leva som judar”,38 säger han följande: ”Ingenstans i NT står det att läsa: ’Jag 
befaller er hedningar att inte leva som judar.’ Istället finner vi Paulus ord som starkt varnar 
icke-judiska troende för att fortsätta leva som hedningarna gör.”39 
 
Enarson menar sig se i Apostlagärningarna att de första hednatroende iakttog sabbaten, firade 
Herrens högtider och höll måltidsreglerna.40 Utifrån ovanstående tolkning av ”judaisera” och 
förståelsen att apostlamötets beslut i Apg 15 handlar om de hedningar som är på väg att bli 
lärjungar, snarare än de som redan blivit det,41 säger Enarson följande: 

 
Grundat på vad jag tidigare sagt tror jag att sabbaten, Herrens högtider och matreglerna 
tillhör de bud som gäller alla Yeshuas efterföljare oavsett om man är jude eller icke-jude. 
Dessa behöver återupprättas. Om kött från svin är en styggelse från Israels Gud bör det 
undvikas av både jude och icke-jude, om vi nu tror på samme Gud. Det är enkel logik. På 
samma vis är Herrens egna Högtider viktiga för alla som tror på samme Gud. Jag tror att 
judar har ett större ansvar på dessa områden som värdnation. Men söndagsfirandet är inte en 
del av NTs tro, inte heller jul- eller påskfirandet. Dessa uttryck måste bort om församlingen 
ska kunna mogna inför Herren.42 

                                                 
35 Hednatroende hade funnits i denna region i flera år vid tiden för apostlamötet. Se även Apg 21:25. 
36 Se Rom 14:1-15:13; 1 Kor 8:1-13; 9:19-23; 10:14-11:1. Jfr Gal 4:8-11; Kol 2:16-17. Man kan anta att 
apostladekretet ledde till fortsatta regeldiskussioner om måltidsregler m.m., särskilt som en stor andel av köttet 
som såldes i den hedniska världen var kopplat till olika offerriter, samt att måltidsgemenskap för både judar och 
icke-judar kunde ha en religiös innebörd. Paulus såg detta som något som gick emot ”tron på Herren 
Jesus”/”Kristi lag” (Rom 14:14/1Kor 9:21) och förtydligade å ena sidan varningarna mot att ha med avgudar att 
göra som finns i det första budet i apostladekretet och som möjligen reflekterar det första av de tio budorden 
(Jervell, Acts, 43), men radikaliserade också friheten i förhållande till maten och band det till hänsynen till 
andras samveten. 
37 Svenska Folkbibeln, 1998. 
38 Se Enarsons längre utläggning i ”Vad betyder ordet ’judaisera’?”, (www.thewatchman.org). 
39 Enarson, ”Torah”. 
40 Enarson, ”Torah” (eng.). 
41 Se även Gerdvall, ”Apostlamötet”. 
42 Enarson, ”Torah”. 



 
Enarsons tolkning av vad som är normativt för hednatroende bör förstås utifrån det historiska 
perspektivet att det under en lång tid av kyrkans historia var oförenligt med kristen tro att 
samtidigt ge uttryck för sin judiska identitet. En jude som, alltifrån senantiken till tidigmodern 
tid, ville bekänna sig till Jesus eller tvingades till det, var därför tvungen att överge de bibliska 
högtiderna, sabbatsfirandet och måltidsreglerna. Detta har ändrats i och med uppkomsten av 
den messianska judendomen. Enarsons tolkning går åt radikalt motsatt håll och många skulle 
uppfatta det som att han vill göra just det som kännetecknar det judiska folkets unikhet, till 
något som även hednatroende bör efterleva. 
 
Betydelsen av ordet ”judaisera” i Gal 2:14 har en viss betydelse i sammanhanget. Betyder det 
att fullt ut konvertera till judendomen, genom att låta omskära sig, som Enarson förstår det? 
Eller betyder det att anamma andra typiska judiska identitetsmarkörer än just omskärelsen? 
Om så är fallet är det tydligt att skillnaden på vilken livsstil som är normativ för Jesustroende 
judar respektive Jesustroende ”hedningar” omfattar mer än omskärelsen. Den framstående 
bibelforskaren James D.G. Dunn gör i artikeln ”The Incident at Antioch (Gal 2:11-18)”43 en 
jämförelse med hur begreppet används i olika antika texter. Han drar slutsatsen: 

 
Vid varje44 tillfälle innebär ‘judaisera’ uppenbarligen inte samma sak som att bli omskuren: 
det kännetecknar snarare skalan av möjliga nivåer av assimilering till judiska seder, där 
omskärelsen är slutpunkten av judaiseringen; men bevisligen så kunde man ’judaisera’ utan 
att gå hela vägen (omskärelse).45 
 

Slutsatsen vi kan dra är alltså att Paulus säger att det är inte bara fel att omskära de 
hednatroende och tvinga dem att ”bli judar”, utan det är fel att tvinga dem att judaisera, dvs. ta 
på sig vissa ospecificerade judiska sedvänjor. 
 
 
De tio stammarna och hednafolken 
Medan Enarsons syn är förhållandevis lätt att redogöra för, även om man i en sådan här 
översikt naturligtvis aldrig kan göra ståndpunkten rättvisa, så är Blads syn något mer 
komplicerad. I artikeln ”Israels upprättelse” tar han sin utgångspunkt bland annat i de tio 
stammarnas förskingring och bibeltexter om förskingring och församlande, såsom 5 Mos 
30:1-14, Hes 37 och Hos 1-2. Blad ser de tio nordliga stammarnas förskingring som en säd 
bland hednafolken. De har förlorat sin hebreiska identitet och assimilerats bland hednafolken. 
Denna förlorade identitet håller Gud nu på att upprätta genom att folk över hela världen 
upptäcker sina judiska rötter, menar Blad.46 Dessa ”hednaisraeliter” är på väg att förenas med 
Juda hus, dagens judar. Denna upprättelse av de tio stammarna, eller Efraim är parallell med 
hedningarnas omvändelse i bibeln. 

 
Hedningarna är alltså representerade i Israels hus i Guds frälsnings- och upprättelseplan för 
hela Israel. Det är alltså genom att ”fullheten av hedningarna” kommer in i Israel som hela 
Israel skall bli frälst. Genom det nya förbundet i Messias blod kan alltså Efraim, de 10 
stammarna, som förlorat sin israelitiska identitet bland hedningarna, komma tillbaka in i 

                                                 
43 Jesus, Paul and the Law: Studies in Mark and Galatians, (Westminster/John Knox Press, 1990). 
44 Med ”varje” menas tre av de antika texter Dunn går igenom och omfattar Ester 8:17 i Septuaginta (LXX), samt 
texter från Eusebius och Josephus. 
45 Dunn, Jesus, 149-150, min översättning. 
46 Till dessa räknar sig även S.K. Blad, som på grund av att hans judiska släktskap låg för långt tillbaka i tiden 
för att erkännas som judisk av judarna, genomgått en konverteringsakt och sedan flera år lever som praktiserande 
jude. 



Israel. Och genom samma blod kan hedningarna, som inte är fysiska ättlingar till Avraham, 
men som i Guds frälsningsplan representeras av Efraim nu komma in i Israel.47 
 

På så sätt förvandlas hedningarna till israeliter med fullt medborgarskap i Israel. 
 
Även Blad håller fast vid skillnaden på judar och icke-judar genom omskärelsen. Om de 
hednatroendes tillämpning av Torah, säger Blad följande i artikeln ”Gäller de tio budorden för 
alla Guds barn? Hur går det då med sabbatsbudet?”: 

 
Det är inget fel om de omvända hedningarna lever efter de visa bud som gavs till Israels folk 
vid Sinai berg. […] Däremot finns det regler som inte är obligatoriska för de omvända 
hedningarna som kommer in i Israel. De är fria att leva efter de bud som finns i Torah så 
mycket de upplever att Anden leder dem till, (se Apg 15; Rom 2:26-27). […] Många judar 
anser att även hedningar får fira sabbat, men bör inte göra allt som judarna gör, för att det 
skall bli en skillnad mellan folken. Men eftersom Messias har brutit ner den skiljemuren och 
gjort oss till ett folk, anser vi att det inte är något fel att de omvända hedningarna firar sabbat 
som judarna, (Ef 2:14-15). Så visar de att de blivit inympade i Israel genom Messias död och 
uppståndelse och har del av samma arv som de frälsta judarna, (se Jes 56:2-8).48 
 

Vidare framhåller Blad det judiska folkets viktiga roll för gudsuppenbarelsen i förhållande till 
hednafolken: ”Det finns ingen gudsuppenbarelse utanför Israel. Naturligtvis finns det en 
naturlig uppenbarelse i skapelsen, men när det gäller uppenbarelsen av en personlig 
gemenskap med Gud, så måste det gå genom Israel. Frälsningen kommer ifrån judarna, … 
Guds väg att nå världen går genom Israel.”49 Detta sistnämnda är väl bara att säga ja och 
amen till. Mer problematiskt tycker jag det blir med förhållandet mellan judar och icke-judar i 
Kristus och på vilket sätt Torah ska tillämpas för icke-judiska troende. Det är en svår fråga 
och många otillfredsställande svar har presenterats både i historisk och modern tid. 
 
 
Det judiska folkets unika identitet 
Apostlagärningarna och Paulus brev visar att detta inte var en lättlöst fråga i den tidiga kyrkan 
heller. En av de mest genomtänkta och kanske radikalaste tolkningar av frågeställningen jag 
har stött på är R. Kendall Soulens The God of Israel and Christian Theology. Soulens 
presentation av förhållandet mellan judar och icke-judar i Guds eviga planer rör sig på en 
mycket grundläggande nivå, och han går inte in i tolkningar av det som numera ofta kallas 
”judiska identitetsmarkörer”, såsom omskärelse, måltidsregler och sabbatsbudet. Det är 
framför allt dessa saker som har utmärkt det judiska folkets särart inför andra folk historiskt 
sett. Vad Soulen dock är tydlig med att betona är att just ”olikheten” mellan jude och icke-
jude är något grundläggande för Gud. Guds löfte till Abraham att alla folk skulle bli 
välsignade i honom och hans säd står fast i alla tider, både före och efter Jesus Kristus. Men 
villkoret för att vara en välsignelse är just att man är olik ”den andre”, den som man ska 
kunna välsigna. Det ligger så att säga i sakens natur. Därför är det judiska folkets unika 
identitet så viktig, menar Soulen. Att denna olikhet är så viktig trots att judar och hedningar 
blivit en kropp i Kristus Jesus är inte så märklig när man förstår Soulens resonemang om 
olikhetens betydelse för den ömsesidiga välsignelsen. Kanske kan man här se en parallell i 
Paulus undervisning om lemmarnas olika funktioner i kroppen. 
 

                                                 
47 Blad, ”Israels upprättelse”, (www.messianskaforeningen.se) 
48 Blad, ”Gäller de tio budorden för alla Guds barn? Hur går det då med sabbatsbudet?” 
(www.messianskaforeningen.se). 
49 Blad, ”Fem sidor av tron”. 



Enligt Soulens synsätt finns det alltså en fara i att hednatroende genom sitt anammande av 
sådant som är typiskt för judisk identitet (eller att judiska troende överger det typiskt judiska) 
raderar ut den grundläggande ”olikheten”. Samtidigt är ju församlingens arv judiskt till sin 
natur eftersom den föddes ut ur det judiska folket och genom att det är i församlingen som 
hednafolken blir inlemmade i Israel. Om vårt arv till stor del är judiskt, men vi tror att det är 
som hednafolk vi får ta del av välsignelsen, var drar vi då gränsen mellan judisk och icke-
judisk identitet för att skydda den ”olikhet” som är grundläggande även då vi blivit en kropp i 
Kristus? Bibeln ger oss kanske inte det exakta svaret i varje detalj, men de exempel vi citerat 
ovan, samt många andra, ger oss bra principer att utgå från. Genom att bejaka ”olikheten i 
enheten” som judar och icke-judar har i Kristus står vi på en stadig biblisk grund som varken 
leder till ersättningsteologi eller tvåförbundsteologi. 
 
 
Varken judar eller kristna 
Trots att det mesta av vad som utmärker den här behandlade rörelsen är sådant som hörts förr 
i olika oortodoxa rörelser i kyrkans historia, är det inte helt lätt att kategorisera den. Rörelsen 
står någonstans mellan judendom och kristendom, men det är problematiskt att definiera 
anhängarna som judar eller kristna. Från en kristen ståndpunkt är de läromässiga 
ståndpunkterna avvikande, för att inte säga oförenliga, med traditionell kristen tro. 
Församlingen gör rätt i att å ena sidan vara på sin vakt mot det främmande i rörelsens 
läromässiga ståndpunkter och å andra sidan ta vissa av de frågor som rörelsen ställer på allvar. 
 
I en sådan här översikt blir man tvungen att begränsa sin beskrivning till några få områden. I 
mitt urval av ämnen att presentera har jag valt sådant som jag anser vara av stor läromässig 
vikt från ett kristet perspektiv.50 Därmed har jag också tvingats välja bort andra delar av 
rörelsens undervisning och mycket av deras praxis. Inom detta finns både sådant som är 
positivt och sådant som är negativt.  
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