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Ordförklaringar 

 

Dispensation: Dispens, tidsperiod 

Ecklesiastik: Kyrklig, som gäller kyrklig administration 

Eskatologi: Läran om de yttersta tingen 

Hypertemporal: ovanför, utanför, kontrollerande, tid och rum 

Internalisera: Införliva i sitt tänkande 

Mennoniter: En anabaptistisk inriktning med rötterna hos Menno Simons 

Normativ: Som tjänar som mönster, rättesnöre, normerande 

Pogromer: Förföljelse med massmord och plundring 
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1 Inledning 

Förhållandet mellan de gamla och det nya förbundet har allt sedan den första kristna församlingen 

varit föremål för debatt. Diskussionen har fortsatt över många århundraden och aktualiserats vid 

olika tillfällen i historien, inte minst vid pogromer mot judar runt om i världen. I modern tid har 

diskussionen i mycket kommit att beröra den moderna staten i Mellanöstern och hur man förhåller 

sig till den moderna sionismen. 

 

I huvudsak finns två förhållningssätt, vilka här kommer presenteras, supersessionalism och 

dispensionalism. Givetvis finns det ett otal varianter på, och undantag från, dessa, men de är ändå 

de största inriktningarna. Ett mindre vanligt förhållningssätt, som också kommer presenteras som en 

alternativ tolkning, är New Covenant Theology, en teologi som hävdar sig vara en utveckling från 

den reformerta förbundsteologin men ändå med markanta skillnader från den. 

 

Dessa olika förhållningssätt till de olika förbunden får betydelse för begreppet utvaldhet. Vem eller 

vilka som är utvalda och vad det innebär att vara utvald. De grupper som brukar beröras eller ställas 

emot varandra är det hebreiska folket och den kristna kyrkan. Mitt mål är att försöka finna ett etiskt 

hållbart förhållningssätt till begreppet utvaldhet som inkorporerar både det hebreiska folket och den 

kristna kyrkan. 

 

Utgångspunkten är inte exegetisk även om bibeltexten ligger till grund för vissa utgångspunkter 

såsom föreställningen om ett utvalt folk, begreppet ”israel” och tanken på ett förbund med Gud. De 

exegetiska komplikationerna har förvisso påverkat de teorier som jämförs i uppsatsen, för 

ytterligare fördjupning rekommenderas istället studier med ett annat fokus av dessa enskilda teorier. 

 

Utgångspunkten är inte heller politisk. Föreställningen om ett folks utvaldhet har fått stora 

konsekvenser för den internationella politiken, främst i förhållande till det hebreiska folket och den 

moderna staten Israel i Mellanöstern. Beroende på hur man ser det hebreiska folkets utvaldhet så 

tenderar man idag att alliera sig med olika sidor av konflikten i Mellanöstern. Även om syftet med 

uppsatsen inte är ett politiskt ställningstagande så är det givetvis möjligt att slutsatsen kan komma 

att få betydelse för hur konflikten i Mellanöstern tolkas. 

 

Tydligt är också att det finns politiska drivkrafter och motiv förknippade med både 

supersessionalismen och dispensionalismen. Påverkan kan sägas vara dubbelverkande och den som 
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dras åt att stå på staten Israels sida i Mellanösternkonflikten tenderar likaledes att föredra en 

dispensionalistisk bibeltolkning, samtidigt som den dispensionalistiska tolkningen ökar stödet åt 

staten Israel. Den som istället dras åt att stötta den palestinska sidan av konflikten tenderar att 

anamma en supersessionalistisk bibeltolkning, som i sin tur ökar motståndet mot staten Israel. 

 

Även om de enskilda tolkningarna på olika sätt funnits och påverkat historien så är inte heller detta 

föremål för uppsatsen. De olika historiska anspråk som görs på bibeltolkningar, utvaldhet och 

landområden värderas, om de alls tas upp, utifrån en etisk syn på utvaldheten. 

 

Uppsatsen kommer inte heller att behandla det etiskt riktiga i att låta Bibeln vara yttersta auktoritet i 

teologiska frågor. Den synen delas i någon mån av samtliga företrädare för de olika inriktningarna 

som jämförs och kan vara föremål för ifrågasättande, men det är inte denna uppsats´ syfte utan 

snarare en utgångspunkt för jämförelser. 

 

Martinson, Sigurdson och Svenungsson förklarar i inledningen på sin lärobok i systematisk teologi1 

att absoluta sanningsanspråk är något som man bör närma sig med viss skepsis och att man bör 

undvika att identifiera det egna perspektivet som sanningen själv. I detta stöder de sig på Tillich 

som menar att sådana sanningsanspråk inte bara är tveksamma utan också okristliga och filosofiskt 

oacceptabla.  

 

Den systematiska teologin är också, menar man, ett ständigt ifrågasättande av sanningar som anses 

allmängiltiga. Martinson, Sigurdson och Svenungsson menar att detta sker i den systematiska 

teologin genom att den intar en både kritisk och självkritisk hållning. Den systematiska teologin har 

inte till uppgift att vare sig försvara kyrkan som institution eller idé, lika lite som den har som 

uppgift att försvara eller bevara andra idéstrukturer eller institutioner.  

 

Målet kan således inte vara att finna en ny absolut sanning som alternativ till dessa etablerade 

sanningar om arbetsfältet ska vara den systematiska teologin, utan måste istället bli att finna en mer 

etisk utgångspunkt. Detta för att kunna närma sig frågan utan att göra anspråk på att den 

utgångspunkten skulle vara något absolut. 

 

                                                 
1 Martinson, Mattias, Sigurdson, Ola & Svenungsson, Jayne (red.), Systematisk teologi: en introduktion, Verbum, 

Stockholm, 2007, kapitel 1 
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Resultatet kan mycket väl bli både ökad dialog och ökad konflikt, då de etablerade sanningarna 

ifrågasätts, vilket Martinson, Sigurdson och Svenungsson också förutsäger. 

 

För uppsatsens syfte kommer jag att anta att en kristen etik vare sig är ecklesiocentrisk eller 

judeocentrisk utan att den behöver sökas utifrån vissa andra kriterier. 

 

Till att börja med så kommer jag för uppsatsens utförande att använda mig av en narrativ etik för att 

undersöka de olika synerna på utvaldhet, detta för att den narrativa etiken på ett unikt sätt ger 

möjlighet till jämförelser mellan dessa olika förhållningssätt. Då den narrativa etiken inte har en 

inneboende auktoritet i sig själv så kommer jag att utgå ifrån Yoders argument att en kristen etik 

dels är bibliocentrisk och dels kristocentrisk. Dessa två begrepp får då utgöra narrativet för 

Hauerwas narrativa etik. 

 

Med bibliocentrisk menas att etiken drar sin auktoritet från Bibeln, och då från hela Bibeln som en 

kontinuerlig uppenbarelse av Guds frälsningshistoria för människorna. 

Med kristocentrisk menas att det för att vara en kristen etik så behöver kristendomens centralgestalt, 

Jesus Kristus, stå i centrum, och då i möjligaste mån Jesus som person och så många aspekter som 

möjligt av Honom, snarare än olika läror om Jesus. 

 

1.1 Frågeställningar 

Min huvudsakliga frågeställning är; Hur kan man finna ett etiskt hållbart förhållningssätt till 

begreppet utvaldhet som inkorporerar både det hebreiska folket och den kristna kyrkan? 

 

De analysfrågor som ställs de tre olika förhållningssätten supersessionalism, dispensionalism och 

New Covenant Theology är följande:  

 

1: Hur beskrivs utvaldheten i nya förbundet? 

2: Har Gamla eller Nya Testamentet företräde i tolkningen av utvaldheten inom de olika 

förhållningssätten? 

3: Hur kan Hauerwas´ och Yoders etik ställas i relation till de olika förhållningssätten till utvaldhet? 
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1.2 Teori 

Mitt antagande, är att de två huvudsakliga sätten att närma sig frågan om utvaldhet i Nya 

Testamentet, supersessionalismen och dispensionalismen, är problematiska. I deras olika grader och 

former är båda selektiva läsningar av Bibel och tradition med konsekvenser för den etik man kan 

spåra i dem. Dessutom tycks de gå emot den definition av systematisk teologi som Martinson, 

Sigurdson och Svenungsson förordar.2 De företräder endera en judeocentrisk eller en 

ecklesiocentrisk etik och läsning och gör båda anspråk på att vara en exklusiv läsning av Bibeln. 

Det betyder att dessa två förhållningssätt innebär ett mer eller mindre tydligt fördömande av den 

motsatta synen. Jag menar att båda dessa förhållningssätt är problematiska i någon mån och borde 

kunna jämkas genom en mer inklusiv läsning av bibel och tradition.  

 

Den teologiska inriktning som kallas ”New Covenant Theology” är en väg, som när det gäller 

förbundens förhållande till varandra, applicerar en sådan inklusiv läsning. Min teori är att denna 

teologi, tillsammans med en utveckling av Hauerwas narrativa etik i ljuset av Yoders 

kompromisslöshet med Bibelns ord, kan utgöra en grund för att också se på begreppet utvaldhet. 

Det skulle möjliggöra att samtidigt ta tillvara både det hebreiska folkets och den kristna kyrkans 

utvaldhet 

 

Samtliga av de företrädare som jämförs i uppsatsen har vad som kan kallas en mer konservativ 

bibelsyn, det vill säga en tro att Bibeln är Guds ord och auktoritet i teologiska frågor. Samtliga gör i 

någon mån allegoriska tolkningar av vissa bibelavsnitt och bokstavliga tolkningar av andra vilket 

leder till de olika slutsatser de gör. Vilken tolkning som görs av vilka verser tenderar att styras av 

yttre omständigheter och vara oberoende av etiska ställningstaganden, men tolkningarna styr i stor 

utsträckning argumentationen för den praktiska etiken i politik och konflikt. 

 

De tre företrädarna för de olika inriktningarna har vissa gemensamma särdrag som gör att de är 

intressanta att jämföra. De är samtliga livliga deltagare i debatten och inte minst är de villiga att dra 

långt gående praktiska och politiska konsekvenser av sin teologi. De har en akademisk bakgrund 

och de utformar sina tankar främst i polemik mot andra inriktningar. Kanske är detta främst 

utmärkande för Sizer och Vlach, men i någon mån också Lehrer. 

 

                                                 
2 Martinson, Sigurdson och Svenungsson, s. 15 



8 

1.3 Metod 

Grenholm menar att den systematiska teologins uppgift är att beskriva och klargöra innehållet i 

olika kristna trosåskådningar. Han lyfter fram etiken som ett av den systematiska teologins områden 

och han menar att den systematiska teologins etik handlar om att kritiskt och teoretiskt reflektera 

över moralen i de olika trosåskådningarna.3 

 

Grenholm understryker att den metod som väljs bestäms av vilket material vi väljer som grund för 

våra studier4 och utifrån det så kommer jag att utifrån ett antal texter använda mig av det han kallar 

begreppsanalys inom en hypotetiskt deduktiv metod.5 Den innebär att man formulerar en eller flera 

teorier. Teoriernas giltighet prövas utifrån de konsekvenser som kan dras utifrån en deduktiv 

undersökning av deras tillämpning. Därefter kan teorierna förkastas eller antas för giltiga. Med 

denna metod kan man inte finna en oemotsäglig sanning, då den begränsas både genom 

formuleringen av teorier och av deras tillämpning. Dessutom är metoden öppen för vidare 

ifrågasättande och utvecklig av slutsatsen. 

 

Jag anser att denna metod, utifrån Grenholms beskrivning, är den mest tillämpbara eftersom den för 

det första går ut på att pröva ett antagande och för det andra går ut på att pröva antagandet gentemot 

befintliga erfarenheter och övertygelser.  

 

Jag upplever att Grenholms beskrivning av den hypotetiskt deduktiva metoden i någon mån 

överlappar den reflexiva tolkningen i Alvesson och Sköldbergs bok, eller snarare att den reflexiva 

tolkningsmetoden kan ingå i den hypotetiskt deduktiva metoden. Enligt Alvesson och Sköldberg 

skulle möjligen min metod beskrivas som en tolkande studie med en insiktsdriven forskning även 

om de applicerar det begreppet mer på intervjumaterial och jag på skrivet material.6 

 

Uppsatsen blir därför huvudsakligen ett prövande av en teori, applicerad på tre inriktningar; 

supersessionalismen, dispensionalismen och New Covenant Theology och tre företrädare för dessa 

inriktningar; Stephen Sizer, Michael Vlach och Steve Lehrer. 

 

De erfarenheter och övertygelser jag väljer att pröva mina antaganden emot är de som representeras 

                                                 
3 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 77 
4 Grenholm, s. 79 
5 Grenholm, s. 129 
6 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, 

Lund, 1994, s. 335-340 
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av teologerna Stanley Hauerwas och Howard Yoder. Dessa teologer har jag valt eftersom de i någon 

mån står i opposition till det tänkande som representeras av supersessionalismen och 

dispensionalismen. Hauerwas genom att hela tiden förhålla sig till en föränderlig och pågående 

berättelse och Yoder genom sin kompromisslöshet, till och med på bekostnad av den egna 

bekvämligheten, när det gäller att ge Bibeln tolkningsföreträde. Dessa två teologer befinner sig inte 

bara i opposition till supersessionalismen och dispensionalismen utan också i någon mån till 

varandra.  

 

För att nyansera framställningen låter jag ofta teologer från en motsatt uppfattning få definiera eller 

förklara den för stunden presenterade inritningen. Detta låter sig göras då samtliga av de valda 

teologerna bemödar sig om att förstå sin motståndare och inte tillskriva honom falska åsikter. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Förhållandet mellan Gamla och Nya Testamentet, gamla och nya förbundet, lag och evangelium, 

vad det innebär och hur de på ett teologiskt fruktbart sätt kan förhålla sig till varandra är ofta och 

grundligt undersökt. De flesta, om inte alla, teologer behöver förhålla sig till denna fråga. Resultatet 

av de många studierna tenderar att resultera i allt fler varianter på förhållandet som formuleras i 

polemik med andra redan existerande teorier, snarare än att leda till ett större samförstånd. Detta 

visar dels på frågans komplexitet och dels på nödvändigheten av ytterligare studier. 

 

I modern tid finner man en god sammanfattning av fem huvudsakliga inriktningar. I boken Five 

Views on Law And Gospel som redigerats av Stanley Gundry. David Baker ger en djupare analys av 

olika förhållningssätt i boken Two Testaments, One Bible: The Theological Relationship Between 

the Old and New Testaments. Han ger också en bra historisk överblick över hur man i olika tider 

tenderat att se på frågan. Ytterligare forskare och författare som ägnat ämnet sin uppmärksamhet 

och vars slutsatser ges någon akademisk tyngd i olika sammanhang är Daniel Treier, G K Beale, D 

A Carson och Craig Evans. 

 

Materialet genom hela kyrkohistorien är stort och det kan sägas att diskussionerna om förhållandet 

mellan kristna icke-hebréer, kristna hebréer och icke-kristna hebréer diskuterades redan vid 

apostlamötet som vi kan läsa om i Bibeln, och att diskussionerna har fortsatt ända sedan dess. 

Många gånger har kyrkan genom sin tolkning av de olika förbunden gjort sig skyldiga till övergrepp 

mot det hebreiska folket, andra gånger har tolkningen resulterat i förnekelse av centrala kristna 
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dogmer, som Jesu gudomlighet. Exempel på dessa ytterligheter är Luthers skrift ”Om judarna och 

deras lögner” och Messianska Föreningen Shalom som i sin lära förnekar Jesu gudomlighet.7 

 

Jag menar att både supersessionalismen och dispensionalismen tenderar att gå emot grundläggande 

tankar inom den systematiska teologin då de dels gör stora sanningsanspråk i sin tolkning av 

enskilda bibelverser samt att de syftar till att befästa endera kyrkan eller det hebreiska folket som 

det rättmätiga gudsfolket.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 och 3 är huvudsakligen deskriptiva då bakgrundsinformation och begreppen 

israel/utvaldhet och förbund presenteras. 

 

Kapitel 4 är en presentation av en tänkt kristen etik. Kapitlet är dels deskriptivt då Hauerwas och 

Yoder och deras teologi och etik presenteras, men också deduktivt då ett försök görs att motivera 

varför en kristen etik som inkorporerar Hauerwas och Yoder samt de kriterier som Martinson, 

Sigurdson och Svenungsson sätter upp är hållbar. 

 

Kapitel 5 presenterar supersessionalismen och Stephen Sizer som en representant för denna 

inriktning. Det är inledningsvis deskriptivt, men avslutas deduktivt då den tänkta kristna etiken 

appliceras och slutsatser dras utifrån detta. 

 

Kapitel 6 presenterar dispensionalismen och Michael Vlach som en representant för denna 

inriktning. Det är inledningsvis deskriptivt, men avslutas deduktivt då den tänkta kristna etiken 

appliceras och slutsatser dras utifrån detta. 

 

Kapitel 7 presenterar New Covenant Theology och Steve Lehrer som en representant för denna 

inriktning. Det är inledningsvis deskriptivt, men avslutas deduktivt då den tänkta kristna etiken 

appliceras och slutsatser dras utifrån detta. 

 

I kapitel 8 sammanfattas uppsatsen och den slutgiltiga prövningen av teorin görs.

                                                 
7 http://www.messianskaforeningen.se/faith.htm 
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2 Begreppet Israel 

Utvaldheten i Bibeln kopplas ofta till namnet Israel, men definitionen och innehållet i namnet Israel 

skiftar markant i de bibliska texterna. Detta är en viktig anledning till att inte använda begreppet 

Israel i diskussionen och resonemangen i detta arbete är att innebörden av begreppet inte är entydigt 

i Bibeln, teologin och samtiden. Användandet av begreppet måste därför specificeras varje gång det 

används. Begreppet Israel används i Bibeln på minst fem olika sätt, samt att det idag används om 

den moderna staten i Mellanöstern. Ingen av dessa användningsområden är givetvis felaktigt, men 

det är samtidigt viktigt att inse att dessa olika användningsområden inte med nödvändighet är 

utbytbara med varandra och det är därför viktigt att förstå begreppets komplexitet. 

 

Begreppet Israel är dessutom nära förknippat med utvaldheten och förbunden och beroende på vem 

eller vilka man håller för Guds utvalda förändras också åsikten om vad Israel betyder. 

Dispensionalismen hävdar att utvaldheten tillhör det hebreiska folket, och Israel är följaktligen 

främst synonymt med det hebreiska folket.8 Supersessionalismen hävdar att Israel främst hänvisar 

till den kristna kyrkan, som tagit över det hebreiska folkets roll som Guds folk.9 New Covenant 

Theology menar att Israel, och de utvalda, är den eskatologiska kyrkan, det vill säga den rest av det 

hebreiska folket som är trogna Gud både i gamla och nya förbunden.10 

 

2.1 Personen 

Patriarken Jakob, son till Isak, sonson till Abraham, är den som Gud först ger namnet Israel efter att 

han brottats med Gud vid Jabboks vad. 

 

Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva 

söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som 

tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. 

När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick 

ur led när de brottades med varandra.  Släpp mig, sade mannen, dagen gryr!  Men Jakob svarade: 

Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.  Han frågade honom: Vad är ditt namn?     Jakob, 

svarade han. Då sade han: Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat 

med Gud och människor och segrat.11   

 

Namnet Israel används i detta fall dessutom för att förmedla, eller befästa, Guds välsignelse över 

Jakob. Gud understryker detta genom att upprepa det i 1 Mos 35:9-10. 

                                                 
8 Vlach, kapitel 15 och 16, s. 177-201 
9 Sizer, 2004, s. 261. 
10 White, s. 44. 
11 1 Mos 32:22-28 
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2.2 Folket och nationaliteten 

Redan andra gången ordet Israel dyker upp i Bibeln så syftar det till ett folk, eller en grupp 

människor, och inte till individen Jakob/Israel. 

 

Då hade Jakobs söner kommit hem från fälten. När de hörde vad som hänt kände de sig djupt 

kränkta och fylldes av vrede, eftersom Shekem hade gjort något som hölls för ett nidingsdåd i 

Israel, något som inte får ske, när han låg med Jakobs dotter.
 12 

 

Detta är dock ett undantag i Första Moseboken, då ordet annars hänvisar till Jakob/Israel. I Andra 

Moseboken syns en skiftning och ordet hänvisar till det hebreiska folket, till det folk som rent 

genetiskt stammar från Jakob/Israel och i förlängningen då Abraham. 

 

I detta att kalla det hebreiska folket för Israel tycks det också ligga en utvaldhet, som till exempel i 

2 Mos 4:21-23. I 2 Mos 11:7 syns det än tydligare att begreppet Israel används som en nations 

avgränsning då Israel ställs i motsats till Egypten. I 3 Mos 22:18 syns att Israel i meningen 

nationalitet eller folk är befäst, då det går att vara invandrare eller främling i Israel. 

 

2.3 Länderna 

Israel som benämning på landet är ingen ny företeelse. Nationen som grundades 1948 i 

Mellanöstern var det femte landet i samma region som burit namnet Israel. Alla dessa länder har 

haft olika geografiska gränser och inget av dem har haft de gränser Gud givit det hebreiska folkets 

land i löfte.13 

 

I Bibeln och Apokryferna berättas om ett antal historiska och tänkta nationer med namnet Israel. 

Under den första kungen Saul och under hans efterträdare David och Salomo var Israel ett enat land 

under en och samma kung. 

 

Dagen innan Saul kom hade Herren varskott Samuel och sagt:  I morgon sänder jag till dig en 

man från Benjamins land, och honom skall du smörja till furste över mitt folk Israel. Han skall 

rädda det ur filisteernas våld, ty jag har sett mitt folks nöd och lyssnat till dess klagan.
 14   

 

                                                 
12 1 Mos 34:7 
13 1 Mos 15:17-21 och 5 Mos 11:22-25 
14 1 Sam 9:15-16, 1 Sam 14:47-48, 1 Kung 6:1 och 2 Krön 9:30 
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Efter rikets splittring i och med Salomos son Rehobeam förflyttades namnet Israel till nationen som 

utgjordes av nordriket. 

 

När israeliterna märkte att kungen [Rehobeam] inte lyssnade på dem svarade de: 

Vad har vi för del i David? 

Vi har inget gemensamt med Jishajs son. 

Vänd hem, israeliter! 

Sköt ditt eget rike, David! 

Därefter återvände israeliterna hem. [till nordriket, Israel] Men över de israeliter som bodde i 

Judas städer var Rehabeam kung. När Rehabeam skickade fram Adoram, som förestod 

tvångsarbetena, stenade israeliterna honom till döds. Kung Rehabeam måste rädda sig upp i sin 

vagn och fly till Jerusalem. Så bröt Israel med Davids ätt. De är skilda åt än i dag.
 15

 

 

Efter nordrikets fall för Assyrierna år 722 f.Kr. kom sydriket, som också kallades Juda, att kallas 

Israel. 

 

Josia avlägsnade alla skändligheter från israeliternas alla områden och gjorde så att alla som 

fanns i Israel tjänade Herren, sin Gud. Så länge han levde vände de sig inte bort från Herren, sina 

fäders Gud.
 16

 

 

I stora delar av den judiska messianska traditionen finns en förväntan att Messias ska upprätta Israel 

som nation, som stat bland stater. Detta var vad Judas Mackabeus gjorde och han kallade 

följaktligen sin stat för Israel.17 Även om denna tid av självständighet blev kortvarig så förkastades 

inte tanken på att Messias skulle upprätta en jordisk stat. 

 

När Jesus uppträdde och uppfyllde profetiorna om Messias så förutsattes också att traditionen om 

staten skulle uppfyllas. Också hans lärjungar förutsatte detta. 

 

De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som 

kungarike?
18

 

 

Till sist används också begreppet Israel om den stat som den 14 maj 1948 förklarade sig med hjälp 

av FN självständig. Det vill säga den moderna staten i Mellanöstern. 

 

2.4 Församlingen och de troende 

Redan i Gamla Testamentet finns en tydlig koppling mellan det hebreiska folket och dess identitet 

                                                 
15 1 Kung 12:16-19 och 2 Kung 17:19-23 
16 2 Krön 34:33 
17 1 Mack 4:25 
18 Apg 1:6 och Joh 6:15 
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som en enhet inför sin Gud, som en församling. Ibland tycks det som att det finns en grupp, en 

församling, som bara består av en liten del av det hebreiska folket19 men samtidigt beskrivs hela 

folket som församlingen. 

 

Och nu säger jag inför hela Israel, Herrens församling, och med vår Gud som vittne: Håll alla 

Herrens, er Guds, bud och ge akt på dem, så att ni får behålla detta goda land och lämna det i arv 

åt era barn för all framtid.
 20

 

 

I linje med att det bara skulle vara en del av det hebreiska folket som utgör församling, och att det 

är församlingen som är det sanna Israel, så finns det tydliga tecken på att denna tanke finns och 

utvecklas i nya Testamentet till att betyda att det helt och hållet är tron, religionen, som avgör 

tillhörigheten till begreppet Israel och därmed också till utvaldheten. 

 

Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 

och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Omskärelsen har ingen betydelse och 

inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva 

efter denna ordning, åt Guds Israel.
 21

 

 

2.5 Analys 

Begreppet Israel används alltså i Bibeln på minst fem olika sätt, utöver att det idag används om den 

moderna staten i Mellanöstern. Ingen av dessa användningsområden är givetvis felaktigt, men det är 

samtidigt viktigt att inse att dessa olika användningsområden inte med nödvändighet är utbytbara 

med varandra. Löften och berättelser till och om en individ kan till exempel inte med automatik 

överföras till en grupp människor, oavsett om denna grupp människor definieras av tro, genetik eller 

geografiskt område. I exemplet från 2 Mos 4:21-23 syns det samtidigt att även om begreppet i sin 

helhet inte är överförbart så finns det aspekter som är överförbara. Folket jämställs med, liknas vid, 

patriarken Jakob/Israel och ges hans utvaldhet, förstfödslorätt. Begreppet Israel tycks inte vara 

statiskt, utan förändras med tiden. Det går också att se en utveckling längst en tänkt tidslinje där 

begreppet, med vissa tydliga undantag, överförs mellan individer, grupper och land. 

 

Den tänkta tidslinjen kan se ut på följande sätt. I Första Moseboken syftar begreppet på patriarken 

Jakob/Israel och i de övriga moseböckerna och josuaboken syftar begreppet på den hebreiska 

folkgruppen. Därefter märks en förskjutning där begreppet överförs på landet, först det enade Israel, 

                                                 
19 2 Mos 35:4, 1 Kung 8:5 och Jos 22:17b-18 
20 4 Mos 20:4, 4 Mos 20:12 och 1 Krön 28:8 
21 Rom 9:6-7 och Gal 6:15-16 
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sedan nordriket och sedan sydriket. När sydriket faller verkar begreppet överföras till församlingen, 

alltså de bildade troende som hamnar i Babylon, medan de mindre bildade troende, som hade 

avvikande, eller heretiska, föreställningar, lämnades kvar och uteslöts ur begreppet. Dessa heretiker 

återfinns i till exempel Nya Testamentet som Samarier och konflikten med dem lever kvar. Därefter 

tycks begreppet främst ha varit ett begrepp som tolkats genetiskt och religiöst snarare än 

geografiskt, främst eftersom landet under största tiden varit under kontroll av andra än det utvalda 

folket. Under denna tid tycks en israelit vara en som biologiskt stammar från Abraham, Isak och 

Jakob/Israel, men en ”sann” israelit håller sig dessutom till religionen. Tanken om att det finns 

äkta/sanna israeliter och andra får näring i Nya Testamentet där förskjutningen ibland tycks ta steget 

bort från den biologiska linjen och helt definieras av rätt tro. Begreppet Israel har ändrat betydelse 

genom den bibliska historien och det är därför ingen nyhet att begreppet Israel är progressivt och 

föränderligt. 

 

Som redan nämnts finns det otaliga undantag i denna tidslinje och begreppsförskjutningen eller 

begreppsöverföringen verkar aldrig vara fullständig. Flera olika innebörder av begreppet Israel 

verkar kunna vara sanna och tillämpliga samtidigt men den innebörd som alltid i någon mån finns 

knuten till namnet Israel är utvaldheten. Särskilt problematiskt är detta i Nya Testamentet där 

överföringen i vissa stycken verkar fullständig åt ena eller andra hållet, men aldrig konsekvent åt 

samma håll.
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3 Begreppet förbund 

Guds handlande med de som i olika bemärkelser är utvalda befästs i de olika förbunden, där både 

utvaldheten, Guds löften till de utvalda och förväntningarna på de utvalda beskrivs.22 När det gäller 

utvaldheten hos Guds folk framträder detta främst i det abrahamitiska, det mosaiska och det nya 

förbundet.23 

 

3.1 Gamla förbundet (Förbunden) 

I den kristna traditionen och i Nya Testamentet talas det om det gamla/förra förbundet som att det 

bara funnits ett gammalt förbund innan det nya genom Jesus Kristus. Med detta begrepp menas 

vanligen det förbund som stadgas i den mosaiska lagen, men det mosaiska förbundet är bara ett av 

sex förbund i Gamla Testamentet. 

 

Det förbund som Gud upprättar mellan sig själv och alla varelser på jorden kallas det noakidiska 

förbundet. Det vill säga ett förbund med de som överlevt floden tillsammans med Noa och hans 

familj. Tecknet på detta förbund är regnbågen.24  

 

Gud sade: Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande 

varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall 

vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir 

synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla 

levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla 

varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan 

Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.  Och Gud sade till Noa: Detta är tecknet för 

det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.
25 

 

En tradition säger att också det noakidiska förbundet innehöll regler eller lagar, den noakidiska 

lagen, vilken, liksom förbundet, gäller allt levande. Det är enligt traditionen dessa lagar som 

hedningarna förväntas följa enligt Apostlagärningarna 15:19-20. 

 

Det abrahamitiska förbundet26, eller Brit bein HaBetarim, återfinns i Första Mosebokens tolfte till 

sjuttonde kapitel. Förbundet var ämnat för patriarken Abraham och hans avkomma, både direkt 

                                                 
22 http://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/f/förbund 2014-05-16 
23 Baker, David L., Two Testaments, one Bible: a study of the theological relationship between the Old and New 

Testaments, 3. ed. , Apollos, Leicester, 2010, s. 241 
24 Baker, s. 240 
25 1 Mos 9:12-17 
26 Baker, s. 421 
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avkomma och genom adoption. Det abrahamitiska förbundet innebär ett löfte från Gud att göra 

Abraham till ett stort folk.27 Det innebär också ett löfte om ett land som ska ges till Abrahams 

avkomlingar, men också att flera nationer ska uppstå hos hans avkomlingar.28 Tecknet på förbundet 

är omskärelsen.29 Det abrahamitiska förbundet följs kronologiskt av det mosaiska förbundet30, eller 

det sinaitiska förbundet efter berget Sinai där Mose mottog lagen, vilket beskrivs i Andra 

Mosebokens 19-24 kapitel, men ligger i huvudsak till grund för alla fem moseböckerna, Toran. 

Förbundet är en bekräftelse och utveckling av det abrahamitiska förbundet.31 Det är detta förbund 

som oftast åsyftas med begreppet lagen eller gamla förbundet. Tecknet på detta förbund är 

sabbaten.32 

 

Det aronitiska förbundet, även kallat det levitiska förbundet eller det prästerliga förbundet, är det 

förbund som Gud ingick med Mose bror Aron och hans ättlingar.33 Och det davidiska förbundet är 

det förbund som Gud ingick med kung David och hans ättlingar och har att göra med kungamakten 

i Israel.34 Förbundet beskrivs i Andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Detta förbund har en stark 

koppling till den judiska messiasförväntan och till eskatologin. I huvudsak ges följande 

förbundslöften till David. David ska få en son som ska efterträda honom och denne son, inte han 

själv, ska bygga templet. Tronen ska inte tas från sonen och Davids tron och kungamakt ska 

etableras för evig tid.35 

 

3.2 Nya förbundet 

I Bibeln visar sig det hebreiska folket om och om igen bryta de ingångna förbunden med Gud. De 

gammaltestamentliga profeterna är mycket medvetna om detta och börjar peka fram mot ett nytt 

förbund. Tydligast är detta hos profeterna Jeremia, Jesaja och Hesekiel. 36 

 

Tydligast uttryckt är detta i Jeremia 31:31-43 

 

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med 

                                                 
27 1 Mos 12:1-3 
28 1 Mos 15:18-21 och 1 Mos 17:2-9 
29 1 Mos 17:9-14 
30 Baker, s. 241 
31 Baker, s. 241 
32 2 Mos 31:12-17 
33 Baker, s. 240 
34 Baker, s. 240 
35 2 sam 7:16 
36 Jer 31:31-43; Jesaja kapitel 54ff; Hes 34:23-31; Baker, s. 255 
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Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde 

dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. 

Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga 

min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara 

mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”, ty de 

skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras 

skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas. 

 

Jeremia pekar ut fyra karaktärsdrag hos det nya förbundet. Det finns en internalisering av lagen, det 

finns ett personligt förhållande mellan Gud och Hans folk, det finns en naturlig kunskap om Gud 

och det finns förlåtelse för synder. Allt detta ska ske med, eller hos, ett förnyat Israel.37 Enlig den 

kristna kyrkan har detta nya förbund kommit med Jesus från Nasaret och instiftades vid den första 

nattvarden.38 Hänvisningarna till detta nya förbund är många, men främst läggs det ut av Paulus i 

Hebreerbrevets åttonde och nionde kapitel, där han också tydligt hänvisar till Jeremias profetia och 

att Jesus skulle vara uppfyllelsen av den 

 

Paulus understryker också att det finns betydande skillnader mellan det förbund som varit och det 

nya förbundet när han skriver ”Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som 

inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.”39 och att det som varit ska 

försvinna.40 

 

3.3 Förhållandet mellan gamla och nya förbunden 

Centralt för tanken om utvaldhet och vem som har rätten till begreppet, eller namnet, Israel, är hur 

man ser förbundens relation till varandra. Baker presenterar fyra huvudsakliga sätt att se på 

förhållandet mellan förbunden och även om också han effektiviserar sitt resonemang genom att 

behandla de gamla förbunden som ett enda förbund, så kan hans resonemang vara till hjälp för att 

positionera teorier i förhållande till varandra.  

 

Han väljer att förklara det hela utifrån hur man tenderar att se på Bibeln och identifierar fyra 

positioner. Den första är att man ser på Nya Testamentet som den huvudsakliga Bibeln, den andra är 

att man ser de två testamentena som lika mycket som den kristna Bibeln, det tredje är att man ser 

Gamla Testamentet som den huvudsakliga Bibeln och till sist att man ser de båda testamentena som 

om de berättar en gemensam, kontinuerlig, frälsningsberättelse. 

                                                 
37 Baker s. 256 
38 Matteus 26:26-28, Markus 14:22-24, Lukas 22:17-20, 1 Kor. 11:23-25 
39 2 kor 3:6 
40 Heb 8:13 
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Baker påpekar att skiftningen i hur man ser på Gamla Testamentet sker relativt tidigt i kyrkans 

historia. Jesus, Petrus och Paulus förutsatte alla att et som den kristna kyrkan kom att kalla Gamla 

Testamentet var grunden för deras tro och deras problem var att relatera de nya händelserna till det 

de redan hade som sanning. I den post-nytestamentliga kyrkan däremot så hade Nya Testamentet 

formats och problemet var inte längre de nya händelserna, utan problemet blev Gamla 

Testamentet.41 Både Marcion och betydligt senare Schleiermacher, företrädde tydliga 

avståndstaganden från Gamla Testamentet.42 Baker påpekar också tendensen i våra dagar att bortse 

från Gamla Testamentet då det anses svårt att förstå och allt för blodtörstigt.43 Dessa tendenser 

passar bäst in i kategorin som tenderar att se Nya Testamentet som den huvudsakliga kristna Bibeln, 

där Gamla Testamentet blir om inte helt ignorerat eller kraftigt decimerat, så ändå helt underkastat 

en nytestamentlig tolkning.44 

 

Den ”andra sidan”, d.v.s. att se Gamla Testamentet som den huvudsakliga Bibeln finner sitt stöd i 

just det att det Nya Testamentet vuxit fram betydligt senare än Gamla Testamentet och att denna 

yngre text inte funnits tillgänglig för de första kristna. Därför menar man att en återgång till att se 

Gamla Testamentet som normativt och överställt Nya Testamentet är att föredra.45 

 

Det som till en början tycks vara en medelväg, att de båda testamentena är likställda varandra, är i 

verkligheten en svår balansgång som helt blir beroende av var man placerar brytpunkten och vad 

den anses bestå av. Baker ställer i denna fråga orden ”uppfyllelse” eller ”upphävning” som 

motsatser. I praktiken innebär denna syn att beroende på vilken av dessa två tolkningar man väljer 

så ansluter man sig till någon av tendenserna att se ettdera Gamla eller Nya Testamentet som 

normativt. I praktiken väljer man då att överställa det ena Testamentet det andra. Den största 

skillnaden kan ändå sägas vara att i de föregående tolkningarna skulle borttagandet av det 

underställda Testamentet inte innebära en märkbar förändring i teologin, medan det i denna tolkning 

skulle få förändringar till följd.46 

 

Den fjärde vägen är att se de båda testamentena tillsammans som Guds handlade i en kontinuerlig 

                                                 
41 Baker, David L., Two Testaments, one Bible: a study of the theological relationship between the Old and New 

Testaments, 3. ed. , Apollos, Leicester, 2010, s. 35 
42 Baker, s. 43 
43 Baker, s. 52 
44 Baker, s. 63ff 
45 Baker, s. 109ff 
46 Baker, s. 87ff 
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och pågående frälsningsberättelse där varje påstående har möjlighet att vara endera eller både typ 

och antityp, men ändå tolkat genom en progressiv syn på historien.47 Baker lyfter fram följande i sin 

argumentation för denna mer holistiska syn på de båda testamentena. Berättelsen om Guds 

handlande och frälsning kan förstås i sin fullhet först om man ser det hela som ett kontinuerligt 

narrativ där profeterna lyfter fram att både historia och framtid har betydelse för nuet och därför är 

det viktigt att belysa varje händelse i sin historiska kontext och visa på händelser som både föregår 

och blir resultatet av händelsen man studerar. Då kan man förstå att lagen visar de praktiska 

konsekvenserna av Guds förbund med sitt folk och att vishetslitteraturen visar att historielöshet är 

ödesdigert. Nya Testamentet blir då något som ser sig självt som en del av en kedja av händelser 

och presenterar sig själv som en lösning, en del av, de föregående händelserna. I Kristushändelsen 

har Gud realiserat sina löften och uppfyllt kraven i Gamla Testamentet och Jesus understryker att 

Han är uppenbarelsen av lösningen på Gamla Testamentet. I korthet kan man säga att de gamla 

förbundens händelser kan förstås i sin fullhet först genom Kristushändelsen som inte upphäver utan 

framhäver dem. 

 

3.4 Analys 

Komplexiteten när det gäller hur man ska se på förbunden och deras nuvarande status och inbördes 

förhållande är stor och man skulle man kunna se det gamla förbundets olika delar upphävt, uppfyllt, 

giltigt och så vidare på samma gång. Att behandla de gamla förbunden som ett enda förbund som 

därmed skulle vara giltigt eller ogiltigt för den kristna kyrkan idag är därför ett otillräckligt 

tillvägagångssätt. 

 

Att diskutera förhållandet mellan det gamla förbundet och det nya blir komplicerat i och med att 

man måste förhålla sig till flera olika gamla förbund.  Man behöver också hålla sig öppen för att 

möjligheten finns att dessa sex förbund som finns i Gamla Testamentet inte förhåller sig enhetligt 

till det nya förbundet i Jesus. Det prästerliga förbundet har sin egen uppfyllelse i Kristus, skild från 

hur man till exempel kan se på lagen eller det noakidiska förbundet.  

 

Det prästerliga förbundet är till exempel i kristen tradition uppfyllt på ett evigt sätt i Jesus 

översteprästerliga tjänst och i alla troendes prästerliga tjänst.48  Det noakidiska förbundet är i 

                                                 
47 Baker, s. 139ff 
48 1 Pet 2:5, Heb 6:20 
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samma tradition ett evigt förbund med all mänsklighet49 och det Jesus gjort får inga effekter på det.  

Det davidiska förbundet, det prästerliga förbundet och det abrahamitiska förbundet har alla unika 

platser i den kristna teologin. 

 

Det enda förbund som inte förändras i och med Jesus är det noakidiska förbundet som enligt 

traditionen understryks vid apostlamötet i apostlagärningarnas femtonde kapitel. Förklaringen till 

det kan sökas i att det till skillnad från de övriga förbunden inte förändrar parterna i förbundet, det 

är redan avsett för alla, och att det är ett ensidigt förbund, ett löfte, från Gud, som inte förändras av 

motpartens handlingar. 

 

Komplexiteten i de många förbunden är svår att komma runt och kanske är det vare sig möjligt eller 

önskvärt att förenkla den. Av de läsningar som Baker beskriver av Bibeln och de båda 

testamentenas inbördes förhållanden och som presenteras ovan, så gör de två första ett försök att 

göra det komplexa mer enkel. Genom att se ettdera Gamla eller nya Testamentet som den egentliga, 

eller huvudsakliga, Bibeln, så reduceras komplexiteten och de upplevda motsättningarna kan 

ignoreras genom att en motstridig bibelpassage underställs en annan, eller helt enkelt ignoreras. Den 

sista lösningen, att se de båda testamentena som en kontinuerlig historia tar tillvara komplexiteten 

och spänningen i hela berättelsen.  

 

Som senare kommer argumenteras för så är Bibeln central för en kristen etik och därför behöver 

man ta ställning till vilken av dessa läsningar som är den mest lämpliga och varför. Detta i 

synnerhet som etiken som kommer därur i detta fall ska appliceras på de båda testamentens 

huvudsakliga folkgrupper. 

 

För uppsatsens syfte kommer det Baker presenterar som en fjärde väg, att se de båda testamentena 

tillsammans som Guds handlade i en kontinuerlig och pågående frälsningsberättelse att användas. 

Jag menar att den är att föredra av flera anledningar vilka Baker framhåller och som presenteras 

ovan.50

                                                 
49 Apg 15:20ff  
50 Baker, s. 158-159 
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4 En hållbar kristen etik 

Då målet är att finna en etik som vare sig är judeocentrisk eller ecklesiocentrisk behöver en 

kristocentrisk etik beskrivas. En kristen etik skiljer sig från varje annan etik i det att den tar sin 

utgångspunkt i Guds uppenbarelse i Jesus Kristus så som den presenteras i den kristna tron. Detta i 

sig behöver inte ge den kristna etiken något större giltighet eller företräde framför andra, utan det är 

snarare det som gör den kristna etiken unikt kristen. Guds uppenbarelse i Jesus Kristus är alltså den 

unika faktor i varje resonemang som gör den kristna etiken specifikt kristen. 

 

En kristen etik får sin tänkte objektivitet från uppenbarelsen samtidigt som det är omöjligt, som 

redan påpekats, att i en trovärdig systematisk teologi komma fram till en oemotsäglig sanning så 

finns det i och med detta ett centrum i den kristna etiken som man på olika sätt kan närma sig. 

 

Centrum för den kristna etiken är Gud uppenbarad i personen Jesus. Därav är den kristna etiken av 

naturen också kristocentrisk, den är helt beroende av kristendomens centralperson och behöver 

därför främst förhålla sig till Honom. Vad av Jesus, vilka aspekter, man främst förhåller sig till, vad 

man anser vara kärnan och det ytterst objektiva, är en annan fråga, men en fråga som öppnar för att 

det finns ytterligare att finna. En kristocentrisk etik kan och bör därför inkorporera hela den bibliska 

berättelsen, läst som ett kontinuerligt narrativ, som Guds frälsningshandlande med människorna. 

 

Den judeocentriska etiken har sin grund i det hebreiska folkets historia och religion, inte minst i 

moseböckernas lagar. Utifrån detta följer en läsning av Bibeln där Gamla Testamentet är den 

huvudsakliga Bibeln och därför normativ. 

 

Den ecklesiocentriska etiken har sin främsta grund i den kristna kyrkans tradition och hämtar stort 

stöd från den sekulära, eller icke-kristna, filosofin. Thomas av Aquino, vars mål var att förlika och 

harmoniera religionen med filosofin i form av Aristoteles51 och Augustinus identifikation av 

platonismens logos med den kristna Guden52, får utgöra exempel på detta. Utifrån detta tenderar 

Nya Testamentet att ses som den huvudsakliga och normativa Bibeln.  

 

                                                 
51 Nordin, Svante, Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 2., [utök.] 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003, s.187 
52 Nordin, s. 157 



23 

4.1 John Howard Yoder och en kristocentrisk, bibliocentrisk etik 

John Howard Yoder (29 dec. 1927-30 dec. 1997)53  var en anabaptistisk, mennonitisk teolog och 

författare. Född i en traditionellt mennonitisk familj, där fadern under två perioder arbetade på den 

mennonitiska centralkommittén. Efter att ha studerat mennonitisk teologi, där pacifism är en central 

del, begav han sig till Europa 1949 för att arbeta med återuppbyggnaden efter andra världskriget. 

Tack vare att han talade franska, tyska och spanska, förutom engelska, kom hans närvaro att bli 

betydelsefull. Under sin tid i Europa doktorerade han också i teologi vid universitetet i Basel där 

han studerade och arbetade med teologerna Karl Barth, Oscar Cullman och Walther Eichrodt och 

filosofen Karl Jaspers. 

 

Under samma tid var han också inblandad i en biståndsoperation i Algeriet där han fick uppleva den 

europeiska kolonisationen. Hans erfarenheter från Europa och Algeriet kom att bli drivande när han 

formulerade sin förståelse om kristendomens relation med staten. 

 

Han skrev åtskilliga böcker, artiklar och essäer som många anser har förändrat synen på kristen etik 

och teologi. Bland annat skrev Stanley Hauerwas att boken ”Jesu politik” kommer att ses som en 

ny början och han menade att Yoder, som varit hans kollega vid universitetet Notre Dame, trots 

detta var ovillig att uppmärksamma sin egen person, utan såg sina bidrag till teologin som en tjänst 

för Guds Rike.54 

 

Inom etikens område var han ständigt ifrågasättande mot den rådande mainstream protestantismens 

etik och presenterade en betydligt mycket mer radikal etik baserat på anabaptistiska och 

mennonitiska traditioner. 

 

För Yoder var Jesu person så som den finns beskriven i Bibeln det som skulle vara normativt för en 

samtida etik55 och han avvisade de som hävdade att det skulle kunna finnas en ”etisk standard” 

frikopplad från Jesus oavsett vilken källa den standarden skulle dra sin styrka ifrån. Kunskapen om 

Jesus menade han inte vara en subjektiv kunskap, utan att den främst finns i skriften.56 

 

Westminster Dictionary of Christian Ethics skriver följande, vilket kan användas till 

                                                 
53 American National Biography Online http://www.anb.org/articles/08/08-02372.html 2014-10-28 kl 11.00 
54 Zimmerman, Earl, Practicing the politics of Jesus: the origin and significance of John Howard Yoder's social ethics, 

Cascadia Pub. House, Telford, Pa.,, 2007, s. 24 
55 Yoder, John Howard, Jesu politik: vicit agnus noster, Verbum, Älvsjö, 1984, s. 44 
56 Yoder, 1984, s. 144ff 
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stöd för Yoders förhållningssätt “There is no 'Christian ethics' that would deny the 

authority of the Bible, for apart from scripture the Christian church has no enduring 

identity"57  

 

Christian churches have always considered it a part of their calling to teach, reprove, correct, and 

train in righteousness, and they have always considered the Bible 'profitable' for that task. With 

virtually one voice the churches have declared that the Bible is an authority for moral 

discernment and judgment. And Christian ethicists—at least those who consider their work part 

of the common life of the Christian community—have shared this affirmation.
58

 

 

Yoder gav upp tanken om en allmängiltig, underliggande etik som alla människor hade gemensamt 

och försökte istället forma en specifikt kristen etik som inte med nödvändighet kunde appliceras på 

icke-kristna utan bara på de som underkastat sig Jesus. Kyrkan skulle må bättre av att vara kyrka, 

att leva ut sitt gudomliga uppdrag, istället för att försöka påverka och kompromissa med de 

moraliska system som styr världen utanför kyrkan. Detta blev för honom tydligt under hans vistelse 

i Europa efter andra världskriget, då han såg hur den anabaptistiska rörelsen starkt låtit sig påverkas 

av och kompromissat med den världsliga makten. Han menade att de nordamerikanska 

anabaptisterna, representerade av mennoniterna, förvisso hade varit avståndstagande till det våld 

som påverkat deras europeiska motsvarigheter. Men han menade också att de å sin sida inte valt att 

vara en påverkansfaktor för fred, en ”counter cultural” påverkansfaktor utan att för den skull gå in 

under det världsliga systemet utan att också de i allt större utsträckning valt att gå in i en 

militaristisk och materialistisk syn på sina liv.59 

 

Denna vinkling får naturligtvis stora konsekvenser för synen på förhållandet mellan stat och kyrka 

och han formulerade också mycket av sina tankar i polemik mot den synkretism mellan världsligt, 

kristet och hedniskt som han såg i samhället. Denna synkretism som han menade att 

konstantinismen eller caesaropapismen under Konstantin stod för, anklagade han för att ha påverkat 

kyrkans självbild genom hela historien därefter.60 Tillsammans med den lutherska 

tvåregementesläran menade Yoder att det fått förödande konsekvenser under andra världskriget i 

och med att man genom den kunde rättfärdiga personliga, grymma, handlingar genom att man bara 

utförde sin kallelse för världens härskare.61 Han ställde sig också utifrån detta tveksam till 

demokratins oemotsagda godhet, utan menade att också demokratin var baserad på en struktur av 

                                                 
57 Childress, James F. & Macquarrie, John (red.), The Westminster dictionary of Christian ethics, Westminster Press, 

Philadelphia, 1986 s. 60 
58 Childress, s. 57 
59 Zimmerman s. 35-36 
60 Yoder, John Howard, The priestly kingdom: social ethics as gospel, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 

1984 (1), s. 135ff 
61 Zimmerman, s. 115-116 
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styrande istället för tjänande. Detta innebar förvisso inte att Yoder såg demokratin som något ont i 

sig självt, bara att också demokratin är en del av den värdsliga etiken, det världsliga styrelsesättet, 

som kristna inte är kallade till.62 

 

The Church says yes to God while the world says no. God respects the world´s freedom to say 

no. Therefore, in the world, which includes the state, God´s requirements are adapted to that no. 

Accordingly, all that can be counted on is a basic ethical minimum that is valid despite 

humanity´s no. […] there is ultimately only one ethic established in the reign of Christ.63 

 

Det finns en koppling till Hauerwas narrativa etik i det att det främst är i evangeliernas narrativ 

Yoder finner normen för sin etik.64 Det är i Jesus Yoder genom biblisk exeges av evangeliernas 

narrativ finner grunden för sin etik.65 Yoders etik är en dygd och pliktetik grundad i en bokstavlig 

läsning av Jesu undervisning. Det innebär att det hos Yoder finns vissa absoluta plikter till exempel 

pacifism och trohet mot Guds Rike på bekostnad av världsliga politiska system, samtidigt som det 

finns vissa dygder, som representeras av andens frukter i Galaterbrevet 5:22-23, som är önskvärda 

och bör främjas. 

  

Helt fri från sin kultur är Yoder givetvis inte, utan han verkar också ha dragit inspiration från de 

tidiga anabaptistiska rörelserna i Europa66, även om hans främsta argument var att de i sin tur gått 

tillbaks till evangelierna. Den kristna etiken, menade Yoder, måste alltid gå tillbaks till Guds Rike 

under Jesus Kristus och att sätta sin tillit till annat än detta är en form av avgudadyrkan. 

 

Yoder understryker att det narrativ som är normativt för den kristna etiken främst är evangelierna, 

och då det levande exemplet Jesus Kristus, men också att narrativet kan inkludera hur de som är 

trogna detta evangelium och applicerar det på sina liv. Främst i epistlarna, men också i 

kyrkohistorien och då främst hos anabaptisterna. Vid någon punkt, menar han, blir det nödvändigt 

för den kristne att skifta normgivande narrativ från ”världen”, det vill säga familj, etnicitet, social 

klass och nationalitet, till det narrativ som är Kristi Kropp.67 I och med detta sker en skiftning från 

världens sätt att regera, som är ett uppehållande för att förhindra att saker blir sämre, till Jesu sätt att 

regera, som är ett befriande från de krafter som försöker försämra.  

 

                                                 
62 Yoder 1984 (1), s. 151ff 
63 Zimmerman s. 119 
64 Zimmerman s. 32 
65 Zimmerman s. 125 
66 Zimmerman s. 34-35 
67 Zimmerman s. 120 
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Kriteriet för en sant kristen etik, ett sant kristet handlande, är ett fasthållande vid de plikter och 

dygder man kan finna i Jesu undervisning och som yttrar sig i en självutgivande kärlek, en kärlek 

som levs ut till stor kostnad för den egna personen, till förmån för andra. Detta menar han skiljer sig 

från världens sätt att resonera och handla eftersom det alltid i någon mån grundar sig i det bästa för 

den egna personen eller den egna gruppen på bekostnad av den andre. Den kristna plikten och 

dygden går i någon mån emot den mänskliga naturen och kan därför inte finnas genom filosofisk 

reflektion, utan endast i Jesu undervisning och exempel. 

 

En kristen etik blir enligt Yoder då en etik som är skild från en allmänmänsklig etik och som har sin 

grund i personen Jesus Kristus, det vill säga den är kristocentrisk. Den enda trovärdiga källan till 

kunskap om Jesu liv är det bibliska narrativet och därför är Yoders etik också bibliocentrisk. 

 

4.2 Stanley Hauerwas och en narrativ etik 

Stanley Hauerwas (1940-)68 är en metodistisk teolog och filosof som föddes i en arbetarfamilj i 

Texas. Han började sin bana som murarlärling, men kom att studera vid Yale universitetet där han 

till sist doktorerade. Därefter har han undervisat vid flera universitet och under hösten 2014 har han 

tillträtt tjänster vid Duke Divinity School och Duke University School of Law.  

Kännetecknande för Hauerwas är att han inspireras av teologer och filosofer från vitt skilda 

bakgrunder och han nämner i sin bok Hannah´s Child bland annat Aristoteles, Thomas 

Aquino, Søren Kierkegaard, Karl Barth, Ludwig Wittgenstein, John Howard Yoder, Alasdair 

MacIntyre, Michel Foucault, och William James.  

 

Även om Hauerwas mest grundläggande teologiska tillhörighet kan beskrivas som metodistisk, om 

inte annat kan denna tillhörighet ses som ursprunget av hans teologiska intresse, så influeras han av 

flera olika teologiska inriktningar, inte minst anabaptismen. 

 

Hans främsta bidrag på den filosofiska arenan är på området narrativ etik som han applicerar på det 

kristna narrativet. Han skriver i sina memoarer att den narrativa ingångspunkten är nödvändig för 

all kristen förståelse.  

 

                                                 
68 http://people.bu.edu/wwildman/bce/hauerwas.htm 2014-10-28 kl 11.00 och 

http://divinity.duke.edu/academics/faculty/stanley-hauerwas 2014-10-28  kl 11.00 
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Den narrativa etik som Hauerwas företräder kan beskrivas som en dygdetik, det vill säga att etiken 

beskriver vilka slags människor det är önskvärt att vi är, och att beskrivningen av detta kan 

upptäckas i de berättelser som utgör en specifik grupps narrativ. Etiken blir då beroende av vilken 

social kontext och tradition man befinner sig i och Grenholm tolkar Hauerwas som att den kristna 

etiken skiljer sig från annan etik i och med att det är berättelserna om Jesus i den kristna traditionen 

som man speglar dygderna i. Det som gör den narrativa etiken kristen inte är formen för hur man 

finner dessa egenskaper, d.v.s. det narrativa tillvägagångssättet, utan att man väljer ett kristet 

narrativ, en kristen berättelse, att applicera tillvägagångssättet på.69 Det betyder följaktligen att man 

inte ens kan finna en enhetlig kristen etik med denna metod, utan att den beror av vilket kristet 

narrativ man väljer. 

 

Sin syn på Gud som hypertemproal menar han sig ha fått från Yoder som genom sin bibliocentrism 

understryker Guds tidsbundna handlade även om han själv inte är bunden av tid och rum. Detta 

ligger i sin tur till grund för det narrativ som Hauerwas främst utgår ifrån, Guds folks berättelse. 

 

My claim, so offensive to some, that the first task of the church is to make the world the world, 

not to make the world more just, is a correlative of this theological metaphysics. The world 

simply cannot be narrated - the world cannot have a story - unless a people exist who make the 

world the world. That is an eschatological claim that presupposes we know there was a 

beginning only because we have seen the end. That something had to start it all is not what 

Christians mean by Creation. Creation is not “back there”, though there is a “back there” 

character to creation. Rather, creation names God's continuing action, God's unrelenting desire 

for us to want to be loved by that love manifest in Christ's life, death, and resurrection.70  

 

Utifrån detta citat blir det tydligt att kyrkan och den omgivande världen är två distinkta sfärer i 

Hauerwas resonemang, liksom i Yoders, men också att hans narrativa etik inte är specifikt kristen då 

den lika gärna kan appliceras på ett annat narrativ än kyrkans. För att den narrativa etiken ska kunna 

beskrivas som kristen behövs alltså denna ytterligare parametrar. 

 

Den narrativa etiken är för det första inte kristen i egen rätt och för det andra inte specifik för 

Hauerwas. Hovland beskriver den som ett verktyg i vård och omsorg för att möta människor på 

deras egna villkor, på sin egen ”hemmaarena”71 och hon förklarar att den narrativa etiken inte är en 

enhetlig disciplin utan är en benämning på så vitt skilda företeelser som undervisningsmetoder till 

                                                 
69 Grenholm 2003, s. 97-98 
70 Hauerwas, Stanley, Hannah's child: a theologian's memoir, W.B. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, Mich., 2010, s. 

158 
71 Hovland, Beate Indrebø, Narrativ etik: i vård och omsorg, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2013 
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terapisamtalsmodeller och en helt egen form av moralteori.72 I huvudsak menar hon ändå, och 

denna förklaring kan appliceras på också Hauerwas förståelse av narrativ etik, att den narrativa 

etiken kan ses som  

 

en gemensam beteckning för olika riktningar som delar föreställningen om att det finns en 

förbindelse och en strukturlikhet mellan berättelse som språkform och människors erfarenheter 

och handlingsliv, livshistoria och identitet. Enligt denna etik spelar berättelser […] en avgörande 

roll för hur vi uppfattar och värderar det som sker runt omkring oss och vad vi själva väljer att 

göra eller avstå ifrån i en konkret situation.
73

 

 

Liksom Grenholm74 drar Hovland tydliga paralleller mellan den narrativa etiken och dygdetiken i 

det att motivet är avgörande för hur man ska värdera en människas handlingar.75 I och med detta ges 

möjligheten för varje enskilt narrativ att benämna vissa dygder som önskvärda och andra inte. 

Utifrån de premisserna blir den narrativa etiken mer ett verktyg för att finna dessa önskvärda dygder 

i varje given miljö snarare än ett verktyg för att finna en objektiv etik oberoende av kontext.  

 

Stanley Hauerwas presenterar en variant av denna narrativa etik till den kristna idésfären och han 

gör det som ett försök att försöka undvika både den teleologiska och den deontologiska etiken. Han 

menar precis som Grenholm och Hovland att vi kan förstå vilka vi är först i kontexten av gruppens 

berättelse, narrativ, och att den kristna etiken därför måste växa fram i en kristen grupp, en kristen 

berättelse.  

 

Den kristna etiken, menar han, förstås bäst som narrativ av tre anledningar.76 För det första eftersom 

vi alla är beroende av Gud för vår existens. För det andra eftersom den kristna traditionen, det 

kristna livet, är en historisk berättelse, ett narrativ och för det tredje eftersom Gud själv har valt att 

kommunicera genom berättelserna om Israel och om Jesus. 

 

Hauerwas accepterar den relativism som finns i den narrativa etikens natur. Den narrativa etiken gör 

inga anspråk på att söka eller formulera en objektiv etik. Den har inga sådana ambitioner utan 

betonar tolkningen av ett obestämt narrativ. Detta är en kontrast till Yoder som menar att den etiska 

objektiviteten finns i personen Jesus Kristus och ska sökas där. Hauerwas menar i och med detta att 

inte heller den kristna etiken är objektiv utan att den också formas utifrån sin kontext, utifrån det 

                                                 
72 Hovland s. 14 
73 Hovland s 14 
74 Grenholm, Carl-Henric, Bortom humanismen: en studie i kristen etik, Verbum, Stockholm, 2003, s 97ff 
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pågående narrativet. Han skiver till exempel ”A community's moral prohibitions, therefore, are not 

so much ‘derived’ from basic principles as they exhibit the way the community discovers what its 

habits and commitments entail”77 

 

Hauerwas menar ändå att trots att den kristna etiken formas av den pågående berättelsen i den 

kristna gemenskapen, så är den kristna etiken också i någon mån kristocentrisk. Försvaret för detta 

menar han är att även om den narrativa etiken ger auktoritet till det kollektiv där etiken ska 

utformas, så måste också kollektivet underkastas en auktoritet, och den auktoriteten är skriften.78  

 

Det är berättelsen om Jesus som främst ger en utgångspunkt för den kristna etiken. Han kritiserar 

det som han upplever vara den gängse utgångspunkten, kristologin, och menar likt Yoder att det är i 

personen Jesus, inte läror om Jesus, som etiken måste ta sin början.79 Berättelsen om Jesus är 

således den centrala utgångspunkten för Hauerwas och i den bemärkelsen menar Hauerwas att den 

kristna narrativa etiken starkt kristocentrisk.80 Då Hauerwas egentligen inte formulerar en färdig 

etik, utan ett sätt att närma sig etiska frågor utifrån ett givet narrativ, så kan Hauerwas, tillsammans 

med det narrativ Yoder ger, en bokstavlig läsning av Jesu undervisning och liv, appliceras på de 

olika synsätt på utvaldhet som uppsatsen kommer behandla. Hauerwas kan också hjälpa till att finna 

vilket narrativ som ligger till grund för det dispensionalismen, supersessionalismen och New 

Covenant Theology menar är det rimliga och etiskt försvarbara sättet att se på utvaldhet. 

 

Den narrativa etiken ligger till sin natur nära den narrativa teologin, som i korthet innebär att man 

ser den kristna tron som en berättelse snarare än som en samling dogmer och läror. Detta göra att 

narrativet med lätthet kan omfatta hela Bibeln som en enda, sammanhängande, berättelse om Guds 

handlande med mänskligheten.  

 

4.2 Analys 

Hauerwas presenterar ett verktyg för att finna en etik. Han presenterar dock ingen färdig etik utan 

resultatet skulle både kunna vara en judeocentrisk eller en ecklesiocentrisk etik beroende på vilket 

narrativ som väljs. Hauerwas menar förvisso att det Bibliska narrativet är tongivande i en kristen 

                                                 
77 Hauerwas, 2003, s. 119 
78 Hauerwas, Stanley, A community of character: toward a constructive Christian social ethic, Univ. of Notre Dame 

Press, Notre Dame, 1981, s. 63 
79 Hauerwas, 1981, s. 40ff 
80 Hauerwas, 2003, s. 72 ff 
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etik, men främst som en utgångspunkt eller ett rättesnöre utifrån vilken etiken formas av 

gemenskapens egen tradition. Bibeln blir då inte den enda, utan istället en av, de normgivande 

narrativen. Detta riskerar att förskjuta centrum den uppkomna etiken från Bibeln till gemenskapens 

tradition. Detta gör att den narrativa etiken kan användas för att finna vilket narrativ, vilken del av 

Bibeln, som ligger till grund för de olika tolkningarna. Den uppkomna etiken, de plikter och dygder 

som eftersträvas, styrs av vilken del av Bibeln man ser som den egentliga Bibeln och därmed som 

normativ. 

 

Därför menar jag att Hauerwas narrativa etik är mycket användbar för att finna och beskriva de 

dygder och plikter som är önskvärda i varje given situation.  

 

Hauerwas narrativa etik är också i viss mån kristocentrisk, men inte helt beroende av den bibliska 

berättelsen om Jesus utan också baserad på individens och gemenskapens upplevelse av Jesus. 

Berättelsen om Jesus, det kristocentriska narrativet, kan inte i en kristocentrisk etik reduceras till att 

bara vara utgångspunkt för etiken och sedan formas av berättelsen. Den pågående berättelsen 

behöver bedömas utifrån denna bibliska Jesusberättelse och behöver också vara målet för 

gemenskapens berättelse. Annars, menar jag, är berättelsen något annat än kristocentrisk utan 

centrum förskjuts till gemenskapens tradition, vilket i supersessionalismens och dispensionalismens 

fall är kyrkans respektive det hebreiska folkets narrativ.  

 

För att vara trovärdig som kristen etik behöver narrativet därför specificeras och detta menar jag att 

Yoder gör på ett förtjänstfullt sätt. Yoder lyfter fram det narrativ som har Jesus i centrum och som 

återfinns i Bibeln. Således både kristocentriskt och bibliocentrisk. Den läsning som görs av Yoder är 

också läsningen där hela Bibeln, båda testamentena, ses som en kontinuerlig berättelse, men sedd 

och tolkad genom Jesushändelsen. 

 

Den narrativa etiken ger inte ett slutgiltigt svar på en objektiv etik, men den ger möjlighet att söka 

en relativt sett mer objektiv etik. Det som styr hur objektiv, eller normativ, den resulterande etiken 

är beror på narrativet och hur nära det ligger den bibliska berättelsen om Jesushändelsen, det vill 

säga hur många aspekter av Jesus som Peron och Hans undervisning som kan rymmas i varje given 

tolkning. 

 

Dessa kriterier menar jag kan ge en etik som uppfyller också Martinson, Sigurdson och 

Svenungssons tanke om att inte slå fast en absolut sanning, utan presentera en riktning mot en mer 
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objektiv etik och argumentera för varför den är att föredra framför andra. I detta fall, där jag 

argumenterar för att kristocentrism och bibliocentrism, är goda kriterier för en kristen etik, så följer 

att den etik som inkorporerar fler aspekter av Kristus, respektive Bibeln, är att föredra framför den 

som inkorporerar färre. Det innebär inte att någon given etik eller tolkning ännu har lyckats 

inkorporera varje detalj och i och med det är sanningen i sin fullhet, men det finns å andra sidan de 

teorier som inkorporerar fler delar än andra. Det handlar alltså inte om att i detalj kunna specificera 

ett centrum, utan att finna en riktning in mot centrum, eller beskriva ett avstånd till centrum. 

 

En judeo- eller ecklesiocentrisk tolkning kan förvisso också inkludera Jesus som huvudperson, men 

de tar endast vara på vissa aspekter av Jesus. Hans hebreiska ursprung och miljö, eller den kyrka 

Han grundade, samtidigt som de ignorerar andra viktiga aspekter.  

 

En läsning av Bibeln där den ena eller andra delen, på bekostnad av varandra, ses som den egentliga 

Bibeln, på bekostnad av den andra delen, inkorporerar därför färre aspekter av Bibeln än den 

läsning som ser Bibeln som en enhet. Den läsning som ser båda delarna som likvärdiga är att 

föredra framför dessa även om den jämkar och graderar bibelberättelserna. Följaktligen blir då en 

läsning där hela Bibeln tillåts tala i ett kontinuerligt narrativ ytterligare lite mer inklusiv och därmed 

att föredra framför de andra. 
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5 Supersessionalismen 

5.1 Definition av supersessionalism 

Begreppet supersessionalism kommer från de två latinska orden super, som betyder över, större eller 

bättre, och sedere, som betyder att sitta. Sammantaget innebär det alltså att sitta på en annans plats, 

att ersätta eller ta över. Supersessionalismen kallas i och med detta också uppfyllelseteologi eller 

ersättningsteologi och hävdar i korthet att Jesus uppfyllt det gamla förbundet och att den kristna 

kyrkan ersatt, tagit över, rollen som Guds folk. Alla löften som utlovats i Gamla Testamentet till det 

hebreiska folket, har nu övertagits av den kristna kyrkan.81 De gamla förbunden anses upplösta i 

och med Jesu verk eller överförda i en förändrad och förbättrad form till den kristna kyrkan som 

därigenom övertagit eller ersatt det hebreiska folket som utvalda av Gud. Vlach låter W. C. Kaiser 

beskriva det med följande ord: ”Replacement theology ... declared that the Church, Abraham's 

spiritual seed, had replaced national Israel in that it had transcended and fulfilled the terms of the 

covenant given to Israel, which covenant Israel had lost beacue of disobediance”.82 

 

Denna syn är den genom kyrkohistorien dominerande synen och framträder tydligt hos bland annat 

den Romersk Katolska kyrkan, Anglikanska kyrkan och hos de Lutherska kyrkorna.83 

Supersessionalismen är tydligt ecklesiocentrisk då den identifierar Guds folk uteslutande som de 

som tillhör den kristna kyrkan, något som man hänvisar till bland annat en läsning av Romarbrevet 

9:6-7, Första Petrusbrevet 2:9-10 och  Galaterbrevet 6:15-16 där namnet Israel och det utvalda 

gudsfolket definieras som de kristna. 

 

5.2 Olika typer av supersessionalism 

Kendall Soulen menar sig se tre olika typer av supersessionalism. Bestraffande, ekonomisk och 

strukturell. Den bestraffande supersessionalismen innebär att den som avsäger sig Kristus går 

förlorad. Detta innefattar också det hebreiska folket som inte kan tillgodoräkna sig de gamla 

förbundens löften utan Jesus. Den ekonomiska supersessionalismen innebär att det praktiska syftet 

med Guds handlande med det hebreiska folket har i alla bemärkelser övertagits av den kristna 

kyrkan. Den strukturella supersessionalismen innebär att de gamla förbunden inte längre är 

                                                 
81 Michael J Vlach, Has The Church Replaced Israel?: A Theological Evaluation,  Broadman & Holman Publishers, 

2010, s. 9 
82 Vlach s. 11 
83 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/alpha/data/aud19911106en.html och Katolska Kyrkans 

katekes paragraf 1965 ff 
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normativa för den kristnes liv och etik.84 

 

Den hebreiske teologen och rabbinen David Novak introducerar tanken på att supersessionalismen 

kan vara olika hård eller mjuk beroende på hur man förhåller sig till det nya förbundet. Han ger tre 

alternativ. Att det nya förbundet är en förlängning av de gamla förbunden, att det nya förbundet är 

ett tillägg till de gamla förbunden och det nya förbundet är en ersättning av de gamla förbunden.85 

Soulens och Novaks olika definitioner får konsekvenser för varandra.  Hård supersessionalism 

förutsätter, eller får till konsekvens, både bestraffande och ekonomisk supersessionalism. 

5.3 Stephen Sizer 

Sizer (1953-) prästvigdes 1983 och har tjänat i Anglikanska kyrkan på flera olika positioner, men är 

nu kyrkoherde i pastoratet Viginia Water, i Surrey i England. Hans doktorsavhandling behandlade 

Kristen sionism i Storbritannien och USA, vilken senare omarbetades till boken ”Christian Zionism 

– Roadmap to Armageddon”. Han har också skrivit ytterligare böcker som behandlar ämnet. Han 

beskrivs som konservativt evangelikal och är engagerad i konflikten i Mellanöstern genom 

positioner i olika organisationer som företrädesvis stöder den palestinska sidan i konflikten.86  

 

5.4 Supersessionalism som man finner den hos Stephen Sizer 

Sizer föredrar att tala om förbundsteologi istället för supersessionalism, ersättningsteologi eller 

uppfyllelseteologi. Detta göra han för att undvika de negativa associationer som är förknippade med 

dessa begrepp. Men som Vlach påpekar tycks detta snarare vara ett avståndstagande från det 

negativt laddade ordet ”ersättning”, ”replacement”, än en verklig skillnad i teologi.87 Sizer utformar 

sin teologi i polemik med dispensionalismen och bemöter det han upplever som denna teologis 

brister. 

 

När det gäller mottagaren av Guds utvaldhet, så är det svårt att finna utvaldheten 

formulerad i positiva ordalag hos Sizer. Det tydligaste och viktigaste är hos honom vad 

utvaldheten inte är, och den är inte ett land: 

 

Nothing, however, in Matthew 24:32 indicates that Jesus intended his hearers to understand that 

                                                 
84 Soulen, R. Kendall, The God of Israel and Christian theology, Fortress Press, Minneapolis, Minn., 1996 
85 Eugene B. Korn (red.), Two Faiths, One Covenant?: Jewish and Christian Identity in the Presence of the Other, 

Rowman & Littlefield, 2004, s. 65-80 
86 http://www.stephensizer.com/about/ 
87 Vlach s. 9-10 
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he was promising Israel would become a nation once more. The New Testament is silent on the 

question of whether the Jews would ever become a national state again.
88

  

 

Utvaldheten, ”nationen”, begreppet Israel, tolkas andligt, det andliga Israel, Guds Israel, 

enligt 1 Petrus 2:9-10 (se ovan) som beskrivet här 

 

Right here a careful distinction must be made between 'the physical restoration' to the land of 

Palestine as a nation, which clearly occurs shortly before the Messiah's coming and the 'spiritual 

restoration' of all Jews who have believed in the Messiah just after His return to this earth. The 

'physical restoration' is accomplished by unbelieving Jews through their human effort. As a 

matter of fact, the great catastrophic events which are to happen to this nation during 'the 

tribulation' are primarily designed to shock the people into believing in their true Messiah 

(Ezekiel 38; 39).89 
 

Utvaldheten hos det hebreiska folket under de gamla förbunden är hos Sizer ersatta av kyrkans 

utvaldhet, det andliga Israel. Viktigt att understryka är dock att Sizer i detta också bemöter tanken 

på att det hebreiska folket skulle ha förlorat sin utvaldhet, vilket Sizer förnekar. Istället understryker 

han att troende hebréer tillsammans med troende hedningar utgör den kyrka som ersatt det 

hebreiska folkets utvaldhet.90 Hebréerna behåller sin utvaldhet, men bara i den mån som de uppgår i 

det nya folket, Kyrkan. 

 

Det hebreiska folket har alltså hos Sizer inte på grund av eller tack vare sitt ursprung någon särskild 

ställning utan det som i korthet benämns Israels nationella löften, det vill säga bland annat 

utvaldhet, särställning och välsignelser, nu är förandligade och tillgängliga endast i Kyrkan91. Att 

det hebreiska folket skulle ha en särställning beskrivs som anatema.92 

 

I Sizers utläggning om det gamla förbundets tempel och dess kult förklaras att det gamla förbundet 

är uppfyllt, i bemärkelsen avslutat, i och med Jesus. Kristna hedningar behöver således inte förhålla 

sig till de gamla förbunden utom som historisk bakgrund och kontext till Jesus.93 Gamla 

Testamentets texter tjänar som bakgrundshistoria som förvisso ger en ökad förståelse för den 

historiska kontexten, men teologiskt är det inte normerande. Den huvudsakliga Bibeln är det Nya 

Testamentet.  

                                                 
88 Stephen Sizer, Christian Zionism: Its History, Theology and Politics, AAARGH Internet Editions, 2005 Tillgänglig 

via https://archive.org/details/ChristianZionismItsHistoryTheologyAndPolitics s. 129 
89 Sizer, 2005, s. 129 
90 Sizer, Stephen., Christian Zionism: road map to Armageddon?, Inter-Varsity, Nottingham, 2004, s. 262-263 
91 Sizer, 2004, s. 262-263 
92 Anatema har innebörden av en bannlysnings- eller förbannelseformel (anathema esto, "förbannad vare han"), varefter 

ordet slutligen blev liktydigt med bannlysning, uteslutning ur kyrkan och församlingens gemenskap. ; Sizer, 2004, s. 

261 
93 Sizer, 2005, s. 187-203 
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5.5 Analys 

1: Hur beskrivs utvaldheten i nya förbundet? 

Supersessionalismen dras i allmänhet inte med samma dubbelhet som dispensionalismen när det 

gäller utvaldheten och rätten till begreppet Israel. Dispensionalismen, som är en kristen 

tolkningstradition, behöver ta hänsyn till Bibelns tal om kyrkan som Guds folk, samtidigt som man 

hävdar det hebreiska folkets utvaldhet som Guds folk. Supersessionalismen har inte denna 

dubbelhet att ta hänsyn till utan ser utvaldheten som helt överförd till kyrkan och att det hebreiska 

folkets utvaldhet endast existerar i den mån man ansluter sig till kyrkan, som då huvudsakligen är 

en icke-hebreisk företeelse. 

 

Begreppet Israel är då också helt överfört till kyrkan, tillsammans med de löften som getts till Guds 

folk under den gammaltestamentliga tiden. 

 

2: Har gamla eller Nya Testamentet företräde i tolkningen av utvaldheten inom de olika 

förhållningssätten? 

Sizer kritiserar en bokstavlig tolkning av Bibeln till förmån för det han ser som en romersk katolsk 

allegorisk tolkning.94 Den romersk katolska bibeltolkningen är tydligt fokuserad på Nya 

Testamentet som den huvudsakliga Bibeln och på en ecklesiologisk läsning där kyrkan, det vill säga 

den romersk katolska kyrkan, har övertagit utvaldheten och namnet Israel. Sizer menar också att 

företrädare för dispensionalismen, till skillnad från företrädare för supersessionalismen, inte läser 

Gamla Testamentet med samma utgångspunkt som Jesu lärjungar95, det vill säga tolkat genom de 

unika anspråk som ”kristushändelsen” gör. Lärjungarna såg Gamla Testamentet som helig skrift, 

men den fick sin sanna betydelse först när det förklarats av Jesus och händelserna runt Honom. 

 

Det Gamla Testamentet är i denna bibelsyn tydligt underordnad det Nya, det kan till och med 

hävdas att det Gamla Testamentet inte får sin egentliga mening förrän det underställs det Nya. 

 

3: Hur kan Hauerwas´ och Yoders etik ställas i relation till de olika förhållningssätten till utvaldhet? 

Etiken som springer fram ur supersessionalismen är tydligt ecklesiocentrisk och den är teleologisk i 

den bemärkelsen att den enbart tjänar sitt syfte, når sitt mål, om den gynnar kyrkan. Tillämpat blir 

                                                 
94 Sizer, 2005, s. 174 
95 Sizer, 2004, s. 204 
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då det etiskt riktiga det som gynnar kyrkan. Att ignorera eller tolka de bibliska berättelserna så att 

Guds utvaldhet numera gäller kyrkan på bekostnad av andra, i detta fall det hebreiska folket, är ett 

tydligt exempel på detta. 

 

Om man tillämpar Hauerwas narrativa etik i detta sammanhang så skulle den berättelse som blir 

normativ bli den kristna kyrkans berättelse, det vill säga det Nya Testamentet, och i viss mån de 

ante-niceanska kyrkofäderna, vilket innebär att det skulle bli en ecklesiocentrisk narrativ etik 

snarare än en kristocentrisk narrativ etik. Kristocentrisk kan etiken förvisso vara samtidigt som den 

är ecklesiocentrisk, men det handlar då om den upplevelse av Jesus som kyrkan för tillfället 

favoriserar snarare än den bild av Jesus som Bibeln som helhet förmedlar. Kyrkan blir 

tolkningsfilter inte bara för bibeln utan också för Jesus. 

 

Yoders inställning till skriften som yttersta auktoritet blir möjligtvis inte helt förkastad, men starkt 

reducerad då narrativet som tillämpas inte enbart är det bibliska narrativet om kyrkan, utan ett 

utökat narrativ där de tidiga kyrkofäderna och den tidiga kyrkohistorien i olika grad är normativ. I 

de så kallade historiska kyrkorna, det vill säga den romersk katolska och de nationella ortodoxa 

kyrkorna, anammar man i någon utsträckning, supersessionalismen och ser kyrkans traditioner och 

historia inte bara som tolkningfilter för skriften utan som en auktoritet i sig själv. 

 

En framträdande brist hos supersessionalismen är tendensen att inte bara omtolka, utan helt ignorera 

de bibelpassager som talar om det hebreiska folkets fortsatta utvaldhet. Kyrkans utvaldhet som folk 

är helt överställd det hebreiska folket. Detta menar man är en kristocentrisk tolkning, men då Jesu 

egen person så som han framställs i evangelierna, som det hebreiska folkets messias, tolkas som 

början på ett nytt folk, åtskilt från det hebreiska, så är det snarare ett fokus på detta nya folk, 

kyrkan. Det vill säga tolkningen är tydligt ecklesiocentrisk. 

 

En del av kritiken mot dispensionalismen består i att man menar att den är judeocentrisk, vilket är 

sant, men supersessionalismen gör sig skyldig till ett liknande fel då man istället för det hebreiska 

folket använder kyrkan som tolkningsfilter. Därmed blir de ecklesiocentriska dragen i 

supersessionalismen tydliga då kyrkan hela tiden ligger i centrum och tar över, eller fullbordar, 

Guds handlande i världen.  

 

Den aspekt av Jesus som lyfts fram är Jesus som grundare av kyrkan, hans preexistens i de gamla 

förbunden eller hans judiska arv lyfts fram som ett historiskt faktum, men utan att det i någon större 
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utsträckning påverkar teologin. De aspekter av Jesus som person som tas tillvara är därmed 

begränsade till Hans funktion som skapare av ett nytt förbund med kyrkan. 
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6 Dispensionalismen 

6.1 Definition av dispensionalismen 

Dispensionalismen förgrundsfigur är John Nelson Darby (1800-1882) som formulerade sin teologi 

utifrån tanken att själva kyrkans natur blivit så perverterad att den står i opposition till det syfte för 

vilket den skapades.96 I dispensionalismen ses det hebreiska folket fortfarande som Guds utvalda 

folk som har ett unikt förhållande, status och evigt syfte med sitt eget land, vilka är helt skilda från 

de som kyrkan fått.97 Darby menade förutom att det hebreiska folket skulle överta kyrkans utvaldhet 

också att Gud hade två helt olika sätt att arbeta. Ett distinkt sätt att arbeta med det hebreiska folket, 

ett helt annat att arbeta med kyrkan. Detta arbete sker i olika dispensationer, tidsperioder, och det 

innebär också att dispensionalismen till sin natur inte främst är en syn på förhållandet mellan Gamla 

och Nya Testamentet utan en läsning som visar på Guds handlande med mänskligheten i dessa olika 

tidsperioder. 

 

Dispensionalismen förutsätter att det hebreiska folket är skilt från den kristna kyrkan. Dels när det 

gäller Guds handlande i olika dispensationer, men också genom olika vägar till frälsning. Det 

hebreiska folket når frälsning genom lagen och hedningarna genom nåden. De gamla förbunden är 

således i dispensionalismen vare sig upphävda eller uppfyllda, utan pågående med det hebreiska 

folket och det nya förbundet är en tillfällig dispensation där Gud handlar med hedningar. 

Dispensionalismen är därmed tydligt judeocentrisk i och med att det hebreiska folkets särställning 

bevaras, och upphöjs, också i det nya förbundet som endast ses som en tillfällig dispensation.98 

 

Liksom med supersessionalismen så finns det varianter av dispensionalismen. Den tydligaste 

förskjutningen från klassisk dispensionalism är att vissa löften inte överförs, men tillåts att 

inkludera, också andra etniska grupper än det hebreiska folket. Gränserna mellan de olika 

dispensationerna överlappar något. 

 

En ”mjuk” dispensionalism kan ses hos till exempel John Hagee som, även om kyrkan och det 

hebreiska folket hålls åtskilda, menar att Jesus är nödvändig också för det hebreiska folkets 

frälsning.99 Samtidigt handlar det för det hebreiska folkets del inte om att konvertera till 

kristendomen. Att det skulle krävas en konvertering beskriver han som ”a delusion born of 

                                                 
96 Sizer, 2004, s. 50 
97 Sizer, 2004, s. 135 
98 Sizer, 2004, s. 136 
99 Sizer, 2004, s. 139 
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ignorance”.100 

 

Dispensionalismen är tydligt judeocentrisk och slår tydligt vakt om det hebreiska folkets utvaldhet. 

Det gör man bland annat genom att hänvisa till Romarbrevets tionde och elfte kapitel, där 11:1-2a 

ofta får utgöra bevis på det hebreiska folkets fortsatta exklusivitet: ”Jag frågar då: kanske Gud har 

förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. 

Gud har inte förskjutit sitt folk, som han en gång har utvalt”. 

 

6.2 Michael Vlach 

Vlach innehar är teologie doktor och innehar en professur vid The Master's Seminary i Sun Valley, 

California. Han arbetar företrädesvis med systematisk teologi, historisk teologi och apologetik och 

har specialiserat sig på frågor runt den moderna staten Israel. Hans avhandling behandlar 

supersessionalismen och gör ett tydligt ställningstagande mot den. 

Också Vlach gör tydliga ställningstaganden i konflikten i Mellanöstern, där hans sympatier tydligt 

ligger på den israeliska statens sida.101 

 

6.5 Dispensionalism som man finner den hos Michael Vlach 

Vlach försöker undvika en del av konflikten som finns runt begreppet dispensionalism genom att 

beskriva sin teologi som non-supersessionalism.102 I detta finns en likhet med Sizer genom försöket 

att ta sig bort från förutfattade meningar runt ett visst begrepp genom att ge det ett annat uttryck. 

Det finns också en likhet i det att förändringen av benämningen inte förändrar företeelsen i sig själv. 

Vlach presenterar det han menar är en bild av supersessionalismen som är en neutral, objektiv, 

bild103 och att non-supersessionalismen är en neutral ståndpunkt. Sizer illustrerar omslaget på sin 

bok med en israelisk stridsvagn och hänvisar till politiska implikationer av de teologiska 

ståndpunkterna. Vlach gör inga sådana direkta paralleller, men teologin är tydligt färgad av 

konflikten i Mellanöstern och hans ståndpunkt i den. 

 

Det finns en dubbelhet i hur utvaldheten uppfattas av Vlach. Han hänvisar bland annat till tanken på 

typer och antityper i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Huvudsakligen hänvisar detta till 

                                                 
100 Sizer, 2004, s. 143 
101 http://www.mikevlach.com/about_us.html 
102 Vlach, s. 10, fotnot 5 
103 Vlach, s. 11 
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olika typer i Gamla Testamentet som förebådar något större, en antityp, i Nya Testamentet. Han 

pekar på typen Adam, som når sin uppfyllelse i antitypen Jesus eller typen levitiska prästerskapet 

som får sin uppfyllelse i antitypen som är Jesu översteprästliga tjänst. Supersessionalismen ser, 

menar han, huvudsakligen att dessa typer ges i Gamla Testamentet och får sin uppfyllelse, sin 

högre, verkliga, mening i Nya Testamentet. Detta menar han är en felaktig väg att gå. Istället hävdar 

han att det lika gärna kan vändas på så att man finner de ”högre” antityperna i Gamla Testamentet 

som representerar den högre, verkliga, meningen, medan den motsvarande typen i Nya Testamentet 

är en ”lägre” motbild.104 

 

Detta resonemang leder fram till att den fysiska, konkreta utvaldheten som det hebreiska folket, 

dess land har och därmed dess utvaldhet inte behöver ses som typen och därmed det andliga 

folkslag som utgör kyrkan och dess andliga rike som den högre antitypen. Lösningen på detta är 

främst att förneka att Israel är en typ över huvud taget ”Israel is not a type”105, och att därför ingen 

antityp kan, eller ska, finnas. Utvaldheten är oförändrad i och med detta. Samtidigt så innebär 

Vlach's resonemang om ett icke-kronologiskt mönster hos typ-antityp kopplingen att om Israel kan 

kopplas ihop med kyrkan, så är det kyrkan som ska betraktas som typ och Israel som antityp.106 

 

När Vlach resonerar kring de olika nationerna så sätter han ett motsatsförhållande mellan 

den ”andliga nation” som kyrkan utgör och den ”skapelsenation” som Israel utgör. Den andliga 

nationen ”emphasizses the spiritual aspects of God's future plans. This model is influenced by 

Platonism and its dualistic assumption that the spiritual is of higher value than the physical, which 

is often viewed as a lower level of reality”107 medan dess motsats, den fysiska nationen beskrivs 

som att den inte ”reject physicality or materiality, but affirms them as essential moth to holistic 

antropology and to the biblical idea of a redeemed creation”.108 

 

Liksom när det gäller utvaldheten sätts ett motsatsförhållande mellan det fysiska och det andliga, 

där det andliga beskrivs som filosofiskt och det fysiska som bibliskt. I sammanhanget blir då det 

andliga nya förbundet skilt från det fysiska gamla förbundet, och det andliga gudsfolket, kyrkan, 

skilt från det fysiska gudsfolket, det hebreiska folket. Det ”högre” fysiska förbundet, antitypen, är 

därmed självtillräcklig och behöver inte den lägre typen, det andliga förbundet. Det fysiska 

                                                 
104 Vlach, s. 115f 
105 Vlach, s. 115 
106 Vlach, s. 116 
107 Vlach, s. 165 
108 Vlach, s. 167 
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förbundet, grundat i gamla Testamentets uppenbarelse, har företräde framför det nya och dess texter 

ses som den huvudsakliga Bibeln. Det andliga förbundet genom Jesus är ett tillfälligt handlande 

under en kortare tidsperiod, dispensation, för att föra in också hedningar i Guds förbund. Denna 

dispensation ska dock upphöra och det fysiska förbundet ska än en gång vara det huvudsakliga. 

 

Denna tydliga separation mellan det hebreiska folket och kyrkan understryks flera gånger och 

tillägnas även ett eget avsnitt, ”New testament keeps Israel and the Church distinct”.109 Detta är 

svårt att förhålla sig till på ett konsekvent sätt. Dels är de båda förbunden och deras olika folk helt 

åtskilda, samtidigt är det Gamla förbundet den skapelsegivna antitypen och således det bättre 

förbundet. Det är naturligt att dra slutsatsen att Sizer har rätt när han påstår att 

dispensionalismen ”elevate[s] Israel to a superior status above the church”.110 

6.6 Analys 

1: Hur beskrivs utvaldheten i nya förbundet? 

Utvaldheten enligt dispensionalismen är dubbel. Det hebreiska folket är för evigt och oföränderligt 

Guds utvalda folk, men de kristna individer som finns under kyrkans dispensation tar del av denna 

utvaldhet. Utvaldheten är i många stycken otydlig, då man menar sig anamma den utvaldhet som är 

beroende av Jesus som personlig frälsare, men samtidigt ser också icke-troende hebréer som en del 

av Guds folk. 

 

Matteus 21:43 tolkas till exempel av Vlach som att utvaldheten förvisso tas från den otrogna 

nationen Israel, men att den kommer ges till ett framtida, troende, Israel och inte till kyrkan.111 Det 

hebreiska folket, under kyrkans dispensation, är alltså inte för tillfället de ”mest” utvalda, men inte 

heller förkastade utan väntar på att löftet ska uppfyllas. 

 

2: Har Gamla eller Nya Testamentet företräde i tolkningen av utvaldheten inom de olika 

förhållningssätten? 

Dispensionalismen ser på ett mycket tydligt sätt Gamla Testamentet som den huvudsakliga 

bibelberättelsen. Hos Vlach syns det tydligt i hans argumentation när han hävdar att ”Bibeln” 

uttryckligen lär att Israel som nation, det hebreiska folkets världsliga nation, ska återupprättas. När 

Vlach då skriver att ”Bibeln” lär detta, så hänvisar han på ett tydligt sätt främst till Gamla 
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Testamentet. Nya Testamentet har sin plats enbart när det understryker och stärker det Gamla, men 

inte i egen kraft.112 

 

3: Hur kan Hauerwas´ och Yoders etik ställas i relation till de olika förhållningssätten till utvaldhet? 

I och med att Gamla Testamentet ses som det normativa narrativet och Bibeln ses som 

huvudsakligen Gamla Testamentet, där Nya Testamentet får en mindre roll, så skiljer sig denna syn 

på utvaldhet markant från det man kan komma fram till med hjälp av Hauerwas och Yoder.  

 

Att man väljer Gamla Testamentet som den huvudsakliga Bibeln innebär att fokus för narrativet blir 

judeocentriskt snarare än kristocentriskt.  

 

Att välja det hebreiska folket, dess kultur och religion som norm, gör att det finns tydliga sätt att 

förhålla sig till varje handlings inneboende värde. Jesu undervisning tolkas i detta sammanhang in 

som en utläggning och förtydligande av den deontologiska pliktetiken. Jesus blir då en rabbin som 

förklarar Gamla Testamentets skrifter på ett förhållandevis nytt sätt, men som inte förändrar något 

förbund i sig. 

 

Detta skiljer sig från Hauerwas narrativ, då han inkluderar både Gamla och Nya Testamentet som 

normgivande. Det skiljer sig likaledes från Yoder som ser Kristushändelsen som en unik fokuspunkt 

för hela frälsningshistorien. Yoder låter denna händelse få stå som tolkningsraster för hur man ser 

både på det som varit och det som ska komma och låter varken kyrkan eller det hebreiska folket 

vara centrum för etiken. 

 

En brist hos dispensionalismen är att den inte tar hänsyn till det som i Bibeln beskrivs som Jesu 

främsta kallelse: att förändra de hebreiska förbunden. Det Gamla Testamentet är ett oföränderligt 

narrativ och det som i Nya Testamentet tycks förändra det narrativet förkastas eller förändras. En 

inklusiv läsning innebär att Jesus inte kom med ett nytt förbund till alla andra utom judarna, utan 

främst till judarna. Kristendomen är alltså inte främst en dispensation bestämd för andra folk, ett 

Guds handlande med de icke-hebreiska folken, utan ett nytt hebreiskt förbund. Ytterligare ett Guds 

handlande med det hebreiska folket, i vilket också icke-hebréer har en ny möjlighet att ingå. Detta 

ignoreras i mycket av företrädare för dispensionalismen, vilka menar att kyrkans dispensation 

snarare är en möjlighet för icke-hebréer att ingå i frälsningsberättelsens huvudsakliga narrativ, det 
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vill säga Gamla Testamentet och dess förbund. 

 

Grunden för Darby att utforma dispensionalismen var att Kyrkan var, eller blivit, förfallen och att 

det därför måste sökas en annan mottagare för Guds utvaldhet. Hela teologin bygger därför i någon 

mån på att kyrkan bevisat sig ovärdig utvaldheten och därmed förlorat den, eller aldrig haft den i sin 

fullhet. Den enda andra utvalda grupp som kan identifieras i Bibeln är det hebreiska folket och 

därför blir slutsatsen den att detta folk endera fortfarande är utvalt eller inom kort kommer visa sig 

vara det. Detta får följder för hur man ser på utvaldhet. 

 

När det gäller de judeocentriska tendensen i dispensionalismen påpekar Sizer att företrädare för 

dispensionalismen inte läser Gamla Testamentet med samma utgångspunkt som Jesu lärjungar113, 

det vill säga tolkat genom de unika anspråk som ”jesushändelsen” gör. Lärjungarna såg Gamla 

Testamentet som helig skrift, men den fick sin sanna betydelse först när det förklarats av Jesus och 

händelserna runt Honom. Det vill säga en kristocentrisk tolkning. I stället är de judeocentriska 

dragen i dispensionalismen tydliga då det hebreiska folket och en hebreisk nation ligger i centrum 

och som tolkningsfilter för Guds handlande i världen, kyrkan är som bäst en parentes i historien. 

Vlach understryker detta när han ger det Gamla förbundet status av skapelsegiven och oföränderlig 

lag. Möjligheten finns att få förlåtelse för när man brister mot dessa absoluta regler, men det är ändå 

ett absolut fel att göra så. 

 

Om man tillämpar Hauerwas narrativa etik i detta sammanhang så skulle det hebreiska folkets 

berättelse bli normativ. Det skulle bli en judeocentrisk narrativ etik snarare än en kristocentriskt 

narrativ etik. Bibliocentrisk kan etiken förvisso vara samtidigt som den är judeocentrisk, men det 

handlar då om att reducera det nya förbundet till typ och det gamla förbundet till antityp och således 

är läsningen endast till en viss del kristocentrisk. Att kristocentriciteten är begränsad handlar i stor 

utsträckning om att man ser Honom som en förvaltare av och bevarare av det hebreiska folkets 

utvaldhet, Han öppnar förvisso en möjlighet också för hedningarna, men denna möjlighet är 

begränsad och i mycket också beroende av hedningarnas förhållande till det hebreiska folket, 

snarare än till Jesus som person. I och med detta så bortser man från viktiga aspekter hos Jesus och 

begränsar därmed kristocentriciteten. 
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7 New Covenant Theology 

7.1 Definition 

New Covenant Theology (NCT), Ny Förbundsteologi, är en position att försöka förstå relationen 

mellan de gamla och det nya förbunden. Det är även ett försök att jämka samman de till synes 

motstridiga förhållningssätt som finns samt en önskan att underkasta sig Bibeln snarare än att 

försöka tolka Bibeln utifrån yttre källor. Det huvudsakliga argumentet för detta är att det inte finns 

några yttre skrifter som tillräknas avgörande betydelse medan dispensionalismen förlitar sig på 

Scofield Bible och supersessionalismen, som White kallar för Covenant Theology, förlitar sig på 

Westminister Confession. Målet för NCT är att låta Bibeln ”speak on its own terms”.114 

 

White beskriver NCT Guds förbund både som en kontinuitet, i likhet med supersessionalismen och 

som en diskontinuitet i likhet med dispensionalismen. NCT menar att kontinuiteten finns i att det 

nya inte är frikopplat från de tidigare händelserna, men samtidigt diskontinuitet i och med att det är, 

till sin natur, något nytt.115 Detta gör att till exempel Vlach tar avstånd från NCT som 

supersessionalistisk116 trots att NCT i någon mån också räknar med olika dispensationer 

 

Till skillnad från både supersessionalismen och dispensionalismen så finner man inga absoluta svar 

i NCT på frågor ”such as the millennium, who the ’all Israel’ in Romans 11:26 refers to, whether or 

not there is a pre-fall covenant in Genesis 1-3 […] There is room for disagreement on these issues 

within New Covenant Theology.”.117 

 

När det gäller Vlach's teori om typer och antityper så ägnar White ett helt kapitel åt att försvara 

Gamla Testamentet som typ och Nya Testamentet som antityp. Det är det Nya Testamentet som 

förklarar, belyser och är normativt för det Gamla, inte tvärt om.118 

 

Frågan om lagen brukar vara en avgörande fråga för att kategorisera en teologi som endera 

dispensionalistisk eller supersessionalistisk. Är den upphävd eller fortfarande giltig? NCT menar i 

korthet att lagen från Gamla Testamentet har uppfyllts eller upphävts i och genom Jesus, men 

samtidigt att lagen i sig själv inte är upphävd eller borta, utan att den nu finns återupprättad i det nya 
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förbundet i och genom Jesus. I det att lagen fortfarande äger giltighet liknar NCT därför 

dispensionalismen och i tanken på att den är upphävd liknar NCT supersessionalismen. Det som 

återinförts kallas då endera Kristi Lag eller Nya förbundets lag och är beskriven i Nya Testamentets 

etiska förväntningar.119 

 

Douglas Moo skriver i en beskrivning av en modifierad luthersk syn att hela den mosaiska lagen 

uppfylls i Kristus och detta uppfyllande innebär att lagen inte längre är en direkt och omedelbar 

källa till, eller domare över, Guds folks handlande. Den kristnes uppträdande är istället dikterat av 

Kristi lag. Denna lag består inte i lagbud och bestämmelser utan av Jesu och apostlarnas föredöme 

och undervisning. Den är centrerad kring kärleken och styrs av den helige Ande. Han skriver 

också: ”Innehållet i alla de tio buden tas upp i Kristi lag och vi hålls i och med det ansvariga inför 

den.”.120 Lagen finns alltså som källa till och domare över Guds folks handlande, men indirekt, 

genom Jesus. Ett annat sätt att förklara det är att lagen har sin evighetsdimension, sin fortsatta 

giltighet i Jesus. 

 

En annan avgörande fråga är frågan om begreppet ”Israel” och i den frågan har man en mer tydlig 

supersessionalistisk inställning, men inte en ecklesiocentrisk hållning, när man påstår att kyrkan är 

det eskatologiska Israel. Detta är förvisso ett tydligt supersessionalistisk drag, men det finns viktiga 

skillnader enligt White. Det första är att NCT inte lär att kyrkan ersätter det hebreiska folket Israel 

och tar över begreppet, utan att den till sin natur är hebreisk och på det sättet är en fortsättning på 

Israel. Begreppet Israel överförs inte till kyrkan från det hebreiska folket eftersom kyrkan inte är 

skilt från det hebreiska folket utan huvudsakligen en inomhebreisk angelägenhet. Det andra är att 

den förändring som trots allt sker i vad som begreppet Israel innefattar är att det är personen Jesus 

som är i centrum, inte kyrkan.121 

 

White skiver: ”Dispensionalism insists that God must keep his promises to ethnic Israel, but what is 

often left unsaid is that God only made promises to faithful Israel – and there is only one wholy 

faithful israelite: Jesus of Nazareth. He brings Israel's history to its intended climax.”.122 Enligt min 

förståelse av detta så kan man beskriva det som att det är Jesus som tar begreppet Israel på sig och 

att den som är i Honom också är Israel.123 
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När det gäller kristocentricitet så uttrycker sig White på detta sätt: ”why is New Covenant Theology 

important? Why is it necessary? What's the big deal? Jesus is the big deal.”.124 Jag menar i korthet 

att NCT visar på en tydlig kristocentricitet i och med att alla resonemang kopplas till, förklaras med, 

eller avslutas med, tanken ”i Jesus”.  

 

Allt finns ”i Jesus” och utan Jesus ingenting. NCT förutsätter att Guds handlande, berättelsen, är 

med ett motsträvigt folk och att förbunden, vilka beskrivs i kapitel 3, ingås med små grupper eller 

individer i ett större sammanhang. Individerna Noa, Abraham, Mose, Aron och David var alla 

rättfärdiga individer i en orättfärdig omgivning. Resultatet av Guds berättelse, Jesus, var den ende 

helt rättfärdige, den enda som helt kunnat vara målet för berättelsen om Guds handlande och 

därmed få utvaldheten och benämningen ”israelit”. Han förkroppsligade tanken på det utvalda 

Israel. Utvaldheten, begreppet Israel och förbunden kan därför sägas finnas ”i Jesus”. ”I Jesus” 

finns allt detta och den som gör sig till ett med Jesus får också tillgång till det. 

 

Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från 

början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i 

himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter 

allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand 

hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet 

om er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden 

som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och 

ära.
 125  

 

7.2 Steve Lehrer 

Lehrer fick sin utbildning och tog examen vid Westminster Seminary California och har varit en 

medarbetare vid In-Depth Studies (ids.org) och leder församlingen Lighthouse Baptist Church i 

Sussex, Wisconsin. Han representerar en reformert teologi. Förutom boken ”New Covenant 

Theology: Questions Answered” finns inget publicerat av honom. 

 

7.3 New Covenant Theology som man finner den hos Steve Lehrer 

Det som tydligast framträder hos Lehrer är en strävan och en önskan att underkasta sig Bibeln, och 

då hela skriften, och till och med på bekostnad av den egna logiken. Han menar att oavsett hur 
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logiskt ett argument låter så måste vår teologi definieras av skriften och inget annat. Han förtydligar 

också att hela skriften är en berättelse som inte kan delas, ett kontinuerligt narrativ om Guds 

handlande med sitt folk. De olika delarna av skriften har förvisso olika natur och han tillskriver 

Gamla Testamentet en fysisk aspekt och det Nya Testamentet en andlig aspekt. 

 

Much of Scripture is devoted to explaining or recording how God fulfills the promises He made 

to Abraham. People get confused as to exactly how the Abrahamic Covenant is fulfilled and how 

it relates to other covenants. The Abrahamic Covenant contains both the Old and New 

Covenants. That is, the Old and New Covenants are the physical and spiritual fulfillments of the 

Abrahamic Covenant. The covenant God made with Abraham reveals God’s plan to save a 

people and bring them into His land. Under the Old Covenant, God physically saves the people 

of Israel (the physical descendants of Abraham) from the Egyptians and brings them into the 

Promised Land, Palestine. Under the New Covenant, God spiritually saves His people (the 

spiritual descendants of Abraham) from sin and condemnation and brings them into the spiritual 

land (salvation rest now and in heaven). Thus, the Abrahamic Covenant “contains” both the Old 

and the New Covenants. 
126

 

 

Denna indelning av förbunden som fysiska respektive andliga är inget nytt. I diskussionen om Guds 

egendomsfolk talas det om ”det köttsliga Israel” och det ”andliga Israel”. Den stora skillnaden ligger i 

att Lehrer inte låter någon av dessa ha företräde framför det andra, utan gör dem båda beroende av 

Jesus. Jesus som förkroppsligar och samlar båda dessa olika förbundstyper, fysiskt och andligt, i en och 

samma person. Detta innebär att Jesus blir centralgestalten för både det gamla och det nya förbundet. 

 

Det som ligger till grund för många konflikter när det gäller det gamla förbundet är det som i 

diskussionen ofta oprecist sammanfattas i begreppet ”lagen” och huruvida den ska appliceras också 

i det nya förbundet. Det problemet sammanfattar Lehrer på följande sätt: 

 

Was Deuteronomy 24 part of God’s law? Yes. Was that law based on God’s character in that it 

was holy and righteous? Yes. Does Jesus Christ tell us that God’s law on divorce and remarriage 

has changed? Yes. Has God’s character changed? No. 

Now we can look back at the syllogism and modify it so that it fits with Scripture. [...]   

All of God’s law is based on his righteousness and holiness, which are aspects of His character. 

God is immutable. His character does not change. 

But God’s law in fact can change even though His character does not change.127 

 

Istället för att låta diskussionen handla om enskilda bud och deras giltighet eller brist på giltighet, så 

väljer Lehrer att fokusera på Guds karaktär. Guds karaktär syns i lagen och förändras inte även om 

de enskilda buden förändras. Med lagen som utgångspunkt visar Lehrer alltså NCT's ståndpunkt att 

Guds karaktär inte förändras, utan att den visas i Jesus och att det är i Honom som lagen fullbordas, 

ändras och till sist också, upphävs. Detta sker, menar Lehrer utan att Guds natur förändras, utan det 
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är snarare Guds sätt att visa sin oföränderliga natur för en föränderlig mänsklighet som förändras.  

 

Lehrer söker alltså snarare efter principer och efter Guds karaktär som den kontinuerligt visar sig i 

samtliga förbund, snarare än efter enskilda regler och förhållningsorder. Dessa menar han beror på 

människans förmåga att uppfatta och ta till sig Guds karaktär vid en given tidpunkt i historien. 

 

7.4 Analys 

1: Hur beskrivs utvaldheten i nya förbundet?  

Den första utgångspunkten för utvaldhet är att den inte är, eller någonsin har varit, beroende av 

etnicitet, inkluderat en hebreisk etnicitet. Utvaldheten har istället varit beroende av trohet mot Gud. 

 

Then there is the view of NCT, which understands Israel to be an unbelieving type or picture of 

the true people of God, the church. According to NCT, Israel never was a believing people as a 

whole. Israel always had a tiny remnant of true believers in her midst. Israel was not the church 

in the Old Testament, but they did function as a type or picture of the church—the true people of 

God.128 

 

I åsikten att utvaldheten och titeln ”Guds folk” är en andlig titel kan NCT anses ha en del 

gemensamt med supersessionalismen, men den stora skillnaden är att utvaldheten inte förflyttas 

mellan olika grupper, utan alltid tillhör den grupp som är trogna Gud, oavsett etniskt ursprung.129 

Erbjudandet ges först det hebreiska folket, men majoriteten avstår denna kallelse till utvaldhet, och 

därmed finns endast en liten rest som lyder Gud.130 Detta är ett genomgående tema som återfinns 

både i Gamla och Nya Testamentet. 

 

NCT vill ge ett neutralt intryck och hävda ett helt nytt synsätt på förhållandet mellan gamla och nya 

förbundet, men har ärvt mycket från den reformerta covenant theology inriktningen som på ett 

tydligt sätt kan klassificeras som supersessionalistisk. Balansen finns i det att NCT problematiserar 

supersessionalismens och därmed covenant theology's ecklesiocentriska syn till förmån för en mer 

kristocentrisk dito. 

 

Frågan om utvaldhet ställs i NCT i ett helt annat ljus. Dispensionalismen och supersessionalismen 

förutsätter båda att utvaldheten inte förändras, men att mottagaren för utvaldheten ser olika ut i 

deras respektive teologiska inriktningar. I NCT är det inte längre fråga om huruvida det hebreiska 
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folkets utvaldhet flyttats till kyrkan eller inte, utan det är en helt annan typ av utvaldhet som är 

beroende av trohet mot Gud. Utvaldheten har den som är en ”sann israelit” (se ovan), det vill säga 

Jesus. Dispensionalismen och supersessionalismen behandlar samma sorts utvaldhet, men ser den 

främsta mottagaren olika. NCT omdefinierar utvaldheten. 

 

NCT räknar med både kyrkans och det hebreiska folkets utvaldhet, men att denna utvaldhet har 

Kristus som villkor. Utvaldheten upphävs, återupprättas och återfinns i Kristus och det gäller både 

det hebreiska folket och kyrkan. 

 

Den utvaldhet som till synes ägs av det hebreiska folket i till exempel Romarbrevets elfte kapitel 

bemöter Lehrer med följande ord: 

 

The Gentiles in Rome were becoming arrogant. They were beginning to think that they were the 

new chosen people, and that God was utterly finished with the Jews. Paul is attempting to remind 

those Gentiles in the church at Rome that God will still save those Jews who repent and believe. 

The thrust of Paul’s argument in Romans 11 is quite simply that God still saves Jews and will 

continue to do so throughout the New Covenant era131. […] Paul asks the question that remains 

the central focus of the entire chapter: “I ask then: Did God reject his people?” Now there are 

two possibilities concerning the meaning of Paul’s question. First, he could be asking, “Did God 

reject Israel as a nation of people and their future salvation?” The second possibility is that he 

could be asking, “Did God utterly reject Israel so that no more Israelites will ever be saved?” 

Paul makes it clear that the meaning of his question is certainly the latter, because his answer in 

verse 1 is that God is presently, in Paul’s day, saving a remnant.132 
 

Lehrer förkastar alltså den dispensionalistiska tolkningen av dessa verser och menar att Gud inte har 

förskjutit det hebreiska folket i bemärkelsen att de numera är uteslutna från frälsning över huvud 

taget. Det handlar istället om att Gud tagit bort etnicitet som faktor i frälsningen. Det hebreiska 

folket har inte längre ett företräde på grund av sin etnicitet, som tidigare var ett tecken på utvaldhet, 

utan har nu enbart tillgång till Guds utvaldhet genom att den ansluter sig till den ”lilla rest” som 

kyrkan utgör.  

 

Eftersom ingen skillnad görs mellan det hebreiska folket och andra folk, utan Guds förbund alltid 

varit med de trogna, den lilla resten, så har inte det hebreiska folket någon annan särställning i det 

nya förbundet än att det erbjudits dem först. 

 

2: Har Gamla eller Nya Testamentet företräde i tolkningen av utvaldheten inom de olika 

förhållningssätten? 
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Utifrån det Lehrer skriver om Bibeln som till och med överordnad logiken, kan man hävda att NCT 

är tydligt bibliocentrisk. Problemet är ju givetvis att ingen kan läsa en text utan någon förförståelse 

eller tolkningsraster. Hur problematiskt ett sådant uttalande än är, så är ambitionen ändå att vara mer 

troget bibelordet, det vill säga att utifrån varje given situation och tid tolka och omtolka det än att 

låta en bestämd tolkning äga företräde framför bibelordet självt.  

 

När Lehrer talar om ”scripture” så menar han hela Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, och att 

dessa i grunden är en och samma berättelse. En kontinuerlige berättelse om Guds karaktär och 

personlighet och hur den visar sig för människorna vid olika tider i historien. NCT är alltså 

beroende av att hela Bibeln ses som en enhet, men samtidigt att denna enhet är helt beroende av den 

unika Jesushändelsen. Bibeln ses alltså som ett enhetligt narrativ, där fokus är Kristushändelsen, 

men där den händelsen varken är slutet eller början på narrativet, utan ett ständigt närvarande tema 

genom hela berättelsen. 

 

3: Hur kan Hauerwas´ och Yoders etik ställas i relation till de olika förhållningssätten till utvaldhet? 

Om man tillämpar Hauerwas narrativa etik i detta sammanhang så skulle den berättelse som blir 

normativ bli hela de bibliska berättelsen, både Gamla och Nya Testamentet, men med Jesus som 

centralgestalt för både hela frälsningsberättelsen och varje enskild berättelse och bok i Bibeln. Det 

enda som i teorin tillmäts betydelse som narrativ är den bibliska berättelsen, också på bekostnad av 

bekvämlighet och mänsklig logik, och därmed närmar man sig den bibelsyn och kompromisslöshet 

som kännetecknar Yoder. 

 

NCT som ung och delvis oprövad teologisk inriktning gör vissa påståenden som man upplever som 

unika, men som de flesta inriktningar också hävdar. Bibliocentrisk, fri från yttre tolkningar och så 

vidare. White inser problemet med att hävda att detta är unikt för NCT, men gör det ändå till viss 

del.133 

 

Bibliocentrisk är den etik som springer ur NCT med nödvändighet eftersom inga andra källor 

tillmäts normativ betydelse och ställningstagandena grundas dessutom på hela det bibliska 

narrativet, där Jesus är den avgörande faktorn. Ett tecken på detta är att man menar att Guds 

karaktär och också utvaldheten är densamma genom hela Bibeln. Dispensionalismen och 

supersessionalismen räknar med att själva utvaldhetens natur förändras, eller inte förändras, medan 

                                                 
133 White, s. 1 
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NCT menar att den är densamma eftersom bibelberättelsen är en enda sammanhängande berättelse 

från första mosebok till uppenbarelseboken, det som ändrar sig är inte Guds karaktär eller 

utvaldhetens natur, utan hur utvaldheten och Guds karaktär presenteras för människorna. 

 

I dispensionalismen och supersessionalismen begränsas de aspekter av Jesus som person som man 

tar hänsyn till, medan man i NCT har ambitionen att inkorporera så många aspekter som möjligt. 

Detta menar jag är resultatet av den bibelläsning Lehrer presenterar, att till och med gå emot det 

som till förstone verkar logiskt till förmån för att vara trogen bibelordet. I sin person rymmer alltså 

Jesus både hela det gamla förbundet och hela det nya med alla de motsättningar som man med den 

mänskliga logiken tycker sig finna i dem.  

 

Detta innebär också att man öppnar för att ingen enskild tolkning kan ses för hela sanningen, utan 

ytterligare aspekter av Jesus kan lyftas in och rymmas i tolkningen, och därmed föra tolkningen 

ytterligare ett stycke in mot centrum. 
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8 Slutsats 

Min huvudsakliga frågeställning är: Hur kan man finna ett etiskt hållbart förhållningssätt till 

begreppet utvaldhet som inkorporerar både det hebreiska folket och den kristna kyrkan? 

 

De analysfrågor som ställs de tre olika förhållningssätten supersessionalism, dispensionalism och 

New Covenant Theology har varit följande:  

1: Hur beskrivs utvaldheten i nya förbundet? 

2: Vilken bibelsyn, enligt Baker, företräder inriktningen främst? 

3: Hur kan Hauerwas´ och Yoders etik ställas i relation till denna syn på utvaldhet? 

 

När det gäller utvaldheten så menar jag att jag kunnat observera följande. Inom supersessionalismen 

är det tydligt uttalat att utvaldheten helt överförts från det hebreiska folket till Kyrkan. En hebreisk 

individ har del av utvaldheten genom att ingå i Kyrkan och har ingen kallelse eller företräde genom 

att tillhöra det hebreiska folket. Dispensionalismen ser utvaldheten som tillhörande det hebreiska 

folket. Den kristna Kyrkan får del av utvaldheten, men endast som ett undantag och under en viss 

tidsperiod. New Covenant Theology ser utvaldheten som en progressiv berättelse där Gud på olika 

sätt visar, förklarar och utvidgar utvaldheten och att utvaldheten hela tiden är beroende av tro, inte 

av etnicitet och inte av accepterandet av en organisation. Man hävdar att utvaldheten hela tiden 

syftat till hela mänskligheten och att den omdefinierats genom historien. 

 

Bibelsynen i de olika inriktningarna framträder inte minst då man applicerar Hauerwas narrativa 

etik. Då kan man tydligt se vilket narrativ som har tolkningsföreträde för synen på utvaldhet. När 

det gäller supersessionalismen är narrativet tydligt det Nya Testamentet är den huvudsakliga Bibeln. 

Nya Testamentet ges företräde i varje fråga och Gamla Testamentet avskrivs som bakgrundshistoria 

om det ens tas med i tolkningen. Dispensionalismen menar att Gamla Testamentet är den 

huvudsakliga Bibeln och att Nya Testamentets berättelse är en parentes i historien som inte kan 

tillåtas styra tolkningen av de eviga förbund som slutits mellan Gud och människorna i Gamla 

Testamentet. NCT ser hela Bibeln som en kontinuerlig berättelse om Guds arbete med människorna. 

Det innebär att man ser berättelsen som progressiv och att de gamla förbunden utvecklas till ett nytt. 

 

Utifrån detta kan man se hur Hauerwas narrativa etik kan användas för att dekonstruera de olika 

synerna på utvaldhet för att finna det narrativ man låter vara normativt. Detta kan sedan jämföras 

med det narrativ Yoder, och till viss del också Hauerwas menar bör vara normativt. 
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Supersessionalismen finner sitt narrativ i Nya Testamentet och i kyrkans berättelse om sig själv. 

Detta stämmer väl med det narrativ förespråkar, men inte lika väl med Yoder, som förespråkar hela 

Bibeln och inte bara enskilda delar som normerande. Dispensionalismen finner sitt narrativ i gamla 

Testamentet, vilket också är otillräckligt enligt Yoder. NCT ser hela Bibeln som sitt narrativ, vilket 

stämmer med Yoders syn på Bibeln. Det är dock svårt att se om NCT tolkar Jesu undervisning och 

exempel lika bokstavligt som Yoder. 

 

När jag sedan utifrån dessa frågor försöker formulera kärnan av en etik för de olika synsätten på 

utvaldhet så är min slutsats för det första att supersessionalismen och den etik som grundas i den är, 

eller kan vara, bibliocentrisk och kristocentrisk. Men då den begränsar Bibelns egentliga auktoritet 

till Nya Testamentet och begränsar aspekterna av Jesu person till att huvudsakligen beröra kyrkan 

på bekostnad av det hebreiska folket, så menar jag att kärnan i etiken får en ecklesiocentrisk 

tyngdpunkt. 

 

Jag menar också att dispensionalismen och den etik som grundas i den är, eller kan vara, 

bibliocentrisk och kristocentrisk. Men då den begränsar Bibelns egentliga auktoritet till Gamla 

Testamentet och begränsar aspekterna av Jesu person till att huvudsakligen beröra det hebreiska 

arvet och miljön på bekostnad av Kyrkan, så menar jag att kärnan i etiken får en judeocentrisk 

tyngdpunkt. 

 

Till sist menar jag att NCT och den etik som grundas i den har en större möjlighet att vara 

bibliocentrisk och kristocentrisk än de båda andra synsätten. Detta eftersom NCT ser hela Bibeln 

som auktoritativ och strävar efter att inkorporera mest möjliga av Jesu person och undervisning. 

Eftersom NCT försöker se det hebreiska folkets utvaldhet och kyrkans utvaldhet som likställd och 

del av ett progressivt narrativ så sker inte utvaldheten på endera gruppens bekostnad. 

 

Slutsatsen av detta blir att det främst är NCT som har möjlighet att möta de kriterier jag satt upp i 

kapitel fyra för en hållbar kristen etik, det vill säga bibliocentrisk och kristocentrisk enligt Yoders 

preferenser och beskriven narrativt enligt Hauerwas. 

 

De slutsatser som supersessionalismen och dispensionalismen drar om utvaldhet, att den främst 

tillhör kyrkan respektive det hebreiska folket, blir då begränsad och mindre inklusiv jämfört med 

NCT. Utifrån detta blir då NCT ett relativt sett mer etiskt förhållningssätt än de andra två. 
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Finns det ytterligare som talar för eller emot NCT? 

 

Komplexiteten när det gäller de olika förbundens inbördes förhållanden blir i NCT upplöst i och 

med att man ser det hela utifrån en kristocentrisk lösning. Alla förbund finns, uppfylls, upphävs och 

återupprättas i Kristus. Utvaldheten blir beroende av Kristus snarare än av etnicitet eller regler 

samtidigt som det kan hävdas att det nya livet i Kristus ger en unik etnicitet. 

 

Utvaldheten i NCT blir också något exklusivt. I dispensionalismen kopplas den till etnicitet och i 

supersessionalismen till ett icke definierat medlemskap i kyrkan, vilket i sin vidaste definition 

omfattar också de ”namnkristna”, det vill säga individer som formellt, genom barndop eller annan 

medlemsgrundande handling, ses som medlem men som ändå inte har en personlig tro. I NCT 

handlar det istället om att ha en livgivande relation genom en personlig tro på Jesus Kristus, 

att ”vara i Kristus”. Exklusiviteten består dock inte i att vissa tvingas stå utanför utvaldheten då den 

är öppen för alla, utan snarare i att det är få som tar emot den utvaldhet som man menar att Jesus 

erbjuder fritt och för intet. Exklusiviteten finns också i övriga synsätt, men då som mer otillgängligt. 

Endera i etniciteten eller genom ett medlemskap i en organisation av något slag. 

 

I och med att man i NCT menar att det är Bibeln som ska vara grundande för definitionen av 

utvaldhet istället för etnicitet eller tradition, så görs också grunden för utvaldheten tillgänglig för 

gemene man och begränsas inte genom släktskap, organisatorisk tillhörighet eller ämbete.  
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