JUDAISTER & JUDAISERING
Inom kristen teologi har det ofta funnits ett komplex inför det som uppfattas som judiskt
och satts i motsatsförhållande till det som är kristet.
I linje med det har Jesus fråntagits sin judiska identitet, en hållning som
bibelforskningen numera gjort upp med. Traditionellt har även församlingen i Jerusalem
framställts som kristen och Paulus gjorts till banérförare för en revolt mot Toran och
rent av skapare av kristendomen som motsatsen till judisk tro.
Allt detta håller på att förändras. Den nya bilden av judisk tro behöver inte vara en
omförhandling av vad som är kristen tro. Snarare är det så att kunskapen angående
judisk tro under Nya testamentes tid har öka dramatiskt. Likaså har den historiska
insikten tilltagit väsentligt om hur de båda religionerna kristendom och judendom
formades under de fösta århundradena av tideräkningen. Det sker som en process, två
rörelser framsprungna ur samma mylla, och till stor del dels i ett ömsesidigt möte
(konfrontation) med varandra. Med andar ord. Den Jesusrörelse som i Nya testamentet
kan beskrivas som urkristendom, är inte liktydig med den kristna kyrka som med tiden
blir statsbärande i romerska riket i slutet av fjärde århundradet. Inte heller mångfalden
av judisk tro som vi möter under Jesu tid, är identisk med den rabbinska judendom som
dominerar bilden från senantiken och därefter. Ett annat sätt att formulera detta är att
om man går med frågan till Nya testamentet om var som skiljer kristet från judiskt så
blir svaret väldigt annorlunda jämfört med om frågan ställs på exempelvis 300-talet.
Avgränsning judendom – kristendom har gått i två riktningar. Kyrkan avgränsade sig
mot synagogans folk och dess judiskhet eftersom den uppfattades som oförenlig med
den egna identiteten. På liknande sätt distanserade sig judendomen under senantiken
från kristen teologi, trots att Jesus var rabbin och att Nya testamentet som helhet är en
judisk bok.
Förenklat kan man säga att Jesusrörelsen under första århundradet var en inomjudisk
rörelse. Under andra århundradet avklingar det judiska inslaget väsentligt och rörelsen
blir hednakristen. Den hednakristna kyrkan ser sig samtidigt i kontrast till judarna –
kristendom tolkas som motsatsen till judendom. I kristnas självsyn (ecklesiologi) tar
kyrkan antingen över Israels och judarnas frälsningshistoriska roll (klassisk katolsk
teologi), eller ser sig som en reviderad judendom (ortodoxa kyrkors syn). I båda fallen
blir judisk identitet oförenlig med kristen och utan egentligt existensberättigande.
Sett ut Nya testamentes perspektiv bejakas ingetdera av dessa förhållningssätt. Den
apostoliska uppfattningen är att Jesus fullbordar Skriften och att judiskt kristna troende
har samma livsberättigande i församlingarna som troende av hednisk härkomst. Nya
testamentet ser helt enkelt ingen konflikt mellan evangeliet om Jesus och judisk
identitet. Församlingarna var kompositer och rymde kristna med både judisk och
ickejudisk identitet. Det specifikt kristna var bekännelsen till Jesus som Messias och
uppfyllaren av Bibeln i alla dess aspekter.
Judaisering av hedningar avvisas i NT
Bibelforskare är i stigande grad medvetna om betydelsen av att komma till bibeltexterna
utan glasögon som färgats av senare teologier. Glidning i innebörden av ord kan tas som
exempel. Paulus använder ordet judaisera (ioudaizein) i samband med händelser i
Antiochia i Syrien mot slutet av 40-talet. I Galaterbrevet (Gal 2:14) betyder judaisera att
leva judiskt. Paulus vänder sig emot att hednakristna anammar regler som i Bibeln är
riktade till judar. Däremot invänder Paulus inte mot att judar som blivit kristna
fortsätter att leva judiskt. Men hednakristna ska inte leva efter de speciella
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’laggärningar’ som särskilde judar från övriga folken. Hedningarna har del av Israels
folks förbund genom Jesus (på samma sätt som judarna), och behöver inte byta
folktillhörighet genom ett konvertera.
Men i kristen teologi kom händelse i Antiochia att uppfattas som något av en
gränsdragning mellan judendom och kristendom. Augustinus förklarar i sin kommentar
till Galaterbrevet incidenten med skillnaden mellan Guds fria nåd i kontrast till
rättfärdighet genom laggärningar. Han menar väl med detta att judar skulle lära att
frälsning kommer av gärningar medan kristendomen hänvisar till Guds nåd som tas
emot i tro.
Men en närmare läsning av Galaterbrevet ger en annan bild. Då handlar inte om två olika
religioner och frälsningsvägar. Paulus gick offentligt emot Petrus i församlingen i
Antiochia motiverad av att Petrus först delade matbord med hednakristna, men sedan
ändrade sig. Bakgrunden var att en stor grupp ickejudar i Antiochia hade kommit till tro
på Jesus och införlivats i församlingen som dittills uteslutande bestått av Jesustroende
judar som levde judiskt. Lukas beskriver händelsen som genombrottet för evangeliets
väg. Han skriver om förkunnare att när de kom till Antiochia predikade de också för ickejudar och lät dem höra budskapet om herren Jesus. Herrens hand var med dem, så att ett
stort antal kom till tro och omvände sig till Herren (Apg 11:20-21).
Till att börja med hade de redan Jesustroende judarna full gemenskap med de
nyomvända hedningarna. Men efter det hade det kommit någon eller några på besök
från Jerusalem (Jakobs församling, Gal 2:12). Besökarna representerade inte Jakobs
undervisning, men de hade invändningar mot måltidsgemenskapen. Troligen handlade
kontroversen om judiska regler angående bordsgemenskap med ickejudar. Petrus faller
undan för trycket och bryter bordsgemenskapen med de hednakristna. Därmed
äventyras gemenskapen i församlingen.
Judar i allmänhet hade inga problem att umgås med ickejudar i olika sammanhang, utom
när det gällde måltider. Att däremot bjuda hem en hedning till sitt judiska hem var inget
problem eftersom man i hemmet hade full kontroll över att maten som lagades, att
råvarorna och tillagningen skedde på ett sätt som var i överensstämde med Mose
föreskrifter (kosher). Petrus hade redan fåll ljus i denna fråga och förankrat hans
hållningssätt i Jakobs församling och apostlarna i Jerusalem (Apg 10-11).
Uppenbarligen hade besökarna från Jerusalem inga synpunkter angående maten som
sådan i Antiochia. Däremot verkar de haft invändningar mot att kristna judar åt med
hedningar. Därför krävde de troligen – i motsats till Jakob - att de kristna judarna skulle
ta judiska matföreskrifter mer strikt och ordna med separata måltider. Till saken hör att
Herrens måltid (eukaristin) troligen firades i direkt anslutning till en måltid. Det ska
också påpekas att tolkning och tillämpning av föreskrifterna från Moses varierade.
Detaljerna kring detta saknas om det som hände i Antiochia.
Petrus lä t sig övertygas av argumentationen liksom Barnabas och en del andra.
Resultatet blev att församlingen splittrades. Detta reagerade Paulus mot. Kristi
församling ska inte delas.
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Petrus ambivalens ledde i förlängningen antingen till att den kristna rörelsen skulle
förgrenas till dels i en judekristen gren och dels en hednakristen, med vattentätt skott
emellan, eller att hedningarna måste konvertera och blir judar. Paulus var mot båda
lösningarna. Församlingen måste kunna rymma både hedningar och judar. Senare i
brevet myndar han uttrycket för en komposit församling: Nu är ingen längre jude eller
grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus (Gal 3:28).
Att kristna med hednisk bakgrund skulle konvertera och bli judar var alltså ingen
alternativ lösning. Saken tas något senare upp i Jerusalem, krav att hednakristna måste
konvertera: några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sade att
man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moses lag (Apg 15:5). Detta
avvisades i Jerusalem vid mötet som brukar kallas apostlamötet och hölls år 49. I stället
sanktionerades att hedningar skulle få fullt medlemskap i församlingen med de judiskt
troende, utan att konvertera och bli judar. Den beslutande församlingen kom överens
om följande skrivelse som skickades till församlingarna:
Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och
Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har
oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse
några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och
Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas
och Silas, och de skall muntligen framföra samma meddelande. Den heliga anden och vi har
beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller
er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker
allt sådant handlar ni rätt. Allt gott! (Apg 15:23-29)

Vi antar att incidenten i Antiochia avlöpte så att Paulus fick gehör för sin kritik och
församlingen kunde bevaras en. Den viktiga principen befästs att den del av
församlingen som består av praktiserande judar aldrig ifrågasätts, samtidigt som de
hednakristna inte åläggs judiska bruk. Föreskrifter och regler som Mose riktar specifikt
till judar bibehölls, men på frivillig basis. Medlemmarna i församlingen med judisk
bakgrund fortsatte leva som goda judar. Detta är logisk: Bekännelsen av Jesus som
Israels Messias leder rimligen inte till att uppge den judiska identiteten. Messias uppgift
är ju inte att annullera Bibeln (Torahn) utan att korrekt utlägga den. Men för hedningar
som kommit till samma insikt om Jesus, ställdes inga krav om att leva judiskt.
Judiskt & kristet
Med tiden sker en förändring. Galaterbrevet 2:14 är enda tillfället som ordet judaisera
(ioudazein) förekommer i Nya testamentet. Bibel 2000 gör omskrivningen att göra sig
till judar. (FB: att leva som judar). Den tidiga kyrkofadern Ignatius i Antiochia (dör ca år
107) använder ordet judaisera (ioudazein) två gånger i sina brev (Fil 6:1 och 8:2).
Biskop Ignatius sätt att använda ordet speglar en ny kristen hållning i relationen till
judar. Detta visar att redan bland tredje generationens kristna skedde en glidning så att
judiskt blev liktydigt med lagiskt. Ett citat av Ignatius strax före sin död år 107 kan
illustrera: Låt inte lura er av villoläror eller av gamla onyttiga historier. Om vi fortfarande
lever enligt lagen bekänner vi att vi inte har fått del av nåden (Ignatius brev till
Magnesierna 8,1). Ignatius ser uppenbarligen judisk livsstil som oförenlig med kristen.
Frågan om relationen kristet – judiskt skapade spänningar i många församlingar. Den
judiska befolkningen i västra Mindre Asien kan ha uppgått till i storleksordningen 20
3

procent. Man kan därför rakna med en både stark påverkan och attraktionskraft från
synagogan i den kristna församlingen. Dels var många kristna judar som behöll sin
judiska identitet. Dels var de kristna vid denna tid en mycket liten minoritet som stod i
olika beroendeförhållanden till synagogans folk. Från judarna övertog de kristna inte
bara Bibeln och skrifttolkningen, utan även exempelvis högtider och gudstjänsten.
Av Ignatius brev framgår det att det fanns kristna som firade sabbat. Det är detta som
Ignatius avser med ordet (ioudazein) - att leva judiskt. Det intressanta i detta
sammanhang är på vilket sätt Ignatius resonerar och vilken attityd han har till judisk
identitet. Avser han kristna judar i församlingen som bevarade sin judiska identitet, eller
var det en situation liknande den i Galaterbrevet, att somliga kristna judar ställde krav
på hednakristna att följa de specifikt judiska förordningarna i Bibeln? Det är inte helt
klart av sammanhanget. Inom parantes kan sägas att sådana judekristna är kända även
från senare historia även om de är i minoritet, att hedningar borde konvertera och bli
judar. Alternativt handlar det om hednakristna som av egen fri önskan av någon
anledning anammat judisk kultur trots att de inte var judar. Judiske forskaren Jutith Lieu
menar dock att Ignatius inte bara tänker på hednakristna som lever judiskt, utan
inkluderar judar i allmänhet. Thomas A. Robinson är inne på samma spår och ser i
Ignatius polemik ett frontalangrepp på judisk tro som sådan. Det är judendomen i sig
som är problematisk för Ignatius menar han.
Detta bekräftas av att Ignatius är den förste att använda begreppet kristendom
(christianismos) som han sätter i motsatsförhållande till det redan etablerade ordet
judendom (iudaismos). Ignatius har uppenbarligen intresse av att polariserar judendom
mot kristendom.
Med Ignatius tas därmed ett nytt steg i separationen judar från kristna. Före Ignatius
förekom en debatt internt inom den kristna rörelsen och kristna judar var accepterade
som en självklar del av församlingen. Detta accepterade inte Ignatius som troligen ser
kristendomen som den förfinade judendomen som inte lämnar något existensberättigande för någon annan judendom.
Med honom skärps polariseringen mellan kristet och judiskt. Ignatius står inte unikt i
historien men utgör ändå en vattendelare. Han banar vägen för en hållning i relationen
mellan judar och kristna som skulle komma att prägla framtiden där judar och kristna
gradvis segregerades. Kristet och judiskt kom att ses som teologiskt omöjligt att förena.
Kyrkan kom att anamma denna nya teologi medveten om att det var ett avsteg från Nya
testamentes hållning där judiska Jesusbekännare levde sida vid sida med hedningar med
samma bekännelse.
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