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Nazareth, Kungars Kung och Herrars Herre och mitt hjärtas längtan. 
Efter Jesus är det ingen som förtjänar min tacksamhet mer än min 
fru. Du är en kvinna med djup skönhet, styrka och karaktär. Jag är 
verkligen välsignad. Det ”bra, du gode och trogne tjänare” som du 
kommer att motta från Honom kommer att bli större än du någonsin 
kunnat föreställa dig. Jag hoppas innerligt att jag kan se ditt 
ansiktsuttryck den dagen. Det kommer att bli fantastiskt.  

Stort tack till den grupp av supporters som har välsignat mig de 
senaste åren. Ni har möjliggjort tillkomsten av denna bok.  
 Tack även till Samuel Clough, Paul Blake, Shane Meredith, 
Stephen Holmes, Julie Loomis, Aaron Maendel, Dax Cabrera, Avner 
Boskey, Brock Hollett, Nick Uva and Dan McCarthy för att ni gått 
igenom de tidiga manuskripten och gett mig feedback.  
 Avslutningsvis vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet till 
Joseph och Elizabeth Farah för ert stöd. Tack även till hela WND-
teamet. Tack till Geoff Stone, redaktionschefen, för allt ditt arbete, 
din input och dina råd avseende manuset. Tack till Renee Chavez 
och Kelsey Whited, mina förläggare. Er belöning är stor i himlen! 
Tack till Mark Karis som bidragit med sin gåva inom design. Jag 
älskar ditt arbete. Tack även till Michael Thompson och Amanda 
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V A R N I N G E N :   
O K U N N I G H E T  O C H  A R R O G A N S  

 
 

Endast tre år före sin död 1546 skrev Martin Luther, den store 
protestantiske reformatorn, en antijudisk avhandling med titeln Om 
judarna och deras lögner. Under mer än tusen år hade de kristna runt 
om i Europa debatterat internt om hur de skulle behandla de judar 
som bodde ibland dem. Under Luthers tid argumenterade vissa att 
det judiska ”problemet” krävde en slutlig lösning. Luthers 
avhandling erbjöd en lösning i tydliga termer. Jag låter hans egna 
ord tala för sig själva:  

Vad ska då vi kristna göra med denna förbannade, avvisade 
judiska ras?... Först och främst bör deras synagogor brännas 
ner, och det som inte brinner upp bör döljas eller täckas över 
med jord så att igen någonsin igen kan se askan eller en sten av 
det. Och detta borde göras till Guds ära och för kristenheten så 
att Gud kan se att vi är kristna… 
 För det andra bör deras hem likaledes rivas ner och 
förstöras. För de begår samma saker där som de gör i 
synagogorna. Av detta skäl bör de sättas under ett tak eller i ett 
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stall, som zigenarna, så att de inser att de inte är herrar i vårt 
land, som de så skrytsamt tror, utan endast miserabla fångar… 
 För det tredje bör de bli berövade på sina böneböcker 
och Talmuds i vilka avgudadyrkan, lögner, förbannelser och 
hädelse lärs ut… 
 För det fjärde måste deras rabbiner under dödshot förbjudas 
att fortsätta undervisa… 
 Sammanfattningsvis, kära prinsar och adelsmän som har 
judar inom era domäner, om dessa mina råd inte passar er 
hitta då bättre lösningar så att ni och vi alla må befrias från 
denna olidliga djävulska börda – judarna… Näst efter 
djävulen har en kristen ingen mer bitter och häftig fiende än 
juden.i 
 

De flesta kristna som läser Luthers ord för första gången blir 
chockade. Tragiskt nog var Luther långt ifrån ensam bland 
framstående kristna ledare i sitt hat och sina övergrepp mot judar. 
Som vi kommer att se var hans attityd tämligen vanligt 
förekommande bland kristna genom en överväldigande del av 
kyrkohistorien.  
 Än mer tragiskt är att ca femhundra år efter det att Luther skrev 
sin hatiska avhandling skulle Adolf Hitler luta sig mot Luthers 
förslag som basen för sin egen ”slutliga lösning” på judefrågan, 
vilket resulterade i mord på två tredjedelar av de ca nio miljoner 
judar som då levde i Europa.  
 Hur blev det så här? Hur kommer det sig att kristendomen vars 
anhängare påstår sig följa en judisk Messias, blev en religion 
dominerad av hedningar som förföljer judar var än de återfinns? 
Hur kan de kristna som påstår sig tillbe Israels Gud komma att hata 
Israels barn så djupt, med sådan passion och så outtröttligt? För att 
kunna besvara den frågan måste vi börja med aposteln Paulus ord i 
kap 11 i hans brev till romarna. Det är där Paulus utfärdar en mycket 
allvarlig varning – en varning särskilt riktad till de hednakristna. 
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Inledningsvis varnar Paulus dem för att bli arroganta mot judarna 
och påminner sina läsare om den pågående kallelsen och utkorelsen 
av Israel – inklusive det icketroende Israel -  som Guds barn. Därefter 
varnar han även de hednakristna för att inte bli högmodiga avseende 
sin egen ställning inför Gud. I stället uppmanades de att ”frukta”. 
Låt oss läsa Paulus varning: 
 

[D]å ska du inte förhäva dig över [de naturliga] grenarna. Om du 
förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan 
roten som bär dig. Nu invänder du kanske: "Grenarna bröts 
bort för att jag skulle ympas in." Det stämmer, de bröts bort 
på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte 
högmodig, utan bäva. För om Gud inte skonade de 
naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här 
Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som föll, 
Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir 
också du bortskuren. (Rom 11:18-22; författarens emfas 
tillagd) 

Detta är ett absolut grundläggande påstående. Med andra ord, att 
misslyckas med att vara både välinformerad om, och ödmjuk inför, 
det icketroende Israel kan mycket väl resultera i att de troende 
hednakristna blir ”bortskurna” från Gud. Det ord som Paulus 
använder här är det grekiska ordet ekkoptõ. Det är samma ord som 
Johannes döparen använde när han varnade de som kom till honom 
för att döpas: ”Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som 
inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden” (Matt 3:10; författarens 
emfas tillagd). Natten när jag kom till tro och överlämnade mitt liv 
till Jesus var det just dessa ord som Herren använde för att 
konfrontera mig med min synd, de överbevisade mig om att om jag 
inte omvände mig skulle mitt eviga öde vara i helvetet. Det är 
således inte helt överraskande att Paulus uppmanar de troende 
hedningarna att erkänna och begrunda ”Guds allvar”.  
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 Paulus och Johannes döparen var inte ensamma om att utfärda 
sådana stränga varningar. Jesus använda också exakt samma term 
som Johannes i sin förmaning: ”Varje träd som inte bär god frukt 
huggs bort och kastas i elden” (Matt 7:19, författarens emfas tillagd). 
 Idag när vi ser tillbaka två tusen år på Paulus varning greppar 
en skrämmande verklighet oss omedelbart. När vi tar oss en ärlig titt 
på den hedna-dominerade kristna kyrkan genom historien fram till 
denna dag inser vi att de flesta troende totalt har misslyckats med 
att beakta Paulus varning. Den stora majoriteten av kyrkan har från 
ett tidigt skede, från toppskiktet och hela vägen ner, fallit 
huvudstupa in i felaktiga idéer och arrogans vad avser det 
icketroende Israel. Så snabbt de glömt Guds löften till Israel och 
Israels roll i Guds plan! Och resultaten av detta har varit 
fruktansvärda.  
 En följd av kyrkans ignorans vad gäller Israels roll i Guds plan 
är den totala blindheten i stora delar av kyrkan för de profetior som 
utspelas genom historien. Många kristna har hört talas om ”Isaskars 
söner”, som omnämns i 1 Krönikeboken 12:32. Vi har lärt oss att 
dessa var ”män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde 
göra”. Idag är kyrkan i desperat behov av förståelse för den sista 
tiden och förmågan att bemöta den på ett korrekt sätt. De judiska 
profeterna, apostlarna och Jesus själv har gett oss en fantastisk gåva 
i det att deras ord innehåller stora mängder information om vad vi 
kommer att bevittna i de kommande dagarna. Genom hela 
Skrifterna är framtiden, liksom det förflutna, upplagt i detalj på en 
gudomligt uppenbarad tidslinje. Att förstå tiden och känna igen var 
vi befinner oss på denna tidslinje är av stor strategisk fördel för 
kyrkan medan den strävar mot att fullgöra sitt gudagivna mandat. 
Men när kyrkan misslyckas i att känna igen den sammanhängande 
tråden av folket och landet Israel som löper genom hela tidslinjen, 
blir den snabbt förvänd bortom allt förstånd, med resultatet att en 
tjock dimma av förvirring lägger sig över kyrkans synfält. Så är 
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kyrkans tillstånd idag. Denna tidslinje, den fantastiska plan som 
Herren har gett Sitt folk, har i själva verket klottrats över och 
förvanskats av vilseledande doktriner från den hednadominerade 
kyrkan. Det är inte bara så att en stor del av kyrkan är fullständigt 
omedveten om var på Guds profetiska tidslinje de för närvarande 
befinner sig; många förkastar helt idén om att en sådan tidslinje ens 
existerar. Om kyrkan någonsin verkligen ska lyckas skingra 
dimman, om den någonsin ska lyckas återfå den klarhet och 
profetiska ande den behöver för att navigera de kommande mörka 
dagarna, måste den både identifiera och genomgående förkasta de 
falska doktriner och felaktiga idéer som smugit sig in i kyrkan på ett 
tidigt stadium. Denna reningsprocess måste börja med ett 
erkännande av Israel som den essentiella tråd som löper genom 
Herrens plan om återlösning som utspelar sig. Det är min  djupaste 
förhoppning att denna bok ska åstadkomma det på ett lättförståeligt 
sätt och rensa bort nästan två tusen år av förvirring för alla som är 
villiga att ge ämnet det allvarliga hänsynstagande som det kräver.  
 Ett annat negativt resultat av kyrkans okunnighet om Israel är 
hennes relativa inkompetens och oförmåga att korrekt formulera 
evangeliets budskap, särskilt till det judiska folket. Alldeles för 
många kristna ser på evangeliet, eller ”de goda nyheterna”, i de mest 
minimalistiska termer, något i stil med ”Jesus dog för dina synder så 
att du en dag, när du dör, kan komma till himlen för alltid”. Faktum 
är dock att de goda nyheterna som de förkunnades av Jesus och 
apostlarna var så mycket mer än så. Det innefattade Guds 
fullständiga vittnesbörd, från skapelsen till Guds fantastiska 
förbund, till Messias försonande död och uppståndelse, till Hans 
återkomst för att döma jorden och återställa Israels kungarike. Alla 
dessa saker och så mycket mer är integrerade delar av evangeliet. På 
grund av kyrkans minimering och utrensning av alla judiska 
dimensioner av evangeliets budskap har den dock glömt så mycket 
av vad Jesus och apostlarna faktiskt förkunnade. Kort sagt, som 
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titeln på denna bok påminner oss om, om evangeliet man predikar 
inte kulminerar i att en judisk man styr världen, då är det inte Nya 
testamentets evangelium. Dagens evangelium har reducerats till en 
förenklad formel där man kan ”bli frälst”, men det har i grunden 
separerats från det kommande rike som vi blir frälsta till. Närhelst 
Petrus, Paulus och Stefanus predikade evangeliet, gjorde de det 
genom att placera åhörarna inom ramen för den större bibliska 
berättelsen, en mycket specifik berättelse rotad i skapelsen, Guds 
förbund, det judiska folkets historia och lidande och med sin kulmen 
med domens dag och Guds rike som följer. Till dess kyrkan 
återerövrar hela den bibliska berättelsen som den anförtrotts och 
erkänner Israels centrala och fortlöpande roll i denna berättelse, 
kommer den att vara relativt impotent i sin förmåga att effektivt och 
fullständigt kommunicera det sanna evangeliet, särskilt till det 
judiska folket.   
 Min förhoppning är att den här boken ska hjälpa kristna att 
bättre förstå evangeliet i dess faktiska judiska sammanhang.  Kanske 
är du själv jude och tror inte att Jesus (Yeshua) är Messias, och har 
snubblat över eller fått den här boken. Jag lovar att om du läser 
igenom den så kommer du att hitta mycket mer som du håller med 
om än du hade kunnat föreställa dig.  
 Ett tredje resultat av kyrkans okunnighet och högmod i 
förhållande till Israel är antisemitismens långa och blodiga historia 
som inte bara demonstreras av enskilda kristna, utan ofta genom 
officiella sanktioner från kyrkan. Detta faktum är något som få 
kristna har en önskan eller modet att bemöta. Men enligt Paulus är 
alternativet till att möta våra synder, att förbli i okunnighet och 
komma med ursäkter för kyrkans verkligt onda handlingar, att 
riskera att bli bortskurna. Alternativt, om kyrkan väljer att vandra i 
fullhet och mognad, så måste den börja med att konfrontera och 
omvända sig från sitt mörka, antisemitiska förflutna, vars bevis är 
överväldigande. Sådana uppmaningar till omvändelse är givetvis 
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lätta att göra, men de är inte lika lätta att ta emot. Även om jag är 
helt övertygad om att ett av kyrkans främsta behov i denna stund, 
när vi närmar oss de sista dagarna, är en djup, utbredd och grundlig 
omvändelse för dess långa historia av hat och övergrepp mot det 
judiska folket, så är verkligheten att själva roten till våra kollektiva 
synder är några mycket specifika doktriner, idéer, och teologier som 
en stor del av kyrkan idag fortfarande tror på. Dessa felaktiga idéer 
är inte bara grundvalen för de historiska traditionella kyrkorna, utan 
de är också en del av själva strukturen i den protestantiska 
reformationen och hyllades hjärtligt av praktiskt taget alla stora och 
framstående reformatorer. Dessa doktriner – specifikt 
supersessionismen, preterismen och amillennialismen, som vi 
kommer att diskutera närmare längre fram – kommer inte att 
försvinna av sig själva eller förkastas av kyrkan utan en enorm 
kamp. Men återigen, vi måste mycket nyktert komma ihåg det 
alternativ som Paulus talade om. Jag är övertygad om att du, när du 
läser den här boken och med allvar överväger dess innehåll, kommer 
att se varför kyrkan i grunden måste förkasta dessa doktriner.  
 Tyvärr har kyrkans arrogans mot Israel också konsekvenser 
som ännu inte har visat sig – ondska som kommer att begås i 
kommande dagar. Gud har förordnat att i de sista dagarna kommer 
alla människors hjärtan att prövas i förhållande till deras svar på 
"Jakobs nöd" en tid av oöverträffad vedermöda för det judiska folket 
(se Jer 30:7). Hur sorgligt det än är att tänka på idag kan ingen 
förneka att den överväldigande majoriteten av Europas kristna svikit 
det judiska folket under Förintelsen. Vad får någon att tro att vi 
kommer att reagera annorlunda om en ny tid av lidande någonsin 
skulle drabba judarna? Hittills har få i kyrkan åtagit sig att göra det 
smärtsamma och inåtvända "själaarbete" som är nödvändigt för att 
identifiera och avlägsna de felaktiga doktriner och attityder som de 
har hyst så länge. Det var just dessa åsikter som gjorde det möjligt 
för kyrkan att sitta overksam eller till och med bistå när de som 
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Herren själv kallar "hans ögonsten" (Sak 2:8) bokstavligen slaktades 
i miljontal. Skrifterna är tydliga med att i de sista dagarna kommer 
världshändelserna att kulminera med Satans fulla raseri mot Guds 
plan att återupprätta nationen Israel. Enkelt uttryckt, om kyrkan inte 
identifierar och grundligt rensar i det tänkande som orsakade det 
eländiga misslyckandet under Förintelsen, så kommer dess framtida 
synder och misslyckanden att vida överträffa allt i dess förflutna. 
Naturligtvis är min bön att  så inte blir fallet. Jag ber att kyrkan ska 
göra rätt nästa gång. Min uppriktiga bön är att den här boken ska 
väcka några till att anamma en ödmjuk ställning inför Herren 
angående det judiska folket och väcka än fler till vårt ansvar som 
Jesu efterföljare i de svåra dagarna som ligger framför oss. Även om 
jag verkligen hoppas att många som läser detta kommer att stärkas i 
den övertygelse de redan har i dessa frågor, och att de finner större 
klarhet och beslutsamhet att göra det som är rätt i Guds ögon, ber 
jag också att andra ska uppröras och utmanas att ompröva  sina 
tidigare ställningstaganden som inte är i enlighet med Skriften 
angående det judiska folket. För långt utöver att bara argumentera 
om teologiska påståenden är min önskan att den här boken ska 
förändra hjärtan och påverka den kristna kyrkans agerande och 
handlingar. Om bara en läsare förändras och ett hjärta berörs av 
Faderns hjärta för sitt folk, då kommer det att ha varit värt det att 
skriva den här boken. Om bara en själ hör budskapet i den här boken 
och verkligen omvänder sig från de övertygelser som Paulus 
varnade skulle leda till att bli "bortskuren", då kommer detta att ha 
varit en av mina största prestationer. 
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R E S T A U R A T I O N I S M  

V S   
S U P E R S E S S I O N I S M  

 
 

Under de senaste två tusen har den överväldigande majoriteten av 
den kristna kyrkan haft åsikten att det judiska folket, på grund av att 
de förkastat Jesus som Messias, i sin tur har avvisats av Gud som 
Hans folk. Även om det fanns flertalet grupper som herrnhutarna, 
många puritaner och olika lutherska pietister som såg ett framtida 
återställande av Israel och det judiska folkets frälsning, är för det 
mesta dessa grupper en minoritet i kyrkans historia. En av de 
viktigaste rörelserna som dramatiskt skulle förändra detta startade 
1827, när flera grupper av anglikanska kristna samlades i Dublin, 
Irland, för informella bibelstudier och för att dela Herrens nattvard. 
Med övertygelsen om att Bibeln var deras yttersta auktoritetskälla 
började denna grupp genomföra formella möten, vilket så 
småningom resulterade i bildandet av vad som kom att kallas 
plymouthbröderna. Denna grupp ansåg att den anglikanska kyrkan 
hade övergett många av den apostoliska kyrkans gamla doktriner, 
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särskilt de som rörde Israels roll i Guds pågående plan och det 
underbara framtida återupprättandet av det judiska folket och deras 
rike. Denna rörelse korsade så småningom havet till USA, där den 
slog till som en löpeld. Med tiden kom stora delar av kristenheten 
att förkasta den långvariga uppfattningen att Israel har förkastats 
och föraktats av Gud och ersatt av den kristna kyrkan. Sedan staten 
Israels återfödelse 1948 har dessa siffror ökat än mer. På senare år 
tycks dock den gamla kontroversen ha flammat upp igen, och den 
kommer utan tvekan att fortsätta att rasa fram till Jesu återkomst. 
Det här kapitlet kommer kortfattat att introducera och förklara 
positionerna för de två motstridiga lägren.  

RESTAURATIONISTLÄGRET  
Innan man definierar de specifika grundsatserna för vad jag kallar 
"restaurationism", är det viktigt att förklara hur detta läger ser på och 
tolkar Bibeln. Restaurationister utgår ifrån övertygelsen att Bibeln 
helt enkelt bör tas ordagrant/bokstavligen. Det förutsätter en rak, 
naturlig läsning av Skrifterna, en rationell bokstavslighet, om man 
så vill. Restaurationister tror att även om delar av Bibeln ibland är 
svåra att förstå, så är det absolut inte utöver den genomsnittliga 
personens förmåga att läsa och begripa. Man behöver inte en upplyst 
guru för att lära sig hur man ska förstå Bibeln. Detta är inte för att  
förminska betydelsen av lärare och ansvarsfull undervisning inom 
Kristi kropp – utan tvekan behöver vi fler ansvarsfulla lärare. Men 
Bibeln skrevs inte uteslutande för teologer i elfenbenstorn, som 
sedan lär ut den till vanliga människor. Bibeln skrevs ytterst för alla 
vanliga troende som flitigt och ödmjukt anstränger sig för att förstå 
dess ord, sammanhang och betydelse. Det är utifrån denna syn på 
Skrifterna som restaurationister håller fast vid följande tre 
eskatologiska doktriner:  
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RESTAURATIONISM.ii Detta synsätt innebär en tro på 
att de löften som gavs till Israels söner genom de stora 
förbunden ännu inte har uppfyllts. När Jesus kommer 
tillbaka kommer hela Israel att bli frälst och Israels rike 
kommer att återupprättas i det land som utlovades till 
Abraham. Jesus kommer att härska över det judiska 
folket som deras kung och som suverän över hela jorden.  

FUTURISM. Detta synsätt ser den överväldigande 
betoningen av bibliska profetior som gällande de 
framtida händelser som omger Jesu återkomst. Vi kan 
dela in dessa händelser i följande tre kategorier: (1) 
händelserna som föregår Jesu ankomst, (2) Jesu faktiska 
återkomst och (3) etableringen av Jesu rike under tusen 
år. Denna uppfattning delades av profeterna, Jesus, 
apostlarna och de tidigaste kristna.  

PREMILLENNIALISM. Denna uppfattning menar att 
alla beskrivningar genom hela Bibeln av det kommande 
Gudsrike som ska etableras här på jorden efter Jesus 
återkomst ska tolkas bokstavligt. Som vi kommer att se 
var detta den syn som delades av profeterna, Jesus, 
apostlarna och de tidigaste kristna. 

 Restaurationister bekräftar att det bara är genom att tolka 
Skrifterna genom dessa tre perspektiv som Bibeln i allmänhet, och 
bibliska profetior i synnerhet, verkligen blir meningsfulla. Närhelst 
kyrkan förlorar en Israel-centrerad, restaurationistisk, futuristisk, 
premillenialistisk förståelse av Skrifterna, förlorar den inte bara 
snabbt en korrekt syn på Herrens profetiska kalender; den förlorar 
också förståelsen för själva evangeliet och avviker dessutom från att 
uppfylla sitt primära uppdrag här på jorden. Vi kommer att 
diskutera alla dessa saker mer i detalj när vi går vidare. 
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SUPERSESSIONISTLÄGRET  
I skarp kontrast till de som omfamnar restaurationism, futurism och 
premillennialism står de som tenderar att inta en mycket mer icke-
bokstavlig, allegorisk inställning till att förstå Skrifterna. Det är 
utifrån denna syn på Skriften som detta läger håller fast vid följande 
tre teologiska positioner: 
 

SUPERSESSIONISM. Denna uppfattning, allmänt 
känd som "ersättningsteologi", menar att den kristna 
kyrkan har ersatt Israel som Guds folk. Enligt ett 
populärt dokument skrivet 2002 och publicerat på webb-
platsen för Knox Theological Seminary, anges att "de 
arvslöften som Gud gav till Abraham… gäller inte någon 
särskild etnisk grupp, utan Jesu Kristi kyrka, det sanna 
Israel.”iii Dokumentet undertecknades av hundratals 
framstående evangelikala ledare, pastorer och 
professorer. 
 Såsom uttryckt av Albertus Pieters, en ofta citerad 
supersessionist: "Den synliga kristna kyrkan är nu det 
nya Israel i förbunden, de som vi kallar "judarna" är 
outsiders, avskurna grenar, som inte längre har någon 
starkare koppling till vare sig löften eller profetior än 
någon ickejudisk grupp. De som nu kallas 'judar'… 
har… inget profetiskt öde, förutom en fortsättning av 
deras sorgliga och bittra tillstånd… Israels historias 
stängda bok kommer inte att öppnas på nytt.”iv 
  Trots att inte alla moderna supersessionister är så 
raka eller hårda när de formulerar sina åsikter, har 
Pieters här mycket noggrant beskrivit den historiska 
supersessionistiska ståndpunkten. Enligt detta 
perspektiv, har kyrkan som det "nya Israel", nu blivit 
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arvtagare till alla löften och välsignelser (men inte några 
förbannelser) som tidigare gavs till Israel. 
Supersessionismen hävdar att Israels brist på trohet mot 
Gud var så ihärdig att Herren slutligen permanent 
fråntog henne den unika kallelse och särställning som 
hon höll under hela Gamla testamentet. Andra termer 
som ibland används för att beskriva supersessionism (av 
dem som har försökt skapa mindre stötande varianter av 
supersessionism) är "uppfyllelsesteologi" eller 
"inkluderingsteologi." Supersessionism står i direkt 
konflikt med restaurationism. 
 
PRETERISM. Detta är tron att den överväldigande 
majoriteten av Bibelns profetior redan har uppfyllts. 
Preterism tolkar de flesta avsnitt som talar om de "sista 
dagarna" eller "ändens tid" som att de har uppfyllts i 
samband med de händelser som utspelade sig kring år 70 
e.Kr. när de romerska legionerna förstörde Jerusalem och 
det judiska templet. Preterister är inte överens 
sinsemellan om exakt hur mycket som har redan 
uppfyllts, så vissa omfamnar "partiell preterism" medan 
andra tror på "full preterism". Preteritser hävdar oftast att 
det inte finns någon framtida "stor vedermöda", ingen 
"Antikrist", inget "vilddjurets märke", inget "stort avfall" 
eller många av de andra sakerna som ofta förknippas 
med de sista dagarna före Jesu återkomst. Allt detta ses 
ofta som uppfyllt år 70 e.Kr. Fullständig preterism går till 
och med så långt som att säga att Jesu återkomst 
metaforiskt inträffade det året. Preterism står i skarp 
konflikt med futurismen som beskrivits tidigare. 
 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

16 

AMILLENNNIALISM. Människor med denna syn 
avvisar tanken att det efter Jesus återkomst kommer att 
finnas en tusenårig period då Jesus kommer att regera 
över nationerna från Davids tron i Jerusalem för att 
uppfylla alla de Guds löften som gavs till det judiska 
folket genom Abrahams förbund. Amillennialism 
tolkar de olika referenserna i Skriften till tusenårsriket 
allegoriskt eller andligt. Eftersom dessa passager inte 
tolkas bokstavligt hävdar amillennialism att kyrkan nu 
i befinner sig i det millenniet. En mer optimistisk 
variant av amillennialism, kallad postmillennialism, 
menar att kyrkan rör sig bort från det första 
århundradets förföljelse mot ett triumferande och 
segerrikt tillstånd, som successivt erövrar och kristnar 
världen innan Jesus återkomst. Båda perspektiven 
(amillennialism och postmillennialism) står i 
grundläggande konflikt med premillennialismen. 

Det är viktigt att inse att även om var och en av dessa doktrinära 
åsikter (supersessionism, preterism och amillennialism) relaterar till 
olika frågor inom Skriften, är de i själva verket alla logiskt 
sammankopplade och oskiljaktigt sammanlänkade. Om man håller 
fast vid supersessionism – och om man är konsekvent – kommer 
man också att hålla fast vid preterism och amillennialism. Det är 
också viktigt att förstå att, eftersom dessa doktriner är så 
sammanlänkade, om en av dem visar sig vara i klar och direkt 
konflikt med Skriften så kollapsar alla tre tillsammans. Låt oss 
jämföra förhållandet mellan supersessionism och både preterism och 
amillennialism. 
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PRETERISMENS SUPERSESSIONISTISKA RÖTTER 
Om man håller fast vid föreställningen att Gud i huvudsak har 
förkastat Israel från hennes status som Guds utvalda folk, som 
supersessionism gör, uppstår omedelbart några påfallande 
svårigheter. Till exempel, alla de i Bibeln profeterade krigen och 
striderna som inträffar precis innan Jesu återkomst äger rum 
specifikt i och runt Jerusalem och Israel. Som vi kommer att se 
framöver vittnar ett brett spektrum av skriftställen om detta faktum. 
Detta är ett oöverstigligt problem för supersessionismen. När allt 
kommer omkring, vilken mening skulle det vara för jordens 
nationer, drivna av Satan, att gå i krig mot Israel, en nation som inte 
längre har någon speciell relevans för Gud överhuvudtaget? Om 
Gud är färdig med Israel, varför skulle Satan då ha en så specifik och 
fokuserad avsikt att förgöra dem? Om supersessionism vore sann, 
då skulle Satans vrede nästan uteslutande riktas mot kristna, inte 
mot Israel. Detta strider inte bara mot den nuvarande globala 
verkligheten, det är heller inte den berättelse som Bibeln berättar.  
 Preterism som metod för att tolka Skriften skapades av 
nödvändighet för att stödja supersessionismen. Det är helt enkelt 
appliceringen av supersessionism på de händelser som föregår Jesu 
återkomst. Preterism försöker omtolka de profetiska skrifterna som 
talar om att nationerna kommer att samlas mot Jerusalem i de sista 
dagarna som att detta redan har ägt rum i historien, oftast år 70 e.Kr., 
när de romerska arméerna förstörde Jerusalem och templet. Inom 
supersessionismens världsbild definierar händelserna det året det 
ögonblick i historien då Gud tillkännagav sitt slutgiltiga dekret om 
skilsmässa från nationen Israel och därmed överförde all sin gunst 
till den kristna kyrkan. Om man går igenom olika predikningar och 
böcker från ett antal supersessionist-preteristlärare, kommer man att 
finna en extremt skev betoning på år 70 e.Kr. och nästan ingen 
betoning alls på vårt "välsignade hopp" (Tit 2:13), Jesu återkomst. 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

18 

Istället för att betona Israels kommande frälsning och upprättelse 
(Apg 1:6–7; Rom 11:26) betonar supersessionister-preterister den 
påstådda skilsmässan från, och upplösningen av, nationen Israel. Av 
denna anledning, skulle, bland de olika namn man kan använda för 
att hänvisa till supersessionism, ordet "skilsmässoteologi" vara både 
rättvisande och korrekt. Verkligheten har naturligtvis inte gjort det 
lätt för supersessionister-preterister. Sedan 1948 har de fått möta det 
pinsamma problemet med staten Israels mirakulösa återfödelse. 
Supersessionist-preterister måste avvisa varje antydan om att den 
moderna staten Israel har något att göra med Guds suveränitet eller 
vilja. Utan tvekan är Israel verkligen en törn i sidan på dem som 
håller fast vid denna uppfattning. Vi kommer att undersöka dessa 
frågor i närmare detalj allt eftersom vi fortsätter. 
 
AMILLENNIALISMENS SUPERSESSIONISTISKA RÖTTER 
Amillennialism är också en logisk förlängning av supersessionism. 
Medan preterism helt enkelt är tillämpningen av supersessionism på 
händelser som kommer före Jesu återkomst, är amillennialism 
tillämpningen av supersessionism på de händelser som följer efter 
Jesu återkomst. Anledningen är återigen tydlig. Medan profeterna 
alla talar detaljerat om en tid då Jesus, den judiske kungen kommer 
att regera över ett återupprättat judiskt rike från Davids tron i 
Jerusalem, kan en sådan verklighet absolut inte ha någon plats i en 
supersessionistisk värld, där Israel ju för alltid har förkastats av Gud.  
 Följande diagram visar förhållandet mellan supersessionism 
och restaurationism och de därtill hörande doktriner som de logiskt 
kräver och skapar: 
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OMTOLKAR DET NYA TESTAMENTET DET GAMLA TESTAMENTET? 
En väsentlig skillnad mellan de två lägren är det sätt de allmänt 
tolkar Bibeln på och hur de ser på förhållandet mellan Gamla och 
Nya testamentet. Som redan nämnts, närmar sig restaurationismen 
Bibeln på ett naturligt sätt, i enlighet med det sätt och den ordning 
som den uppenbarades. Restaurationister inser att för att förstå Nya 
testamentet på ett korrekt sätt, måste man först förstå Gamla 
testamentet.  
 Den supersessionistiska tolkningsmetoden, närmar sig Bibeln 
på omvänt sätt. Det börjar med Nya testamentet och försöker sedan 
omtolka eller helt revidera den ursprungliga betydelsen av Gamla 
testamentet. Eftersom att supersessionister utgår från uppfattningen 
att Gud är färdig med judarna, ser de när de studerar de många 
löften som gavs till det judiska folket genom hela Gamla testamentet, 
en tydlig konflikt med Nya testamentet. För att lösa detta dilemma 
vände de sig till den grekiska metoden att allegorisera eller 
förandliga varje passage i konflikt med den supersessionistiska 
världsbilden. Även om supersessionism hävdar att "Israel" i Gamla 
testamentet ska omtolkas som en metafor för kyrkan, gäller denna 
omtolkningsprocess faktiskt flera andra relaterade frågor, som till 
exempel (1) Israels land, (2) Jerusalem och (3) det judiska templet. 
Betänk orden av N. T. Wright, en framstående supersessionistisk 
teolog, som diskuterar sin uppfattning att Jesus ändrade innebörden 
av Israels land och Guds rike: 

SUPERSESSIONISM 
(Ersättningsteologi) 

RESTAURATIONISM 

Preterism Amillenialism Futurism Premillenialism 
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[Jesus] kom inte för att upprätta symbolen för det heliga landet, 
utan för att inordna det i en annan uppfyllelse av riket, som 
skulle omfatta hela skapelsen… Jesus använde hela sin 
tjänst till att omdefiniera betydelsen av riket. Han vägrade 
att ge upp symbolspråket om rikets, men fyllde det med så 
pass nytt innehåll att han, som vi har sett, kraftfullt omstörtade 
de judiska förväntningarna.v 

Dalton Thomas tar i sin kommentar på Wrights tolkningssätt, upp 
några djupgående implikationer:  

Enligt Wright har [löftet i Gamla testamentet] tömts på sin 
ursprungliga substans och "fyllts på" med något annat; 
något nytt." Det som utlovades till Abraham var aldrig tänkt 
att uppfattas som det då förklarades, utan skulle snarare 
uppfattas  som en "symbol" som har "omdefinierats". Denna 
"omdefiniering" är så radikal att tusentals år av "judiska 
förväntningar" på uppfyllelsen av Guds oföränderliga ord 
och syften har blivit "kraftigt omstörtade."vi 

Enligt Svenska Akademiens ordlista är betydelsen av ordet 
"omstörta" "att kullkasta” eller ”grundligt ändra”vii. Enligt andra 
ordlistor kan betydelsen även innebära att "förvränga eller 
korrumpera genom en underminering av… tro.” Även om väldigt få 
supersessionister gillar att erkänna det, är uppfattningen de 
förespråkar just detta: ett försök att kullkasta, underminera och 
störta Gamla testamentets löften till det judiska folket. Naturligtvis 
kom inte Jesus för att "omstörta" Gamla testamentets löften från Gud. 
Han kom första gången för att ge försoning för mänskligheten. Men 
när Han återvänder kommer Han för att förverkliga de löften som 
gavs till Abraham, Isak, Jakob och David och ta dem från enbart 
löften till etablerad verklighet. Jag har en fast övertygelse om att det 
finns en grundläggande enhet i Skriften, en överensstämmelse 
mellan Nya och Gamla testamentet. De två är inte på något sätt i 
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konflikt. Samma Gud som inspirerade Gamla testamentet 
inspirerade Nya testamentet. Som det gamla talesättet säger, ”Det 
Nya är i det Gamla dolt; det Gamla är i det Nya uppenbarat.” Nya 
testamentet utvidgar och ger en mer fullständig bild av det som först 
introducerades i det Gamla testamentet. Det är helt riktigt. Att säga 
att något som antyddes i Gamla testamentet mer fullständigt 
förklaras i Nya testamentet är något helt annat än att säga att Nya 
testamentet faktiskt ändrar, upphäver, "omdefinierar", "omstörtar" 
eller "underminerar" Gamla testamentets löften till Israel. På denna 
punkt är jag helt överens med J. C. Ryle, den reformerte 
kommentatorn från 1700-talet som perfekt formulerade problemet 
med den supersessionistiska metoden att (om)tolka Skrifterna: "Vad 
jag protesterar mot är vanan att allegorisera enkla ord från Gud 
angående nationen Israels framtida historia, och bortförklara 
innehållets fullhet i syfte att tillmötesgå den icke-judiska kyrkan. Jag 
anser att denna ovana är obefogad av någonting i Skriften och att 
den drar med sig en lång rad onda konsekvenser.”viii  
 Vi kommer att reflektera vidare över dessa “onda 
konsekvenser” när vi går vidare. Låt oss tillsvidare emellertid helt 
enkelt säga att varje ansvarsfull lärare som undervisar i Guds ord 
har till uppgift att hjälpa medtroende att bättre förstå 
innebörden av Skriften – inte att dekonstruera, omtolka och 
modifiera vad den uppenbarligen säger. Låt oss avsluta med en 
annan kommentar från J. C. Ryle. Som jag anser vara en mycket 
lämplig uppmaning för oss alla, och en vi kommer att försöka hålla 
fast vid genom hela boken: 
 

Odla vanan att läsa profetior med ett enda öga till den 
bokstavliga innebörden av dess egennamn. Kasta bort den 
gamla traditionella idén att Jakob, och Israel, och Juda, och 
Jerusalem och Sion alltid måste betyda den icke-judiska 
kyrkan, och att förutsägelser om andra advent ska tas andligt, 
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och första advents förutsägelser bokstavligen. Var rättvis och 
ärlig. Om du förväntar dig att judarna ska ta Jesaja 53 
bokstavligen, se till att du själv också tar 54 och 60 och 62 
bokstavligen.ix 

 
Med andra ord, om vi förväntar oss att judar ska ta profetian i Jesaja 
53 bokstavligen, den profetia som så tydligt talar om en lidande 
Messias som ger försoning för sitt folks synder, då måste vi vara 
konsekventa och ta profetiorna i Jesaja 54, 60 och 62, som talar om 
det framtida återupprättandet av det judiska kungariket på ett lika 
bokstavligt sätt. Supersessionister är snabba med att tillämpa alla 
Israels välsignelser på kyrkan, men tillämpar inte Israels domar – 
eller ens blotta hotet om dom – på kyrkan. I denna mening är 
supersessionism ett djupt inkonsekvent tillvägagångssätt att tolka 
Bibeln. I de följande tre kapitlen kommer vi att se hur 
restaurationslägret och det supersessionistiska lägret tolkar Guds 
stora förbundslöften på två radikalt olika sätt. 
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D E T  A B R A H A M I T I S K A  

F Ö R B U N D E T  
 
 

Innan någon verkligen kan förstå innebörden av Nya testamentet, 
finns det några grundläggande frågor i Gamla testamentet som först 
måste förstås. De fyra stora bibliska förbunden är utan tvekan främst 
bland dessa frågor. Jag talar om (1) det Abrahamitiska förbundet, (2) 
det Mosaiska förbundet, (3) det Davidiska förbundet och (4) det Nya 
förbundet. Även om förbunden är själva grunden för hela den 
bibliska berättelsen, vet märkligt nog majoriteten av kristenheten 
väldigt lite om dem. Hade kyrkan varit ordentligt informerad om 
innebörden av dessa stora bibliska förbund – vad deras syften är, hur 
de relaterar till varandra och hur de skiljer sig åt – då skulle hela 
debatten och kontroversen mellan restaurationism och 
supersessionism försvinna. Vi börjar med det mest grundläggande 
förbundet av alla, det som alla de övriga är byggda på.  

GUD GAV ETT LÖFTE  
För att förstå inte bara var Israels berättelse började, utan var hela 
Guds återlösningsplan började, måste vi inse att det sammanfattas i 
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ett enkelt uttalande: Gud gav ett löfte. I rättvisans namn är detta löfte 
ett av de mest betydelsefulla och grundläggande temana i hela 
Bibeln. Det dominerar både Gamla och Nya testamentets sidor. Det 
är inte bara det att det Abrahamitiska förbundet är själva grunden 
för Herrens frälsningsplan, utan det har också blivit något av 
historiens gångjärn — den primära drivkraften bakom den enskilt 
mest framträdande globala andliga och geopolitiska konflikten på 
jorden idag.  
 Löftet gavs till Abram, som senare skulle döpas om till 
Abraham - vilket naturligtvis är anledningen till att det har kommit 
att kallas "det Abrahamitiska förbundet". Det finns tre kritiska 
aspekter av det Abrahamitiska förbundet som måste belysas:  
 

1. Det Abrahamitiska förbundet är ett löfte som 
gavs specifikt till Abrahams ättlingar, genom 
Isak och sedan Jakob (som senare döptes om till 
Israel).  
 

2. Den primära betoningen av löftet gällde ett 
mycket specifikt och verkligt landområde på 
denna jord.  

 
3. Löftet som gavs genom det Abrahamitiska 

förbundet är pågående, oåterkalleligt och evigt.  
 
 Det bör nämnas att supersessionismen i varierande grad 
förnekar en eller till och med alla dessa tre delar av det 
Abrahamitiska förbundet. Men som vi kommer att se är Skriftens 
allmänna vittnesbörd avseende var och en av dessa frågor tydligt, 
konsekvent och fullständigt.  
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FÖRBUNDET MED ABRAHAM  
Som de flesta som är bekanta med berättelsen vet, kallade Herren 
Abram ut ur landet Ur i Kaldeen, eller i moderna termer, Irak. Någon 
gång efter att ha lämnat Ur får vi veta att: ”Därefter kom Herrens ord 
till Abram i en syn. Han sade: ’Var inte rädd, Abram. Jag är din 
sköld. Din lön ska bli mycket stor’” (1 Mos 15:1). När Abram hörde 
att han skulle få en "mycket stor" belöning, frågade han naturligtvis 
Gud hur han kunde få den, eftersom han inte hade någon son att ge 
sin belöning vidare till. Herren svarade och försäkrade Abram att 
hans stora belöning inte skulle ges till någon tjänare i hans hushåll, 
utan i själva verket skulle ges till hans egen son av kött och blod "som 
kommer från din egen kropp" (v. 4). Det som hände sedan är vackert 
poetiskt. Herren tog ut Abram under natthimlen och fick honom att 
”se upp mot himlen” (v. 5). Jag föreställer mig att himlen den natten 
strålade av skenet från tio miljoner lysande löftesambassadörer. För 
tjugo år sedan tillbringade jag några nätter med en arabisk 
beduinfamilj ute i den jordanska öknen, i det som kallas Wadi Rum. 
Namnet betyder "Månens dal", eftersom dess dramatiska, 
utskjutande platåer ser ut som månens yta. Men trots att jag tidigare 
har betraktat stjärnorna på natten långt innan gryningen, från så 
olika platser som bergstoppar långt från stadens ljus såväl som till 
havs miltal från land ute på Atlanten, har jag aldrig tidigare sett ett 
så fantastiskt spektakulärt antal stjärnor som när jag satt på 
ökengolvet i Wadi Rum. Stjärnorna där är tjocka som en mäktig flod 
som svämmar över sina stränder och sveper tyst över himlen. Jag 
föreställer mig att vad Abram såg den natten var något liknande. När 
ett oräkneligt antal stjärnor glittrade ovanför honom, sade Herren till 
Abram: ”En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge… 
Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Så 
ska din avkomma bli” (v. 4–5).  
 Enligt Skrifterna trodde Abram i det ögonblicket inte bara på 
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att Gud skulle ge honom en son och många ättlingar, utan Abram 
litade faktiskt på Gud och satte sin tro på den som skulle komma ur 
hans egna släktled för att utföra allt som Gud just hade utlovat. Som 
ett resultat av Abrams tro "...räknade han honom det till 
rättfärdighet" (v. 6). Det är denna episod som aposteln Paulus 
genomgående använder i sina brev som grund för sin 
överväldigande betoning av att frälsning uppnås genom tro (Rom 
4:3; Gal 3:6).  
 Därefter bad Gud Abram att hämta "en treårig kviga, en 
treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva" (1 Mos 
15:9). Abram kom med dem och som instruerats "skar han dem i två" 
(v. 10). Därefter placerade han halvorna mitt emot varandra, vilket 
skapade en gång mellan dem. När solen höll på att gå ner, ”föll en 
tung sömn över Abram. Då kom skräck och ett stort mörker över 
honom” (v. 12). Då, ur mörkret, visade sig Herren i den mycket 
märkliga formen av ”en rykande ugn med en brinnande fackla” (v. 
17), och Han gick fram mellan delarna av de döda djuren. 
 En mycket viktig aspekt av den här berättelsen som varje 
kristen måste vara medveten om är att bara Gud gick nerför gången. 
När allt detta ägde rum hade Abram fallit i ”en djup sömn” (v. 12). 
Poängen är att detta inte var ett bilateralt avtal som ingicks mellan 
två parter. Det var ett ensidigt och ovillkorat löfte som Gud gav till 
Abrahams ättlingar. Gud kommer att vara trogen sitt löfte. Det är 
inte beroende av trofastheten hos Abrahams ättlingar, till vilka löftet 
gavs. Dessutom, även om löftet skulle gå genom hans son Isak – och 
Isaks son Jakob – var löftets slutliga arvtagare faktiskt Jesus Messias. 
Det var Honom som Abraham satte sin tro till. Vi kommer att 
diskutera detta mer när vi går vidare.  
 Det är intressant att medan kristna teologer oftast helt enkelt 
refererar till detta förbund som "det abrahamitiska förbundet", kallas 
det bland judar ofta för Brit bein HaBetarim, vilket betyder "förbundet 
mellan delarna". Men vad var Guds mening med att dela djuren på 
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mitten och gå emellan dem? Varför använde han en sådan grafisk 
och blodig bild? 
 
 GUDS FÖRBUND INTILL DÖDEN  
Walter C. Kaiser Jr. är sannerligen ett lysande ljus bland 
konservativa evangelikala forskare på Gamla testamentet. Efter att 
ha skrivit och publicerat mer än fyrtio böcker, fungerade Dr. Kaiser 
som akademisk dekan och professor i Gamla testamentet vid Trinity 
Evangelical Divinity School i mer än tjugo år och sedan som 
president för Gordon-Conwell Theological Seminary. Han är 
respekterad av alla inom det teologiska samfundet, så det var en 
enorm ära för mig att få besöka Dr. Kaiser för att bland annat 
diskutera frågan om supersessionism/ersättningsteologi och det 
Abrahamitiska förbundet.  
 När jag kom till Kaisers familjegård, mindre än en mil från 
stranden av Lake Michigan, satt Walter och hans fru Margaret och 
pratade och njöt på verandan en underbar sensommareftermiddag. 
På gården strövade flera lamor i olika färger, som tydligen också 
kallar Kaiser-gården för sitt hem, omkring.  
 Väl inomhus, och till min stora förtjusning, bjöd Margaret in 
mig att gå igenom Dr Kaisers personliga bibliotek. När jag skannade 
raderna av tätt anordnade hyllor, tänkte jag på den djupa inverkan 
som denna man har haft inom studier av Gamla testamentet och på 
de många elever som haft förmånen att studera under honom. Dr. 
Kaiser kom in, rusade runt i hyllorna och dök sedan upp igen för att 
ge mig nya exemplar av sina två senaste böcker. Trots att han är 
pensionerad från sin formella roll som president för Gordon-
Conwell och nu är i åttioårsåldern är hans kvickhet och produktivitet 
lika skarp som tidigare. Vi gick in i hans vardagsrum och satte oss.  
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Snart gick vårt samtal över till frågan om Abrahams förbund. Med 
ett leende tog han ett snabbt andetag och skar sedan som en laser 
direkt till sakens kärna och tog upp det grafiskt livliga sätt på vilket 
Gud gav sitt löfte till Abraham: "I 1 Mosebok 15 var det Gud själv 
som gick in mellan delarna," sa han. "De slöt ett förbund. Ordet att 
sluta ett förbund är att "skära" ett förbund. Och de skar bitarna, ena 
halvan av djuret på varje sida, och bildade en gång i mitten. Så det 
blev tre ituskurna djur och därtill två fåglar. Och Gud vandrade 
mellan bitarna och sa i själva verket: 'Må jag, Gud, dö som dessa djur 
om jag inte håller vad jag här har lovat.’ Så när kyrkan tog in 
ersättningsteologi och anammade en supersessionistisk mentalitet 
där de nu satt sig själva i stolen som tillhörde Abraham, Isak, Jakob 
och hans ättlingar, tog de bort det som Gud hade lovat med sitt eget 
liv som pant!” Han gjorde en kort paus och avslutade sedan med: 
"Så jag tror att Gud kommer att uppfylla det."  
 När Herren valde att genomföra förbundet på ett så visuellt 
blodigt och grafiskt sätt, gjorde Herren ett uttalande med stort 
eftertryck. Dr Kaisers kommentarer bekräftade alla mina egna 
känslor. Att tro att Gud kommer att uppfylla sina löften till Abraham 
är att bekräfta Guds integritet, tillförlitlighet och trohet mot sitt ord 
och sina löften. Enkelt uttryckt, om någon kristen önskar att bli 
kallad Abrahams barn, då är det ett grundläggande krav att tro på det 
som Abraham trodde. (Se Rom 4:6; Gal 3:7; 1 Pet 3:6.) Gud kommer 
att ge landet till Abrahams ättlingar. Om vi säger att Gud inte 
bokstavligen kommer att uppfylla sina löften till den trogna 
kvarlevan bland det judiska folket, hur kan vi då som kristna hävda 
att vi litar på Honom när det gäller vår egen frälsning? Jag håller 
med Dr. Kaiser, och jag hoppas att du också gör det. Jag tror att Gud 
kommer att uppfylla sina löften. Han är en som ger akt på sina löften.  
 Men exakt vad lovade Gud? Det är här det blir viktigt att 
noggrant undersöka Hans faktiska ord. 
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VAR ÄR LÖFTESLANDET? 
När förbundsceremonin avslutades definierade Herren den region 
som Han gett till Abraham och hans ättlingar. Gränserna för landet 
som utlovades var otroligt exakta, och det omfattade ett område som 
var mycket större än det relativt lilla marksegmentet som idag kallas 
staten Israel. Detta är det land som Herren lovade: "Från Egyptens 
flod ända till den stora floden, floden Eufrat: keniternas, 
kenisiternas, kadmoneernas, hetiternas, perisseernas, rafaeernas, 
amoreernas, kananeernas, girgasheernas och jebusiternas land.” (1 
Mos 15:18–21).  
 Baserat på dessa beskrivningar och andra passager där 
gränserna upprepas, är det lätt att definiera det "förlovade landet" 
enligt moderna nationella och naturliga markörer. Det utlovade 
landet definieras enligt följande gräns: 
 Den nordvästra gränsen för löfteslandet är helt enkelt det "Stora 
havet" eller "Västra havet." Detta är naturligtvis Medelhavet (jfr 4 
Mos34:6; Hes 47:20).  
 Den sydvästra gränsen för det löfteslandet definieras av 
"Egyptens flod" (hebreiska: Nachal Mitzrayim). Forskarna har delade 
meningar angående identifieringen av denna flod. Vissa 
bibelkommentarer identifierar den med Wadi el-Arish, eller 
"Egyptens bäck" och några parallella verser verkar bekräfta detta (2 
Mos 23:31; Hes 47:19). Wadi el-Arish rinner från Tabas södra gräns, 
strax söder om den moderna israeliska staden Eilat, och sträcker sig 
norrut till staden Arish, som ligger vid Medelhavet, ungefär fyra mil 
väster om Gazaremsan på Sinaihalvön. Detta skulle med andra ord 
innebära att det utlovade landet inte omfattar majoriteten av 
Sinaihalvön. Det finns dock vissa problem med detta synsätt, och 
den mer rimliga uppfattningen är att bäcken i Egypten är vad som 
kallas Nilens pelusiska arm – en flodbädd som idag saknar vatten. 
Om så är fallet skulle det utlovade landet omfatta praktiskt taget hela 
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Sinaihalvön.  
 Den norra gränsen för det förlovade landet sträcker sig från 
Medelhavet åtminstone så långt norrut som Sidon (kanske till Beirut) 
i Libanon, och sedan genom Syrien österut till floden Eufrat (jfr 1 
Mos 15:18; 5 Mos 11:24; Hes 47:17; Jos 1:4).  
 Den östra gränsen för det förlovade landet tycks sträcka sig från 
Eufrat i norr, sydväst genom Syrien, längs den östra sidan av 
Galileiska sjön (eller "Kinneretsjön", ibland översatt med "Kinnerets 
hav" eller "östra havet") inklusive stora delar av södra Syrien och alla 
Golanhöjderna. Från den södra änden av Galileiska sjön  följer 
gränslinjen Jordanfloden, som rinner söderut till Döda havet. (jfr 4 
Mos 34:11–12; Hes 47:18).  
 Inom de olika passager som beskriver det förlovade landets 
gränser finns det några referenspunkter som vi inte kan vara helt 
säkra på, men de allmänna parametrarna är ganska tydliga. Trots att 
de flesta tror att det "förlovade landet" bara inkluderar den nutida 
staten Israel, är sanningen att löftet också omfattade ett stort segment 
av Sinaiöknen, mycket av dagens Libanon, ett stort segment av södra 
Syrien, en stor del av Jordanien, hela Golanhöjderna, samt 
Västbanken och Gaza. 
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Karta över det land som faktiskt utlovats 

NÄR OCH VAR KOMMER LÖFTET ATT UPPFYLLAS?  
Alla som känner till geografin och de nationella gränserna i 
Mellanöstern vet att det judiska folket aldrig tidigare under sin 
historia har haft hela det område i besittning som Gud lovade dem 
genom förbundet med Abraham. När man begrundar denna 
profetia, ställs man som troende inför fyra möjliga slutsatser:  
 
 1. Herren misslyckades helt enkelt med att hålla sina löften. 
   

2. Herren hade aldrig för avsikt att bokstavligen hålla 
sina löften. Det  land som utlovats var alltid avsett att 
förstås andligt, med hänvisning till välsignelserna av att 
vara i Kristus.  

 
3. Löftet kommer aldrig att uppfyllas bokstavligen enligt 
den specifikation som gavs av Herren, men kommer 

Turkiet 

Egypten 

Syrien 

Irak Iran  

Saudiarabien  
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istället att uppfyllas andligt i "himlen" eller i någon 
himmelsk "ny jord" som inte har någon direkt 
korrelation till den nuvarande jorden eller någon av de 
regioner som anges inom det faktiska förbundet.  

 
4. Även om Herren ännu inte bokstavligen har uppfyllt 
sina löften, står Hans åtagande fortfarande fast och 
Han kommer att uppfylla det i framtiden när Han 
kommer tillbaka.   

 
 Av dessa alternativ är det fjärde det enda rimliga. Det är 
restaurationismens synsätt, som ser Herren som en genuin och 
trogen löfteshållare. Endast denna syn erkänner att Herren är en 
Gud vars integritet och ord går att lita på. Herrens löften till judarna 
genom det Abrahamitiska förbundet väntar fortfarande på sin 
framtida uppfyllelse här på denna nuvarande jord.  
 
PÅ JORDEN ELLER I HIMLEN?  
När supersessionist-amillennialister ställs inför Guds övertydliga 
löften om det förlovade landet tvingas de att utföra teologisk 
akrobatik. Många av den gamla skolans amillennialister hävdar helt 
enkelt att Herren överhuvudtaget inte har någon plan att ge något 
jordiskt landområde till någon. Istället är Herrens plan att ge 
"himlen" till dem som ärver Hans löften. En sådan "himmelsk 
amillennialist" är teologen Gary M. Burge, professor vid Wheaton 
College och en uttalad förespråkare för supersessionism och 
amillennialism. I sin bok Jesus and the Land, hänvisar Burge till det 
Jerusalem som Abraham såg fram emot att vara ”i himlen – inte en 
jordisk stad."x  För att stödja sin sak citerar Burge Hebreerbrevet 
11:13–16:  
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I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men 
de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster 
och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett 
hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade 
de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till 
ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att 
kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. 
(författarens emfas tillagd) 

 Har Burge rätt? Vad avser detta bibelord att förmedla när det 
står att Abraham var en främling och en flykting här på jorden, 
medan han letade efter en "himmelsk" stad? Svaret är faktiskt ganska 
enkelt. Den hebreiska eller bibliska världsbilden säger att när Jesus 
kommer tillbaka kommer Han att förstöra de nuvarande syndiga 
och korrupta systemen såväl som de sataniska furstendömen som 
styr och har makt över jorden, och därtill upprätta sitt eget 
gudomliga styre över hela världen. Elimineringen av dessa onda 
system och upprättandet av sin egen gudomliga regering är vad som 
menas med den kommande tidsåldern som "himmelsk". Det talar 
inte om platsen för det kommande riket, utan det kommande rikets 
natur. Misstag dig inte: Bibeln är tydlig med att Jesus kommer att 
återupprätta och återlösa denna nuvarande fysiska jord. Tänk på hur 
tydligt aposteln Paulus talade om just denna fråga:  

Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska 
uppenbaras.  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte 
av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. 
Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt 
slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 
Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. 
Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som 
förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår 
kropps förlossning. (Rom. 8:19-23; författarens emfas tillagd)  
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 Enligt Paulus är det denna nuvarande fysiska skapelse som våndas 
och väntar otåligt på den tid då det inte längre kommer att vara 
föremål för ”förgängelsen” utan istället ”befrias...  in i Guds barns 
härliga frihet." Precis som det finns ett direkt samband mellan de 
kroppar vi för närvarande besitter och de odödliga kroppar som vi 
kommer att få efter att Jesus kommer tillbaka (se 1 Kor 15:35–44), så 
det finns en direkt korrelation mellan den nuvarande jorden och den 
framtida jorden som Jesus kommer att härska, "befria" och förlösa. 
Jorden kommer att stå under en ny förvaltning; det gamla jordiska 
och syndiga systemet kommer att avskaffas när jorden står under 
den himmelske kungens fulla makt och kontroll. Detta är 
innebörden av den "himmelska" staden som Abraham längtade 
efter. På inget sätt innebär detta att Abrahams arv kommer att vara 
någon annanstans än på denna faktiska planet. De ödmjuka kommer 
att ”ärva jorden”, säger Matteus 5:5 (författarens kursivering). Om 
Herren lovade Abrahams ättlingar det faktiska landet mellan 
Egyptens floden och Eufrat, så är det precis vad Herren kommer att 
ge dem i den kommande tidsåldern.  

ATT ÄNDRA GUDS ORD 
Medan Burges himmelska vision av det kommande kungariket 
fortfarande är populär bland vissa amillennialister finns andra, som 
är mer införstådda med problematiken med klassisk amillennialism, 
som i stället kallar sig "jordiska amillennialister". De hävdar att 
Herren faktiskt kommer att regera på jorden. Problemet är dock att 
de också hävdar att jorden Han kommer att styra kommer att vara 
fundamentalt annorlunda än den plats Han faktiskt utlovade. I sin bok 
Kingdom Come, skriver den välkände pastorn och författaren Sam 
Storms, när han hänvisar till Abrahams förbund, att "Jag tror att 
detta löfte bokstavligen kommer att uppfyllas, men inte bara eller ens 
främst i Kanaans land.”xi Jag kliade mig i huvudet när jag läste detta 
påstående. Hur kan man säga att löftena kommer att vara 
"bokstavligen" uppfyllda, men på ett helt annat sätt än Gud uttalade 
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dem? Det här är en oxymoron. Supersessionist-amillennialister som 
Storms tror att efter Jesus återkomst, kommer vi omedelbart att gå in 
i ett "evigt tillstånd" utan en mellanliggande övergångsperiod. Arvet 
kommer, enligt Storms, inte bara att vara det utlovade landet, utan 
hela jorden, om än en helt annan jord än den som vi nu befinner oss 
på. Men om så är fallet, om landet som Herren kommer att utge inte 
bokstavligen är det land som Han specifikt har utlovat, varför i hela 
världen brydde sig Herren då ens om att så exakt definiera landet 
med hjälp av så bokstavliga och naturliga gränsmarkörer som 
Eufrat, Stora havet och Egyptens flod? Varför skulle Han använda 
alla dessa mycket specifika markörer om ingen av dom ens kommer 
att existera? Storms säger till exempel att det direkt efter Jesus 
återkomst bokstavligen inte längre kommer att finnas något hav. Det 
vi måste fråga oss är varför Herren specifikt skulle använda ”det 
stora havet” som en distinkt gräns för det utlovade landet om det 
inte ens kommer att existera under den tid Hans löften uppfylls? Det 
är ju helt orimligt. Flera andra sådana exempel måste också tas i 
beaktande. Detta är bara ett exempel på hur den amillennialistiska 
ståndpunkten helt enkelt inte kan förenas med det bibliska 
vittnesbördet. Genom att hävda att Han inte bokstavligen kommer 
att uppfylla vad Han lovade, framställer amillennialister Herren 
som, i bästa fall otroligt förvirrad eller, i värsta fall, som en bedragare 
och svamlande löftesbrytare.  
 För att försvara denna ståndpunkt använder Storms ett 
argument som även används av G. K. Beale, en annan välkänd 
supersessionist-amillennialist. I sin bok The Temple and the Church’s 
Mission börjar Beale med att beskriva en far som år 1900 lovar sin 
unge son att köpa en häst och vagn till honom när han blir stor och 
gifter sig. Många år senare, när hans son faktiskt är vuxen och gift, 
köper han emellertid inte en häst och vagn till honom, utan i stället 
köper han honom en bil. Det är här bändningen av all sund logik 
inleds:  
 

Under de första åren av förväntan reflekterar sonen över 
storleken på vagnen, dess konturer och stil, dess vackra 
lädersäten och storleken och rasen på hästen som skulle dra 
vagnen. Kanske hade fadern, genom kunskap om tidiga 
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experiment på andra platser, kännedom om att uppfinningen 
av bilen var i horisonten, men myntade löftet till sin son i 
termer som hans son skulle förstå. År senare, när sonen gifter 
sig och fadern ger paret en bil, som vid den tidpunkten  har 
uppfunnits och massproducerats… Är inte detta en 
"bokstavlig" uppfyllelse av löftet?xii 
 

Svaret är ett rungande nej. På inget sätt kunde det anses vara en 
"bokstavlig" uppfyllelse av löftet. Låt mig dela en mer exakt analogi. 
Om jag specifikt lovar min son hela Colorado Springs, men i stället 
ge honom hela delstaten Montana, har jag inte bokstavligen uppfyllt 
mitt löfte, oavsett hur mycket större min gåva än är. Om jag mycket 
specifikt lovar min dotter en 2006 Ford Focus, men i stället ge henne 
en 2014 Maserati, har jag inte bokstavligen uppfyllt mitt löfte. Att göra 
något större eller bättre gör det inte bokstavligt. Om Herren mycket 
specifikt lovade Abrahams ättlingar Kanaans land "från Egyptens 
flod" och det "Stora havet till Eufrat”, men i stället ger dem en helt 
annan värld – en som inte ens inkluderar dessa vattensamlingar – då 
har han inte bokstavligen uppfyllt sitt löfte. Ändå är det just den här 
typen av utbroderade och felaktiga argument som så ofta 
förekommer bland dem som försöker försvara supersessionismens 
teologi och amillennialism.  
 Dessutom, hur grymt det än är att ändra den tydliga 
innebörden av Herrens löften som amillennialister gör, vad som är 
än värre är att de efter att själva ha använt sådana felaktiga 
argument, visar förakt mot en mer okomplicerad läsning av Bibeln. 
Den brittiske forskaren N.T. Wright hånar uttryckligen den 
bokstavstrogna tolkningen som görs av dem som letar efter den 
bokstavliga uppfyllelsen av Guds löften genom att använda den 
hånfulla frasen "krass bokstavlighet".  
 
TILL VEM GAVS LÖFTET? 
Nu när vi vet var löftet kommer att uppfyllas måste vi fråga för vem 
det ska uppfyllas? Som vi redan har sett avsåg de löften som gavs till 
Abraham hans fysiska ättlingar. Men inkluderade det alla hans 
ättlingar? Nej, för som 1 Mosebok 25 visar, så hade Abraham totalt 
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åtta söner. Men enligt Skriften gavs löftena endast till hans ättlingar 
genom hans son Isak (se 1 Mos 17:15–21; 21:9–13). Herren sa specifikt 
till Abraham att det skulle vara Isak och inte Ismael genom vilken 
hans ättlingar skulle ärva löfteslandet. Senare utsträcktes löftet till 
Isaks son Jakob/Israel (se 1 Mos 28:13) men inte till hans bror Esau. 
Även om det är tydligt att Herren älskar Ismaels ättlingar, gjordes 
löftena avseende landet i det Abrahamitiska förbundet enbart till de 
direkta ättlingarna till Jakob, och förlängningen nationen Israel. 
 I ett försök att undergräva Herrens pågående engagemang för 
det nutida judiska folket, Abrahams ättlingar genom Isaks och 
Jakobs linje, har många beslutsamma supersessionister och 
antiisraeliska aktivister försöker dölja eller förvränga det bibliska 
vittnesbördet om dessa frågor. Carl Medearis, en populär författare, 
eftertraktad talare och uttalad förespråkare för den anti-israeliska 
rörelsen, ger oss ett bra exempel på en ganska fräck vandalisering av 
Skriften. På sin blogg svarade han på frågan, "Vad är din ståndpunkt 
om Israel?" Medearis svarade chockerande: "Landet gavs till 
Abrahams ättlingar - hans ättlingar är Isak och Ismael. Abrahams 
ättlingar bor de facto i landet. Gud har uppfyllt sitt löfte!”xiii  
 Jag har träffat Carl vid några tillfällen. Han är en oerhört 
charmig kille och en fantastisk talare och jag är övertygad om att han 
älskar Jesus. Så det gör ont i mig att så rakt på sak behöva säga att 
hans teologi verkligen är urusel och till och med farlig. Tyvärr är 
kommentaren jag just citerade bara ett exempel på den typ av 
förvrängning av det bibliska vittnesbördet som många 
supersessionister måste använda för att motivera sin ståndpunkt.  
 Så lovade Gud verkligen, som Medearis hävdar, att ge Israels 
land till både Isak och Ismael? Till och med den mest basala 
genomgången av de avsnitt som tar upp dessa frågor visar att svaret 
är nej. Faktum är att om vi går tillbaka till 1 Moseboken kap 17, så 
finner vi att Abraham specifikt vädjade till Herren angående Ismael 
och bad att han skulle ta emot Herrens löften. Men Herren avvisade 
blankt hans begäran:  
 

"Och Abraham sade till Gud: "Låt bara Ismael få leva inför 
dig!" Men Gud sade: "Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig, 
och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund 
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med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. 
Men också när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska 
välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom 
mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar, och jag ska göra 
honom till ett stort folk. "Men mitt förbund skall jag upprätta med 
Isak, honom som Sarah kommer att föda åt dig vid denna tid nästa 
år.” (1 Mos 17:18–21; författarens emfas tillagd) 
 

 År senare, när Ismael var fjorton och Isaac fortfarande bara var 
en bebis, såg Sara att Ismael hånade (eller ”förföljde”, som Paulus 
skrev i Gal 4:29) sin yngre bror, Isak: ”Därför sade hon till Abraham: 
Driv ut den där slavinnan [Hagar] och hennes son! Den där 
slavinnans son ska inte dela arvet med min son, med Isak. Abraham 
tog mycket illa vid sig eftersom det gällde hans son.” (1 Mos 21:10–
11). Om Ismael i själva verket var medarvingen eller medmottagare 
av Herrens löften, då skulle Herren naturligtvis ha ingripit mot Saras 
önskemål. Men i stället avslöjar Bibeln att Han faktiskt höll med Sara 
och befallde Abraham att förvisa både Hagar och hennes son, Ismael, 
permanent ut ur familjelägret: "Men Gud sade till Abraham: 'Ta inte 
illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon 
säger till dig, för det är genom Isak som din avkomma ska räknas. Men 
även slavkvinnans son ska jag göra till ett folk, eftersom han är din 
avkomling.” (1 Mos 21:12–13; författarens emfas  tillagd. Se även 1 
Mos 28:10–16).  
 Det skulle vara svårt att vara mer tydlig än så. Herren sa vid 
upprepade tillfällen till Abraham att det skulle vara Isak och inte 
Ismael genom vilken hans ättlingar skulle ärva löfteslandet. Senare 
gavs löftet till Jakob/Israel (se 1 Mos 28:13) men inte till hans bror, 
Esau. Återigen, även om det är tydligt att Herren älskar alla 
människor, var löftena avseende landet i det Abrahamitiska 
förbundet endast till Israels familj eller nation.  
 
DET EVIGA FÖRBUNDET  
Som jag tidigare nämnde är det svårt att överskatta den 
framträdande plats och den grundläggande betydelse det 
Abrahamitiska förbundet, och de landområden som är kopplade 
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därtill, har inom den bibliska berättelsen. Det Abrahamitiska 
förbundet är den grund på vilken hela Herrens återlösningsplan är 
byggd. Det är därför som, långt efter Abrahams död, Herrens löften 
skulle upprepas så många gånger genom hela Bibeln. Efter att Israels 
söner länge hade varit slavar i Egypten, var det av trohet mot sitt 
förbund som Herren svarade på deras elände. Mitt i deras lidande 
identifierade Herren sig för Mose som den som hade "visat sig för 
Abraham, Isak och Jakob" och upprättat sitt "förbund med dem och 
lovade att ge dem Kanaans land, det land där de bodde som 
främlingar.” (2 Mos 6:3–4). Och sedan, på ett mycket tydligt och 
direkt sätt, lovade Herren att ge just det landet till ”Israels barn” som 
”arvedel”. (v. 5–8). Senare, i 1 Krönikeboken 16:13–18 och Psaltaren 
105:6–12, vi får veta att det Abrahamitiska förbundet har slutits med 
”Jakobs söner, hans utvalda”. Än viktigare är att förbundet beskrivs 
som ”hans förbund för evigt, i tusen släktled ordet han gett...". I 1 
Kungaboken 8:35–36 beskrivs Israel som Herrens folk, till vilket Han 
har gett sitt land till arv. I Jesaja 14:1–3 anges att löftet om landet har 
givits till "Jakobs hus" och "Israels hus". I Hesekiel 11 talar Herren till 
"hela Israels hus, alla dem" - av vilka många levde i landsflykt – och 
lovar dem: ”Jag ska samla er från folken och samla er ur de länder 
som ni har blivit utspridda bland, så skall jag ge er Israels land” (v. 
15, 17). Genom profeten Amos talade Herren om det eskatologiska 
återställandet av "Mitt folk Israel" till "det land som jag gett dem" 
(Amos 9:14–15), för att aldrig mer ryckas upp.  
 Summan av kardemumman är att varje studie av Gamla 
testamentet kommer avslöja klarheten, specificiteten och drivkraften 
i Guds löften som Han upprepar dem om och om igen. Bara i Femte 
Mosebok, upprepade Herren löftena till Israel om det förlovade 
landet nästan sjuttio gånger. Sammantaget upprepas löftena på ett 
eller annat sätt mer än tvåhundra gånger genom Bibeln. Det kan inte 
råda något tvivel om att de landlöften som gavs till Israels barn är 
bland de mest grundligt upprepade och betonade verkligheterna i 
hela Bibeln.  
 När vi förstår den framträdande roll det Abrahamitiska 
förbundet har inom det bibliska vittnesbördet häpnas och upprörs 
man än mer över Carl Medearis kommentarer, som denna gång 
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kommer från en CNN-artikel på nätet med titeln "My Take: Jesus 
would support Palestinian statehood bid." Med hänvisning till de 
Abrahamitiska förbundslöftena som, vi just har sett dominerar det 
bibliska vittnesbördet, ställer sig Medearis frågan: "Istället för att 
tillåta obskyra löften från Gamla testamentet att diktera vår 
utrikespolitik, tänk om vi höll oss till Guds tydliga bud - älska din 
nästa, din fiende och främlingen mitt ibland dig – som framgår av 
Andra Mosebok, Tredje Mosebok och tre av de fyra evangelierna?xiv  
 Enligt Medearis, är det Abrahamitiska förbundet, där himlens 
och jordens Gud bokstavligen gav ett löfte intill döden, inte mer än 
ett "obskyrt löfte från Gamla testamentet". Ett sådant uttalande är 
verkligen bedrövligt. Om vi värdesätter det bibliska vittnesbördet 
och Guds ord, då är Herrens löften till Abraham allt annat än 
"obskyra." Återigen, de är själva grunden för hela Guds 
återlösningsplan. Medearis försöker också skapa konflikt där det 
inte finns någon. Det Abrahamitiska förbundet och buden att älska 
vår nästa och våra fiender står inte i konflikt. Att antyda att de gör 
det är helt enkelt en falsk dikotomi. Samma Gud som slöt det 
Abrahamitiska förbundet gav också budet att älska vår nästa. 
Egentligen borde inte Medearis kommentarer vara förvånande, för 
som nämndes i början av detta kapitel är en majoritet av de kristna 
till stor del okunniga om förbunden. Även om det Abrahamitiska 
förbundet kan vara "obskyrt" för många kristna, är betoningen som 
läggs på detta grundläggande löfte från Gud, allt annat än obskyrt. 
Det är därför det är så viktigt att kyrkan får en solid förståelse för 
dessa ytterst avgörande frågor.  
 
SLUTSATS  
Sammanfattningsvis gav Gud själv ett förbundslöfte till Abraham. 
Han upprepade senare löftet hundratals gånger genom hela Bibeln. 
Det primära löftet Han gav var mycket specifikt. Det var inte 
abstrakt eller dunkelt eller uttalat på ett svårbegripligt språk. Gud 
lovade landet från Medelhavet i väster till floden Eufrat i nordost till 
Egyptens flod i sydväst. Löftet gavs till Abrahams fysiska ättlingar 
specifikt genom hans son Isak och sedan genom Isaks son 
Jakob/Israel. Trots det faktum att Gud gav detta löfte på sitt eget liv, 
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hävdar supersessionister-amillennialister att Han aldrig planerade 
att hålla det. Istället, menar de, kommer Gud att leverera något helt 
annat än vad Han specificerade eller så var Hans plan aldrig att ge 
"landet" till Abrahams ättlingar, utan till ett helt annat folk. Vi 
började det här kapitlet med att förklara hur absolut nödvändigt det 
är för alla troende att förstå Abrahams förbund. Vi börjar nu förstå 
de dramatiska följderna av att förbli okunniga om detta 
grundläggande inslag i den stora bibliska berättelsen. 
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D E  M O S A I S K A  O C H  D A V I D I S K A   

F Ö R B U N D E N  
 

 
DET MOSAISKA FÖRBUNDET 
Fyra hundra trettio år efter det att Abrahams förbund slöts ingick 
Herren ytterligare ett förbund med Israel, denna gång genom Moses. 
Det Mosaiska förbundet skilde sig djupt från det Abrahamitiska 
förbundet. Medan det Abrahamitiska förbundet var ett ovillkorat, 
ensidigt löfte från Gud, var det Mosaiska förbundet i hög grad ett 
juridiskt tvåpartsavtal mellan Herren och hela Israel. Medan det 
Abrahamitiska förbundet definieras genom att Herren upprepade 
gånger förklarar att "jag ska", definieras det Mosaiska förbundet 
upprepade gånger av: "Om du… då ska jag…”  
 Vissa tror felaktigt att Herren i det Mosaiska förbundet på 
något sätt förkastade det landlöfte som gavs i det Abrahamitiska 
förbundet. Det finns ingen som helst sanning i det. Inom det 
Mosaiska förbundet förutsattes inte bara att de skulle äga landet, 
utan även att de skulle stanna kvar i det: "Och nu Israel, lyssna till 
de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, för att ni ska 
leva och komma in i och ta i besittning det land som Herren, era 
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fäders Gud, vill ge er. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller 
er och inte ta något därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag 
ger er.” (5 Mos 4:1–2).  
 Om å andra sidan israeliterna bröt mot de olika detaljerade 
lagarna i det Mosaiska förbundet, så skulle Herren tillfälligt avlägsna 
dem från landet. I exempelvis 5 Mosebok 4, varnade Mose Israels 
söner för att handla korrupt i landet och för att falla i avgudadyrkan. 
Om så skedde skulle följden bli "att ni snart kommer att utrotas ur 
det land dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning. Ni 
kommer inte att leva där länge utan kommer att helt förgöras. Och 
Herren ska skingra er bland folken, och endast ett litet antal av er ska 
bli kvar bland de hednafolk som Herren ska driva er bort till.” (v. 
26–27). Men efter en sådan tid av landsförvisning, förklarade Mose, 
att Gud med tiden skulle komma ihåg sitt löfte som gavs till dem 
genom Abrahams förbund och föra dem tillbaka till deras land: "När 
du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar ska du vända 
om till Herren din Gud och lyda hans röst, för Herren din Gud är en 
barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska 
inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder.” (v. 30–31; 
författarens emfas tillagd). Denna punkt är av yttersta vikt. Medan 
judarnas permanenta uppehållstillstånd i landet var beroende av 
deras efterlevnad av de lagar som gavs i det Mosaiska förbundet, tog 
Herren aldrig tillbaka den första gåvan av sitt land till sitt folk Israel, 
som gavs genom det Abrahamitiska förbundet. Men tänk om de var 
olydiga och Herren fördrev dem från landet? Betydde det att landet 
inte längre var deras? Inte alls. Även om de levde i olydnad och 
Herren förvisade dem från landet, ”Kan deras otro upphäva Guds 
trofasthet? Verkligen inte! " skrev aposteln Paulus. ”Låt det stå fast 
att Gud är sann och varje människa en lögnare” (Rom. 3:3–4).  
 Paulus poäng är enkel. Gud gav ett ovillkorat löfte, och Gud 
kan inte ljuga. Det utlovade landet tillhör Israels söner inte på grund 
av deras godhet eller trofasthet, utan på grund av Guds trofasthet. 
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Trots bestämmelserna i det Mosaiska förbundet har Herren aldrig 
ändrat sig eller glömt sina löften. Bibelns historia visar att genom de 
assyriska och babyloniska invasionerna, fick Abrahams ättlingar 
verkligen lida av konsekvenserna för sin olydnad och fördrevs från 
landet, för att sedan återvända efter en tid. Senare, år 70 e.Kr., genom 
romarna, förvisades judarna återigen från landet. Men i våra dagar 
har vi återigen sett det judiska folket återvända till sitt land. 
 
DET "GAMLA FÖRBUNDET"  
Ett av de vanligaste sätten kyrkans okunnighet avseende förbunden 
kan utläsas är genom sättet på vilket det Abrahamitiska och 
Mosaiska förbundet sammanblandas till ett generaliserat, 
sammansatt "gammalt förbund". Läs igenom några 
supersessionistiska utlägg om förbunden och du kommer att hitta 
många vaga påståenden om att det nya förbundet ersätter ”det 
gamla förbundet”. Sådana uttalanden visar emellertid på en 
grundläggande brist på kunskap om de faktiska förbunden. Låt oss 
bara överväga ett par exempel.  
 Alex Awad är pastor i East Jerusalem Baptist Church, 
professor vid Bethlehem Bible College, och en av de främsta 
arrangörerna av den återkommande Christ at the Checkpoint 
conference. På frågan: "Vad är problemet med amerikanska 
evanglikaler?", svarade Awad, "De är mer intresserade av att stödja 
staten Israel som Guds profetiska instrument än att belysa de 
orättvisor som görs mot det palestinska folket. Kristendomens 
budskap är ett universellt budskap som inte är intresserad av 
etnicitet eller territorium. Det nya förbundet som inleddes av 
Messias ankomst gjorde det gamla förbundet obsolet.”xv 
 Notera den vaga hänvisningen till det "gamla förbundet" som 
görs obsolet av det nya. Gary Burge, professor i Nya testamentet vid 
Wheaton College, talar på liknande sätt om att det "nya förbundet 
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att upphäver det gamla” utan förbehåll om vad han menar med 
"gamla."xvi Vare sig Burge eller Awad gör någon skillnad mellan det 
Abrahamitiska förbundet och det Mosaiska förbundet – de slås helt 
enkelt ihop till ett "gammalt förbund". Men eftersom både Awad och 
Burge specifikt diskuterade frågan om land och Israel och inte 
föreskrifterna i det Mosaiska förbundet, måste vi anta de hävdar att 
det nya förbundet gör det Abrahamitiska förbundet obsolet. Som vi 
redan har sett är alla sådana påståenden helt enkelt absurda. På inget 
sätt tillåter Bibeln detta. Ändå är det just denna typ av biblisk 
analfabetism som är så vanlig bland dem som ses som ledande röster 
inom den växande supersessionistiska, anti-israeliska rörelsen.  
 Man kan med rätta säga att genom det nya förbundet har 
reglerna för rättfärdighet i det Mosaiska förbundet blivit "obsoleta" 
(se Heb 7:22; 8:13), men ingenstans antyder Nya testamentet ens 
föreställningen att det Abrahamitiska förbundet har lagts åt sidan 
eller upphävts. Faktum är att Paulus mycket specifikt tillbakavisade 
ett sådant påstående: ”Vad jag menar är detta: ett testamente som 
Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom 
fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle bli ogiltigt. För om 
arvet skulle bero på lagen, beror det inte längre på löftet. Men Gud 
gav det till Abraham genom ett löfte.” (Gal 3:17–18).  
 Utöver detta, som vi kommer att studera närmare i nästa 
kapitel, bekräftar det nya förbundet grundligt det Abrahamitiska 
förbundet. Det är genom det nya förbundet som Abrahams förbund 
kommer att uppfyllas, men den tiden är ännu inte kommen. Innan 
vi vänder oss till det nya förbundet är det emellertid viktigt att vi 
först stannar upp och överväger det bibliska vittnesbördet om 
förbundet med David.  
 
DET DAVIDISKA FÖRBUNDET  
Det Davidiska förbundet överlämnades genom profeten Natan till 
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kung David. Liksom det Mosaiska förbundet inleds också det 
Davidiska förbundet med en upprepning av de landlöften som gavs 
genom det Abrahamitiska förbundet: ”Jag ska bereda en plats åt mitt 
folk Israel och plantera det så att det får bo kvar och inte oroas mer. 
Onda människor ska inte förtrycka det mer som förr, sedan tiden då 
jag satte domare över mitt folk Israel. Jag ska låta dig få ro från alla 
dina fiender.” (2 Sam 7:10–11).  
 Men hur ska Herren ge Israel ro från sina fiender i det land 
som Han har lovat? Detta kommer bara genom Jesus Messias. För 
omedelbart efter orden ovan lovade Herren att en ättling till David 
skulle ärva den kungliga dynastin som skulle bestå för evigt: 

”Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus 
åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag 
efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, 
och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus 
åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. 
Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Gör han 
något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors ris 
och med plågor som drabbar människors barn. Men min 
nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från 
Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme 
ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för 
evig tid.” (v. 11b–16) 

Senare sammanfattades förbundet i 1 Krönikeboken 17:11–14 och 2 
Krönikeboken 6:16. Det behöver inte sägas att detta förbund kommer 
att uppfyllas när Jesus, en ättling av Davids släkt, intar Davids tron 
i Jerusalem. Det är därför Matteusevangeliet börjar med att förklara 
att Jesus är "Davids Son" (Matt 1:1). Petrus predikade också att Jesus 
var en uppfyllelse av Guds förbund med David (Apg 2:29–36). Det 
är genom Jesus Messias som löftena om landet i Abrahams förbund 
och löftena om en kung av Davids ätt tillsammans kommer att nå sin 
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uppfyllelse. Idag fortsätter vi att vänta på denna framtida 
uppfyllelse.  
 Vi bör också lyfta fram det faktum att precis som det 
Abrahamitiska förbundet är Davids förbund ovillkorat. Det har 
varken annullerats eller "uppfyllts". Säkerheten för de avgivna 
löftena vilar enbart på Guds trofasthet och beror inte alls vare sig på 
Davids eller Israels lydnad. Uppfyllelsen av Guds löften är något 
som Han kommer att åstadkomma i enlighet med sin eviga 
trofasthet.  

 
SLUTSATS 
Sammanfattningsvis är de Abrahamitiska och Davidiska förbunden 
ovillkorade, ensidiga löften från Gud till människan, medan det 
Mosaiska förbundet är ett villkorat och bilateralt avtal mellan Gud 
och människan. Det är absolut nödvändigt att kyrkan kommer till 
insikt om den fundamentala skillnaden mellan Guds löften som de 
uttrycks i Abrahams och Davids förbund och tvåpartsavtalet i det 
Mosaiska förbundet. Enligt Carl Medearis, "har Guds löften till Israel 
från Femte Moseboken och genom profeterna alltid varit 
villkorade.”xvii Detta är helt enkelt inte sant. De löften som Gud gav 
till Abraham, Isak, Jakob och David – för Israels folk – är ovillkorade. 
När Gud ger ett löfte håller Han det. Bilaterala avtal kan vara 
villkorade, men Guds ensidiga löften är inte det. Himlen och jorden 
kan förgås, men Guds löften kommer aldrig att förgås.  
 Det första landlöftet som gjordes genom Abrahams förbund 
har blivit det grundläggande löfte på vilket alla andra förbund sedan 
den tiden har byggts. Det Mosaiska förbundet tillhandahåller Israel 
de villkor och regler som krävs för att upprätthålla ett obrutet 
innehav av marken. Det Davidiska förbundet, byggt på Abrahams 
förbund, utlovar en kung som kommer att härska över Israel vid den 
tidpunkt då hon ärver landet. Som vi kommer att se i nästa kapitel, 
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är det nya förbundet byggt på grunden av Abrahams och Davids 
förbund och gjordes också specifikt med Israels folk. Vi avslutar det 
här kapitlet med ett enkelt diagram som beskriver de distinkta 
skillnaderna mellan de tre förbund som vi hittills har gått igenom: 
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5  
 

D E T  N Y A  F Ö R B U N D E T  

 

När vi nu har granskat de Abrahamitiska, Mosaiska och Davidiska 
förbunden, låt oss istället vända oss till det slutliga förbundet, känt 
som det "nya förbundet." Som vi kommer att se är det nya förbundet 
kulmen och den stora slutstenen för alla övriga förbund. Det nya 
förbundet ersätter inte det Abrahamitiska eller Davidiska 
förbunden; istället bygger det på och stadfäster dem. Det är genom 
det nya förbundet som Herren ska ge sitt folk Israel ett nytt hjärta 
och en ny ande så att de kan ta emot de ovillkorliga löften som gavs 
i Abrahams och Davids förbund.  
 Trots att många är av uppfattningen att det nya förbundet 
endast återfinns i Nya testamentet, tillkännagavs och talades det 
faktiskt om det många gånger genom hela Gamla testamentet av 
profeterna Jesaja, Jeremia och Hesekiel.  
 
DET NYA FÖRBUNDET I JESAJA  
Det första tillkännagivandet av det nya förbundet finns i profeten 
Jesaja. Detta fascinerande avsnitt, innan det nya förbundet 
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tillkännages, föregås av en genomgående apokalyptisk beskrivning 
av tiden för Herrens återkomst, då Herren kommer att verkställa sin 
rättvisa för sitt folk Israel, och hämnd mot de orättfärdiga 
hedningarna. ”Han klädde sig i rättfärdighet som pansar och satte 
frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt 
som klädsel och svepte sig i lidelse som en mantel. Efter deras 
gärningar ska han löna dem, med vrede över hans motståndare, 
hämnd över hans fiender. Han ska löna kustländerna för vad de har 
gjort.” (Jes 59:17–18).  
 Det första del i profetian som bör lyftas fram är det faktum att 
den omfattar tiden för Herrens "vrede" och "hämnd" mot "hans 
motståndare". I Jesaja används detta språk genomgående för att peka 
på tiden för Herrens återkomst och Herrens dag (se Jes 34:8; 35:4; 
61:2; 63:3–4). Herrens hämnd bland nationerna kommer dock att ha 
en frälsande och förlösande effekt. Jesaja upplyser oss om att som ett 
resultat av Hans tuktan kommer nationerna att vända sig till Honom 
och frukta Hans namn: "Så ska man frukta Herrens namn i väster 
och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram som 
en flod, ska Herrens Ande driva honom på flykten.” (Jes 59:19). Det 
är i detta sammanhang som Bibeln först tillkännager det nya 
förbundet. Även om det här inte specifikt hänvisas till som det "nya 
förbundet", är det verkligen ett nytt förbund, och i framtiden i 
förhållande till den tid Jesaja levde i, vilket utesluter något av de 
tidigare förbunden. Detta nya förbund skilde sig från övriga 
förbund. För det första för att det var kopplat till den kommande 
Messias-Återlösaren som ska komma till Sions berg, och för det 
andra för att det innebär att Herrens Ande för alltid skulle finnas 
kvar hos Israels folk. Notera särskilt följande avsnitt, eftersom vi 
kommer att återkomma till det i slutet av detta kapitel:  
 

”Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som 
vänder om från sitt uppror, säger Herren. Detta är mitt 
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förbund med dem, säger Herren: Min Ande som är över 
dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika 
ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun, från 
nu och till evig tid, säger Herren." (Jes 59:20–21)  

 
Som vi kommer att se, fördjupar sig båda profeterna Jeremia och 
Hesekiel i samma förbund och beskriver det i detalj. Och varje gång 
de nämner eller anspelar på det nya förbundet, upprepar de temat 
att Herren ska utgjuta sin Ande, sina ord eller sitt hjärta i Israel för 
hennes frälsning.  
 
DET NYA FÖRBUNDET I JEREMIA  
Genom profeten Jeremia uppenbarade Herren att Hans yttersta skäl 
till att ingå det Abrahamitiska förbundet handlade om mycket mer 
än bara innehav av mark. Det är i Jeremias profetior som Herren 
först specifikt använde frasen "ett nytt förbund". I detta nya förbund 
upptäcker vi att anledningen till att Herren gav det utlovade landet 
till det judiska folket var för att tillhandahålla en plats där de kunde 
leva i gemenskap med Honom för evigt. Men för att detta skulle bli 
verklighet lovade Herren att skriva sin lag på deras hjärtan så att de 
kunde tjäna Honom med absolut och fullständig lydnad. Låt oss läsa 
avsnittet i sin helhet, eftersom det är ett av de viktigaste avsnitten i 
hela Gamla testamentet: 
 

”På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla 
Israels släkter, och de ska vara mitt folk… Se, dagar ska 
komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med 
Israels hus och med Juda hus, inte som förbundet jag slöt 
med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde 
dem ut ur Egyptens land – förbundet med mig som de bröt 
fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta 
är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels 
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hus, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och 
skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de 
ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa 
varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” 
Alla ska känna mig, från den minste av dem till den 
störste, säger Herren, för jag ska förlåta deras 
missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.” (Jer 
31:1, 31–34)  

Det är viktigt att notera att de specifika mottagarna av detta nya 
förbund är "alla Israels släkter", "Israels hus" och "Juda hus”, som 
Herren också refererar till som, ”mitt folk”. När vi betraktar 
tillståndet för global judendom idag, med så många som lever i 
uppror mot Gud, och med en stor majoritet som inte lever som 
tjänare till deras Messias, är det tydligt att detta löfte ännu inte har 
uppfyllts. Herren säger uttryckligen att det nya förbundet inte 
kommer att vara som det Mosaiska förbundet, där Israels hus var 
otroget. Men liksom det Abrahamitiska förbundet skulle det nya 
förbundet vara något som Herren själv skulle övervaka och utföra 
inom sitt folk. Liksom de Abrahamitiska och Davidiska förbunden 
var det nya förbundet också ett ovillkorat löfte från Gud till Israel. 
Herren själv skulle placera sin lag i deras hjärtan. Då skulle Han 
förlåta deras synder och glömma deras missgärningar. Som sådana 
skulle de komma att ”känna Herren . . . från den minsta av dem till 
den största." Genom det nya förbundet kommer Herren att ge sitt 
folk kraft att leva i enlighet med den helighet som gemenskapen med 
Gud kräver. 

I följande kapitel profeterade Jeremia återigen angående den 
tid då Israel skulle återföras till sitt land.  

”Se, jag ska samla dem ur alla de länder dit jag fördrivit 
dem i min harm, vrede och stora förbittring, och jag ska 
föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i 
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trygghet. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. 
Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta [LXX: "nytt hjärta"] 
och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, 
för att det ska gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag 
ska sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig 
ifrån dem och slutar att göra dem gott, och jag ska lägga 
fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från 
mig. Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott och 
plantera dem i detta land med trofasthet, av hela mitt 
hjärta och hela min själ. För så säger Herren: Liksom jag 
låtit all denna stora olycka komma över detta folk, så ska 
jag också låta allt det goda som jag lovat dem komma över 
dem. (Jer 32:37–42; författarens emfas tillagd)  

Tänk på kraften och relevansen av denna profetia. Jeremia 
beskriver en återsamling till landet som inte kan korreleras med 
Israels tillstånd efter deras återkomst från den babyloniska exilen 
eller ens med Israels nuvarande tillstånd. Enligt Jeremia kommer en 
judisk återsamling till Israels land som kommer att åtföljas specifikt 
av följande villkor:  

 
• Israel kommer att ”bo i trygghet”.  
 
• De kommer att få ett "nytt hjärta" (LXX).  
 
• De kommer ”alltid att frukta [Herren]”.  
 
• Herren kommer att ”lägga fruktan för [Honom] i deras 
hjärtan”.  
 
• Herren kommer ”att glädja sig över dem för att göra dem 
gott och plantera dem i detta land med trofasthet, av hela [sitt] 
hjärta och av hela [sin] själ.”  
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Även om det i Israel idag finns en växande kvarleva av 

troende (Messianska) judar, har den överväldigande majoriteten inte 
fått en ”nytt hjärta”, inte heller har nationen idag ett enat hjärta som 
fruktar Herren. Faktum är att förstagångsbesökare i det Heliga 
Landet ofta blir förvånade över att finna att det är så likt andra 
länder i sin totala brist på helighet. När man till exempel kliver ur 
taxin i Tel Aviv blir man förvånad över att befinna sig omgiven av 
nattklubbar, strippklubbar, drogberoende ungdomar och 
prostitution. För undvikande av missförstånd anser jag inte att Israel 
är värre i detta avseende än min egen nation eller så många andra; 
jag belyser endast det faktum att tillståndet för Israel idag, mer än 
sextiofem år efter att nationen föddes, helt enkelt inte är i ett skick 
som överensstämmer med den återsamling som Jeremia beskrev. 
Jeremias profetia om återsamling är i en tydlig eskatologisk kontext 
där folket har fått ett nytt hjärta, och därför säger Herren att Han 
kommer att "sluta ett evigt förbund med dem." Denna dag ligger 
fortfarande i framtiden. Profeten Jeremia kopplade specifikt Israels 
permanenta besittning av det utlovade landet med löftet om ett nytt 
hjärta. Det är i dessa skriftställen som vi ser Abrahams förbund och 
det nya förbundet smälta samman som det enda och ultimata målet 
för Herrens storslagna återlösningsplan för sitt folk.  

 
DET NYA FÖRBUNDET I HESEKIEL  
Långt senare talade även profeten Hesekiel om den tid då nationen 
Israel skulle få både en ny ande och ett nytt hjärta tillsammans med 
både önskan och förmågan att gå i fullständig lydnad och helighet 
till Gud: ”Jag ska ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande ska 
jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och 
ge dem ett hjärta av kött, för att de ska vandra efter mina stadgar och 
hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk, och jag ska vara 
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deras Gud.” (Hes 11:19–20). I kapitel 36 upprepar Hesekiel samma 
löfte igen. Den här gången kopplar Hesekiel också tydligt ihop det 
Abrahamitiska förbundets landlöfte med löftet om ett nytt hjärta i 
samband med det nya förbundet, vilket även Jeremia gjorde. Och 
märk igen, detta löfte riktar sig till "Israels hus":  
 
 ”Säg därför till Israels hus: Så säger Herren Gud… jag ska 

hämta er från folken och samla er från alla länder och föra 
er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir 
rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era 
avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande 
komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och 
ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in i 
er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller 
mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som 
jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara 
er Gud.” (Hes 36:22–28) 

 
Denna passage ger en djupgående insikt i det nya förbundet i Nya 
testamentet och hur det skulle ha förståtts av apostlarna och de 
tidiga judiska troende. Medan många kristna teologer anser att det 
nya förbundet som ingicks genom Jesu blod endast tillhandahåller 
förlåtelse för synder, är vad denna passage så kraftfullt avslöjar att 
det nya förbundet är sammankopplat till landlöftet i det 
Abrahamitiska förbundet. Det är det nya hjärtat och den nya anden 
som utlovats genom det nya förbundet som kommer att ge Israels 
folk kraften att vandra på ett sätt som gör dem värdiga att ärva 
landet som utlovats till Abraham. Herrens yttersta syfte var alltid att 
ha ett folk som älskade Honom fullt ut och tjänade Honom med 
glädje, i det land som Han lovat att ge dem. Detta fortsätter att vara 
Guds avsikt i dag, och under de kommande dagarna kommer 
Herren att se till att alla dessa löften blir fullständigt uppfyllda.  
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DET NYA FÖRBUNDET I DET NYA TESTAMENTET  
Medan det nya förbundet tillkännagavs i Gamla testamentet, 
nedtecknades dess faktiska invigning i det Nya testamentet när Jesus 
Messias kropp bröts för sitt folks synder:  
 

Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Ta detta 
och dela mellan er. För jag säger er: Från denna stund ska 
jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike 
kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och 
gav åt dem och sade: "Detta är min kropp som blir utgiven 
för er. Gör detta för att minnas mig." På samma sätt tog 
han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det 
nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. 
(Luk 22:17–20) 
 
 Det är i det nya förbundet som vi har det stora profetiska 

crescendot av Herrens tidigare löften och förbund. Medan Herren 
själv slöt ett förbund till döden med Abraham, och med eftertryck 
förklarade att Han inte skulle backa från sitt ord, är det i det nya 
förbundet som Herren själv uthärdade döden, lade ner sin 
mänskliga kropp som offer och gjorde löftet möjligt. Medan Herren 
använde de många olika offren i det Mosaiska förbundet för att 
hjälpa de ångerfulla att se på det fruktansvärda resultatet av synd 
och de stora kostnader i liv som var nödvändiga för att ta bort den, 
var det vid korset som Herren själv erlade den slutgiltiga 
betalningen för sitt folk Israels synder.  
 
MYSTERIET MED HEDNINGARNAS INKLUDERING  
Fram till denna punkt har vi sett att alla förbund – inklusive det nya 
förbundet – gjordes specifikt till och för Israel. Inte i något av de 
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skriftställen som vi har undersökt hittills har hedningarna öppet 
uppgetts vara de primära mottagarna av löftena. Även om det alltid 
har varit möjligt för icke-judar att finna frälsning (se Hes 18:20-21), 
skulle det före den apostoliska tidsåldern, förutom genom att ansluta 
sig till Israels folk, ha varit extremt sällsynt. När aposteln Paulus 
beskrev hedningarnas andliga tillstånd före korset, sa han att de var 
"vredens kärl som var färdiga att förstöras" (Rom 9:22) och var 
"utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden 
med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen” (Ef 2:12). 
Det är just därför som det var ett så revolutionerande koncept för 
många att evangeliet öppnades upp för hedningarna, så som det är 
nedtecknat i Nya testamentet. Det är därför Petrus och alla de tidiga 
judiska troende blev så chockade när Anden utgöts över Cornelius 
och hans icke-judiska hushåll (se Apg 10–11). Även om många av de 
judiska troende inledningsvis var tveksamma får vi, efter det att 
Petrus förklarat hur den helige Ande hade getts till hela Cornelius 
hedniska hushåll som utlovat i det nya förbundet, veta att 
skeptikerna "När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud 
och sade: ’Till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt 
omvändelsen som ger liv.’” (Apg 11:18). Även om tillströmning av 
hedningar hade antytts i profeterna, brast inte dammluckorna riktigt 
upp förrän i det ögonblicket. Det är därför Paulus hänvisar till 
inkluderingen av hedningar som ”Kristi hemlighet... I forna 
generationer var den inte känd för människor så som den nu har 
uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: att 
hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del 
i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.” (Ef 3:4–6; 
författarens emfas tillagd).  
 De goda nyheterna är att varje individ, oavsett om det avser 
en jude eller hedning, fritt välkomnas in i Guds familj genom 
omvändelse och genom att sätta sin tillit till Jesus (Mark 1:15, 6:12, 
Joh 3:16, Apg 2:21, 2:38, 3:19, 10:42–43, 17:30, 26:20). Konvertering till 
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judendom, omskärelse och att följa Mose lag är inte krav för 
frälsning (Apg 15).  
 
ROMARBREVET 11: MYSTERIET ISRAEL  
Många kristna blir förvirrade när det kommer till förståelse för hur 
Israel passar in i Guds planer. Och kanske är detta förståeligt för 
enligt Skriften finns det för närvarande två andliga verkligheter som 
till synes är i konflikt med varandra. För det första är Skrifterna 
tydliga med att endast en kvarleva av Israel kommer att bli frälst (se 
Rom 9:27). Samtidigt som det också finns den verkligheten att "hela 
Israel kommer att bli frälst" (Rom 11:26). Bara en kvarleva kommer 
att bli frälst, men hela Israel kommer att bli frälst? Hur får man ihop 
dessa två till synes totala motsägelser? Paulus tog upp denna fråga 
på ett ganska direkt sätt i Romarbrevet 9–11, vilka är de viktigaste 
passagerna i Skrifterna som specifikt tar upp detta. Paulus lösning 
på dessa två till synes motsägelsefulla verkligheter är att inse att från 
tiden för Jesu offentliga tjänst har Herren valt att delvis och tillfälligt 
förhärda majoriteten av det judiska folket i fråga om evangeliet och 
identiteten för deras egen Messias. Men vid rätt tidpunkt – närmare 
bestämt när Jesus själv kommer tillbaka – kommer den partiella och 
tillfälliga förhärdningen att permanent tas bort och ”hela Israel”, 
kommer i det ögonblicket, att räddas. Pauls förklaring kulminerar 
med sin kritiska förklaring av "hemligheten" och hur denna 
verklighet utspelas. Romarbrevet 11:25–27 är bland de viktigaste 
verserna i hela Skriften som måste förstås om man riktigt ska förstå 
Guds planer för både judarna och hedningarna. Paulus började med 
att varna hedningar att inte förbli okunniga om denna "hemlighet":  
 

”Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så 
att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har 
drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att 
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hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela 
Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska 
Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. 
Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras 
synder."  

 
Det finns fem avgörande komponenter i Paulus budskap som vi 
behöver tillstå.  
 
 1. Israels förhärdelse är partiell – påverkar inte alla judar.  
 

2. Denna partiella förhärdelse av Israel är tillfällig – inte 
permanent.  

 
3. Denna förhärdelse kommer att hävas vid en mycket specifik 
tidpunkt i framtiden. 

 
4. Den kommer att lyftas efter att ”hedningarna i fullt antal 
har kommit in."  

 
 5. Vid den tiden kommer "hela Israel att bli frälst."  
 
SUPERSESSIONISTISKA INVÄNDNINGAR 
I sin bok Kingdom Come försöker Sam Storms motbevisa det faktum 
att detta är vad Paulus faktiskt sa genom att presentera sitt 
supersessionistiska perspektiv, och hävda att när Paulus sa "alla”, så 
syftade han bara på den relativt lilla andelen judar som har kommit 
till tro genom historien. Han förnekar existensen av någon "framtida 
återupprättelse av massor av etniska judar".xviii Storms använder ett 
helt kapitel – trettiotvå sidor – för att argumentera för sin sak. 
 Huvuddelen av Storms argumentation kretsar kring Paulus 
undervisning om att inte alla judar verkligen är Israel: ”Alla som 
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härstammar från Israel är nämligen inte Israel,” (Rom 9:6). Hans 
argument är att även om det en dag kan bli en väckelse bland judar, 
kommer deras nuvarande tillstånd, med endast en liten kvarleva av 
troende, med all sannolikhet att vara permanent. Storms hävdar att 
det är osannolikt att Israel förhärdelse kommer att hävas vid någon 
specifik tidpunkt. Han hävdar därtill att Paulus inte specifikt lär ut 
att "en massomvändelse av judar till tro på Kristus kommer att ske i 
samband med Kristi återkomst vid historiens slut."xix  
 Det finns några oöverstigliga problem med dessa 
ersättningsteologiska argument. Genom hela Romarbrevet 9-11, är 
aposteln Paulus otvetydig, systematisk och grundlig när han 
förkastar alla påståenden om att Gud har förkastat nationen Israel 
och bekräftar uppfattningen att en massomvändelse av "hela Israel" 
kommer att inträffa när Jesus kommer tillbaka. Låt oss titta på några 
av Paulus inspirerade argument.  
 
PAULUS DILEMMA  
För att förstå Romarbrevet 11 måste vi inse att Paulus avsikt var att 
försöka förklara det uppenbara problemet – till och med det skandalösa  
– i det judiska folkets tillstånd på sin tid då majoriteten hade avvisat 
Jesus, deras profeterade Messias. Trots att många judiska individer 
kom till tro, talar de faktiska förbunden om att Herren räddar hela 
Israel i kollektiv mening. Paulus försökte hantera svårigheten att 
förena förbundens språk med problemet med den judiska otron 
genom att diskutera skillnaden mellan judarnas tillstånd på hans tid 
och deras tillstånd i slutet av tidsåldern, när Jesus kommer tillbaka. 
Låt inleda med att diskutera frågan om individens kontra 
kollektivets kallelse och frälsning.  
 För att verkligen förstå "Israels hemlighet" är det absolut 
avgörande att förstå att på Paulus tid, precis som på vår, kunde vem 
som helst —  jude eller hedning –  som kom till Herren i omvändelse 
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och som satt sin tro på Jesus, bli frälst och föras in i Guds familj. Detta 
är de facto det enda sättet någon någonsin kommer att bli frälst på. 
Men Paulus kände också till att den specifika ordalydelsen i 
förbunden talar om en kallelse för Israel på en kooperativ, nationell 
nivå. Denna kallelse vilar på Abrahams, Isaks och Jakobs fysiska 
ättlingar i släktlinjen, precis i enlighet med det sätt på vilket Herren 
gav sina löften i de Abrahamitiska, Davidiska och nya förbunden. 
Guds löften gavs inte till enskilda individer, utan det gavs alltid till 
hela Israels folk. I följande exempel kan vi fundera över till vem 
exakt löftena gavs:  
 
 • "Israels barn" (2 Mos 6:2–8; Hes 43:7; 44:9)  
 
 • "alla Israels släkter" (Jer 31:1)  
 
 • "Israels hus" och "Judas hus", (Jes 14:1–3; Jer 31:31; Heb 8:8)  
 
 • "hela Israels hus" (Hes 11:15; 20:40; 39:25; 45:6)  
 
 • ”Jakobs söner, hans utvalda” (1 Krön 16:13–18; Ps 105:6–12)  
 
 • Davids hus och Jerusalems invånare (Sak 12:10–11)  
 
 Många andra exempel skulle kunna nämnas. Under de 
hundratal tillfällen som Gud förpliktade sig till den framtida 
frälsningen av Israel, var Hans ord alltid riktade till folket som 
helhet. Paulus lösning på detta problem var att göra en skillnad 
mellan hans egen tid, då vissa individer kom in i Messias kropp, och 
de sista dagarna, när Jesus kommer tillbaka och hela Israels hus ska 
bli frälst. 
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NÄR KOMMER "HELA" ISRAEL ATT BLI FRÄLST?  
Strukturen i Paulus argument i Romarbrevet 11 kontrasterar tydligt 
tillståndet för judarna på hans tid med deras framtida tillstånd vid 
tiden för Jesu återkomst. Så idag kan vi tillsammans med Paulus säga 
att det "i denna tid [finns] en rest som Gud har utvalt av nåd" (v. 5). 
Hans tankegång fortsätter dock framåt till en tydlig klimax, där 
Paulus jublande förklarar att efter det att den tillfälliga förhärdelsen 
har hävts så kommer "hela Israel" att bli frälst! Låt oss diskutera 
några av anledningarna till att vi vet att Paulus hade en 
massomvändelse av Israels barn i tankarna vid tiden för Jesu 
återkomst.  
 
ÅTERLÖSAREN KOMMER FRÅN SION  
För det första vet vi att Paulus talade om tiden för Jesu återkomst 
eftersom han citerade Jesaja 59:17–18, där Gud slöt ett förbund med 
Israel och lovade att lägga sin Ande på dem och sina ord i deras mun 
för evigt. När Paulus citerade detta ställe, band han det direkt till 
hela Israels frälsning. I Romarbrevet 11:26, efter att ha sagt att hela 
Israel ska bli frälst, citerade Paulus omedelbart Jesaja 59:20–21, varav 
en del lyder: "Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort 
ogudaktighet från Jakob." Avsnittet i Jesajas profetia som Paulus 
använde talar om: (1) Jesu återkomst; (2) Israels efterföljande 
befrielse från sina fiender; (3) Israels befrielse från sina synder; och 
viktigast av allt, (4) Gud sluter ett förbund med Israel och lovar att 
Hans Ande kommer att vila över dem och aldrig försvinna. Detta 
förbund är naturligtvis det nya förbundet, genom vilket Gud 
kommer att ge hela Israels hus ett nytt hjärta och en ny ande. Inte 
konstigt att Paulus citerade detta ställe!  
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DET ÅTERUPPRÄTTADE KUNGARIKET ISRAEL  
Profetian slutar dock inte där. I kapitel 60, som kommer direkt efter, 
fortsätter profetian att flöda direkt in en beskrivning av det framtida 
återupprättandet av kungariket Israel! Så är det. Omedelbart efter 
Messias/Befriarens ankomst till Sion beskriver Jesaja ett återställt 
och förhärligat israeliskt kungarike som centrum för ett globalt styre, 
med andra nationer som dras till hennes ledarskap: "Hednafolk ska 
vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.” (v. 3). 
De icke-judiska nationerna över hela jorden beskrivs komma för att 
hylla, visa ära och föra gåvor till Israels kungarike: ”Då ska du se det 
och stråla av fröjd, ditt hjärta ska bäva och vidga sig, för havets 
rikedomar ska föras till dig, folkens skatter ska tillfalla dig.” (v. 5). 
Hedningarna beskrivs till och med som medhjälpare till att 
återuppbygga själva kungariket och erbjuder sig själva som arbetare 
för dess återupprättande och förhärligande: ”Främlingar ska bygga 
upp dina murar och deras kungar ska betjäna dig…  Dina portar ska 
ständigt stå öppna, varken dag eller natt ska de stängas, så att 
folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i 
tåget. För det folk eller rike som inte vill tjäna dig ska gå under, 
sådana folk ska förgöras helt.” (v. 10–12).  
 De omgivande nationerna kommer till och med att hjälpa till 
att återuppbygga det judiska templet, där Herren framställs som 
fysiskt närvarande: "Libanons härlighet ska komma till dig, både 
cypress och alm och buxbom, för att pryda min helgedoms plats. Jag 
vill göra platsen för mina fötter härlig.” (v. 13). Israels forna fiender 
kommer att komma och böja sig och erkänna att Israel verkligen är 
Herrens utvalda folk: ”Bugande ska dina förtryckares söner komma 
till dig, alla som föraktade dig ska falla ner för dina fötter. Och de 
ska kalla dig "Herrens stad", "Israels Heliges Sion".” (v. 14).  
 När Paulus lade ut sin sak avseende hela Israels framtida 
frälsning fram till dess dramatiska konklusion knöt han det framtida 
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upphävandet av Israels tillfälliga förhärdelse och deras framtida 
frälsning till Jesajas beskrivningar om följande händelser:  
 

• Jesu återkomst  
 

• Israels befrielse från deras och Guds fiender 
 

• Israels befrielse från sina synder 
 

• Guds Ande vilar över dem för evigt 
 

• Hela Israels frälsning 
 

• Guds återställande av Israels rike till det judiska folket 
 
Alla dessa händelser kommer att äga rum inom samma tidsperiod. 
Paulus kunde inte påpekat detta med mer eftertryck. Vilken jude 
som helst från Paulus tid skulle ha förstått vad han menade. 
 
DE SKA SE UPP PÅ HONOM SOM DE GENOMBORRAT  
Ett annat viktigt skäl till att vi vet att Paulus placerade hela Israels 
frälsning i framtiden är att judarnas eskatologiska, gemensamma 
frälsning redan hade förkunnats av profeten Sakarja och av Jesus 
själv! Med andra ord, även om Romarbrevet 11 inte existerade, är 
läran att hela Israel kommer att bli frälst när Jesus kommer tillbaka 
tydligt etablerad i andra delar av Bibeln.  
 Låt oss börja med Sakarjas profetia. I det första stycket talar 
Sakarja om "Telningen", som praktiskt taget alla kristna 
kommentatorer erkänner vara en referens till Jesus Messias. Sakarja 
förklarar sedan att denna Telning kommer att få Israels lands 
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missgärning utplånad på en enda dag, varefter vi omedelbart får 
veta att den dagen, just den tidsperioden, sammanfaller med den 
tusenåriga eran av fred i Israel: ” Se, jag ska låta min tjänare 
Telningen komma. Se den sten som jag lagt inför Josua! Över denna 
enda sten vakar sju ögon, och se, jag ska gravera in en inskrift på 
den, säger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands 
missgärning på en enda dag. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska 
var och en bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd.” 
(Sak 3:8–10).  
 Senare i Sakarias profetia beskriver profeten den omvändelse 
som kommer att äga rum bland invånarna i Jerusalem och "Davids 
hus" när de känner igen den som de har genomborrat: "över Davids 
hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens 
Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja 
över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över 
honom som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen 
bli stor i Jerusalem” (Sak 12:10–11).  
 Sakarias profetia fortsätter att beskriva en kollektiv 
omvändelse som sprider sig över nationen Israel, till varje släkt och 
familj. Sedan, i samma tankeflöde, beskriver kapitel 13 att Herren tar 
bort Israels synder: "På den dagen ska Davids hus och Jerusalems 
invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet." (v. 1). 
Detta är ett stycke med mycket djup. Israels folk kommer att se på 
Herren som de (och vi alla) har genomborrat, och som en följd 
kommer de att sörja, vilket resulterar i att nådens ande utgjuts över 
dem och en källa öppnas för syndernas förlåtelse! Även om Paulus 
aldrig hade skrivit Romarbrevet 9–11, skulle Sakarja redan ha 
fastställt det faktum att just vid tiden för Jesu återkomst kommer 
omvändelsens, förlåtelsens och nådens slussar att utgjutas över 
Israel!  
 Men om någon skulle vara benägen att hävda att Sakarja inte 
talade om dessa saker, då borde Jesus egen tolkning av detta 
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skriftställe avgöra saken. Han expansion på Sakarias profetia i sin 
Oljebergspredika och sedan igen i Uppenbarelseboken, lämnar 
absolut inga tvivel om dess tidpunkt. Jesus sa: "Då ska 
Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska 
jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med 
stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina 
änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, 
från himlens ena ände till den andra.” (Matt 24:30–31; författarens 
emfas tillagd).  
 Lägg märke till att när Jesus talade om sin återkomst, citerade 
Han från en del av Sakarja 12 som talade om alla dem som jämrar sig 
när de ser Hans återkomst på himlens moln. Lägg även märke till att 
Jesus talade dessa ord före sin korsfästelse. Ändå visste Han redan 
innan Han arresterades att Han var den som beskrivs i Sakarias 
profetia som den ”som de har genomborrat”.  
 Jesu ord i Uppenbarelseboken knyter an ytterligare till 
Sakarias profetia om Jesu återkomst: "Se, han kommer med molnen, 
och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. Och 
jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.” (Upp 
1:7). Sammantaget visar dessa tre skriftställen att följande händelser 
alla är sammankopplade:  

• Jesu återkomst på himlens moln (Matt 24:30; Mark 13:26; Luk 
21:27; Apg 1:9–11) 
 

• alla Israels stammar ser upp på Honom när Han återvänder i 
ära 
 

• Israels stammar erkänner Jesus som den som de (och vi alla) 
har genomborrat 

 
• Israels stammar ångrar sig och sörjer 
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• nådens ande utgjuts över dem 

 
• Herrens utrensning av nationens synder "på en dag"  

 
 Aposteln Paulus kände till Sakarias profetior och att Jesus 
hade kopplat dem till sin egen återkomst. Han visste också att Kristi 
återkomst kommer att resultera i att omvändelsens och nådens ande 
utgjuts över alla Israels stammar och i den nationella reningen av 
synder på en enda dag (Jes 27:9). Det råder ingen tvekan om att 
Paulus i Romarbrevet 11 helt enkelt förklarade dessa tidigare 
etablerade sanningar ur Skrifterna! 
 
Det som är så nedslående med hela Storms diskussion i fråga om 
Romarbrevet 11 är att han inte en enda gång hänvisar till Sakarja 12, 
Matteus 24:30 eller Uppenbarelseboken 1:7. Är inte alla dessa texter 
ytterst relevanta för diskussionen?  
 
N. T. WRIGHTS FELAKTIGA LOGIK  
Inom den evangeliska världen är den brittiske forskaren Tom “N. T.” 
Wright en veritabel rockstjärna. Det råder ingen tvekan om att han 
är en oerhört vältalig, begåvad och innovativ tänkare. Men även det 
mest briljanta sinne hamnar i ett djupt underläge när de försvarar 
något som inte är sant. Tyvärr är Wright en ståndaktig 
supersessionist, även om han märkligt nog har förnekat ett sådant 
epitet vid olika tillfällen; vid andra tillfällen har han kraftfullt 
försvarat denna ståndpunkt. Efter att ha blivit utmanad angående 
sin supersessionism, vände sig Wright till Filipperbrevet 3:3, där 
Paulus sade: "Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud 
genom hans Ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss 
på det yttre." Till detta uttalande deklarerade Wright triumferande: 
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"Paulus rycker här, hisnande nog, bort frasen 'omskärelse' från det 
etniska Israel och gör istället anspråk på det för dem som är i 
Messias... Detta är förresten kärnan i det korrekta svaret till dem som 
antyder att jag och andra är skyldiga till att påtvinga Paulus något 
som kallas 'supersessionism'. Om sådana kritiker skulle visa att de 
hade läst Filipperbrevet 3.3… skulle de kanske förtjäna att bli tagna 
på större allvar.”xx  
 När du kommit över Wrights förringande av dem som har 
fräckheten att utmana hans perspektiv, efter att just ha granskat 
Paulus ståndpunkt som den uttrycks i Romarbrevet 11, vad skulle 
du säga är det uppenbara problemet med hans logik här? Svaret är 
enkelt. Wright har tillämpat Paulus tillrättavisning av en viss grupp 
judar på sin tid på hela det "etniska Israel". Paulus själv kallade varje 
sådant påstående för "arrogans", ett högmod från de vilda 
olivkvistarna (hedningar) som nådigt hade ympats in mot de 
naturliga grenarna som hade blivit avskurna (etniska Israel). Han 
varnade för att sådan nedlåtenhet potentiellt skulle kunna resultera 
i att man faktiskt blev avskuren från Gud. Varför fortsätter kyrkan 
att så orubbligt och ihärdigt vägra att lyssna på Paulus varning? 
Även om det är sant att många, men inte alla, av judarna på Paulus 
tid förkastade Jesus, är, som vi har sett, förhärdandet av det judiska 
hjärtat bara partiellt och tillfälligt. Wright har manipulerat Paulus 
tillrättavisning av några judar på sin tid till att betyda att hela "etniska 
Israel", till ändens tid, för alltid har förkastats. Deras identitet har 
"ryckts" bort. Hur kränkande och genomskinligt obibliskt detta än är 
så faller många med en twist, ett snurr och ett litet handgrepp för 
Satans verkligt avskyvärda lögn känd som supersessionism. 
 
GUDS ÄLSKADE FIENDER OCH DERAS OÅTERKALLELIGA KALLELSE  
Låt oss återigen, först och främst, upprepa att ingen kommer att bli 
frälst förutom genom tron på Jesus. Och för det andra, Herren gör 
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ingen skillnad mellan jude och hedning när det gäller erbjudandet 
om frälsning. Den är öppen och fritt tillgänglig för alla: "Skriften 
säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen 
skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av 
sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar 
Herrens namn ska bli frälst." (Rom. 10:11 –13). Men Paulus 
informerar oss även om att även om en majoritet av judarna idag är 
"fiender" till evangeliet, är de på grund av Guds trohet mot sitt 
förbundslöfte, "de älskade." Det finns fortfarande kvar en speciell, 
unik och oåterkallelig kallelse över Israel som folk: "När det gäller 
evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är 
de älskade för fädernas skull, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin 
kallelse." (Rom 11:28–29).  
 Paulus kunde inte ha varit tydligare. Han uttalade specifikt 
att Israels kallelse är "oåterkallelig". Låt dig inte luras: i fräck och 
direkt konflikt med Paulus ord hävdar supersessionister att Gud 
faktiskt har ångrat och återtagit sin kallelse och sitt val av det 
kooperativa Israel. Faktum är att ytterligare en annan term som 
skulle vara helt rättvis att använda för att hänvisa till 
supersessionism eller ersättningsteologi skulle kunna vara 
"återkallelseteologi", för det är precis vad det handlar om.  
 Restaurationister, å andra sidan, bekräftar aposteln Paulus 
eftertryckliga ord och erkänner ett framtida upprättande av Israel. 
Vi förnekar att Israels kallelse hade återkallats. Flera gånger i 
Romarbrevet 11 upprepade han att Gud inte har avfärdat Israel: 
”Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte!...  Gud har inte 
förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt…  Jag frågar 
nu: De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte!" 
(Rom 11:1, 2, 11). När Paulus två gånger skrev: "Verkligen inte!" (mē 
ginomai), använde han faktiskt den starkaste möjliga konstruktionen 
på det grekiska språket för att konfrontera den absoluta absurditeten 
i det supersessionistiska påståendet att det judiska folket som helhet, 
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som en nation, har förkastats. I Paulus sinne var uppfattningen att 
Israels Gud för alltid har förkastat Israel en fullständig absurditet.  
 
ABRAHAMS AVKOMMA  
Supersessionister invänder upprepade gånger att löftena inte ens 
gavs till Israel, utan uteslutande till Jesus. För att argumentera för 
denna ståndpunkt citerar de nästan alltid Galaterbrevet 3:16: ”Nu 
gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte: "och dina 
avkomlingar", som när det gäller många, utan som när det gäller en 
enda: och din avkomma, som är Kristus.” 
 Innan vi går in på vad Paulus egentligen sa, är det viktigt att 
först förklara vad Paulus absolut inte sa. Paulus sa absolut inte att vi 
skulle se varje tillfälle i hela Gamla testamentet där Guds löften 
uttrycktes till Abrahams "avkomlingar" och istället läsa det som 
singularis ”avkomma” eller "ättling", det vill säga som endast 
åsyftade Jesus. Jag träffade faktiskt en man som hävdade att utifrån 
Pauls ord här så kunde vi helt enkelt gå tillbaka till de många 
berättelserna i det Gamla testamentet där Gud gav löftena till 
patriarkerna, och var vi än hittar ordet ”avkomma”, "säd" eller 
"ättling", kunde vi helt enkelt ersätta det med namnet Jesus. Tänk 
hur absurt det skulle vara om vi faktiskt gjorde det.  
 När det Abrahamitiska förbundet slöts profeterade Gud om 
en framtid då Abrahams "ättlingar" genom Isak och Jakob skulle bli 
slavar i Egypten: "Herren sade till Abram: ”Du skall veta att dina 
ättlingar [avkomma] kommer att bo i ett land som inte är deras och 
vara slavar och förtryckas i fyrahundra år. Men det folk vars slavar 
de blir skall jag döma, och därefter skall de dra ut med stora 
rikedomar.” (1 Mos 15:13–14; författarens emfas tillagd). Vad skulle 
hända om vi helt enkelt satte in namnet "Jesus" i stället för 
"avkomma"? Det vore bara löjligt. Det var inte Jesus som var slav i 
Egypten utan Israels forntida söner. Eller när Herren sa till Abraham: 
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"Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem.” 
Och han sade till honom: ”Så ska din avkomma bli." (1 Mos 15:5), 
talade han bara om Jesus, eller om Abrahams ättlingar kollektivt? 
Svaret är uppenbart. Otaliga andra exempel skulle kunna nämnas.  
 Paulus sa inte på något sätt att Herren aldrig gett något löfte 
till Abrahams, Isaks och Jakobs många fysiska ättlingar – det vill 
säga det nationella, kooperativa Israel. Det är alldeles uppenbart att 
Han gjorde just detta många gånger. Vi har nämnt flera exempel. 
Aposteln Paulus var väl medveten om detta faktum, eftersom han 
var en jude som var helt insatt i Gamla testamentet.  
  
 Så vad var det Paulus faktiskt sa?  
 Inledningsvis identifierade Paulus vilka specifika ättlingar till 
Abraham som var mottagare av löftet och vilka som inte var det. 
Forskare är överens om att Paulus tolkade det hebreiska ordet zera 
(”ättling” eller ”frö”) som en kollektiv singular. Vad detta betyder är 
att även om Abraham hade totalt åtta söner (1 Mos 25), var Guds 
löfte endast avsett för ättlingarna till hans ena son Isak (1 Mos 17:15–
21; 21:9–13) och sedan till ättlingarna av Isaks son Jakob, det vill säga 
Israel. Alltså, när Paulus sa att löftena talade till Abrahams 
"avkomma" och inte "avkomlingar", uteslöt han för det första 
specifikt Abrahams andra ättlingar, såsom hans son Ismael eller 
Esau hans barnbarn, och påminde sina läsare om vilka löftena getts 
till, nämligen "Israels hus."  
 För det andra utvidgade Paulus denna begränsning av löftena 
genom att belysa det faktum att löftena till Israel endast i slutändan 
kommer att tas emot av de som tror på Jesus (en ättling till Abraham, 
Isak och Jakob), som kommer att regera som den judiske kungen 
över det judiska folket när de till slut ärver landet som Gud lovade 
dem upprepade gånger. Så det är genom Jesus, den yttersta 
"avkomman", som Abrahams ättlingar kommer att ärva löfteslandet.  
 Slutligen poängterade Paulus att vem som helst kan komma 
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att åtnjuta välsignelserna i det kommande judiska riket om de visar 
samma typ av tro som Abraham visade, genom att tro på Jesus, den 
utlovade avkomman. 
 
DEN SUPERSESSIONISTISKA BERÄTTELSEN VS DEN RESTAURATIONISTISKA 
BERÄTTELSEN 
När vi fortsätter att överväga de skarpa kontrasterna mellan det 
supersessionistiska narrativet och det restaurationistiska, måste vi 
fråga oss själva vilken ståndpunkt som bäst vittnar om Guds 
karaktär. Vilken förmedlar Guds trofasthet, uthållighet och 
barmhärtighet bäst?  
 Om det är en sak som Apostlagärningarna klargör så är det 
att det nya förbundet har slängt dörrarna till Guds rike på vid gavel 
och gjort dess framtida arv fritt och allmänt tillgängligt för alla 
människor. Både supersessionister och restauratorer är överens om 
detta. Restaurationismen bekräftar dock att även om Herren 
verkligen har öppnat upp sina löften och välsignelser för alla 
människor, så har Han gjort det utan att förkasta det judiska folket. 
Det är trots allt dem som löftena ursprungligen gavs till.  
 Restaurationism bekräftar att det nya förbundet representerar 
en utvidgning av Herrens ursprungliga planer att inkludera 
hedningarna. Löftena är mycket större än vi någonsin kunnat 
föreställa oss! Men det nya förbundet representerar inte på något sätt 
ett upphävande av eller en förändring av Hans ursprungliga planer 
för Israel. Tyvärr ser supersessionismen, samtidigt som den 
erkänner universaliseringen av välsignelserna, också det nya 
förbundet som att ett radikalt upphävande av det Abrahamitiska 
förbundets löften till Israel. Låt oss ärligt fråga oss själva vilken åsikt 
som bättre representerar den Gud som hänvisar till sig själv som 
Israels Gud mer än tvåhundra gånger genom Skrifterna. Vilken 
position skildrar en trofast och pålitlig Gud? Som jag redan har sagt, 
genom att hävda att Gud har förkastat Israel som nation, utmålar 
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supersessionister oavsiktligt Gud som en otrogen, ombytlig, 
föränderlig löftesbrytare. Om du läser detta och för närvarande 
håller fast vid någon form av supersessionism, vädjar jag till dig med 
all uppriktighet att verkligen tänka igenom vad som faktiskt 
förmedlas om Guds karaktär när du förespråkar åsikten att Gud inte 
riktigt menade vad Han sa och att Hans ord behöver omtolkas i 
grunden eller läsas bildligt för att förstås korrekt. Försök föreställa 
dig hur sådana påståenden skulle få dig att känna om du var jude. 
Jag uppmanar dig att överväga restaurationismens enkla och raka 
ståndpunkt, med dess budskap om en trofast Gud som säger vad 
Han menar och som man kan lita på att Han fullgör allt Han har 
lovat.  
 Supersessionister tvingas inte bara att omtolka Gamla 
testamentet, de måste även minimera eller till och med motsäga 
Paulus ord om hela Israels frälsning och i stället ge det innebörden 
att endast avse de judar som historiskt har kommit till tro och blivit 
en del av  kyrkan. För dem är detta tillräckligt för att utgöra den fulla 
innebörden av "hela Israel". Vilken tom och ihålig återspegling av de 
härligheter som Jesaja beskrev! Så sorglig den supersessionistiska 
tolkningen är för alla vars förväntningar och förhoppningar om 
återlösning baseras på profeternas kraftfulla ord om ett enastående 
återupprättande av det judiska riket. Kontrasten mellan den 
magnifika visionen hos restaurationismen och den sorgliga 
tillfredsställelsen med supersessionismens status quo är ingenstans 
mer iögonfallande än i deras respektive tolkningar av detta kapitel. 
Efter att ha använt ett helt kapitel till att argumentera för att den 
nuvarande kvarlevan av judar med största sannolikhet är allt vi 
någonsin kommer att se komma in, är det bästa Storms kan 
uppbringa som avslutande argumentation, följande:  
 

Romarbrevet 11 ger inte uttryckligt stöd för 
förväntningen att den stora massan av etniska judar som 
fortfarande lever vid Kristi återkomst i fulla tal kommer 
att föras in i Guds rike. . . Romarbrevet 11, som jag 
förstår kapitlet, är helt enkelt tyst om huruvida en sådan 
massomvändelse av judar till tro på Kristus kommer att 
ske eller ej i samband med Kristi återkomst vid 
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historiens slutet. Man bör verkligen be om att detta ska 
hända (som man också bör be om omvändelse för alla 
folkgrupper över hela världen). Men jag tror inte att 
Romarbrevet 11 ger oss biblisk berättigande för att påstå 
att det förvisso kommer att ske.xxi 
 

Vilken gigantisk våt filt! Vilken enorm besvikelse. Ingenstans i 
Paulus ord kommer man att finna Storms pessimism och 
resignation. Tvärtemot. Efter att ha tillkännagivit de goda nyheterna 
att verkligen ”hela Israel kommer att bli frälst”, bröt Paulus ut i 
jublande glädje: ”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap 
hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans 
vägar! Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans 
rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste 
betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. 
Hans är äran i evighet. Amen” (Rom 11:33-36). 
 Varje troende borde tillsammans med Paulus skrika ett högt, 
”Amen och amen!"  
 
SLUTSATS 
Idag kallar Gud alla människor, både jude och hedning, till att 
omvända sig genom Jesus Kristus. Än mer underbart är dock det 
faktum att under de kommande dagarna, när Jesus kommer tillbaka, 
kommer Han att uppfylla sina löften till det judiska folket och de 
kommer "alla" att bli frälsta, precis som Han sa att de skulle bli. Herren 
kommer att ta dem som genom historien på så många sätt har varit 
Hans "omöjliga uppdrag", Hans "älskade fiender" och genom dem 
kommer Han att visa sin trofasthet inför alla nationer. Faktum är att 
Paulus informerar oss om att judarnas tillträde till tro kommer att 
resultera i en global, tusenårig väckelse: "Och om deras fall innebar 
rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, 
hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det?... För om deras 
förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras 
upptagande innebära om inte liv från de döda?” (Rom. 11:12, 15).  
 Detta är tidslinjen: Vi kommer först att se det fulla antalet 
hedningar i denna nuvarande tidsålder komma in, följt av Jesu 
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återkomst. Därefter hela Israels frälsning, varefter hela jordens 
återlösning kommer. Se skönheten, storheten och visheten i Herrens 
planer! Även om det för närvarande kan verka som en något 
utdragen och till och med förvirrande dans som Herren har 
förordnat, kommer till slut inte bara Israel, Hans förstfödda, Hans 
utvalda folk att tjäna Honom, utan det kommer också ett oräkneligt 
antal ickejudar/hedningar som förenar sig med det judiska folket i 
att tjäna Herren tillsammans. Åh, vad jag längtar till den dagen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 
 
 
 

6  

 
H U R  B Ö R  H E D N A T R O E N D E  

F Ö R H Å L L A  S I G  T I L L  
I C K E T R O E N D E  J U D A R ?  

 

Innan vi fortsätter är det viktigt att vi stannar upp för att begrunda 
och diskutera den avgörande frågan om hur hednakristna ska 
relatera till dagens judar. Särskilt till de som inte tror på Jesus. Paulus 
ansträngde sig mycket för att både förmana och varna icke-judiska 
troende om hur de ska förhålla sig till det judiska folket, oavsett om 
de var troende eller icketroende. För att sammanfatta hans råd ville 
han att icke-judar skulle vara ödmjuka, skaffa sig kunskap och visa 
tillbörlig ära och heder.  
 I Efesierbrevet varnade Paulus de icke-judiska troende att 
alltid påminna sig om var de kom ifrån. Innan någon kristen 
verkligen kan uppskatta vad denne nu har i Kristus, måste han först 
förstå var han har kommit ifrån, såväl som de uppoffringar som 
gjordes för att öppna vägen för hans inträde till riket. Paulus fångade 
detta i sitt brev till efesierna, där han skrev att de kristna hedningar 
tidigare var ”utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel 
och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan 
Gud i världen.” (Ef 2:12). Jag tror att få kristna idag fullt ut förstår att 
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före Kristi ankomst, såvida en hedning inte hade förenat sig med 
Israels Gud, så hade han ”inget hopp” om frälsning och var ”utan 
Gud”. Genom att förstå denna bakgrund kan vi fullt ut uppskatta 
den fria gåvan av frälsning och evigt liv som vi nu äger.  
 I Romarbrevet 11 uppmanade Paulus hedningarna att visa 
heder åt det judiska folket, som, även om majoriteten var (och 
fortsätter att vara) "fiender" till evangeliet inom Guds suveräna plan, 
förhärdades de av Gud särskilt i syfte att hedningarna skulle kunna 
komma in... Hedningar bör alltså visa heder där heder förtjänas och 
inte se ner på de judar som "skars bort". Att inte göra det är att vara 
"arrogant", "inbilsk" och otacksam för den oförtjänta nåd som har 
kommit till dem. Det utsätter en för risken att bli "avskuren" från 
Kristus. Att visa heder där heder är tillämplig är en fråga som Herren 
tar på största allvar.  
 Under ett besök i Israel för inte så länge sedan deltog jag i ett 
pingstfirande (Shavuot på hebreiska) strax utanför Jerusalem. Denna 
nationella sammankomst hålls varje år med messianska troende från 
hela landet som samlas för att tillbe och fira tillsammans. Mitt under 
festligheterna fick jag möjlighet att slå mig ner med Avner Boskey. 
Avner är en högt respekterad messiansk judisk ledare från Israel 
som inte bara besitter djup teologisk klarhet, insikt och intellekt, utan 
också ett sinne för humor och en skarp kvickhet som få andra jag 
någonsin mött. Avner är också en tidigare lärare till mig, och mer än 
någon annan, ger jag honom beröm för att han först öppnade mina 
ögon för Skrifternas grundligt Israel-centrerade betoning. Mitt i vårt 
samtal vände vi oss till ämnet om hur icke-judiska troende skulle 
förhålla sig till det judiska folket. Avners kommentarer fångade 
sakens enkelhet ganska väl: "Frågan om Guds val av det judiska 
folket, och hur icke-judar ska förhålla sig till det judiska folket, är 
ytterst en fråga om vad jag kallar "hovetikett", sa han till mig. "Det 
här är det sätt som vi ska bete oss i kungens hov. När vi ger ära åt de 
saker som Gud ärar, ställer vi oss i linje med honom; vi ansluter oss 
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till rikets verkligheter.”  
Är inte detta vad vi alla borde önska oss? Borde det inte vara 

allas mål att anpassa sig till Herren, att omfamna det som behagar 
Honom och att ge ära åt det som Han själv ärar? För att ytterligare 
beskriva den nuvarande situationen angående Israel och kyrkan i 
rätt perspektiv, skulle jag vilja dela med mig av en liknelse. Jag har 
ansträngt mig för att utforma den med Jesu liknelser i Nya 
testamentet som förebild. Jag hoppas att det kommer att hjälpa några 
att bättre förstå vad jag tror att Paulus kommunicerade och vad så 
många kristna fortsätter att missa idag. 
 
BERÄTTELSEN OM TVÅ SÖNER  

Det var en gång en pappa som hade en son. Fadern 
hade sedan tidig ålder uppfostrat sin enda son efter 
Herrens vägar. Han bad över sitt barn som spädbarn 
och sjöng honom till sömns med andliga sånger från 
Skriften. Allt eftersom pojken växte läste fadern 
bibelberättelser för honom och lärde honom Skrifterna. 
Han instruerade honom att skilja rätt från fel. Sonen 
blev redan som ung en skicklig student av Guds Ord.  
 När pojken nådde sexton års ålder fick pappan höra 
talas om en annan ung man som var i desperat behov 
av ett hem och en familj. Även om han visste att den 
pojken hade haft det väldigt svårt i livet och 
fortfarande hade många problem beslutade han, efter 
att i bön noggrant ha övervägt sitt beslut, att det var 
rätt att adoptera denna unge man in i sin familj. Men 
det var inte förrän pojken hade levt en tid med familjen 
som fadern till fullo insåg vidden av sin nya sons 
förflutna. Han upptäckte att redan vid elva års ålder 
hade hans adoptivson redan varit djupt nedsjunken i 
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drogkulturen. Vid trettonårsålder blev han hög varje 
dag. Vid femton använde och sålde han praktiskt taget 
alla tillgängliga droger. Och därtill var det stölderna, 
skadegörelsen, våldet och så mycket annat. Innan han 
kom till familjen hade han redan vid arton års ålder 
arresterats flera gånger.  
 Men så hände det oväntade. Efter att ha hört Guds 
Ord för första gången, ångrade den adopterade sonen 
sitt tidigare livs synder, och genom tron på Jesus 
Kristus hängav han hela sitt liv till Herren. 
Förvandlingen var underbar att se, och det fick 
sannerligen faderns hjärta att glädjas. Men detta var 
inte det enda oväntade som hände.  
 Samtidigt som adoptivsonen kom till tro lämnade 
den äkta sonen, som hade vuxit upp på Herrens vägar, 
plötsligt hemmet. Han började dricka och ta droger och 
snart hade han fullt ut tagit på sig sin adoptivbrors 
tidigare liv. Det dröjde inte länge innan han 
överträffade sin brors fördärv. Han blev besinningslös 
i sin synd och började även prostituera sig. När fadern 
fick reda på allt detta blev han fullständigt förkrossad. 
När den nykonverterade adoptivsonen fick höra talas 
om sin broders ondska sökte han upp honom, 
tillrättavisade honom för hans synder och läxade upp 
honom om hans beteende. Men när han vägrade att 
omvända sig slog adoptivbrodern ihjäl den äkta sonen 
i sin självrättfärdiga vrede.  
 Fadern var bedrövad i sitt hjärta. Först var det den 
outsägliga smärtan av att se sin son, i vilken han hade 
öst in sin själ och sitt hjärta, vända sig till världens 
vägar och överlämna sig själv till klandervärt leverne 
för att slutligen dö i ett djupt depraverat tillstånd. 
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Därtill var han förkrossad över sin adoptivson. För 
fastän han hade jublat när hans son omvände sig från 
sina synder var hans hjärta nu dubbelt bedrövad över 
att sonen, efter att ha fått sådan förlåtelse, 
barmhärtighet och nåd, hade blivit så självgod och 
arrogant att han faktiskt hade mördat sin egen bror. 
Fadern lät arrestera adoptivsonen, och han dömdes till 
livstids fängelse. Där stannade han resten av sitt liv, 
förtärd av bitter ånger.  
 

 Naturligtvis är denna liknelse bara mitt bästa försök att skapa 
en berättelse som speglar förhållandet mellan Gud Fadern, Israel och 
kyrkan med två tusen år av icke-judisk majoritet. När det gäller 
Israel hänvisar Bibeln till dem som Herrens förstfödde (se 2 Mos 
4:22; Jer 31:9). De var människorna som Herren hade uppväckt och 
till vilka Han gett förbundens löften, sin lag, templet och deras eget 
land. De hade miraklen, historien, undervisningen, till och med 
Messias själv! Om du förstår bakgrunden och historien om Herrens 
hantering av Israel, då kan du se hur djupt chockerande, skandalöst, 
och smärtsamt det faktum är att en majoritet av det judiska folket 
har förkastat Jesus och valt att inte följa sin egen kung. Avner Boskey 
uttryckte det så här för mig: "Om drottning Elizabeth avvisades i sitt 
eget land skulle det vara en tragedi. Även om hon skulle bli 
accepterad i Amerika skulle det fortfarande orsaka stor smärta för 
henne. Detsamma är sant med Yeshua, med Jesus. Jesus är det 
Judiska folkets Messias. Termen Messias är en hebreisk term, 
Mashiach. Det är först när du översätter det till grekiska du får ordet 
Christos, eller Kristus. Men det är faktiskt en titel; det betyder en 
ättling till David hus. Och David är vår kungliga dynasti.”  
 Det är just därför Paulus var så djupt bedrövad över 
situationen att han uttryckte en önskan om att han själv skulle bli 
avskuren i stället för Israel: ”Jag skulle önska att jag själv var 
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fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina 
landsmän efter köttet. De är israeliter, de har barnaskapet och 
härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. 
De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, 
han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.” (Rom 9:3–
5).  
 Vi kan därmed också förstå varför Paulus tillrättavisade alla 
icke-judar som såg ner på det otroende Israel och till och med 
varnade dem för att hysa sådan otacksamhet och sådan arrogans i 
hjärtat sätter dem i stort risk att bli avskurna från Gud:  
 

Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är 
en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av 
det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig 
över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är 
du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du 
kanske: "Grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in." Det 
stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar 
genom tron. Var inte högmodig, utan bäva. För om Gud inte 
skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. 
Se här Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som 
föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. 
Annars blir också du bortskuren. (Rom 11:17–22)  

 
Istället för att lyssna på Paulus varningar har majoriteten av den 
kristna kyrkan genom historien anammat supersessionism och 
verkligen sett ner på det judiska folket och alldeles för många gånger 
till och med blivit våldsamma och mordiska mot dem. Den långa 
historien av kristen antisemitism är den stora fläcken på kristenheten 
som inte kan tvättas bort. Men medan kristna idag inte kan förändra 
det förflutna kan vi ta till oss Paulus varningar, omvända oss från 
alla former av supersessionism och börja relatera till judarna på ett 
sätt som Herren förväntar sig: genom att visa barmhärtighet, kärlek 
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och ära. Det här kommer att kännas helt naturligt om vi bara 
erkänner var vi själva kom ifrån.  
 Jag bör nämna att jag på många sätt är adoptivsonen i 
liknelsen. Som ett resultat av skilsmässa och minimal tillsyn använde 
jag droger redan vid elva års ålder. Hela tiden innan tonåren och 
mina tonår var en nedförsbacke mot förstörelse. Vid nitton års ålder 
hade jag arresterats sju gånger. Jag kan inte räkna hur många gånger 
jag blandade olika droger, alkohol och till och med inhalationsmedel 
i min kropp, eller hur många gånger jag var så full att jag inte kunde 
komma ihåg hur jag körde hem eller om jag hamnat i bråk kvällen 
innan. Jag kommer inte att lägga ut alla detaljer här. Jag vet att 
många som läser detta har sina egna mörka bakgrundshistorier, och 
vissa är mycket värre än mina. Min poäng är dock att när jag ser 
tillbaka på början av mitt liv, även dessa tjugo plus år efter att jag 
blivit troende, är jag fortfarande djupt medveten om, och rotad i, det 
faktum att jag verkligen borde ha dött i mycket ung ålder. Om jag 
verkligen hade skördat frukten av mina egna tidiga val, skulle jag 
antingen vara i fängelse eller i helvetet just nu. Men istället för att 
möta en tidig död, mötte jag vid nitton års ålder Herren. Men det var 
inte för att jag sökte Honom. Istället valde Han att uppenbara sig för 
mig. Jag är förkroppsligandet av passagen från Jesaja (citerad av 
Paulus i Romarbrevet 10:20) där Herren sa: "Jag lät mig finnas av 
dem som inte sökte mig” (Jes. 65:1). Just i det ögonblick då jag borde 
ha blivit skickad direkt till fängelse, till graven eller till helvetet, 
ingrep Herren från ingenstans. Han bjöd in mig att vara Hans 
efterföljare och erbjöd mig evigt liv. Och jag tackade ja till 
erbjudandet. Sedan den tiden har Han fortsatt att visa mig sådan enorm 
barmhärtighet.  
 Hur relaterar allt detta till det judiska folket? Det är mycket 
enkelt! När jag ser på de allra flesta judar idag som inte känner 
Honom, kan jag inte låta bli att känna djup tacksam till dem i 
vetskapen om att utan deras historia, frånskild från deras Gud, deras 
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Messias, och även utan deras förhärdande, deras enorma 
uppoffringar och outgrundliga förluster skulle jag själv aldrig ha 
kunnat komma in i de välsignelser jag nu åtnjuter. Så självklart 
längtar jag efter att de ska lära känna sin Gud, precis som jag har lärt 
känna Honom. Utan tvekan smärtar det Herrens hjärta bortom vad 
vi någonsin kan förstå att de inte alla tjänar Honom. Så min bön är 
att jag ska få ta emot bara en droppe av smärtan från Herrens hjärta 
för att motivera mig ner på knä i bön för deras skydd och frälsning. 
Jag ber att Herrens hjärta ska motivera mig till rätt handling och fylla 
min mun med de ord som behövs för att kanske väcka några innan 
dagen kommer då de alla kommer till Honom. Det här är dock inte 
bara en personlig uppenbarelse för mig. Jag tror att detta bara är en 
mycket liten del av hur Herren vill att alla icke-judiska kristna ska 
förhålla sig till det judiska folket. Faderns önskan är att vi alla förblir 
ödmjuka, att vi alla skulle vara ordentligt pålästa om dessa frågor, 
och att vi skulle visa heder där heder hör. Jag anser att det är helt 
rimligt, och jag litar på att du också gör det.  
 
ATT STÖDJA MESSIANSKA JUDAR  
Jag tror också att det är nödvändigt att säga att det är den 
hednatroendes plikt att visa särskilt stöd för messianska judar. Om 
aposteln Paulus har rätt i att icke-judiska troende bör hedra icke-
troende judar (de där grenarna som har brutits av), hur mycket mer 
ska de då inte hedra de troende judarna (de naturliga olivkvistarna)? 
Troende hedningar måste förstå vilken oerhört liten minoritet 
judiska troende som ingår i Messias större, globala kropp. Det finns 
ungefär 2 miljarder kristna globalt, och endast 1 miljon av dessa är 
troende messianska judar.xxii Av de 6 miljoner judar som finns i 
Israel, är endast ca 20 000 messianska judar.xxiii Oavsett var de 
befinner sig är messianska judar en minoritet. Troende judar förföljs 
ofta av judar och missförstås av många icke-judiska kristna. Många 
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judar anser inte ens att messianska judar är "riktiga judar". Många 
Ortodoxa judar skulle till och med gå så långt som att säga att själva 
termen "Messiansk jude" är en oxymoron, eftersom judar bara är de 
som praktiserar judendom.xxiv De är i stort behov av stöd och 
förståelse från det större icke-judiska kristna samfundet.  
 Troende judar har en unik plats i Messias kropp som ingen 
annan kan fylla. Judiska troende är, bland annat unikt kvalificerade 
för att hjälpa icke-judiska troende att bättre förstå de judiska rötterna 
till sin tro, att utöva en mer bibliskt förankrad tro och att förstå 
naturen av det kommande messianska riket. Dessutom tjänar de som 
inhemska ambassadörer i den judiska gemenskapen och kan 
uppfylla kallelsen att predika evangeliet för judar mycket bättre än 
de flesta hedningar. Det är min övertygelse att varje församling 
borde stödja minst en messiansk judisk tjänst eller församling genom 
bön, finansiellt och med uppmuntran. 
 I slutet av Malakis profetia, i de två sista verser i Gamla 
testamentet, gav Herren följande löfte, "Se, jag ska sända er profeten 
Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han 
ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras 
fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse” (Mal 4:5–
6). Även om det finns olika förslag på vad som profeteras här, tror 
jag att en av de primära avsikterna i Herrens hjärta är att återställa 
en sund balans och relation mellan "fäderna", de troende judar som 
återfinns i hela Kristi kropp och "barnen", det stora antalet icke-
judiska troende över hela jorden. Låt oss blicka framåt till Elias dagar 
då den fullständiga återlösningen äger rum, men samtidigt, låt oss 
inte vänta tills de dagarna med att visa tillbörlig heder mot de fäder 
(och mödrar) som har saknats kyrkan alldeles för länge. 
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7  

G U D S  K O M M A N D E  R I K E   

 

När Jesus började sin offentliga tjänst gick han "omkring i hela 
Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade 
evangeliet om riket” (Matt 4:23; 9:35). Senare, i sista predikan före 
sin korsfästelse och död profeterade Han att ”detta evangelium om 
riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. 
Sedan ska slutet komma.” (Matt 24:14). Ordet "evangelium" är det 
grekiska ordet euaggelion och översätts också ofta helt enkelt som 
"goda nyheter" eller "glada nyheter". Vad exakt är dessa goda 
nyheter om det rike som Jesus proklamerade? Vad är egentligen 
"rikets evangelium"? Jag misstänker att många i kyrkan idag faktiskt 
inte vet hur de skulle svara ordentligt på den frågan. För alldeles för 
många kristna är evangeliet i huvudsak detta: Jesus Kristus dog för 
dina synder så att du när dör du kan komma till himlen. Men detta är inte 
vad Bibeln faktiskt lär. Även om det verkligen är sant att om någon 
troende skulle dö idag skulle hans eller hennes ande fortsätta att vara 
med Jesus (se 2 Kor 5:8 och Upp 20:4), är det sanna "hoppet" för alla 
kristna inte att för evigt existera i ett kroppslöst tillstånd i himlen. 
Hoppet hos varje troende är att uppleva kroppens uppståndelse och 
att delta i ett ännu kommande, fysiskt och jordiskt rike som det talas 
om genom hela Bibeln. I det här kapitlet kommer vi att vända oss till 
Skrifterna för att undersöka vad Bibeln säger om detta kommande, 
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jordiska, fysiska rike. Låt oss undersöka exakt vad Jesus menade när 
han förkunnade evangeliet om kungariket för människorna.  
 
RÄTTVISANS RIKE  
En av de främsta frågorna som ständigt brinner i Guds hjärta är helt 
klart frågan om rättvisa. Medan det finns mer än tillräckligt många 
stora orättvisor över hela jorden, låt oss bara beröra ett par av de mer 
allvarliga exemplen. Enligt World Health Organisation (WHO) 
slaktas varje dag cirka 125 000 av de mest oskyldiga små lamm som 
den här världen kan uppbringa. De utgör själva definitionen av 
"försvarslösa" och de slaktas redan innan de någonsin tagit sina 
första andetag.xxv Det motsvarar 40 till 50 miljoner aborter varje år. I 
dag finns det nära 30 miljoner, mestadels mycket unga kvinnor och 
barn, som är fångar i sexslavhandeln. Varje dag utsätts de här 
tjejerna för de mest ofattbara övergrepp: sexuellt, fysiskt och 
psykologiskt. Som pappa till fyra döttrar kan jag inte föreställa mig 
det raseri som brinner i Gud Faderns hjärta över denna obönhörliga 
ondska. Herren hör varje snyftning, varje skrik och varje rop. 
Skrifterna vittnar om det faktum att Herren är fylld av medkänsla 
för de förslavade, de kränkta, de trasiga, de lidande, de förtryckta, 
de deprimerade, de utstötta, de avvisade, de bortglömda, de sjuka, 
fattiga och svaga. Detta är de saker som Herren upprepade gånger 
talar om ska helas och slutligt upphöra när Han kommer tillbaka. Låt 
oss titta på ett litet urval av passager som talar om den rättvisa som 
Herren kommer att utdöma när Han kommer tillbaka – på Herrens 
dag:  
 

• ”Se, min tjänare som jag stöder, min utvalde som 
min själ gläder sig över. Jag har sänt min Ande över 
honom. Han ska utbreda rätten bland 
hednafolken." (Jes 42:1) 
 

• ”…han ska döma de fattiga med rättfärdighet och 
med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden." (Jes 
11:4) 
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• "På den dagen, säger Herren, ska jag samla de 
haltande och föra samman de fördrivna...” (Mika 4:6) 
 

• ”De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, de 
fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels 
Helige.” (Jes 29:19) 
 

• ”Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron 
upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den 
stummes tunga ska jubla," (Jes 35:5–6) 
 

•  ”Jag ska frälsa de haltande och samla de fördrivna. 
Jag ska göra dem till lovsång och berömmelse över 
hela jorden där de varit så hånade.” (Sef 3:19) 
 

• ”Han ska vara mild mot den svage och fattige och 
frälsa de fattigas själar,” (Ps 72:13)  
 

• ”De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska 
jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda, och de 
svaga ska jag stärka.” (Hes 34:16)  
 

Denna lista kan göras hur lång som helst. Herrens dag är 
rättvisans dag! Jag tänker på det enorma antalet unga kristna idag 
som brinner så mycket för frågan om rättvisa, men som absolut inte 
har något intresse för ämnet den yttersta tiden. Trots att 
brännpunkten för den yttersta tiden är Herrens dag och själva 
kärnan i den dagen är just frågan om rättvisa! Inte bara kommer den 
dagen att handla om rättvisa, utan rättvisa kommer att vara själva 
essensen i det rike som Han kommer att etablera när Han kommer 
tillbaka. Det kommer inte längre att finnas gråt, ingen mer sorg, inget 
mer förtryck, inget mer slaveri, ingen människohandel, ingen mer 
abort, ingen mer exploatering, inga fler krig. Detta är de goda 
nyheterna som Jesus talade om när han gick omkring i  Galileen och 
förkunnade "rikets evangelium".  
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EN NY GLOBAL REGERING  
Inte nog med att Jesus kommer att lyfta upp dem vars liv har 
trampats ner i askan, Han kommer också att ta dem som orättvist 
har förtryckt andra, de som har upphöjt sig själva, de som har använt 
andra som språngbrädor för att tvinga sig fram till toppen och Han 
kommer att kasta ner dem. Enligt Skrifterna kommer Jesus vid sin 
återkomst att ödmjuka de stolta och kasta ner de som upphöjt sig: 
”för människornas stolta ögon ska ödmjukas, männens högmod bli 
nerböjt. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. För Herren 
Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och högt, mot allt som 
är upphöjt så att det  ödmjukas,” (Jes 2:11–12).  
 Det primära syftet med alla ledarpositioner, särskilt inom 
regering eller kyrka, är att tjäna. Men idag tycker jag i rättvisans 
namn att många, om inte de flesta, politiker och ledare inom 
kyrkorna söker och upprätthåller auktoritetspositioner inte i första 
hand i syfte att verkligen tjäna andra, men för att säkra större 
rikedom, makt och kontroll. Inte alla, men absolut en majoritet. Detta 
är sant praktiskt taget oavsett var man tittar. Sedan finns det 
extremfallen. Jag tänker på ledarnas oerhörda rikedom och pråliga 
överflöd i Saudiarabien. Jag tänker på den lika pråliga och grava 
upphöjelsen av Kim Jong-un, den nuvarande diktatorn i Nordkorea 
som behandlas som en gud medan hans folk försmäktar under 
skrämmande livsförhållanden. Även i USA har till exempel 
innehavet av presidentposten blivit en garanti för oerhörd, livslång 
rikedom. Missbruk av makt för självisk vinning på bekostnad av 
folket är ett problem som är vanligt över hela världen inom praktiskt 
taget alla samhällsområden. Hur kommer Jesus att bemöta detta när 
Han kommer tillbaka? Många känner till Psalm 110 på grund av den 
messianska profetia som återfinns där: "Herren sade till min Herre: 
’Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall 
under dina fötter.’” (Ps. 110:1). Men det är inte ofta som slutet av 
profetian tas upp från predikstolarna, den del som säger att när 
Messias kommer tillbaka kommer Han att döda orättfärdiga ledare 
och politiker över hela jorden:  ”Herren är vid din högra sida, han 
krossar kungar på sin vredes dag. Han ska hålla dom bland 
hednafolken, överallt ska kroppar ligga, han krossar hövdingar över 
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hela jorden.” (v. 5–6).  
 Så är det! När Jesus kommer tillbaka kommer Han faktiskt att 
döda en mängd orättfärdiga, egennyttiga politiker, diktatorer och 
ledare över hela jorden. Och Han kommer inte bara att rensa jorden 
från förtryckande och självtjänande ledare, Han kommer också att 
ersätta dem med sådana som har visat sig trogna och ödmjuka i de 
små sakerna i sina liv. "Bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen 
i det minsta ska du ha ansvar för tio städer.”, kommer Han att 
förkunna (Luk 19:17). Detta är ännu en del av det budskap som Jesus 
förkunnade när han gick omkring i Galileen och predikade "rikets 
evangelium".  
 
DEN STORA OMKASTNINGEN 
Eftersom Guds rikes ankomst medför denna upphöjelse av de 
ödmjuka och ödmjukande av de upphöjda, refererar jag till Herrens 
dag som ”den stora omkastningen”. Världen idag är så genuint 
orättvis att endast genom en stor omkastning kan jorden göras 
rättvis. Herrens dag kommer att vara dagen då alla fel rättas ut och 
mycket av det nuvarande systemet kommer att vändas 
fundamentalt upp och ner. Det är därför varje seriös kristen måste ta 
till sig aposteln Paulus uppmaning:  
 

Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och 
sätt andra högre än er själva.  Se inte till ert eget bästa utan 
också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var: 
Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten 
med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en 
tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det 
yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och 
blev lydig ända till döden – döden på korset. (Fil 2:3–8)  

 
 För de som tar Paulus råd i denna tidsålder på allvar och i 
likhet med  Kristus, väjer att tjäna andra, kommer att bli upphöjda. 
För de som förkastar Paulus råd, och upphöjer sig själva, kommer att 
bli ödmjukade och möjligen till och med kastade i eldsjön. Det rike 
som kommer att etableras när Jesus kommer tillbaka kommer att 
byggas på en grund av rättvisa. Budskapet som Jesus förkunnade 
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var ett allvarligt budskap. En varning för de stolta, för de självsäkra 
och för förtryckarna. Men för de ödmjuka, de trasiga och de 
förtryckta som satte sitt hopp till Gud allena, var budskapet goda 
nyheter.  
 
ÅTERUPPBYGGA JORDEN  
Under den stora vedermödans tid talar Bibeln om mäktiga 
naturkatastrofer, inklusive flera stora jordbävningar, vilket kommer 
att resultera i att hela städer kollapsar och enorma topografiska 
förändringar sker över hela världen:  
 

Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor 
jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge 
människan har funnits på jorden, så stor och väldig var 
jordbävningen. Den stora staden rämnade i tre delar, och 
folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora 
Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes 
vin. Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer.  Stora 
hagel, tunga som talenter, föll från himlen över 
människorna, och de hädade Gud för hagelplågan 
eftersom den var mycket svår. (Upp 16:18–21)  

 
Det är i detta sammanhang, efter Jesu återkomst, som de 

rättfärdiga påbörjar återuppbyggandet av jorden: ”De ska bygga 
upp gamla ruiner, upprätta det som förr legat öde. De ska bygga upp 
ruinstäderna igen, platser som varit öde i generation efter 
generation.” (Jes 61:4). Nu kanske du tänker, "Va? Måste vi 
återuppbygga jorden? Det verkar vara mycket jobb!” Men stanna upp 
och fundera över vad som förmedlas här. Hur många som läser detta 
skulle inte hoppa på tillfället att bli en del av Jesu rikes officiella 
arkitekt- och ingenjörsteam, eller Hans officiella globala 
trädgårdsplaneringsnämnd? Vilken primär arkitektonisk stil 
kommer att användas under denna tid? Kommer Jesus att leda oss 
att bygga i traditionell mellanösternstil med betongblock eller 
kommer Han att vilja bygga utsmyckade viktorianska herrgårdar, 
eller gotiska slott, eller hobbithem i organisk jugendstil? Eller 
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kommer en helt ny form av arkitektur användas, en som 
mänskligheten aldrig sett förut? Dessa spekulationer kanske låter 
lite dumma, men jag tror faktiskt att vi borde låta oss strosa runt i 
sådana dagdrömmar när vi mediterar på den kommande tidsålderns 
beskaffenhet. För sanningen är den att denna verklighet, dvs vår 
delaktighet vid renovering av jorden i samarbete med Kungars 
Kung, är lika verklig som vårt nuvarande dagliga slit. Den här typen 
av dagdrömmande är i högsta grad evangeliets hopp.  
 Hur ofta diskuteras dessa väsentliga och fysiska verkligheter 
av den kommande tidsåldern i kyrkorna när evangeliet predikas? 
Enligt min erfarenhet, nästan aldrig. Men sanningen är den att när 
vi hör dessa saker så hoppar det till av glädje i våra hjärtan. Tanken 
på att vara fri att till fullo utnyttja den potential som vår Skapare lagt 
i oss, att skapa de mest fantastiska och kungliga trädgårdarna, 
hemmen och landskapen, gör oss mycket mer exalterade än tanken 
på att evigt sväva runt i ett molnigt, himmelskt rike som vi inte 
riktigt kan relatera till. Att vi inte kan riktigt kan relatera till ett 
kroppslöst tillstånd beror helt enkelt på att vi skapades för att ha 
odödliga och förhärligade kroppar och för att leva vidare på en 
förhärligad och befriad jord! Så det är därför som konkreta, fysiska 
och realistiska beskrivningar av den kommande tidsåldern skapar 
resonans djupt inom oss. Detta är vad vi skapades för. Och om vi 
vänder oss till Jesus för rening från våra synder och förbli fasta i vår 
tro är detta precis vad vi kommer att få i arv. När Jesus predikade de 
goda nyheterna om riket för folk i Galileen var det detta Han talade 
om!  
 
DET KOMMER ATT BLI TRÄDGÅRDSARBETE 
Om du frågade nästan vem som helst du känner vilket de skulle 
föredra – att gå till sitt dagliga jobb eller arbeta i sin trädgård – skulle 
en stor majoritet föredra att "leka" i sin trädgård. Det finns något 
lugnande med arbetet man gör i en trädgård. Det finns en primal 
djup tillfredsställelse som kommer från att njuta frukten av sitt 
arbete och att samarbeta med naturen för att producera skönhet och 
sötma.  
 För några år sedan tog jag flera träpinnar, var och en ca sex 
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meter lång, och byggde en massiv tipi ett stenkast från mitt fönster. 
Jag planterade en blandning av Blomman för dagen och gröna bönor 
runt om tipin, utom på framsidan, för att möjliggöra en fri 
dörröppning. Planen var att vi i slutet av sommaren skulle ha en hög 
pyramid av blommor som också skulle fungera som ett fort för mina 
barn. Och medan de gömde sig på insidan kunde de äta så mycket 
gröna bönor de ville. Det var, enligt mig, den perfekta planen. 
Problemet var bara att det året växte av någon anledning ingenting 
särskilt bra. Så min "praktfulla bönpyramid” var i bästa fall bara en 
delvis framgång. Så är livet i denna tidsålder. Jag kanske försöker 
igen någon annan gång med bättre resultat. Men i kommande tid, 
berättar profeten Amos för oss att alla våra trädgårdsäventyr 
kommer att lyckas:  
 

Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa 
skördemannen i spåren och druvtramparen 
såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla 
höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels 
fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i 
dem, de ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem, 
de ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska 
plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp 
ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. (Amos 
9:13–15) 

 
Bildspråket av plogmannen som följer skördemannen i 

spåren betyder helt enkelt att det kommer att finnas ett sådant 
överflöd av frukt och grönsaker att den som plockar frukten 
fortfarande kommer att skörda när det är dags att plöja åkrarna för 
nästa års grödor. Det kommer aldrig att finnas år då värmen eller 
regnet eller luftfuktigheten eller vad som helst är för mycket eller 
inte tillräckligt. Herren kommer att andas på och välsigna varje steg 
i processen. Invånarna i landet skildras när de planterar vingårdar 
och njuter av vinet, planterar trädgårdar och njuter av frukten. "’På 
den dagen’, säger Herren Sebaot, ska var och en bjuda in sin vän 
under sin vinstock och sitt fikonträd.” (Sak 3:10). När Jesus 
predikade de goda nyheterna, talade Han helt enkelt om det som 
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redan hade förkunnats i de judiska profeternas skrifter. Han 
förklarade alla de goda ting som Herren har i beredskap för alla som 
omvänder sig från sin synd och vänder sig till Honom. Detta är det 
som Jesus talade om när Han förkunnade rikets evangelium!  
 
INGA FLER KRIG  
Jag är ingen pacifist. Jag tror att i en värld fylld av ondska finns det 
olyckligtvis en tid då krig eller en våldsam reaktion är nödvändigt. 
Men jag vet också att krig aldrig är något att längta efter eller något 
att glädja sig över. När jag tänker på alla de amerikanska veteraner 
som nu lider av posttraumatiskt stressyndrom eller begår självmord 
dagligen, hatar jag krig. När jag ser på det pågående blodbadet och 
all död som utspelar sig i Irak och Syrien, så hatar jag det. Det är 
därför alla, soldat likväl som pacifist, kan hålla med mig om att vi 
alla kan glädjas åt den kommande tidsåldern, när ”[Kristus] ska 
döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända 
bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina 
spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra 
och inte mer öva för krig.” (Mika 4:3).  
 Jesus själv kommer att bli jordens konung. Han kommer att 
lösa tvister mellan nationer, och det kommer inte längre att finnas 
några krig. Istället för att tillverka missiler, kommer jordens 
människor att samla jordbruksredskap. Aldrig mer kommer ett barn 
att ligga i sängen och darra hela natten medan marken mullrar på 
grund av beskjutning av närliggande mål. Aldrig mer kommer en 
far eller mor att gå ut i krig och inte komma hem. Inga fler proteser 
eller hjärnskador. Det kommer inte att finnas fler "improviserade 
sprängladdningar". Alla krigets fasor kommer för alltid att vara ett 
minne blott. Detta är den kommande tidsålderns natur. När Jesus 
förkunnade evangeliet om riket till folket var detta en integrerad del 
av Hans budskap.  
 
KROPPENS UPPSTÅNDELSE  
För många är idén om en fysisk, jordisk evighet ett helt nytt koncept 
trots att kroppens  uppståndelse och jordens återlösning 
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genomgående förkunnas genom Bibeln. Ett liv efter detta som 
inkluderar att ständigt sväva runt i andevärlden är vad som 
undervisas i den grekiska filosofin. Även om denna tro på många 
sätt blivit ett dominerande tankesätt inom kyrkan, är det faktiskt en 
ren korruption av det sanna bibliska hoppet. Medan en framtida 
fysisk uppståndelse är annorlunda än vad många har fått lära sig är 
det ändå något som skapar resonans djupt inom oss alla när vi talar 
om saker som trädgårdsarbete i en förhärligad, förlöst, återställd 
skapelse. Något i oss skuttar av ivrig förväntan när vi pratar om 
dessa saker, betydligt mer än när vi pratar om att flyta runt för alltid 
i ett kroppslöst tillstånd bland molnen. Randy Alcorn, författare till 
boken Heaven, förklarar denna dynamik på ett bra sätt:  
 

Jag har aldrig träffat någon som vill vara ett spöke. Den 
uppståndne Jesus försäkrade sina rädda lärjungar: "Rör vid 
mig, jag är inte ett spöke." Ändå föreställer vi oss ett liv efter 
detta där vi blir spöken – precis det som Hans lärjungar var 
rädda för och Jesus försäkrade att Han inte var.  
 Våra kroppar och vår gudagivna aptit och våra smaklökar 
tillåter oss inte att vilja äta grus. Varför? För vi var inte 
gjorda för att äta grus. Att försöka utveckla en aptit för en 
kroppslös existens i en icke-fysisk himmel är som att försöka 
utveckla en aptit för grus. Det kommer inte att fungera. Det 
borde det inte heller göra.  
 Vad Gud gett oss en längtan efter, och vilket vi därför har 
en längtan efter, är precis vad Gud lovat dem som följer 
Jesus: det uppståndna livet i en uppstånden kropp, med den 
uppståndne Kristus på en uppstånden jord. Våra 
önskningar överensstämmer exakt med Guds planer. Det är 
inte så att vi vill ha något och sedan ägnar oss åt 
önsketänkande om att det vi vill faktiskt finns. Det är 
tvärtom - anledningen till att vi vill ha det är just för att det 
finns eller kommer att finnas. Återuppståndna människor i 
ett återuppstått universum är inte vår idé – det är Guds.xxvi  
 

 När Jesus proklamerade rikets evangelium, är detta precis 
vad Han förkunnade. Jesus kallade alla till omvändelse i ljuset av 
den kommande domedagen, då vi alla kommer att antingen ärva de 
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rättfärdigas uppståndelse till liv eller de orättfärdigas uppståndelse 
till evig fördömelse.  
 
DEN AMILLENNIALISTISKA KORRUPTIONEN AV DET BIBLISKA 
VITTNESBÖRDET 
Under större delen av kyrkans historia undervisades kristenheten i 
två saker avseende den kommande åldern. Först fick de lära sig att 
de kristnas hopp och öde är i ett himmelskt, kroppslöst tillstånd och 
inte på jorden. För det andra fick de lära sig att på grund av att Gud 
är färdig med judarna, skulle Guds kommande rike inte ha några 
som helst utpräglade judiska särdrag. Denna tro är det som kallas 
amillennialism. Detta var den övervägande tron inom kristenheten 
under stora delar av kyrkans historia. Alltsedan forskaren Anthony 
Hoekemas (d. 1988) arbeten kommit ut har dock många kristna 
teologer börjat inse felaktigheterna i denna syn och erkänner nu att 
Guds rike faktiskt kommer att vara på jorden. Det är bra! Det är en 
underbar sak att se kristna teologer förkasta den grekiska 
korruptionen av kristen teologi och återvända till Skriftens 
vittnesbörd. Men det räcker inte. För trots att de erkänner felet i sitt 
tidigare synsätt angående det jordiska kommande kungarikets 
materiella natur, fortsätter amillennialister att hävda att Guds 
kommande rike på intet sätt kommer att vara ett judiskt rike. I nästa 
kapitel kommer vi att diskutera vad Bibeln säger angående det 
kommande rikets judiska natur. 
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8  
 

Å T E R U P P R Ä T T A N D E T  A V  D E T  
 J U D I S K A  K U N G A R I K E T  

 

Hur underbara och härliga de olika beskrivningarna av det 
kommande riket som vi granskade i det senaste kapitel än är utgör 
de bara en bråkdel av den bild som Bibeln beskriver. Utöver att vara 
ett återställt Eden, en förhärligad lantbruksutopi är det av yttersta 
vikt att vi inser att Bibeln även beskriver det som ett förhärligat 
judiskt rike. Som vi kommer att se är Skriftens vittnesbörd grundligt, 
konsekvent och tydligt med att efter Jesus återkomst så kommer 
Israel att existera som ett nationellt rike, med flertalet andra distinkta 
nationer över hela världen som kommer att sluta upp bakom henne 
som den världsledande nationen. I hjärtat av nationen Israel 
återfinns Jerusalem och templet, från vilket Jesus, den judiske 
kungen, kommer att regera över sitt folk. Trots att de icke-judiska 
nationerna kommer att dra full nytta av den tidens alla välsignelser, 
beskriver många passager detta tiden som då en helt och hållet 
distinkt judisk nation utgör världens centrum. Följande diagram 
visar den globala ordningen under milleniet så som det 
genomgående beskrivs i Bibeln.  
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Även om följande kartläggning är långt ifrån heltäckande, låt 
oss trots detta titta på några av de mer framträdande passager som 
talar om den kommande tidens utpräglade judiska natur.  
 
DAVIDS TRON  
Det första kännetecknet för den kommande tidsåldern som vi bör 
lyfta fram är ett tema som upprepas genom hela Skriften. Nämligen 
att Jesus Messias sitter på "Davids tron", på berget Sion i Jerusalem. 
Termen "Davids tron" är genom hela Skriften en uppenbar referens 
till auktoritetssätet över den judiska kungadynastin. Ordet Sion, som 
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ursprungligen syftar på till kullen på den sydöstra sidan av 
Jerusalem där ”Davids stad” låg (se 2 Sam 5:7–9), kom så småningom 
att användas som en synonym växelvis för templet, hela Jerusalem, 
eller till och med hela Israel.  

Alla försök att förstå dessa termer som hänvisningar till 
någonting annat än den Davidiska (judiska) kungliga dynastin är att 
missa dess tydliga innebörd så som den förmedlas genom hela 
Skriften. Vi har redan granskat det Davidiska förbundet, där Gud 
lovade Kung David att hans tron skulle upprättas för evigt, utifrån 
vilken den utlovade "ättlingen" till David ska härska för evigt:  

 
”Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus 
åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska 
jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt 
liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga 
ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron 
för evigt… Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför 
mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid.” (2 
Sam 7:11–16)  
 

Davids förbund, löftet om ett återställt judiskt rike, upprepas 
många gånger genom hela Bibeln. I Psalm 110, säger Gud till 
Messias: ""Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som 
en pall under dina fötter.” Din makts spira ska Herren sträcka ut 
från Sion. Härska mitt bland dina fiender!” (v. 1–2).  
 En annan känd messiansk profetia i Jesaja berättar att ett 
utlovat barn skulle födas för att regera på Davids tron för alltid:  
 

För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar 
vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, 
Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli 
stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. 
Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från 
nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta.  
(Jes 9:6–7; författarens emfas tillagd) 

 
Senare säger Jesaja även att ”då ska en tron befästas genom nåd. I 
trohet ska en furste sitta på den i Davids hydda, en som söker det 
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rätta och främjar rättfärdighet.” (Jes 16:5).  
Löftena till Israel och David upprepas även i Jeremias 

profetior:  
 
"Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla 
det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus. I 
de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig 
telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och 
rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och 
Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren vår 
rättfärdighet." (Jer 33:14–16)  

 
Denna passage innehåller flera viktiga element från både det 

Abrahamitiska och det Davidiska förbunden. För det första kan 
hänvisningen till "Israels hus och Juda hus" tillskrivas båda 
förbunden. Och för det andra är frasen "Davids telning" en annan 
tydlig hänvisning till kung Davids utlovade ättling som kommer att 
härska över, och skydda, hela Israel och Juda. Vi bör särskilt notera 
hänvisningarna till både det norra och det södra kungariket. Jesus 
kommer inte bara att härska över "Israels hus", utan också över 
”Judas hus”, som tillsammans utgör det helt återställda och förenade 
"hela Israels hus."  
 
AMILLENNIALISM OCH DET DAVIDISKA FÖRBUNDET  
Vi måste förstå att amillennialism tolkar alla dessa profetior om ett 
framtida återställt judiskt rike på ett allegorisk eller icke-bokstavligt 
sätt. Till exempel är, enligt N. T. Wright, staden Jerusalem, "helt 
enkelt en metafor för framsteg."xxvii Oaktat om vi talar om Israel, 
landet, templet, Jerusalem eller det judiska riket ska, enligt det 
amillennialistiska synsättet, inget av dessa saker tas bokstavligt. 
Nästan alla dessa tolkas istället som metaforer som pekar på något 
mycket bättre men som skiljer sig från sina historiska 
motsvarigheter. Även om det förstås är sant att det som komma skall 
kommer att bli mycket bättre än t.ex. det historiska judiska templet 
eller det gamla judiska riket, är att påstå att det kommer att vara 
något helt annat än vad Gud faktisk har lovat, helt ärligt, att anklaga 
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Honom för att vara opålitlig. Det Gud har lovat kommer Han att 
uppfylla. Det innebär inte att man påstår att Bibeln inte använder 
metaforer eller symbolspråk. Men när man studerar hur långt 
amillennialister måste gå för att omtolka sådana vanligt 
förekommande bibliska teman på ett symboliskt sätt, utan några 
utpräglat judiska särdrag, kan det verkligen börja gränsa till absurt. 
Låt oss ta David Baron, den messianske judiske 1700-tals exegetens 
varnande kommentarer på allvar. Han varnade för att gå för långt i 
att ”förandliga profetiorna – genom att omtolka betydelsen av Israel 
och Sion till kyrkan”:  
 

Jag erkänner att detta tolkningssystem inte är konsekvent, 
och gör Guds Ord till den mest meningslösa och 
obegripliga boken i världen. Till exempel kan vi läsa, "Jag 
gör slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, 
säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land 
som jag gav deras fäder.” (Jer. 30:3) Om Israel är kyrkan, 
vem är då Juda? Om Juda är kyrka, vem är då Israel? Vad 
är "fångenskapen" som kyrkan har uthärdat? Och var är 
"landet" som kyrkan har drivits ut ifrån, och till vilket den 
kommer att återvända?xxviii  
 

 Hundratals andra sådana exempel skulle kunna påvisas. 
Några kommer vi att titta närmare på längre fram. Enkelt uttryckt, 
det amillennialistiska perspektivet går helt enkelt inte att förena med 
något rak och enkel läsning av Skrifterna som upprepade gånger 
bekräftar det framtida återupprättande av det judiska riket. 
Ingenstans i det Nya testamentet finns det ens den minsta antydan 
om att det nya förbundet skulle ersätta eller avskaffa de löften som 
gavs till kung David angående ett framtida återupprättande av hans 
rike.  
 Genom att acceptera den bokstavliga innebörden av de 
profetior som talar om Messias som en dag kommer att regera som 
den judiske kungen på Davids tron kom de vise männen från östern 
och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå 
upp och har kommit för att tillbe honom.” (Matt 2:2; författarens 
emfas tillagd). De vise männen hade rätt. Judarnas kung hade fötts! 
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Senare, strax före sin korsfästelse, "stod Jesus inför ståthållaren, och 
ståthållaren frågade honom: "’Så du är judarnas kung?’ Jesus 
svarade: ’Du själv säger det.’’” (Matt 27:11). Ja, Jesus förstod till fullo 
och bekräftade att Han var det judiska folkets kung som en dag 
skulle regera över det återställda judiska kungariket – ett rike som 
skulle bestå ”från nu och till evig tid”. Vi kan inte göra anspråk på att 
bekräfta evangeliet så som det uppfattades och proklamerades av 
apostlarna om vi inte förkunnar den framtida ankomsten av den 
judiske kungen som kommer att styra världen från Jerusalem. Att 
förkunna något mindre än det är att förminska och förvränga 
evangeliets budskap.  
 
ISRAEL KOMMER ATT UPPHÖJAS TILL LEDARE BLAND NATIONERNA  
Det är inte bara så att en judisk man kommer att återvända för att 
styra världen, utan Han kommer att återvända som kung av det 
judiska folket. Han kommer att regera över ett återställt judiskt rike 
som i sin tur kommer att upphöjas över alla andra nationer. Inom 
Jesajas profetia återfinner vi åtminstone två av de mest 
betydelsefulla profetiorna som beskriver det kommande judiska 
riket. Den första finns i kapitel 2, som inleds med "Det ord som Jesaja, 
Amos son, såg i en syn angående Juda och Jerusalem".  Profetian 
inleds därefter med:  
 

Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus 
ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt 
över höjderna. Alla hednafolk ska strömma dit, många  folk 
ska gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, 
till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi 
kan vandra på hans stigar." För undervisning ska gå ut från 
Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan 
hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida 
sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. 
Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. 
(Jes 2:1–4)  

 
Nyckelfrasen som vi måste komma ihåg är: "Det ska ske i den 
yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och 
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vara högst bland bergen". Genom hela Bibeln används ordet "berg" 
som referent till ett kungarike eller en nation (se Jeremia 51:25; 
Daniel 2:35; Obadja; Psaltaren 30:8; 72:3; och Uppenbarelseboken 
17:9–11). Så det kungariket av YHVH Guds hus (som tidigare 
identifierats som Juda och Jerusalem) kommer att vara ledaren bland 
jordens alla andra nationer, som kommer att "strömma" till 
Jerusalem. Den lag som ska styra hela jorden kommer att utgå från 
Israel. Vad denna passage gör helt klart är att under det kommande 
millenniet kommer distinkta nationer att fortsätta att existera och 
Israel kommer att vara deras upphöjda ledare.  
 Profeten Amos beskrev också det framtida upprättandet av 
det judiska (Davidiska) kungariket, som att det skulle "besitta" 
många andra nationer: "På den dagen ska jag resa upp Davids fallna 
hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska 
bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad 
som är kvar av Edom och av alla hednafolk över vilka mitt namn har 
nämnts, säger Herren som gör detta.” (Amos 9:11–12). (Att ta andra 
nationer ”i besittning" är här helt enkelt en hänvisning till ledarskap 
över dessa nationer.) 
 De sista sju kapitlen i Jesajas profetia har också mycket att 
säga om den kommande tidsåldern. Kapitel 60, angående det 
kommande judiska kungariket, inleds med en hjärtlig uppmaning 
till glädje: ”Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens 
härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken 
folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska 
uppenbaras över dig.” (v. 1–2). Och än en gång beskrivs Israel som 
jordens centrum, med andra nationer som dras till hennes ledarskap: 
”Hednafolk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp 
över dig.” (v. 3). Därefter beskrivs utlänningar som för med sig judar 
från andra länder tillbaka till deras hem i Israel: "Lyft din blick och 
se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer 
från fjärran, dina döttrar bärs fram på armen.” (v. 4). Därefter följer 
en härlig bild av hedningar från regionen och från hela världen som 
kommer för att visa vördnad och ära och för att föra in gåvor till 
Israels rike:  
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Då ska du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta ska bäva och 
vidga sig, för havets rikedomar ska föras till dig, folkens 
skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska täcka dig, 
unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba kommer de 
alla, de bär guld och rökelse och förkunnar Herrens lov. Alla 
Kedars hjordar  ska samlas till dig, Nebajots baggar ska stå 
till din tjänst. De ska offras till välbehag på mitt altare, och 
jag ska förhärliga min härlighets hus. Vilka är dessa som 
kommer flygande som moln, som duvor till sitt duvslag? 
Kustländerna hoppas på mig, främst kommer 
Tarshishskepp för att föra hem dina söner från fjärran land. 
De har med sig silver och guld åt Herren din Guds namn, åt 
Israels Helige, för han förhärligar dig. (v. 5–9) 

 
Men utöver att återföra judar från nationerna tillbaka till sitt 

hemland tillsammans med enorma rikedomar och gåvor, kommer 
hedningarna också att hjälpa till att bygga upp själva kungariket och 
erbjuda sig själva som arbetare till rikets förhärligande:  

 
Främlingar ska bygga upp dina murar och deras kungar 
ska betjäna dig, för jag slog dig i min vrede men i min nåd 
förbarmar jag mig över dig. Dina portar ska ständigt stå 
öppna, varken dag eller natt ska de stängas, så att folkens 
rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i 
tåget. För det folk eller rike som inte vill tjäna dig ska gå 
under, sådana folk ska förgöras helt. Libanons härlighet 
ska komma till dig, både cypress och alm och buxbom, för 
att pryda min helgedoms plats. Jag vill göra platsen för 
mina fötter härlig. (v. 10–13)  
 

Även de som var Israels största fiender kommer att komma och böja 
sig inför Israel och erkänna att de verkligen är det folk som Herren 
har utvalt. Det folk genom vilket Han vill förhärliga sitt namn. 
Föreställ dig ett hav av representanter från Libanon, Saudiarabien, 
Syrien, Jordanien, Iran och andra nationer i hela regionen som 
kommer och "böjer sig" för Israel och deklarerar att Jerusalem 
verkligen är YHVH Guds Allsmäktiges stad: "Bugande ska dina 
förtryckares söner komma till dig, alla som föraktade dig ska falla 
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ner för dina fötter. Och de ska kalla dig "Herrens stad", "Israels 
Heliges Sion". I stället för att du var övergiven och hatad så att ingen 
ville ta vägen genom dig, ska jag göra dig till härlighet för evigt, till 
en fröjd från släkte till släkte.” (v. 14–15).  

Jag pratade nyligen med två muslimer vars barn går samma 
klass som en av mina döttrar. Jag satt där och läste en bok av den 
brittiske bibelläraren David Pawson, med titeln Defending Christian 
Zionism. Detta fångade dessa två muslimers uppmärksamhet, och ett 
vänligt, om än något obekvämt samtal, inleddes. De båda förklarade 
att för muslimer är ordet Sion oerhört negativt laddat. I själva verket 
var det faktiskt det värsta ord de visste. Vid det laget försökte jag 
givetvis förklara den faktiska bibliska innebörden av termen Sion för 
att lindra deras irrationella rädslor och samtidigt dela evangeliet lite 
under processen, men det gjorde inte mycket för att lindra deras 
ångest över att ordet Sionism var tryckt över hela omslaget till min 
bok. Under vårt samtal kunde jag se det hat som detta ord 
frammanade och det fick mig att tänka på detta ställe i Jesaja och hur 
djupt det verkligen är. Föreställ dig ett moln av omvända (tidigare) 
muslimer som kommer till Israel, till det judiska folket, och 
proklamerar att Jerusalem är "Herrens stad", "Israels Heliges Sion". 
Detta är verkligen stort! Det kommer att bli miraklernas mirakel, ett 
ögonblick av djup försoning! Ändå är detta precis vad Jesaja säger 
kommer att ske i den kommande tidsåldern Jesus kommer tillbaka. 
Kom, Herre Jesus!  

Slutligen, i Jesaja 61, får vi återigen veta att under denna 
period kommer judarna, tillsammans med dem som kommit från de 
omkringliggande nationerna att återuppbygga Israel, varav mycket 
kommer att ha förstörts eller skadats kraftigt under de sista tre och 
ett halvt åren av vedermödan (vi kommer att diskutera detta mer i 
detalj längre fram):  

 
De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta det som förr legat 
öde. De ska bygga upp ruinstäderna igen, platser som varit 
öde i generation efter generation. Främlingar ska stå och 
valla era hjordar, utlänningar sköta era åkrar och vingårdar. 
Och ni ska heta "Herrens präster", man ska kalla er: "Vår 
Guds tjänare". Ni ska få njuta av hednafolkens skatter och 
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ståta med deras härlighet. (Jes 61:4–6)  
 
Som du ser kommer utlänningar att hjälpa Israel i 

återuppbyggnaden av kungariket. Israel porträtteras här som att 
njuta av ett upphöjt tillstånd som tar emot, och njuter, av nationernas 
rikedomar.  
 
MILLENIETS PILGRIMSFÄRD 
Efter att ha beskrivit den militära sammanslutningen av nationer 
mot Jerusalem i de sista dagarna, följt av Jesus återkomst på 
Oljeberget fortsatte Profeten Sakarias sin profetia genom att beskriva 
den enorma pilgrimsfärd som kommer att äga rum varje år när flera 
nationer kommer att resa till Jerusalem för att tillbe Jesus och fira 
lövhyddohögtiden (hebreiska: Sukkot). Varje år ska mängder av 
människor från alla nationer vallfärda till Jerusalem för detta 
ändamål. Föreställ dig denna kraftfulla bild av det kommande 
judiska riket:  
 

Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk 
som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för 
att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira 
lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens 
folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe 
Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. Om 
Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det 
heller inget regn över dem. Detta blir den plåga som 
Herren låter drabba de hednafolk som inte drar upp för 
att fira lövhyddohögtiden. (Sak 14:16–18)  

 
Jesaja berör också detta tema och talar om den härlighet av nationer 
som strömmar till Jerusalem som en älv: "Se, jag leder frid till 
henne som en flod och folkens härlighet som en översvämmande 
älv.” (Jes 66:12). Under denna tid ska "många folk ska gå i väg och 
säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. 
Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar.” 
(Jes 2:3). Bland alla de underbara saker som Jesus troligen talade 
om när Han förkunnade evangeliet om riket, var säkerligen den 
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kommande årliga pilgrimsfärden till Jerusalem, ”den store 
Kungens stad”, en av dem (Matt 5:35).  
 
DET STORA ISLAMISKA PLAGIATET 
Det är naturligtvis väldigt svårt för mig att föreställa mig bilden av 
nationerna som strömmar till Jerusalem varje år för att tillbe Jesus 
utan att min tanke söker sig till det som på så många sätt är det stora 
plagiatet av dessa händelser i vår nuvarande tidsålder: den islamiska 
hadji till Mecka. En av de fem grundläggande "pelarna" inom islam 
är att varje muslimsk troende, som kan uppbringa de nödvändiga 
medlen, minst en gång under sin livstid ska göra en religiös 
pilgrimsfärd till Mecka. Som ett resultat av det enorma antalet 
muslimer som gör hadji varje år är den stora moskén i Mecka den 
mest besökta platsen på jorden.  
 Det finns flera traditioner inom islam (arabiska: ahadeeth) som 
involverar resor till Mecka för att kyssa den svarta sten som är 
inbäddad i hörnet av helgedomen känd som Kaaba ("kuben"). Enligt 
muslimsk tradition föll denna svarta sten ner från himlen: 
”Sändebudet av Allah (Allahs frid och välsignelser vare med 
honom) sa: 'Den svarta stenen kom ner från paradiset.”xxix Detta är 
slående likt den tradition som fanns i Efesos under det första 
århundradet avseende bilden av Artemis:  ”Men stadssekreteraren 
lugnade folket och sade: "Efesier! Finns det någon enda människa 
som inte vet att efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis 
tempel och hennes bild som fallit från himlen?” (Apg 19:35). Föga 
överraskande var huvudet av Artemis-statyn gjord av en snidad 
svart meteorit, precis som den svarta stenen inbäddad i ena hörnet 
av Kaaba.  
 Muslimer tror att stenen har förmågan att absorbera och 
befria dem som kysser eller rör vid den från dennes synder: ”När 
den svarta stenen kom ner från paradiset, var den vitare än mjölk, 
men Adams söners synder gjorde den svart."xxx  
 Enligt dessa heliga traditioner innebär detta att när en muslim 
under sin pilgrimsfärd rör vid den svarta stenen utplånas alla 
dennes synder som begåtts fram till och med den tidpunkten: 
”Allahs Sändebud…sa: 'Att röra [den svarta stenen] är en försoning 
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för synder.”xxxi  
 Konstigt nog sägs det även att den svarta stenen kommer att 
animeras och få både ögon och en mun, och att den kommer att stå 
som ett vittne på uppståndelsens och domens dag, för att antingen 
döma eller frikänna de vars synder den har absorberat: ”Allahs 
sändebud… sa angående stenen: 'Vid Allah, Allah kommer att föra 
fram den på Uppståndelsens dag, och den kommer att ha två ögon 
med vilka den kommer att se och en tunga med vilken den skall tala, 
och den skall vittna till förmån för de som i uppriktighet rörde 
den.’”xxxii  
 Så å ena sidan säger Bibeln att dagen kommer då alla 
människor kommer att göra en årlig pilgrimsfärd till Jerusalem för 
att prisa Jesus som ska sitta mitt i templet mitt i Jerusalem. Och å 
andra sidan kommer idag muslimer från alla världens länder årligen 
till Mecka för att kyssa den svarta stenen, som sitter i mitten av Al-
Masjid Al-Haram, den stora eller heliga moskén. Detta är givetvis 
ren avgudadyrkan och en tydlig kvarleva av islams hedniska rötter. 
Islams hadji är utan tvekan det stora sataniska plagiatet av den sanna 
pilgrimsfärd som Gud har förordnat för alla de nationer som 
kommer att strömma till Jerusalem varje år för att prisa kung Jesus!  
 
DET JUDISKA TEMPLET KOMMER ATT ÅTERUPPBYGGAS  
En av de kanske mest detaljerade och fantastiska detaljerna i 
Skrifterna som beskriver det framtida, messianska, tusenåriga riket 
Israel – ett återuppbyggt judiskt tempel – finns i Hesekiel 40–48. 
Denna text, som utgör en kontinuerlig profetia är också en av de 
svåraste för amillennialister, som förnekar att det kommer att finnas 
ett bokstavligt, framtida, messianskt, tusenårigt rike i Israel, att 
hantera. Eftersom dessa nio kapitel innehåller en sådan enorm 
mängd detaljer resulterar varje försök att tolka dem symboliskt eller 
metaforiskt oundvikligen i en sådan cirkus av bisarra tolkningar och 
spekulationer att det till och med skulle få Origenes av Alexandria 
att rodna.  
 Det första delen av synen börjar i kapitel 40–43, där Hesekiel 
får en guidad rundtur av en ängel i ett framtida judiskt tempel i 
Jerusalem. Tänk bara på följande korta exempel:  
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Och se, där var en mur runt omkring templet. Mätstången 
som mannen hade i sin hand var sex alnar lång, och varje 
aln var en handsbredd längre än en vanlig aln. Han mätte 
murens bredd, den var en stång, och höjden, som också den 
var en stång. Därefter gick han till en port som låg mot öster 
och steg uppför dess trappsteg. Han mätte portens ena 
tröskel, som var en stång bred, och sedan den andra 
tröskeln, som också var en stång bred. Varje vaktkammare 
var en stång lång och en stång bred, och avståndet mellan 
vaktkamrarna var fem alnar. Tröskeln vid portens förhus på 
inre sidan var en stång. (Hes 40:5–7) 

 
Här ser vi en oerhört detaljerad planlösning för ett tempel, de 
gudomligt utformade konturer som en dag kommer att höja sig över 
det tusenåriga Jerusalem. Men om denna lilla beskrivning inte är 
tillräckligt inspirerande litar jag på att skönheten i följande 
beskrivningar kommer att vara det.  
 I kapitel 44 finns en referens som många lätt förbiser. På tal 
om förpliktelserna för de i Levi stam som är kallade att vara präster, 
säger vers 11: ”De ska i min helgedom svara för vakttjänstgöringen 
vid husets portar och annan tjänstgöring i huset. De ska slakta 
brännoffer och slaktoffer åt folket och ska stå inför dem och betjäna 
dem." Jag förstår att detta kanske inte är tilltalande för alla läsare, 
men för min del är doften av en bra grillning något oerhört lockande. 
En av mina grannar har vad som kallas ett ”stort grönt ägg” – vilket 
i huvudsak är stor, grön ugn i porslin som kan användas som grill, 
ugn eller rök. Ibland långröker han kött i den från morgon till kväll. 
Den välsignade aromen täcker hela grannskapet — en liten 
påminnelse om den doft som dag och natt kommer att utgå från det 
framtida judiska templet. Och alla vegetarianerna ropar "Halleluja!" 
 Men utöver doften av grillat kött kommer det också att finnas 
en svävande arom av rökelse. Receptet för rökelsen som kommer att 
offras på altaret beskrivs i 2 Mosebok: ”Då sade Herren till Moses: 
"Herren sade till Mose: Ta väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och 
galbanum och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag, 
och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad, 
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ren och helig.” (2 Mos 30:34–35). Jag har alltid haft en förkärlek för 
de autentiska hartsrökelser som används av munkar och präster i 
katolska eller ortodoxa kyrkor och kloster. Medan rökelseharts är 
den vanligaste och dominerande ingrediensen som används i de 
flesta blandningar finns det faktiskt dussintals andra utsökta och 
komplexa hartser och kryddor som används. Oavsett hur mycket vi 
människor försöker, med alla våra framsteg i kunskapen om 
kemiska sammansättningar, konstgjorda smakämnen och syntetiska 
dofter kan vi helt enkelt inte matcha utsöktheten, komplexiteten och 
variationen av de smaker och dofter som Herren låter springa fram 
ur jorden. Vem kan återskapa den unika smaken av vitlök, ingefära, 
galangal eller jamaicansk kanel, eller doften av en jasminblomma 
eller en gardenia? Vi tenderar att betrakta syn och hörsel som de 
mest kraftfulla av våra sinnen. Vi vet alla att ett fotografi, hur 
underbart det än är sammansatt, aldrig helt kan fånga kraften i att se 
en härligt färgglad solnedgång i öknen. Inte heller kan en 
ljudinspelning verkligen fånga den livfulla resonansen av din 
favoritmusik live. Det finns lika mycket suggestiv kraft att väcka ens 
minnen, känslor och fantasi i dofter och aromer som det finns i 
någon av dessa andra saker. Jag älskar att föreställa mig och fundera 
över härligheten i den kommande staden, där den mycket verkliga 
doften av grillat kött och doften av gudomligt sammansatt rökelse 
kommer att fylla luften runt templets närhet, allt blandat med 
masskörernas lovsånger när de sjunger himmelens  melodier i 
oupphörligt förhärligande av Herren. Allt detta borde få våra hjärtan 
att glädjas! I avsnitt som dessa finner vi inte bara en beskrivning av 
det kommande riket som vi alla kan uppskatta och bli exalterade 
över, vi finner även en tydligt en beskrivning av ett helt och hållet 
judiskt rike. När Jesus predikade evangeliet om riket var detta en 
grundläggande del av vad Han förkunnade.  
 
JERUSALEMS FLOD 
I Hesekiel 47 finner vi återigen en beskrivning av något som många 
kanske inte tänker särskilt mycket på, men som jag finner rörande 
på ett personligt plan. Lite bakgrund behövs här. Jag växte upp cirka 
fyrtio km söder om Boston, strax under femton km från Atlanten. 
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Hela mitt liv har min pappa varit yrkesverksam som fiskare. Så länge 
jag kan minnas har jag varit på sjön med min pappa. Tillsammans 
har vi fiskat över hela Cape Cod Bay, Buzzard's Bay, Nantucket 
Sound och ut så långt som till Stellwagen Bank.  

Som jag nämnde tidigare var jag en extremt svår tonåring. 
När jag kom till tro vid nitton års ålder var den dramatiska och 
plötsliga förvandlingen i mitt liv en av de mer betydelsefulla 
bidragande faktorerna till att min pappa kom till Herren vid 52 års 
ålder. Herren har varit så barmhärtig och nådig mot min familj. Ett 
och ett halvt år efter att jag kom till tro, flyttade jag till Mellanvästern 
för att gå på bibelskola. Men vad som var tänkt att vara en tillfällig 
flytt har nu vuxit till långt över tjugo år. Även om jag flera gånger 
har återvänt på besök, har jag aldrig haft möjligheten att åka och 
fiska igen med min far.  

För flera år sedan berättade min pappa att han var i 
framskridet stadium av åldersförändringar i gula fläcken och höll på 
att förlora synen. Hans fiskedagar går nu snabbt mot sitt slut. Med 
en stor familj (min fru och jag har fem barn) och ett extremt hektiskt 
schema är jag tveksam till om jag någonsin kommer att kunna ta mig 
ut på vattnet igen med min pappa. Tanken på det krossar mitt hjärta. 
Men efter att ha sagt allt detta, när jag läser följande del av Hesekiels 
profetia som talar om det kommande messianska riket där en flod 
kommer att rinna söderut från Jerusalem och förvandla Döda havet 
till en sötvattensjö fylld med fisk, hoppar mitt hjärta till. Jag har 
välsignats med glädjen att dela med min far att i den kommande 
tidsåldern kommer att bli fiske!  

På en resa jag nyligen gjorde till Jordanien där jag besökte 
några missionärsvänner, tog vi en tur till Döda havets östra stränder. 
När jag stod där i den varma, salta och oljiga saltlaken och tittar ut 
över denna stora sjö som inte innehåller en enda fisk, funderade jag 
på Hesekiels profetia. En dag ska jag och pappa åka hit och fiska 
tillsammans. Jag utmanar alla som älskar att fiska att läsa följande 
avsnitt. Det är omöjligt att ta till sig utan att bli överväldigande 
upprymd över  det kommande messianska rikets karaktär: 
 

”Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och 
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flyter ner över Hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som 
bröt fram rinner till havet, och vattnet blir då sunt. Överallt 
dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande 
varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket 
talrika, för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och 
allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska stå utmed 
den från En-Gedi ända till En-Eglajim, och hela den sträckan 
ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av 
olika slag och i stor mängd alldeles som i Stora havet. (Hes 
47:8–10) 

 
Dessa goda nyheter talar till mitt hjärta på ett kraftfullt sätt. 

Det bygger upp min ande och mitt hopp för den tid som komma 
skall. När jag tänker på evangeliet – de goda nyheterna – om 
kungariket poppar detta stycke ständigt upp i mina tankar. Detta 
var det evangelium om riket som Jesus predikade.  
 
DET MESSIANSKA RIKET I NYA TESTAMENTET  
Även om supersessionister hävdar att Nya testamentet "omtolkar” 
(läs: förändrar) vanliga begrepp som återfinns i hela det Gamla 
testamentet är sanningen den att varje gång Nya testamentet 
refererar till Guds kommande rike så återspeglar det grundligt och 
fortsätter därtill på samma tema som i det Gamla testamentet.  
 I inledningen av Lukasevangeliet finner vi ängeln Gabriel när 
han tillkännager för Maria att hon skulle bära och föda en son. I sitt 
tillkännagivande använde han uteslutande judiska termer och 
beskrivningar: "Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge 
honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, 
och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara 
kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.” (Luk 
1:31–33). Lägg märke till att Gabriel berättade för den unga Maria att 
hennes son skulle få sin "fader Davids tron” och att Han skulle ”vara 
kung över Jakobs hus för evigt”.  
 Långt senare, när Jesus talade till sina lärjungar om sin 
återkomst och sin tronbestigning som kung, använde Han också 
klassiskt judiska beskrivningar. I Matteus 19 ser vi ett perfekt 
exempel på när Jesus förkunnar rikets evangelium:  
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Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Vid 
pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin 
härlighets tron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv 
troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som 
har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor 
eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 
hundrafalt igen och ärva evigt liv. (v. 28–29)  

 
 Detta skriftställe visat att var och en av de tolv lärjungarna 
kommer att representera en av de tolv stammarna. Hur mycket mer 
judiskt än så kan det bli? Det faktum att Jesus talade om 
återupprättandet av alla tolv stammar i kommande tid visar att Han 
verkligen såg fram emot ett fullt ut återupprättat judiskt kungarike.  
 
ÅTERUPPRÄTTANDET AV RIKET ÅT ISRAEL  
Slutligen kommer vi till ytterligare ett stycke som verkligen bevisar 
att Jesu evangelium kretsade kring det kommande judiska riket. 
Efter det att Jesus återvänt från de döda och bodde bland sina 
lärjungar i sin odödliga, uppståndna kropp, frågade Hans lärjungar 
honom: "’Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt 
Israel?’ Han svarade dem: ’Det är inte er sak att veta vilka tider eller 
stunder som Fadern i sin makt har bestämt.’”(Apg 1:6–7).  
 Lägg märke till att Jesus inte tillrättavisade sina lärjungar för 
deras fråga (något Han hade gjort vid flera andra tillfällen när de 
hade ställt dumma frågor). Istället, samtidigt som Han vägrade att 
ta upp tidpunkten, försäkrade Han sina lärjungar att Han vid rätt 
tidpunkt, bestämd av Fadern, personligen skulle återvända och 
återupprätta Israels kungarike. Jesus omarbetade inte kungariket. 
Han omtolkade inte kungariket. Han kom för att tillse dess framtida 
återupprättande.  
 En kort tid senare, efter pingst, när Petrus predikade 
evangeliet för det judiska folket, pekade han specifikt tillbaka till 
Jesu ord och talade om ”de tider kommer då allt det återupprättas 
som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga 
profeters mun.” (Apg 3:21). Ordet "återupprättelse" på grekiska är 
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apokatastasis, vilket, enligt Thayers grekiska lexikon, betyder 
"återupprättande inte endast av den sanna teokratin, utan även av 
det mer perfekta tillståndet som fanns innan fallet.”xxxiii Själva ordet 
"återupprätta" antyder en återgång till något som funnits tidigare. 
Ett kommande rike som skulle vara helt utan några judiska särdrag 
är inte en återupprättelse. Faktum är att inte på något område är 
skillnaden mellan restaurationismen och ersättningsteologin mer 
uttalad än i tolkningen av dessa ställen i Apostlagärningarna. Om vi 
läser kommentarer till Apostlagärningarna 1:6–7 skrivna av 
ersättningsteologer, finner vi mycket hån mot lärjungarna för att de 
var så "aningslösa" och "omedvetna" i sitt så fundamentalt felaktiga 
perspektiv. Som Gary Burge säger: "[Lärjungarna] har helt fel."xxxiv 
Även John Calvin antyder i sin kommentar till detta avsnitt att Jesus 
måste ha tittat på lärjungarna och tänkt, hur dumma kan ni vara?!xxxv 
Hur kommer det sig då att Petrus, bara två kapitel senare, under den 
Helig Andes smörjelse fortfarande predikar om ett återupprättande 
av Davids teokrati? Om du bara närmar dig dessa skriftställen från 
perspektivet av en person som är införstådd med alla de tydliga 
löften som Gud genom hela Gamla testamentet gett, vilket lärjungar 
verkligen var, då är detta skriftställe mycket enkelt och lätt att förstå. 
När Jesus kommer tillbaka, vid den tid som Fadern bestämt, kommer 
Han att återupprätta det Davidiska kungariket i Israel i enlighet med 
de oföränderliga och eviga löftena från Gud. När Jesus gick omkring 
i Galileen och förkunnade de goda nyheterna om det kommande 
riket, var återupprättandet av det judiska riket precis vad Han 
predikade! "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, 
han som är Israels kung!" (Joh 12:13) 
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DEL 2  

TVÅ TUSEN ÅR AV  
SUPERSESSIONISM OCH JUDEHAT 
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9  
 

K R I S T E T  J U D E H A T :  F R Å N   
D E S S  B Ö R J A N  T I L L  4 0 0 - T A L E T  

 

Varje kristen som studerar kyrkohistoria blir snabbt medveten om 
att det från ett mycket tidigt skede var något som gick väldigt fel. 
Det som startade som en judisk sekt, som välkomnade hedningar, 
blev snart en hednadominerad grupp som med ett enormt förakt såg 
ner på alla de judar som inte konverterade till den kristna tron och 
helt lämnar sin judiska identitet bakom sig. Syftet med detta kapitel 
är att visa det tydliga sambandet mellan supersessionism och den 
långa historiska kontinuiteten av hat mot, förföljelse av och lidande 
för Guds förbundsfolk, Israel. 
 
ANTISEMITISM ELLER JUDEHAT?  
I dag, när folk talar om hat mot det judiska folket, används i regel 
termen "antisemitism" och någon som hatar judar beskrivs som en 
"antisemit". Denna term blev populär först 1881 med Wilhelm Marr, 
en tysk radikal nationalist som beskrev sig själv som judehatare. 
Sedan dess har denna term nästan ersatt det tyska ordet Judenhass, 
som helt enkelt betyder "judehat". Även om antisemitism kan antyda 
en mer vetenskaplig referens kan det tekniskt sett också omfatta hat 
mot alla semitiska folk där vilka araber med nödvändighet skulle 
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inkluderas. Jag har vid flera tillfällen sett arabiska Muslimer hävda 
att det är omöjligt för dem att vara antisemiter eftersom att de själva 
är semiter. För att undvika sådant nonsens, och för att använda 
termer som är mycket mer raka, har jag valt att använda termerna 
"judehat", "antijudisk", eller något liknande.  
 
FRÄMJAR DET NYA TESTAMENTET HAT MOT JUDARNA?  
När man studerar ämnet kristet hat mot det judiska folket, man 
finner det vanliga påståendet bland icke-kristna författare att detta 
hat har sina rötter i Nya testamentet. Inom sekulär litteratur är det 
en självklarhet att Nya testamentet främjar judehat. Det finns dock 
ett uppenbart problem med detta påstående. Inom Nya testamentet 
har vi en interfamiljär dispyt. Utan tvekan finns det några passager 
som innehåller mycket starka anklagelser och hårda ord. Men i alla 
dessa fall avses exempelvis en judisk individ, sekt, skola, eller att en 
grupp riktar anklagelser mot eller tillrättavisar andra judar. Man kan 
lika lätt hitta liknande anklagelser från de hebreiska profeterna i 
Gamla testamentet, men dessa skriftställen tolkas aldrig som att 
främja ett hat mot judar. Familjetvister är just det, tvister inom 
familjen. Men det är en helt annan sak när hednakristna senare 
började använda dessa passager eller ett mycket liknande språk för 
sina egna pro-hednakristna, antijudiska agendor. Skrifter av de 
tidiga kristna använder inte bara Nya testamentet utan också det 
Gamla i syfte att föra antijudisk polemik och anklagelser. I båda 
fallen måste detta erkännas som ett kraftigt missbruk av Skrifterna 
av hednakristna för att främja en antijudisk agenda. Problemet är 
inte det Nya testamentet (eller det Gamla), utan missbruket av dem 
från de som fallit in i arrogans av den värsta sorten och helt 
misslyckats med att hörsamma de varningar som framgår av själva 
Skrifterna (Rom 11:20–25).  
SUPERSESSIONISM SOM GRUNDEN FÖR JUDEHAT  
Inga av de historiska övergreppen mot judar skulle ha varit möjliga 
om kyrkan inte hade förkastat Paulus varningar. Som vi kommer att 
se är supersessionism själva grunden och den drivande idén bakom 
den stora majoriteten av hatet och förföljelsen av det judiska folket 
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över hela jorden under de senaste två tusen åren. Nedan följer de 
primära idéer som definierar den kristna teologiska 
supersessionismen. Även om olika lärare ofta försöker uttrycka 
dessa idéer på olika sätt, delas dessa grundläggande koncept i 
huvudsak av alla supersessionister:  
 
 • Kyrkan är det nya och sanna Israel.  
 
 • Israel är inte längre Guds folk.  
 

• Förstörelsen av templet och Jerusalem år 70 e.Kr var Guds 
offentliga demonstration av att Han förkastat Israel som sitt 
folk.  

 
 • Israels nationella avfall är permanent.  
 

• Israel har med rätta lidit, och fortsätter att lida, 
förbannelserna av sin olydnad.  

 
• Judarnas lidande sedan 70 e.Kr. är resultatet av Guds 
rättfärdig dom på grund av deras kollektiva skuld för sin otro 
och för att de förkastat och dödat Jesus.  

 
• Judarna är under Guds gudomliga förbannelse för sin 
olydnad.  

 
 • Judarnas lidande är alltså självförvållat.  
 

• De människor som idag kallar sig judar är fiender till 
evangeliet och kyrkan.  

 
 När man väl börjar med dessa teologiska idéer blir 
supersessionismens farliga logik ganska okomplicerad. Trots att inte 
varje supersessionist nödvändigtvis hyser alla dessa övertygelser 
som sina logiska slutsatser, kommer vi att se att ett stort antal 
bekännande kristna genom historien, när de väl har anammat 
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supersessionism, har gått vidare till att utföra de mest okristliga 
handlingar man kan tänka sig mot det judiska folket. När vi 
undersöker de många kommentarer som framförts av framstående 
ledare och teologer genom kyrkans historia kommer vi att se alla 
dessa idéer upprepade gånger uttryckas i klarspråk, ofta på det mest 
vidriga och kraftfulla sätt. Verkligheten är den att steget från att 
hävda att ett helt folk för alltid har förkastats och förbannats av Gud 
till att faktiskt hata och utföra hat- eller våldshandlingar mot dem är 
ett väldigt litet steg. Oftast är allt som behövs ett visst mått av 
politisk makt i händerna på dem som tror på eller förespråkar dessa 
ting, och snart följer de mest avskyvärda handlingar. Låt oss titta på 
följande icke heltäckande men fullständigt motbjudande lista av 
bevis.  
 
TIDSLINJE ÖVER KRISTEN SUPERSESSIONISM OCH JUDEHAT  
115 e.Kr. – I sitt brev till Magnesianerna, hävdade Ignatius, biskop 
av Antiokia, att all form av judendom är oförenlig med tro på Jesus 
som Messias. "Ty om vi ända till denna dag lever efter judendomens 
sätt, bekänner vi att vi inte har tagit emot nåd.”xxxvi  
 Man kan föreställa sig hur chockad och bedrövad aposteln 
Paulus, som fortsatte att öppet utöva fariseisk judendom under hela 
sitt liv och tjänst (jfr Apg 18:18; 21:26; 23:6; Fil 3:6), skulle ha känt om 
han läst sådana fördömanden av all form av judiska uttryck.  
 Paulus var tydlig med att innan hedningarna omvänder sig från 
sina synder och sätter sin tro på Gud och Jesus, Hans Messias, var de 
”utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del 
i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i 
världen.” (Ef 2:12). Han beskrev även kyrkans start som en berättelse 
om omvända  hedningar som kommer in i Israels samvälde och 
ympas in i ett väldigt judiskt olivträd (Rom 11:17–19). Med hjälp av 
denna olivträdsliknelse påminde Paulus hedningarna om att ”det 
inte är du som bär roten utan roten som bär dig.” (Rom 11:18; 
författarens emfas tillagd). Ändå var det, enligt Ignatius, judarna 
som kom till den kristna kyrkan. Ignatius vände upp och ner på hela 
ekvationen: ”Det är monstruöst att tala om Jesus Kristus och 
samtidigt utöva judendomen. För kristendomen trodde inte på 
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judendomen, utan judendomen på kristendomen.”xxxvii 
 
"VÅRT FÖRBUND"  
120 e.Kr. – Redan i Barnabas brev finner vi starka supersessionistiska 
känslor uttryckta. Det finns upprepade referenser till kristna som 
"det nya" folket, och till judarna som de som för evigt avvisats. En 
passage säger faktiskt att det nya förbundet är "vårt förbund" som 
inte ens gavs till judarna. Som vi såg i ett föregående kapitel sade 
Gud genom profeten Jeremia: "Jag sluter ett nytt förbund med Israels 
hus och med Juda hus” (Jer 31:31; författarens emfas tillagd). Men 
Barnabas hävdade inte bara att det nya förbundet inte ingicks med 
Israel utan han hävdade även att det vid det ögonblick då Moses steg 
ner från berget Sinai och bröt de två stentavlorna hade judarna 
”förlorat det… för evigt":  
 

[V]issa personer som samlar synd på synd och säger att vårt 
förbund kvarstår även för dem. Vårt är det; men de 
förlorade det på detta sätt för alltid när Moses just hade tagit 
emot det. För skriften säger; Och Mose var på berget och 
fastade i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och han tog emot 
förbundet från Herren, stentavlor skrivna med Herrens 
hands finger. Men de förlorade det genom att vända sig till 
avgudar. Ty så säger Herren; Mose, Mose, kom snabbt ner; 
för ditt folk som du fört ut ur Egyptens land har handlat 
lagvidrigt. Och Mose förstod, och kastade de två 
stentavlorna från sina händer; och deras förbund bröts i 
stycken, så att den älskade Jesus förbund kunde bli förseglat 
i våra hjärtan i hoppet som härrör från tron på Honom.xxxviii 

 
"VI ÄR DEN SANNA ISRAELITISKA RASEN"  
150 e.Kr. - I Justinus Martyens "Dialogue with Trypho the Jew", 
börjar vi se en mycket mer välutvecklad supersessionistisk teologi. 
Justinus talade med Trypho och sa: ”Sedan Gud välsignar detta folk 
[kyrkan] och kallar dem Israel och förklarar dem vara Hans arv, hur 
kommer det sig att ni inte omvänder er från det bedrägeri ni utövar, 
som om ni själva vore Israel, och talar illa om folket som Gud har 
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välsignat?”xxxix Förvirrad över Justinus påståenden frågar Trypho då: 
"Vad, sedan? Är du Israel? Och talar Han sådant om dig?” till vilket 
Justinus senare svarade, "Kristus är Israel och Jakob, och så är även 
vi som har blivit utbrutna ur Kristi inälvor, vi är den sanna 
israelitiska rasen.”xl  
 Bara drygt hundra år efter Jesu tjänst hade de hednakristna 
redan börjat se sig själva som den ”sanna israelitiska rasen.” Detta är 
farliga tankegångar. Tänk igenom detta med mig. Om kyrkan är 
"den sanna israelitiska rasen", är då judarna en falsk israelitisk ras? 
Eller är de helt enkelt ingen ras alls? Om judarna inte längre är Israel, 
vilka är de då? När en folkgrupp en gång har fråntagits sin identitet 
och existens i teorin, är det bara en tidsfråga innan någon kommer att 
försöka beröva dem sina själva existensen även i realiteten. Hur 
tragiskt det än är kom de kommande tvåtusen åren tron på att den 
icke-judiska majoriteten av den kristna kyrkan är det nya eller sanna 
Israel, att dominera tänkandet hos stora delar av kyrkan. Så även 
idag. Följderna av supersessionismens doktrin har i mer än arton 
hundra år konstant framkallat den värsta formen av hat och 
övergrepp man kan tänka sig.  
 
"NI LIDER MED RÄTTA"  
Justinus hävdade inte bara att judarna hade ersatts av kyrkan; han 
presenterade även en radikal omtolkning av tecknet för Abrahams 
förbund. Omskärelse var det tecken Gud hade gett till Israels söner 
för att visa att de hade blivit avskilda genom Hans förbund med 
dem. Justinus valde att omtolka detta tecken och sabbaten till att 
istället vara tecken avsedda för att kunna peka ut dem för att "med 
rätta utstå lidande":  
 

För omskärelsen efter köttet, som är från Abraham, gavs som 
ett tecken; så att du kan skiljas från andra nationer och från 
oss; och att du ensam får lida det som du nu med rätta lider; 
och att ditt land må ligga öde, och dina städer brändes upp i 
eld; och att främlingar må äta din frukt i din närvaro, och 
ingen av er få gå upp till Jerusalem. Ty du är inte erkänd bland 
resten av mänskligheten annat än genom din köttsliga 
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omskärelse. …Som jag tidigare sagt var det på grund av edra 
synder och edra fäders synder som Gud, bland andra 
föreskrifter, påtvingade dig att följa sabbaten som ett tecken.xli  

 
 Det är här supersessionismens farliga logik blir uppenbar. 
När väl judarna betraktas som både avvisade av Gud och rättfärdigt 
straffade så blir praktiskt taget alla former av övergrepp acceptabla. 
När det kommer till kritan förstärker förövarna helt enkelt Guds 
vilja. Mycket snabbt blev den typen av övergrepp en normal del av 
hur kristna relaterade till det judiska folket.  
 
FOLKET SOM BLEV EN NULLITET  
165 e.Kr. – Melito av Sardis, biskopen av Sardis nära Smyrna i 
området i dagens Turkiet, skrev en predikan med titeln "Om 
påsken”. I denna predikan formulerade Melito perfekt teologin om 
det judiska folkets gudomliga förkastelse: ”Folket Israel var dyrbart 
innan kyrkan uppstod, och lagen var fantastisk innan evangeliet 
klargjordes. Men när kyrkan uppstod och evangeliet tog företräde 
gjordes den modellen ogiltig, överlät sin makt till verkligheten… 
folket gjordes ogiltigt när kyrkan uppstod.”xlii Det är viktigt att 
notera hur Melito artikulerar supersessionismen. Om Gud själv har 
gjort Israels tempel, lagen och nationen Israel till en del av det 
förgångna, så blir den logiska följden att Gud själv även upphävt de 
människor som definieras av just dessa saker till ett intet - ett 
tomrum – en nullitet. Inom kort var tanken på att Israel inte längre 
var ett folk, och ännu värre, ansträngningen för att förverkliga den 
idén, en normaliserad del av kyrkans uppdrag.  
 
EVIGT FÖRKASTAD AV GUD  
210 e.Kr, – Hippolytus av Rom, ofta omtalad som den viktigaste av 
200-talets teologer, skrev sin polemiska ”Förklarande avhandling 
mot judarna." Hippolytus utvecklade temat att eftersom judarna 
kollektivt bar skuld till att ha dödat Jesus (deicide), har de kollektivt 
för evigt blivit avskurna från Gud, både i denna tidsålder och nästa:  
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Vänd nu ditt öra till mig och hör mina ord och ge akt, du 
jude. Många gånger upphöjer du dig själv i att du dömde 
Jesus från Nasaret till döden och gav honom vinäger och 
galla att dricka; och du berömmer dig själv på grund av 
detta. Kom därför, och låt oss tillsammans överväga om du 
kanske inte skryter orättfärdigt, Israel, (och) om inte den 
lilla portionen vinäger och galla har dragit detta 
fruktansvärda hot över dig, (och) om detta inte är orsaken 
till ditt nuvarande tillstånd inblandad i dessa otaliga 
problem. . . Och hör då vad som följer: "Låt deras ögon 
förmörkas, så att de inte ser." Och visst har du blivit 
förmörkad i din själs ögon med ett totalt och evigt mörker…  
Jag lägger nu fram profetian av Salomo, som talar om 
Kristus, och förkunnar klart och tydligt de saker som rör 
judarna; och de som inte bara drabbar dem i denna tid, men 
också det som skall drabba dem i den kommande 
tidsåldern, på grund av den gensträvighet och fräckhet som 
de visade mot Livets Furste.xliii 

 
 Hippolytus angav inte bara Guds påstådda förkastelse av 
judarnas som "evig", han hävdade också deras lidande och 
kollektiva straff ska vara för evigt. 
 Hur fort gick det inte innan kyrkan hade glömt Paulus ord 
som sa att trots att de hade förkastat sin Messias och "snubblat" 
skulle deras fallna tillstånd inte var permanent: ”Jag frågar nu: Har 
då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte!..  Jag frågar nu: De har väl 
inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte!" (Rom 11:1, 2, 11).  
 Enligt Paulus var judarna delvis och tillfälligt förhärdade, men 
vid rätt tidpunkt skulle de alla bli fullt återupprättade till sin Gud (v. 
25–26). Följden av deras återupprättelse skall resultera i "rikedom för 
världen” och ”liv från de döda” (v. 12, 15). Trots detta tog det inte 
lång tid innan kyrkan började hävda att judarna var permanent 
förkastade av Gud. Om man undersöker supersessionisternas 
skrifter från modern tid är det enkelt att hitta detta fel upprepat 
tusen gånger om.  
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"DOM DÖDADE SONEN"  
Vilken fruktansvärd synd kan en hel folkgrupp begå som skulle 
fördöma dem till evigt lidande? Svaret var förstås att ett sådant 
enormt lidande endast kunde komma som en följd av den ultimata 
och oförlåtliga synden att döda Jesus. Hippolytus uttryckte det så 
här:  
 

Men varför, o profet, berätta för oss, av vilken anledning 
ödelades templet? Var det på grund av det forntida 
uppförandet av kalven? Var det på grund av folkets 
avgudadyrkan? Var det för profeternas blod? Var det för 
Israels äktenskapsbrott och otukt? På intet sätt, säger han; för 
i alla dessa överträdelser fann de alltid nåd och förlåtelse 
öppet för dem; utan det berodde på att de dödade Sonen…xliv 

 
Tanken att alla judar är kollektivt skyldiga till brottet att ha dödat 
Jesus, och att denna skuld genetiskt överförs, har upprätthållits inom 
kyrkans breda lager under mycket av dess historia. Det finns flera 
exempel på olika ledare, teologer och "helgon" inom kyrkan i denna 
tidslinje. Idén kan vara delvis förankrad i en felaktig tillämpning av 
ett skriftställe i Matteusevangeliet, där vi läser att judarna på Jesu tid 
kallat ner Jesu blod över sig själva och sina barn:  
 

När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog 
han vatten och tvådde sina händer inför folket och sade: "Jag 
är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta 
ansvar för." Allt folket svarade: "Låt hans blod komma över 
oss och över våra barn!" Då frigav han Barabbas åt dem, men 
Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. 
(Matt 27:24–26)  

 
Problemet med att försöka lägga skulden för Jesu död på en viss ras 
är tvåfaldig. För det första sa Jesus om sitt eget liv, ”Ingen tar det 
ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag 
har makt att ta tillbaka det.” (Joh 10:18). Med andra ord, även om det 
tog en gemensam ansträngning från både judarnas och romarnas sida 
för att genomföra korsfästelsen var allt i slutändan Hans eget beslut 
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och Hans egen plan. De andra uppenbara problemet med att skylla 
det judiska folket för Jesu död ligger i hela mänsklighetens kollektiva 
skuld.  
 
VEM DÖDADE EGENTLIGEN JESUS?  
Enligt profeten Jesaja var det inte bara det judiska folkets synder 
utan allas vår synd som krävde att Jesus skulle lägga ner sitt liv: ”Vi 
gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld 
lade Herren på honom.” (Jes. 53:6). Kristenhetens långa historia av 
anklagelser och fördömanden mot det judiska folket för deras 
påstådda kollektiva skuld i Jesu död är en demonstration av kyrkans 
grundläggande brist på förståelse för sin egen synd och sin egen 
skuld. Det förråder en fullständig brist på medvetenhet om den nåd 
den gör anspråk på för sig själv. I den ultimata profetiska ironin, har 
kyrkan genom att förfölja Guds förbundsfolk, i det närmaste korsfäst 
juden och därigenom dragit blodskulden för ett outgrundligt mått 
av lidande och död över sig själv. Utan tvekan har kristenheten, i 
Guds ögon, pekat sitt finger av anklagelse mot sig själva hela tiden. 
Idag måste kyrkan falla på knä och ropa efter barmhärtighet för dess 
tidigare synder. Även om vi själva inte har deltagit i dessa synder 
måste vi alla be för att undvika att gå i våra förfäders skamliga 
fotspår.   
 
"VÅR JESUS"  
220 e.Kr. – Nästa skamliga exempel på hur supersessionism skapar 
förakt för judarna kan hittas i Origenes av Alexandrias skrifter, som 
i det andra århundradet skrev om sitt "fullständiga förtroende" för 
att judarna var för evigt förkastade av Gud: ”Vi kan således hävda i 
fullt förtroende att judarna inte kommer att återvända till sin tidigare 
ställning, för de har begått det mest avskyvärda brott genom att 
bilda denna konspiration mot mänsklighetens Frälsare."xlv Origenes 
fortsatte: "Därför var det nödvändigt att staden där Jesus led 
förstördes, den judiska nationen drevs bort från sitt land, och ett 
annat folk [kyrkan] kallades av Gud till att vara de välsignade 
utvalda.”xlvi  
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 Ett tema vi upprepade gånger kommer vi att finna är att Gud 
har förstört Jerusalem, det judiska templet och hela nationen som 
bevis på Guds permanenta förkastande av judarna som sitt folk. Man 
finner det ofta hävdat att dessa omständigheter kommer att bestå för 
alltid. Men om förstörelsen av nationen och templet var bevis på 
Guds förkastelse av det judiska folket, skulle då inte återfödelsen av 
staten Israel indikera att Gud inte är färdig med det judiska folket? 
Det är just därför supersessionister i modern tid antingen har försökt 
förminska de många bevisen på det mirakulösa och suveräna 
återupprättandet av staten Israel eller till och med har gått så långt 
som till att arbeta hårt för att delegitimera det.  
 Origenes fortsatte att använda sitt supersessionistiska 
ramverk som grund för att utfärda kränkande och fördömande 
kommentarer om judarna som kollektiv, alla som ett resultat av 
deras synder, inte mot deras Jesus, utan mot vår:” Och de hemska 
olyckor de lidit, för att de voro ett högst ogudaktigt folk, som ehuru 
skyldig till många andra synder, men som inte straffats så hårt för 
någon av dem förutom för de som begåtts mot vår Jesus.” xlvii   
 Återigen kan vi bara föreställa oss aposteln Paulus sorg över 
sådana kommentarer. För att inte tala om den sorg Jesus själv måste 
känna över att Origenes försökte frånta judarna alla anspråk på 
Honom som sin egen Messias, när Jesus själv identifierade  sig som 
"judarnas kung" (Matt 27:11).  
 
JURIDISKA RESTRIKTIONER 
I början av tredje hundratalet hade separationen mellan kyrkan och 
det judiska samfundet blivit så stort att kyrkan började utfärda 
restriktioner för olika former av social interaktion mellan de två 
grupperna. Med tiden skulle dessa restriktioner och dekret bli än 
mer förbjudande.   
 
306 e.Kr. – Kyrkosynoden i Elvira lade restriktioner på olika former 
av gemenskap eller social interaktion mellan kristna och judar. Med 
hot om att uteslutas från nattvarden förbjöds genom kanon 16  
kristna från att gifta sig med judar. Kanon 48 gjorde det till en 
syndfull handling att välsigna en judisks skörd, och kanon 50 förbjöd 
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kristna att äta med judar. xlviii  Det hade nu blivit förbjudet enligt 
kyrkans lag att ens sitta ner och dela en måltid med en jude!     
 Lika snabbt som kyrkliga restriktioner utfärdades lades 
faktisk lagstiftning till. Så snart som kristna började anta politisk 
makt blev det allt vanligare att de rättsliga myndigheterna utfärdade 
dekret med rötter i deras supersessionistiska fördomar mot judarna.  
 
315 e.Kr. – Kejsare Konstantin publicerade Ediktet av Milano, och 
judar kunde inte längre bo i Jerusalem. Trots att Herren själv hade 
gett staden Jerusalem till det judiska folket (se 5 Mos 1:8), hade 
kyrkan nu förbjudit dem att ens leva där. Under hot om att brännas 
levande förbjöds judar också att försöka avråda folk från att lämna 
judendomen. Alla kristna som konverterade till judendomen 
hotades med stränga straff:  
 

Vi vill göra det känt för judarna och deras äldste och deras 
patriarker att om någon av dem, efter antagandet av denna 
lag, vågar attackera med stenar eller på annat sätt 
manifesterar ilska mot någon som har flytt från deras farliga 
sekt och överlåtit sig själv till tillbedjan av Gud 
[kristendomen], måste han snabbt ges till lågorna och brännas 
tillsammans med alla sina medbrottslingar. Dessutom, om 
någon ur befolkningen skulle gå med i deras avskyvärda sekt 
och närvara vid deras möten ska han tillsammans med dem 
bära dessa välförtjänta straff. xlix 

 
325 e.Kr. – Konciliet i Nicaea bestämde sig för att för alltid skilja det 
kristna firande av påsken från dess judiska rötter. Till synes helt i 
okunskap om att Jesus och lärjungarna alla firade påsken, 
konstaterade rådet:  
  

Det är omåttligt opassande att vi denna heligaste av 
festligheter skulle följa judarnas seder. Låt oss hädanefter 
inte ha något gemensamt med detta avskyvärda folk… Vi 
borde därför inte att ha något gemensamt med judarna… 
Vår gudstjänst följer en… mer passande kurs… Vi önskar, 
kära bröder, separera oss från sällskapet av de avskyvärda 
judarna…Hur skulle vi då kunna följa dessa judar, som med 
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största säkerhet är  förblindade.”l 
 
330 e.Kr. – Under detta år skrev Tertullianus, en tidig kyrklig teolog, 
sin avhandling Adversus Judaeos (mot judarna). Avhandlingen är ett 
väl utvecklat  argument från Bibeln för förkastandet av judarna och 
hur de ersatts av kyrkan. Bland sina allmänna påståenden har han 
en lång argumentation om att kyrkan nu är arvtagaren till löftena 
som gavs till det judiska folket i de Abrahamitiska, Davidiska och 
det nya förbundet. Med Daniel 9 som grund hävdade Tertullianus 
att förstörelsen av templet och Jerusalem år 70 e.Kr. var Guds 
profeterade avvisning av det judiska folket. Idag är detta en 
grundläggande trossats bland supersessionister. Istället för att se 70 
e.Kr. som ännu en tillfällig utvisning av judarna från landet, och en 
kortvarig tuktan av Herren över sitt förbundsfolk, helt i 
överensstämmelse med de förbannelser som framgår i det Mosaiska 
förbundet, ser praktiskt taget alla supersessionister detta som den 
avgörande händelse då judarna permanent förkastades av Gud och 
förlorade alla anspråk på en framtida återvinning av 
förbundslöftena.  
 
HIMLEN ÄR FÖR OSS, INTE FÖR ER!  
320 e.Kr. – Cyprianus, biskopen av Kartago, skrev Tre böcker med 
vittnesmål mot judarna. I dessa böcker upprepas alla de argument som 
nu blivit allmänt accepterade i kyrkan. Cyprianus säger specifikt att 
hedningarna, och inte judarna, skall ärva "himmelriket": 
  

Judarna har fallit under Guds tunga vrede ty de har 
övergivit Herren och följt efter avgudar. . . Det har tidigare 
förutsagts att de varken skulle känna Herren, inte förstå och 
tar inte emot Honom… Judarna skulle inte förstå den Heliga 
Skriften, men att de skulle bli begripliga i den sista tiden, 
efter Kristi återkomst… Judarna skulle förlora Jerusalem 
och skulle komma att lämna landet som de fått. De skulle 
även förlora Herrens ljus. Två folk var förutsagda, ett äldre 
och ett yngre; det vill säga judarna det gamla folket och det 
nya som består av oss. Hedningarna snarare än judarna 
kommer att nå himmelriket. li 
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341 e.Kr.  – Konciliet i Antiokia förbjöd kristna att fira påsk med 
judar.lii  
 
350 e.Kr. – Kristne kejsaren Constantius förbjöd äktenskap mellan 
judiska män och kristna kvinnor. Även befintliga äktenskap skulle 
upplösas. Kristna män som gifte sig med judiska kvinnor hotades 
faktiskt med dödsstraff. liii  
 
343 – 381 e.Kr. – Laodikeiska synoden godkände kanon 38, som sade: 
”Det är inte tillåtet [för kristna] att ta emot osyrat bröd från judarna, 
inte heller att få del av deras ogudaktighet.” liv 
 
“EN STOR SOPHÖG AV SKÖKOR”  
380 e.Kr. – Den vidrigaste, mest inflammatoriska och giftiga 
antijudiska polemiken under de tidiga århundradena var en serie 
diskurser kända som predikningar mot judarna av Johannes 
Krysostomos. Krysostomos omfamnade supersessionismens logik 
kanske bättre än de flesta andra kristna ledarna, och hävdade att 
eftersom Gud hatar judarna så ska kristna ”hata dem och längta efter 
deras blod”. lv Eftersom mycket redan har skrivits om Krysostomos 
hatiska retorik mot Guds förbundsfolk, kommer jag bara att citera 
ett mindre urval av det här:  
 

Judar samlar horder av feminina människor och stora 
skräphögar av skökor. lvi  
 De [judarna] lever för sina magar, de gapar efter det som 
hör till den här världen, deras tillstånd inte bättre än grisars 
eller getters på grund av deras sanslösa sätt och överdrivna 
frosseri. De kan bara en sak: att fylla sina magar och vara 
fulla. lvii 
 Vad är denna sjukdom? Judarnas ynkliga och eländiga 
högtider kommer snart att marschera mot oss en efter en i 
snabb takt: trumpeternas högtid, lövhyddohögtiden, alla 
fastor. Det är många i våra led som säger att de tycker som 
vi. Ändå kommer några av dessa att titta på festivalerna och 
andra kommer att delta med judarna i dessa högtider och 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

131 

hålla deras fastor. Min önskan är att driva ut denna perversa 
sed från kyrkan i detta nu. lviii  
 Bli inte förvånad över att jag kallar judarna ynkliga. De 
är verkligen ynkliga och eländiga… Fastän dessa judar var 
kallade att adopteras som  söner, föll de till släktskap med 
hundar. lix  
 Judarna är mer vildar än stråtrövarna är och gör större 
skada för dem som fallit bland dem. Dom sliter inte bara av 
sitt offers kläder eller tillfogar sår på hans kropp liksom de 
där rånarna gjorde på vägen till Jeriko. Istället tillfogar 
judarna dödlig skada i sina offers själ och tillfogar tio tusen 
sår och lämnar dem liggande i en grop av ogudaktighet. lx  

 
Avslutningsvis är det viktigt att notera att denna man som har 
blivit känt som ett "helgon" av de traditionella kyrkorna 
bokstavligen demoniserat det judiska folket:  
 

Synagogan är inte bara en bordell och en teater; det är också 
en rövarhåla och ett tillhåll för vilddjur… Men när Gud 
överger ett folk, vilket hopp om frälsning finns då kvar? När 
Gud överger en plats blir den platsen ett tillhåll för 
demoner. lxi  
 Faktum är att synagogan är mindre förtjänt av ära än 
något värdshus. Det är inte bara ett övernattningsställe för 
rövare och otuktsmän utan även för demoner. Detta gäller 
inte bara synagogorna utan även för judarnas själar, vilket 
jag ska försöka bevisa i slutet av min predikan.lxii  

 
 Inte mycket behöver sägas om vad som händer när man 
avhumaniserar en hel folkgrupp och målar upp dem som 
demoniserade bestar. Medan Johannes Krysostomos kallar judarna 
för skökor, getter, grisar och demoniserade hundar, kallade Hitler 
dem ohyra. En av dessa män kröntes av kristna kyrkan till helgon, 
medan namnet på den andra med rätta för alltid kommer leva i 
vanära. Författaren Steven Katz hänvisar till Johannes Krysostoms 
polemik mot judarna som ”den avgörande vändningen i den 
kristna antijudiska historien, en vändning vars yttersta 
vanprydande konsekvens antogs i Adolf Hitlers politiska 
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antisemitism”. lxiii  
 
KRISTEN STATSTERROR INLEDS 
379 – 395 e.Kr. – I det kristna judehatets historia är denna period en 
fundamental vändpunkt. Detta är tiden då kejsare Theodosius 
gjorde kristendomen till Romarrikets officiella statsreligion. 
Äktenskapet mellan kyrka och stat var nu fullständigt och statens 
fulla makt tillhörde nu supersessionisterna.  
 
388 e.Kr. – Under detta år brände kristna ner en synagoga i staden 
Callincum vid floden Eufrat nära det som idag är staden Ar-Raqqah 
i norra centrala Syrien. Den lokala biskopen uppmuntrade 
mordbranden. När den lokala medborgarhärskaren skickade ett 
brev till kejsaren Theodosius för att be honom att utfärda ett dekret 
för biskopen att restaurera och återuppbygga synagogan, ingrep 
ärkebiskop Ambrosius av Milano, ofta känd som Sankt Ambrosius, 
och skickade sitt eget brev till kejsaren, i vilket han argumenterade 
för att orden om återuppbyggnad skulle upphävas. Han hävdade att 
om biskopen lydde kejsaren och gav judarna den rättvisa de sökte, 
skulle han bli en avfälling. Han hävdade också att om synagogan 
återuppbyggdes skulle det betyda att judarna hade segrat över de 
lokala kristna, vilket var helt och hållet oacceptabelt. Ambrosius 
brev lyder som följer:  
 

Ambrosius, biskop, till den mest barmhärtige av prinsar och 
välsignade Kejsare, Augustus Theodosius. En anmälan 
gjordes av militärgreven i öst att en synagoga hade bränts 
och att detta hade skett under Biskopens myndighet. Du 
befallde att gärningsmännen skulle straffas och att  
synagogan ska byggas upp av Biskopen själv… Är du inte 
rädd, o Kejsare, att om han följer din dom; fruktar du då inte 
att han ska förlora sin tro?... Vilket är av större betydelse, 
uppvisningen av juridisk disciplin eller religionens sak? Det 
är nödvändigt att rättsligt klander viker sig för religionen. 
Det finns alltså ingen adekvat anledning till en sådan 
uppståndelse, att folket skulle straffas så hårt för 
bränningen av en byggnad; och mycket mindre eftersom det 
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är en bränning av en synagoga, ett otrons hem, ett 
ogudaktighetens hus, en dårskapens boning som Gud själv 
har fördömt… Kommer du att ge denna triumf över Guds 
kyrka till judarna? Denna seger över Kristi folk? Denna 
glädje, o Kejsare, till de otrogna? Denna fröjd till synagogan, 
denna sorg för kyrkan?  

 
Ambrosius avslutade sin deklaration med att konstatera att "Gud 
förbjuder att medling görs för dessa [judar].”lxiv   
 Som tidigare nämnts, i samma stund som kyrkan 
inkorporerades i statsmakten blev öppna kränkningar och 
övergrepp mot judarna normaliserade. Hatet och övergreppen som 
tidigare framför allt uttryckts genom teologiska uttalanden och 
förolämpningar övergick snabbt till våldsamma och militanta 
yttringar. Under åtminstone de kommande tusen åren var 
kristendomen sponsor av statlig terror och den primära källan till 
global förföljelse av det judiska folket.  
 
410 e.Kr. – Theodosius II antog den Tredje Nya Lagen, vilken förbjöd 
judar att inneha någon hedersbefattning eller position inom den 
romerska staten. Judar var dock tvungna att anta eller förbli inom de 
offentliga ämbeten som medförde en ekonomisk förlust för dem. 
Den Tredje Nya Lagen förbjöd även uppförande av nya synagogor. 
Detta förbud skulle senare kopieras och implementeras av 
muslimska regeringar och, ironiskt nog, ofta även gällande kristna 
kyrkor. Idag ses resterna av dessa lagar fortfarande i nationer som 
Saudiarabien, som förbjuder att kyrkor byggs. Här följer ett stycke 
ur Theodosius Tredje Nya Lag:  
 

…vi förordnar genom denna lag med giltighet för alltid: 
Ingen jude… ska erhålla ämbeten och rang; till ingen skall 
förvaltningen av vår stadsservice tillåtas; inte heller ska 
någon utöva ämbete som försvarare av staden. Vi anser det 
vara en synd att fienden till det himmelska majestätet och 
de romerska lagarna skulle vara verkställare av våra lagar – 
den förvaltning som de i list har, befästa av myndigheten i 
den  förvärvade rangen, har befogenhet att döma eller 
besluta som de vill mot kristna, ja, ofta till och med över 
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biskopar av vår heliga religion och därigenom, förolämpa 
vår tro. Av samma anledning förbjuder vi därtill 
uppförande av nya synagogor. Däremot är stöttning av 
gamla synagogor under överhängande hot om  förstörelse 
tillåten.lxv 

 
415 e.Kr. – Cyril, patriarken av Alexandria, inledde omedelbart efter 
sitt tillträde en rad åtgärder som ledde till utdrivning av varje jude 
ur Alexandria. Alla stadens synagogor revs ner, och judiska hem och 
företag brändes ner till grunden. Edward Gibbon, författare till The 
Decline and Fall of the Roman Empire, beskrev det så här:  
 

Utan någon lagfäst dom, utan något kungligt mandat, ledde 
patriarken vid dagens gryning en upprorisk skara till attack 
mot synagogorna. Obeväpnade och oförberedda var 
judarna oförmögna till motstånd; deras bönehus jämnades 
med marken och, efter att ha belönat sina trupper med 
plundrat gods, utvisade den biskopsliga krigaren de 
återstående av de otroende ur staden… I detta promiskuösa 
illdåd, förväxlades de oskyldiga med de skyldiga, och 
Alexandria lämnades utarmad genom förlusten av en rik 
och arbetsam koloni.lxvi  

 
415 e.Kr. – Augustinus av Hippo, kanske den viktigaste teologen i 
hela kyrkans historia, artikulerade starkt för supersessionism 
samtidigt som han kastade förolämpningar mot det judiska folket: 
”Det kristna folket är då snarare Israel… Men mängden judar, som 
välförtjänt förkastades för sin trolöshet, som för köttets nöjen sålde 
sin förstfödslorätt så att de inte tillhörde Jakob, utan snarare Esau. 
Ty ni vet att det blev sagt med denna dolda mening, ’Att den äldre 
skall tjäna den yngre.’”lxvii  
 Det är viktigt att notera att när Augustinus sa att judarna hade 
blivit ”förkastade”, talade han om sin doktrin om villkorslöst urval, 
som innebär att vissa personer (de utvalda) är förbestämda av Gud 
för frälsning medan andra är utvalda till fördömelse. Det uppenbara 
problemet med Augustines position är naturligtvis att han 
tillämpade denna avvisning inte enkom på en specifik individ utan 
på en hel folkgrupp. Än värre, han tillämpade uttrycket förkastad 
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specifikt på det judiska folket, om vilka aposteln Paulus uttalade 
tämligen tydligt att även om vissa kommer att bli avskurna för sin 
otro, kommer deras kollektiva utkorelse till frälsning kvarstår för 
evigt (se Rom 9-11).  
 När han tar upp detta tema i sin kommentar till psaltaren, 
jämför Augustinus upprepade gånger det judiska folket med Judas 
Iskariot, som för evigt förblir skyldig till Jesu död:  
 

Judas representerar de judar som var fiender till Kristus, 
som båda hatade Kristus då och nu, som i sin arvsföljd, 
denna onda art, fortsätter att hata Honom. Om dessa män, 
och om detta folk, kan lätt förstås, inte bara det vi läser mer 
öppet uppmärksammat i denna psalm, men också de saker 
som mer uttryckligen anges om Judas själv.  

Psalmen [109] fortsätter sedan: "Han älskade 
förbannelse och den drabbade honom” (vers 17). Även om 
Judas älskade att förbanna, både genom att stjäla ur 
pengapåsen, och sälja och förråda Herren: ändå, att 
människor mer öppet älskade att förbanna, när de sade: 
”Hans blod vare över oss och över våra barn . . . Han älskade 
inte välsignelse, därför ska det vara långt ifrån honom." Så 
var sannerligen Judas, eftersom han inte älskade Kristus, i 
vilken evig välsignelse bor; men det judiska folket vägrade 
än mer bestämt välsignelse.lxviii  

 
 Augustinus talade specifikt om domedagen som tiden när 
evig fördömelse skulle utdelas över det judiska folket: "'När 
Människosonen kommer i sin härlighet och alla heliga änglar med 
honom, och alla folk skola samlas inför Honom’; och resten av det 
som är förutsagt om den framtida domen på den platsen intill den 
sista meningen. Och judarna, i den mån som de kommer att straffas 
vid den domen för att de framhärdade i sin ondska, som det står 
skrivet på andra ställen: ’Skall se på honom som de har 
genomborrat.’”lxix  
 Problemet är återigen att Augustinus har skruvat till Sakarjas 
ord för att stödja den totala motsatsen till vad profeten sa faktiskt. 
Augustinus citerade bara en del av Sakarja 12:10, använder det för 
att hävda att det judiska folket gemensamt kommer att fördömas på 
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domedagen. Hela versen säger faktiskt att när det judiska folket ser 
på den som de har genomborrade, kommer de att omvända sig och 
ta emot "nådens Ande". Augustinus ignorerade också Paulus 
uttryckliga hänvisning till det faktum att när Kristus kommer 
tillbaka, ska "hela Israel ska bli frälst" (Rom 11:26). Det är tydligt att 
Augustinus supersessionism och fördomar mot det judiska folket 
förblindade honom i hans förmåga att ansvarsfullt och ärligt lägga 
ut dessa texter. Hur många andra i övrigt utmärkta lärare och 
teologer idag är inte under samma förtrollning av 
supersessionismen, förlamade i sin förmåga att korrekt tolka så 
många kritiska delar av Skriften?  
 
SYNAGOGAN ÄR "DJÄVULENS TILLFLYKTSORT, SATANS FÄSTNING"  
418 e.Kr. – Hieronymus, den latinske kyrkofadern, använde när han 
talade om judiska synagogor, de mest hetsande beskrivningar man 
kan tänka sig: "Om du kallar det en bordell, en håla av laster, 
Djävulens tillflyktsort, Satans fästning, en plats för att fördärva 
själen, en avgrund för alla tänkbara katastrofer eller vad du vill, 
säger du fortfarande mindre än de förtjänar.”lxx I andra sammanhang 
prisade han sitt eget innerliga hat mot judar: "Om det är 
ändamålsenligt att hata några människor och att avsky någon ras har 
jag en märklig motvilja mot de omskurna. För fram till denna dag 
förföljer de vår Herre Jesus Kristus i sin Satans synagoga"lxxi  
 I kyrkans ögon var judarna nu fullständigt demoniserade som 
folk, och deras synagogor hade blivit samlingssalarna för Satans 
verk på jorden. Hur avlägset var inte Hieronymus ord från aposteln 
Paulus smärtfyllda rop för judarnas frälsning när han förklarade: 
”Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i 
stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet.” (Rom 9:3).  
 
489 – 519 e.Kr. – Under denna period förstörde kristna mobbar 
flertalet synagogor i städerna Antiokia, Daphne och Ravenna.lxxii 
 
531 e.Kr. – Kejsare Justinianus antog Justinianuskoden, vilken 
förbjöd judar att bygga synagogor, läsa Bibeln på hebreiska, samlas 
offentligt, fira sin påskhögtid före den kristna påsken och att vittna 
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mot kristna i domstol: ”Vi… förordnar att inga kättare, inte heller 
den som värnar om den judiska vidskepelsen får ge vittnesmål mot 
ortodoxa kristna i rättstvister, oaktat om den ena eller den andra av 
parterna är ortodox kristen.”lxxiii  
 
535 e.Kr. – Synoden i Claremont dekreterade att judar inte fick 
inneha offentliga ämbeten eller ha någon form av auktoritet över 
kristna.lxxiv  
 
538 e.Kr. – de Tredje och Fjärde Råden i Orleans förbjöd judar från 
att framträda offentligt under påsksäsongen. Kanon 30 dekreterade 
att ”från torsdagen före påsk och fyra dagar framåt får judar inte visa 
sig i sällskap med kristna.” Äktenskap mellan kristna och judar var 
förbjudna och kristna var förbjudna från att konvertera till 
judendomen.lxxv 
 
SLUTSATS  
Under tiden från början av andra århundradet till slutet 500-talet såg 
vi utvecklingen av supersessionistiskt tänkande och dess fasta 
etablering inom kyrkan. När sedan kyrkans befogenhet började 
genomsyra statens makt utsattes det judiska folket konsekvent för 
en löpande serie av övergrepp, förföljelser och ibland utvisning av 
hela samhällen. Det är enkelt att direkt koppla supersessionism med 
faktiska ansträngningar att frånta det judiska folket deras egendom, 
uppehälle, lycka, frid, värdighet och i slutändan deras identitet och 
rätt att leva.  
 
 Åh Herre, må vi som försöker följa dig lära oss av de synder som 
begåtts av de som kom före oss. Må vi omvända oss från varje form av 
fördomar, må det vara i attityd eller teologiskt gentemot Israels söner. När 
vi förkunnar ditt evangelium, må vi verkligen visa Jesu Messias kärlek till 
ditt förbundsfolk. 
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K R I S T E T  J U D E H A T :  F R Å N   
5 0 0 - T A L E T  T I L L  F Ö R I N T E L S E N  

 

I föregående kapitel spårade vi uppkomsten av supersessionism i 
den tidiga kyrkan till det utbredda hatet, övergreppen och 
förföljelsen av det judiska folket, som ökade exponentiellt i samband 
med att kyrkans auktoritet blev infogad i statsmakten. Efter den 
tidpunkten utsattes det judiska folket för nästan trehundra år av 
konsekvent förföljelse av den kristna kyrkan. Efter 400-talet blev 
antisemitismen ingrodd i själva grundstrukturen i den europeiska 
kristna kulturen. Denna period präglades av sporadiska förföljelser, 
kidnappningar av judiska barn, tvångsdop och tvångsomvändelser, 
hård ekonomisk press, beslagtagande av egendom, utvisningar, 
slaveri och till och med flera massakrer på hela samhällen av judar.  
 Innan jag fördjupar mig ytterligare i denna förkastliga 
listning, vill jag varna för att läsa igenom detta material på ett 
slentrianmässigt sätt. Jag förstår att det på grund av sin omfattning 
är lätt att bli okänslig för allvaret i det som förmedlas. Avsnitt efter 
avsnitt, berättelse efter berättelse om kristna som förföljer, skymfar, 
förråder, förslavar, mördar och massakrera judar är inte lätt att läsa. 
Det är viktigt att vi inte bara checkar ut känslomässigt och förhärdar 
oss i förhållande till detta material. Jag uppmuntrar dig att ta en 
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stund och stanna upp och be Herren att förmedla sitt hjärta till dig 
angående dessa fasor och låta Hans passion för sitt folk växa fram i 
ditt hjärta. Jag uppmuntrar läsaren att tillåta en genuin och innerlig 
avsky och ånger över de ohyggligheter som bekännande kristna 
under de senaste två tusen åren villigt har tillåtit blomstra i Jesu 
namn. Det är bara genom sådan omvändelse kyrkan kommer att 
kunna undvika att göra precis samma misstag igen om sådana onda 
dagar skulle drabba oss ännu en gång.  
 
558 e.Kr. – Biskopen Ferréol av Uzès, i Frankrike, samlade alla judar 
i sitt stift till kyrkan St Theodoric för att lyssna till en predikan om 
dopet. Alla judar som inte konverterade utvisades från hans 
distrikt.lxxvi 
 
613  e.Kr. – Mycket allvarlig förföljelse bröt ut i Spanien. Judar gavs 
möjlighet att konvertera till kristendomen eller bli utvisade ur 
landet. Många judiska barn över sex år togs ifrån sina föräldrar och 
omskolades till kristna.lxxvii  
 
692 e.Kr. – Ett kyrkomöte som hölls 692 under Justinianus II av 
Konstantinopel, känt som Quinisext-synoden eller synoden i Trullo, 
försökte bryta all social interaktion mellan kristna och judar: ”Låt 
ingen… äta judarnas osyrade bröd, inte heller ha något familjärt 
samröre med dem, inte heller kalla dem till sig vid sjukdom, inte ta 
emot mediciner från dem eller bada med dem… Den som ens 
kontaktar judar som läkare eller badar med dem ska avsättas.”lxxviii 
Enligt The Catholic Encyclopedia, ”besöktes Rådet av hundratals 
biskopar från både öst och väst.”lxxix 
 
694 e.Kr. – Det sjuttonde kyrkorådet i Toledo, utfärdat av Kung 
Egica av Spanien uttalade i sin åttonde kanon bland annat: 
”Judarna… ska berövas sin egendom till förmån för statskassan, och 
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skall göras till slavar för evigt. De som kungen sänder dem till som 
slavar måste tillse att de inte längre utövar judiska seder, och deras 
barn måste skiljas från dem när de är sju år gamla och senare gifta 
sig med kristna."lxxx 
 Givetvis fick detta förslavande av det judiska folket utan 
tvekan stöd i olika kända kristnas skrifter, som Krysostomos, 
Origenes och Hieronymus, som alla hävdade att Gud hade 
överlämnat judarna till ett liv i evigt slaveri på grund av deras 
kollektiva skuld i att ha dödat Jesus.  
 
722 e.Kr. – Leo III förbjöd judendomen. Många judar över hela 
Europa tvångsdöptes mot sin vilja.lxxxi  
 
1078 e.Kr. – Påven Gregorius VII utgav dekret att judar inte kunde 
inneha ämbete eller vara överordnade kristna.lxxxii 
 
DEN FÖRSTA FÖRINTELSEN 
1096 e.Kr.  – Detta år lanserades det första korståget. Detta var det 
första av åtta korståg, som varade i mer än tvåhundra år. Även om 
det primära målet med korstågen var att befria Jerusalem från 
muslimsk kontroll blev judar också ett betydande sekundärt mål. 
När soldaterna passerade genom Europa på vägen till det Heligt 
Landet, dödades ett stort antal judar i Tyskland, Frankrike och 
England, vilket fått vissa historiker att hänvisa till denna period som 
"den första förintelsen.”lxxxiii Under det första korståget 
massakrerades tolv tusen judar enbart i Rhendalen.  
 
1099 e.Kr.– I Jerusalem tvingade korsfararna in alla judar i staden i 
en central synagoga och satte eld på den. De som försökte fly 
tvingades tillbaka in i den brinnande byggnaden.lxxxiv  
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OMÄNSKLIGA VILDDJUR  
1120 e.Kr. – skapade Peter den ärevördiga, en mäktig fransk abbot, i 
sin avhandling Against the Inveterate Obduracy of Jews, ett av de mer 
extrema exemplen på kristnas övergrepp mot det judiska folket i 
kyrkohistorien. Prologen till hans ganska långa supersessionistiska 
pladder inleds med: ”Jag närmar mig er, o judar – er. Jag säger, ni 
som än till denna dag förnekar Guds Son. Hur länge, stackare, 
kommer ni att misslyckas med att tro sanningen?”lxxxv  
 Peter utmålade judar som omänskliga vilddjur, vars enda syfte 
var att presenteras inför världen som exempel på andlig förkastelse: 
"…om du trots allt är människa. Jag vågar faktiskt inte påstå att du 
är mänsklig, utan att jag kanske ljuger, för jag inser att den rationella 
förmåga som skiljer en människa från de andra djuren eller 
vilddjuren… är utdöd, eller snarare, begravd i dig. …Jag leder det 
monstruösa odjuret ut ur sin lya, och föser det skrattande upp på 
hela världens scen i alla folks åsyn… O judar, O vilda bestar…”lxxxvi  
 
1121 e.Kr. – Judar drevs ut ur Flandern, en region som nu ingår i 
Belgien. De fick inte återvända eller tolereras förrän de ångrade att 
de hade dödat Jesus Kristus.lxxxvii  
 
1146 e.Kr.  – Det andra korståget började. Radulphe, en fransk munk, 
inspirerade genom sin predikan och sitt fördömande av judarna, 
flera massakrer i Rhenlandet, Köln, Mainz, Worms och Speyer. Han 
uppmanade öppet till massaker på judar och sade: "Judarna borde 
slaktas i egenskap av den kristna religionens fiender.”lxxxviii Från 
Tyskland nådde Radulphes idé om att "börja korstågen hemma” till 
Frankrike, vilket resulterade i att judar massakrerades in Carentan, 
Rameru, Sully och Böhmen.lxxxix 
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1180 – 1181 e.Kr. – Den franske kungen Philip Augustus 
konfiskerade all judisk egendom och utvisade judarna från landet. 
Alla deras hem blev kungens egendom.xc En munk vid namn Rigord 
lämnade oss med följande redogörelse:  
 

[Philip hörde] att judarna som bodde i Paris hade som vana 
att varje år på påskdagen, eller under vår heliga vecka av 
Herrens lidelse, i hemlighet gå ner i underjordiska valv och 
döda en kristen som ett slags offer i förakt för den kristna 
religionen. De hade under lång tid hållit på med denna 
ondska, inspirerad av djävulen, och på Philips fars tid hade 
många av dem gripits och bränts med eld… i samma år som 
han insattes i det heliga styret över fransmännens rike i Reims, 
på en sabbat, den sextonde februari [1180] greps, på hans 
befallning, alla judar i hela Frankrike i sina synagogor och 
sedan beslagtogs deras guld och silver och kläder… Detta var 
ett förebud om deras utvisning, vilket av Guds vilja snart 
följde.xci 
 

1182 e.Kr. – Kung Philip publicerade följande påbud om utvisning: 
”fast egendom såsom hus, åkrar, vingårdar, lador och vinpressar 
beslagtog han… I juli tvingades de lämna Frankrike och alla deras 
synagogor  omvandlades till kyrkor.”xcii  
 
1189 e.Kr.  – Vid kröningen av kung Richard Lejonhjärta anlände 
några judiska ledare med gåvor till den nya kungen, trots att judar 
var bannlysta från ceremonin. Richards hovmän slet av dem 
kläderna och piskade dem. Detta resulterade i ett rykte om att 
Richard hade beordrat att alla judar skulle dödas, vilket i sin tur 
resulterade i en massaker på judar över hela London. Många judar 
misshandlades till döds, rånades och brändes levande. Många judars 
hem brändes ner och judar tvångsdöptes.xciii  
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SLAVAR FÖRKASTADE AV GUD  
1205 e.Kr.  – ”Genom sin egen skuld", skrev påven Innocentius III till 
två av sina ärkebiskopar, ”är judarna överlämnade till evig träldom 
därför att de korsfäste Herren… Som slavar förkastade av Gud, i 
vilkens död de ogudaktigt konspirerar, skall de genom följden av 
just denna handling, finna sig själva som slavar till dem som Kristi 
död befriat." xciv 
 Det är viktigt att verkligen stanna upp och överväga vilka 
effekter sådana uttalanden måste ha haft på den allmänna kulturen 
i Europa. Påven själv, den mest auktoritativa andlige ledaren inom 
hela kristenheten, den så kallade Kristi ställföreträdare, förklarar att 
alla judar, genom sin egen skuld, är oåterkalleligt onda och för alltid 
har blivit gudomligt tilldelade rollen som slavar åt kristna. Inte bara 
hade Paulus varningar för länge sedan glömts bort vid det här laget, 
utan de hade blivit grundligt nedtrampade, som om kristendomen 
själv nästan hade blivit synonymt med hat mot och förnedring, 
förkastelse, och underkuvande av det judiska folket. Hur långt kyrkan 
hade fallit.  
 
MÄRKET  
Få är medvetna om att Nazitysklands ökända märkning av judar har 
varit en etablerad praxis i hela det kristna Europa. Enligt The Jewish 
Encyclopedia, "verkar idén med en sådan diskriminering kunna 
härledas från islam, där judarnas klädsel kännetecknades av en 
annan färg än den som bars av sanna troende redan i Omar-pakten 
(640), genom vilken judar var beordrade att bära en gul söm på sina 
överplagg. Detta var en tydlig förebild för märket."xcv  
 Enligt Bernard Lewis, en forskare i islamisk historia, var både 
kristna och judar under islamiskt styre tvingade att bära olika 
emblem på sina kläder. Det gula märket verkar först ha 
introducerats av en kalif i Bagdad under 800-talet och spred sig 
sedan vidare till västerlandet under medeltiden.xcvi  
 Även om denna praxis inleddes under islam, användes den 
omväxlande av både muslimer och kristna och blev snart en vanlig 
företeelse i hela Europa. År 1269 införde Ludvig IX av Frankrike 
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böter för alla judar som gripits för att inte ha burit märket när de 
vistades i offentligheten. Tillämpning spreds och kopierades av olika 
lokala råd i de franska städerna Arles 1234 och 1260, Béziers 1246, 
Albi 1254, Nîmes 1284 och 1365, Avignon 1326 och 1337, Rodez 1336 
och Vanves år 1368.xcvii Märkningen användes i England (i form av 
två stentavlor), i Frankrike (i form av en tygring), likväl som i 
Spanien, Italien och i hela Europa. Detta vanärande tecken användes 
med jämna mellanrum på olika platser under sex århundraden, och 
exponerade judarna för allmänhetens förakt överallt i Europa. När 
Hitler kom till makten antog han helt enkelt en långvarig kristen 
praxis, och ändrade det som var ett gult ovalt märke till 
Davidsstjärnan. 
 
1215 e.Kr. – Fjärde Lateranrådet godkände kanoniska lagar som 
krävde att ”[judar], oavsett om de är män eller kvinnor, måste de i 
alla kristna länder på offentliga platser skilja sig från resten av 
befolkningen genom att bära en speciell sorts klädsel.” De var också 
tvungna att bära märket eller speciella kläder för att särskilja dem 
från de kristna.xcviii  
 
1218 e.Kr. – Påven Honorius III utfärdade en påvlig bulla som 
krävde upprätthållande av det fjärde Lateranrådet som tvingade 
judar att bära särskiljande klädsel och de tvingas även betala ett 
tionde på alla sina inkomster till lokala kyrkor.xcix Båda dessa påbud 
upprepades sedan frekvent av senare påvar.  
 
1227 e.Kr.  – Synoden i Narbonne, kanon 3, beslutade: "Att judar ska 
särskiljas från andra, vi förordnar och befaller med eftertryck att de 
i mitten av bröstet (på sina kläder) ska bära ett ovalt märke, ett finger 
brett och en halv handflata högt.”c 
 
1239 e.Kr. – Påven Gregorius IX beordrade att kyrkans ledare i 
England, Frankrike, Portugal och Spanien skulle konfiskera judiska 
böcker den första lördagen i fastan. Talmud och alla andra judiska 
böcker som misstänktes innehålla hädelser mot Jesus och 
kristendomen brändes. Bränning av judiska böcker beordrades flera 
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gånger mellan 1200- och 1500-talet.ci  
 
1259 e.Kr. – En synod i ärkestiftet Mainz, i Tyskland, beordrade alla 
judar inom dess gränser att bära gula märken.cii 
1285 e.Kr. – Hela det judiska samhället i München, cirka 180 
individer, brändes levande på grund av blodsförtal1.ciii  
 
1288 – 1293 e.Kr. – De flesta av de judiska samfunden i kungariket 
Neapel, vaggan för den europeiska judiska kulturen vid den tiden, 
förstördes. På andra håll i Italien fördrevs judar eller tvingades att 
konvertera till kristendomen.civ  
 
1290 e.Kr. – Den 18 juli utfärdade kung Edward I befallningar till 
sherifferna  i alla engelska grevskap och beordrade dem att 
tvångsdeportera alla judar som inte frivilligt lämnade England före 
Alla helgons dag det året. De fick ta med sig sina bärbara ägodelar; 
det som återstod blev kungens egendom. Sextontusen judar 
utvisades. Många rånades av de lokala myndigheterna och andra 
drunknade på väg till Frankrike. Judarna återvände inte formellt till 
England förrän 1655 — närmare fyrahundra år senare.cv  
 
1298 e.Kr. – Judar förföljdes i Österrike, Bayern och Franken. 
Hundrafyrtio judiska samhällen förstördes och mer än hundra tusen 
judar dödades under en sexmånadersperiod.cvi 
 
1306 e.Kr. – Hundra tusen judar förvisades från Frankrike, med bara 
kläderna de bar på kroppen.cvii  
 
1337 e.Kr. – Judar i Belgien utplånades i en serie massakrer. I Jewish 
Encyclopedia återfinns följande beskrivning:  
 

Belgiens judar vid denna tid var, som sina bröder överallt 
 

1 Blodsförtal - en anklagelse om att judarna använde kristnas blod i 
religiösa ritualer, särskilt vid tillagningen av påskbröd. Blodsförtal var 
en anklagelse som förekom under hela medeltiden och (sporadiskt) 
fram till början av 1900-talet. 
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i Europa, förföljda på grund av anklagelser om att ha 
vanhelgat värden, att ha dödat spädbarn och att ha 
förgiftat brunnar. Stormen som svepte över Belgiens judar 
tillintetgjorde dem; och så fullständigt utfördes 
förstörelsearbetet att det knappast finns ett spår kvar av 
deras existens. En serie massakrer verkar har skett under 
en tjugoårsperiod, vilket slutligen kulminerade med 
massakern i Bryssel 1370.cviii 

 
1338 e.Kr. – Kommunalråden i Freiburg förbjöd uppvisningar av 
antijudiska scener från stadens passionsspel på grund av de blodiga 
och dödliga reaktionerna från kristna mot judar som ofta efterföljde 
föreställningarna.cix  
 
1347 e.Kr.  – Efter att ha fått skulden för digerdöden, mördades judar 
en masse. I Bayern massakrerades 12 000; i den lilla staden Erfurt, 3 
000; nära Tours grävdes ett enormt dike, fylldes med flammande 
ved, och 160 judar brändes levande. I Strausberg brändes 2 000 judar. 
I Mainz, 6 000; i Worms, 400.cx  
 
1366 e.Kr. – Stor förföljelse bröt ut i Spanien: ”När Henry de 
Trastámara besteg tronen som Henrik II inleddes en era av lidande 
och intolerans för Castilianska judar. En era som kulminerade i deras 
utvisning." Henry "krävde att judarna… inte skulle få inneha 
offentliga ämbeten, skulle leva åtskilda från de kristna, inte fick bära 
dyra plagg eller rida på mulor, de skulle bära märket och tilläts inte 
att bära kristna namn.”cxi 
 
1394 e.Kr.  – Judar förvisades, för andra gången, från Frankrike.  
 
1431 e.Kr. – Konciliet i Basel förbjöd judar att studera vid 
universitetet, förbjöd dem att agera som juridiska ombud i kontrakt 
som involverade kristna och krävde att de gick i kyrkan för att höra 
kristna predikningar.cxii 
 
1434 e.Kr.– Judiska män i Augsburg tvingades att i sy gula knappar 
i sina kläder. Över hela Europa tvingades judar bära långa 
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underplagg, en överrock med en gul lapp på, bjällror och höga 
spetsiga gula hattar med en stor knapp på.  
 
1453 e.Kr.– Franciskanermunken Capistrano övertalade kungen av 
Polen att upphäva alla judiska medborgerliga rättigheter.  
 
1478 e.Kr. – Spanska judar hade blivit hårt förföljda sedan 1300-talet. 
Många hade utåt sett konverterat till kristendomen. Den spanska 
inkvisitionen inrättades av kyrkan för att avslöja falska 
konverteringar. Lagar antogs som förbjöd ättlingar till judar eller 
muslimer från att gå på universitet, gå med i religiösa ordnar, inneha 
offentliga ämbeten eller inneha något av en lång lista av yrken.  
 
1490 e.Kr.  – Mitt i vintern tvingades alla judar i staden Genève att 
lämna staden och den kringliggande regionen.cxiii  
 
1492 e.Kr. – I Spanien utfärdade Ferdinand och Isabella påbudet om 
utvisning. Den beordrade alla judar oavsett ålder att lämna riket 
senast den sista dagen i juli (en dag före Tisha B'Av). Judarna gavs 
valet att döpas som kristna eller förvisas från Spanien. Det 
uppskattas att mellan 165 000 och så många som 800 000 judar 
utvisades under denna tid.cxiv 
 
1497 e.Kr.  – I Portugal beslutade Manuel den store om ”den 
omänskliga förordningen att en viss dag alla judiska barn, oavsett 
kön, som borde ha nått sitt fjärde år och inte borde ha passerat sitt 
tjugonde skulle slitas från sina föräldrar och uppfostras i kristen tro 
på kungens bekostnad.”cxv  
 Efter att ha hört om denna plan flydde cirka tjugo tusen judar 
landet i stället för att döpas som kristna. Många andra begick 
självmord eller led martyrdöd för sin tro:  
 

Många föräldrar kvävde sina barn i en sista omfamning 
eller kastade dem i brunnar och floder och dödade sedan 
sig själva. "Jag har sett med mina egna ögon", skriver 
nobeln Coutinho, "hur en far, med ansiktet täckt av smärta 
och sorg följde med sin son till dopfunten och kallade den 
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Allvetande som vittne till att de, far och son, önskade dö 
tillsammans som bekännare av den mosaiska tron. Jag har 
sett många fler fruktansvärda saker som gjordes mot 
dem." Isaac ibn Zachin, son till Abraham ibn Zachin, 
dödade sig själv och sina barn därför att han ville se dem 
dö som judar.cxvi  

 
ETT JUDISKT GHETTOS FÖDELSE  
1516 e.Kr. –  Guvernören i republiken Venedig beslutade att judar 
endast skulle få bo i ett område av staden. Detta var ett av de första 
gettona i Europa.  
 Det romerska gettot grundades senare av påven Paulus IV. 
Den 26 juli 1556 tvingades judar att bosätta sig där. Det romerska 
gettot bestod av några smala, smutsiga gator, som snabbt blev 
överfulla. Denna del av staden översvämmades årligen av floden 
Tibern. Varje år fick judarna gå igenom en förödmjukande ceremoni 
som innefattade att de offentligt skulle vädja om rätten att få fortsätta 
att bo där under det följande året. Efter detta betalade de en orimlig 
skatt. Denna ceremoni hölls så sent som 1850. Hela detta 
förnedrande event är slående lik den islamiska sedvänjan att kräva 
jizya (skatt) från judar och kristna som lever under muslimskt styre 
känt som dhimmis, eller underkastade folk. Det är verkligen sorgligt 
att sådan målmedveten förnedring och degradering genomfördes av 
bekännande kristna. Senare adopterades användandet av judiska 
ghetton av Adolf Hitler.cxvii 
 
1540 - 50 e.Kr. – Judar förvisades från Neapel, Genua och 
Venedig.cxviii 
 
MARTIN LUTHER  
1543 e.Kr. – Det var i denna atmosfär av tusen år av utbrett, kulturellt 
rotat hat och regelbunden förföljelse av judarna som Martin Luther, 
den store protestantiska reformatorn, dök upp på världsscenen. Till 
en början, efter sin förvandling från katolsk munk till protestantisk 
reformator, ansträngde han sig för att omvända judar till 
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kristendomen. När hans ansträngningar misslyckades förändrades 
hans attityd snabbt och han blev rasande på det judiska folket och 
komponerade ett av de värsta exemplen på antijudisk hatlitteratur i 
hela historien.  
 Det året skrev Luther en avhandling med titeln Judarna och 
deras lögner. I denna bok beskrev Luther, bland många andra 
förolämpningar, judar som ett ”nedrigt, horande folk, det vill säga 
inget Guds folk, och deras skryt över härstamning, omskärelse och 
lag måste betraktas som smuts." Han skrev också att "de blinda 
judarna är verkligen dumma dårar", "lata skurkar" "ingenting annat 
än tjuvar och rövare", "olyckliga och förbannade", och, "avvisade och 
fördömda människor." Deras synagogor, sa han var "en håla för 
djävlar i vilken ren självupphöjelse, inbilskhet, lögner, hädelse och 
förtal av Gud [förekom].”cxix  
 Luther fortsatte att reducera det judiska folket till pandemisk 
nivå: "En sådan desperat, genomgående ond, giftig och djävulsk 
grupp är dessa judar, som under dessa fjortonhundra år varit och 
fortfarande är vår farsot, vår pest och vår olycka.”cxx  
 Betänk till vilket djup Luther lät sig sjunka i sin 
avhumanisering och demonisering av Guds älskade och utvalda 
folk: "De är giftiga, bittra, hämndlystna, sluga ormar, lönnmördare 
och djävulens barn, som sticker och arbetar på att skada i smyg när 
helst de inte kan göra det öppet… Dessa giftiga ormar och unga 
djävlar… förutom djävulen har en kristen ingen mer bitter och häftig 
fiende än juden."  
 Utöver att fullständigt devalvera hela den judiska rasen, gick 
Luther sedan vidare för att avsluta sin avhandling med sin egen 
version av "den slutliga lösningen". När du läser följande utdrag, 
notera den välutvecklade teologiska supersessionism som går 
igenom i hans kommentarer. Varje idag levande kristen borde 
bekanta sig med denna stora fläck på den kristna kyrkans 
vittnesbörd:  



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

150 

 
Vad ska då vi kristna göra med denna förbannade, avvisade 
judiska ras? Eftersom de bor bland oss och vi känner till 
deras lögner, hädelser och förbannelser, kan vi inte tolerera 
dem om vi inte vill ta del av deras lögner, förbannelser och 
hädelser. På detta sätt kan vi inte släcka den gudomliga vredens 
outsläckliga eld eller omvända judarna. Vi måste under bön 
vördnadsfullt utöva en barmhärtig stränghet. Kanske kan vi 
rädda några från elden och lågorna [i helvetet]. Vi får inte 
söka hämnd. De straffas säkerligen tusen gånger mer än vi 
kanske önskar dem. Låt mig ge dig mitt ärliga råd. 
 Först och främst bör deras synagogor brännas ner, och 
det som inte brinner upp bör döljas eller täckas över med 
jord så att igen någonsin igen kan se askan eller en sten av 
det. Och detta bör göras till Guds ära och för kristenheten så 
att Gud kan se att vi är kristna och att vi inte medvetet har 
tolererat eller godkänt sådana offentliga lögner, 
förbannelser, och hädelser av Hans Son och Hans kristna.  
 För det andra bör deras hem likaledes rivas ner och 
förstöras. För de begår samma saker där som de gör i 
synagogorna. Av detta skäl bör de sättas under ett tak eller 
i ett stall, som zigenarna, så att de inser att de inte är herrar 
i vårt land, som de så skrytsamt tror, utan endast miserabla 
fångar som oupphörligt beklagar sig inför Gud med bittert 
gnäll.  
 För det tredje borde de berövas sina böneböcker och 
Talmuds i vilka avgudadyrkan, lögner, förbannelser och 
hädelse lärs ut.  
 För det fjärde måste deras rabbiner under dödshot 
förbjudas att fortsätta undervisa… 
 För det femte bör pass- och reseprivilegier vara helt 
förbjudna för judarna. För de har ingen anledning att 
befinna sig i landsbygdsdistrikten eftersom att de inte är 
adelsmän, inte heller tjänstemän eller köpmän eller 
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liknande. Låt dem stanna hemma… Om ni prinsar och 
adelsmän inte juridiskt stänger vägen för sådana 
exploatörer, borde någon trupp rida mot dem, för de 
kommer att lära sig av denna skrift vad judarna är och hur 
man ska hantera dem och att de inte borde skyddas. Du 
borde inte, du kan inte skydda dem, såvida du inte i Guds 
ögon vill dela all deras styggelse… Sammanfattningsvis 
kära prinsar och adelsmän som har judar inom era domäner, 
om dessa råd från mig inte passar er, hitta då  bättre 
lösningar så att ni och vi alla må befrias från denna olidliga 
djävulska börda—judarna.cxxi 

 
 Luthers planer var mer än bara tomma hot. Vid några tillfällen 
lyckades han få judarna utvisade från olika regioner. Detta skedde 
under hans anstiftan i Sachsen 1537 och på 1540-talet drev hans 
anhängare judarna från flera tyska städer. Efter ett misslyckat försök 
att få judarna i Brandenburg utvisade, plundrade hans anhängare 
där synagogan i Berlin 1572. Nästföljande år bannlystes judarna från 
hela landet.cxxii 
 
JOHN CALVIN  
1560 e.Kr – John Calvin, den enda andra reformatorn, vars 
inflytande är jämförbart med Luthers, framställs ofta som mycket 
mer tolerant och till och med vänlig mot det judiska folket. Men 
sanningen är att Calvin skrev väldigt lite om sina samtida judar 
eftersom han förmodligen inte kände några. Han bodde i Genève, 
vilket idag ligger i Schweiz, nära gränserna till Frankrike och Italien. 
Alla judar hade tvingats bort från hans stad sjuttio år tidigare. Trots 
detta, och i likhet med så många av hans föregångare och samtida, 
skrev Calvin om judarna på ett illvilligt, hatiskt och skamligt sätt. I 
sitt arbete A Response to Questions and Objections of a Certain Jew, skrev 
han, ”Dessa [judarnas] ruttna och oböjliga styvnackar förtjänar 
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oändligt förtryck utan mått eller slut och att dö i sitt elände utan 
någons empati."cxxiii  
 Efter reformationen fortsatte samma allmänna mönster i många 
kretsar. Hur mycket protestanter än vill hävda att de i och med ett 
förkastande av den katolska kyrkans auktoritet plötsligt utvecklade 
en omedelbar kärlek bland de kristna i Europa för judarna, är detta 
bara sant i en begränsad mening. Medan det fanns olika grupper 
som faktiskt vaknade upp och kände igen det pågående kallet och 
urvalet av det judiska folket i Skriften, grupper som herrnhutarna, 
puritanerna och olika lutherska pietister, skulle det tyvärr ta ett par 
hundra år till innan sådana idéer verkligen började råda inom hela 
kyrkan. Detta erkännande av Israels pågående kallelse och utkorelse 
blev mest uttalat under 1800-talet, i England, i den rörelse som kallas 
plymouthbröderna. Denna grupp återvände mer än någon annan 
före dem till den tidigaste kyrkans eskatologi – restaurationism, 
futurism, och premillennialism. I denna rörelse fanns det inte bara 
en mer korrekt förståelse av de sista dagarna, utan där uppstod även 
en utbredd ömhet och ödmjukhet mot det judiska folket. I kapitel 13 
kommer vi att studera flera av de män som klev fram ur denna 
rörelse och hur deras teologi förändrade kyrkans sätt att börja 
relatera till det judiska folket.  
 
DEN JUDISKA FRÅGAN  
1750 e.Kr. – Efter femtonhundra år av ihållande europeisk förföljelse 
av judarna, rasade kontroversen om vad som var det rätta svaret 
eller "lösningen" på den judiska närvaron i det europeiska kristna 
samhället. Det är 1750 som vi först ser termen "den judiska frågan" 
diskuteras i Storbritannien. Kort därefter diskuterades ("la question 
juive") i Frankrike och ("die Judenfrage") i Tyskland. Givetvis var 
frågan inte ny. Som vi sett hade Luther redan erbjudit sin egen 
"lösning" på den judiska frågan.  
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 Efter att idén om den judiska frågan officiellt introducerades i 
det europeiska kristna samhället skrevs hundratals pamfletter, 
tidningsartiklar och böcker om ämnet med sina egna överväganden 
och förslag på "lösningar". Oftast ingick deportering av det judiska 
samfundet. Å andra sidan skrevs hundratals pamfletter och artiklar 
mot dessa "lösningar." Dessa erbjöd idéer som acceptans och 
integration. Tyvärr vann inte det mer humana svaret den striden och 
vid mitten av artonhundratalet argumenterade flera forskare och 
filosofer i Tyskland för, och krävde till och med, en "avjudifiering" 
av allt från pressen, utbildning, staten och ekonomin till kulturen. 
Fördömandet av blandäktenskap mellan judar och icke-judar var 
också ett framträdande tema under denna period.  
 Som Gerhard Falk, författare till The Jew in Christian Theology, så 
riktigt formulerar, "Det finns naturligtvis ingen judisk fråga. 
Föreställningen att judisk existens borde ifrågasättas är ipso facto 
problemet där lösningen bara kan vara en attitydförändring från de 
kristnas sida.”cxxiv  
 
RYSKA POGROMER 
Efter en så lång historia av våldsamt judehat i hela Europa hade 
många judar bosatt sig i Ryssland. Men historien visar att hatet även 
skulle söka upp dem där. I slutet av 1800-talet började de judar som 
bodde i Ryssland bli alltmer utsatta för vad historien har kommit att 
kalla "pogromer". Pogromer var antijudiska upplopp som ofta ledde 
till tvångsutvisning eller massakrer på hela judiska samhällen i hela 
regionen. Pogromen mot judarna i Odessa, i dagens Ukraina, 1905 
var den mest allvarliga under perioden, med rapporter om att upp 
till 2500 judar dödades.cxxv New York Times beskrev en pogrom som 
skedde påsken 1903:  
 

De antijudiska upploppen... är värre än vad censorn tillåter 
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oss att publicera. Det fanns en utstuderad plan för den 
allmänna massakern på judar dagen efter den ortodoxa 
påsken. Pöbeln leddes av präster, och det allmänna ropet 
"Döda judarna" togs upp över hela staden. Judarna togs helt 
ovetandes och slaktades som får. De döda uppgick till 120 
och de skadade till omkring 500. Skräckscenerna vid denna 
massaker är bortom beskrivning. Bebisar slets bokstavligen 
i bitar av denna vansinniga och blodtörstiga pöbel. Den 
lokala polisen gjorde inget försök för att kontrollera detta 
skräckvälde. Vid solnedgången var gatorna fulla av 
staplade lik och sårade. De som kunde undkomma flydde i 
skräck, och staden är nu praktiskt taget tom på judar.cxxvi  
 

Sådana "pogromer" upprepades i flera ryska städer under en 
tidsperiod på några år.  
 
FÖRINTELSEN  
Efter att ha granskat vad som verkligen bara varit en mycket partiell 
överblick över historien och utvecklingen av kristet hat och 
förföljelse av det judiska folket kan vi bättre förstå hur Hitler kunde 
utföra det han gjorde. Genom större delen av kyrkans historia, på 
grund av sin tidiga omfamning av en teologi baserad på 
förkastandet av det judiska folket, hade hat mot judar och 
kristendom blivit praktiskt taget synonymt. Hitler kom inte in på 
världsscenen med ett nytt eller unikt hat mot det judiska folket. Vad 
väldigt få kristna idag verkligen förstår är att Hitlers judehat faktiskt 
var en väldigt typisk kristen attityd. Det debatteras ofta vad den 
nazistiska filosofin eller inspirationen verkligen var. Var Hitler 
kristen eller hedning? Det finns många påståenden till stöd för bägge 
positionerna. Men för en kristen att förkasta Hitlers agerande som 
helt främmande för historisk kristen tro, oavsett om det är romersk-
katolsk, öst ortodox eller protestantisk, är att ignorera vår kollektiva 
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historia och ett misslyckande i att erkänna de "kristna" idéer som 
inspirerade Hitler att genomföra sina planer med villig hjälp av en 
genomkristen nation.  
 Även om Heinrich Himmler var huvudarkitekten för planen, 
var det Hitler själv som kallade det "den slutliga lösningen på 
judefrågan” (die endlösung der Judenfrage). Europeiskt kristet judehat, 
som under femtonhundra år konsekvent burit fruktansvärt dålig 
frukt, hade nu för alltid avslöjat det ultimata resultatet av en 
supersessionistisk avyttringsteologi. När allt var sagt och gjort var 
frukten av sjuttonhundra år av konsekvent, storskalig kristet hat mot 
det judiska folket sex miljoner döda judar i hela det nazistiskt 
ockuperade Europa – två tredjedelar av den totala europeiska 
judiska befolkningen vid den tiden.  
 När detta skrivs är vi nu bara dryga sjuttio år från Förintelsen. 
Det finns fortfarande många som lever idag som genomlevt dessa 
onda dagar. Deras antal minskar naturligtvis snabbt. För en 
genomsnittlig millennial som nu är i  tjugoårsåldern kan sjuttio år 
tyckas vara historia, men i ett större perspektiv  ägde allt detta rum 
igår. 
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DEN KRISTNA GRUNDEN FÖR NAZISMEN OCH FÖRINTELSEN 
KYRKANS LAG ELLER PÅBUD NAZISTISK LAG ELLER ÅTGÄRDcxxvii 

Förbud för kristna att gifta sig med 
judar. (Synoden i Elvira, Kanon 15, 306) 

 

”Äktenskap mellan judar och tyska 
medborgare eller besläktat blod är 
förbjudet. Äktenskap ingångna i strid 
med denna lag är ogiltiga.” (Lagen för 
skydd av tyskt blod och tysk ära, Avsnitt I, 
september 1935) 

Judar och kristna är förbjudna att äta 
tillsammans. (Synoden i Elvira, kanon 
50, 306) 

Judar förbjuds i restaurangvagnar. (30 
december 1939) 

Judar förbjuds inneha offentliga 
ämbeten. (Konciliet i Clermont, 535) 

 

Alla judar avsätts som statstjänstemän. 
(Lag om återställande av den 
professionella civilförvaltningen, 7 april 
1933) 

Judar förbjuds att anställa kristna tjänare 
och att inneha kristna slavar. (Tredje 
konciliet i Orléans, 538) 

 

”Judar tillåts inte att anställa kvinnliga 
medborgare i Tyskland eller av besläktat 
blod  som hembiträden.” Lagen för skydd 
av tyskt blod och tysk ära, Avsnitt III, 
september 1935) 

Från skärtorsdag och fyra dagar framåt 
(påskveckan), får judar inte vistas bland 
kristna. (Tredje konciliet i Orléans, 538) 

 

Förordning som bemyndigar lokala 
myndigheter att förbjuda judar att vistas på 
gatorna vissa dagar. (i.e., nazistiska 
högtider) (3 december 2933) 
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KYRKANS LAG ELLER PÅBUD NAZISTISK LAG ELLER ÅTGÄRD 
”Kätterska” judiska böcker beordrades 
att brännas. (Tolfte konciliet i Toledo, 
681) 

Påve Gregorius IX övertalade kungen av 
Frankrike att bränna alla Talmuds och 
judiska böcker i Paris. Ca tolvtusen 
böcker brändes. (1242) 

Senare påvar beordrade att Talmud 
skulle brännas. Bland andra Innocentius 
IV (1243–1254), Clemens IV (1256–
1268), Johannes XXII (1316-1334), 
Paulus (1555-1559), Pius V (1566-1572) 
och Clemens VIII (1592-1605). 

Martin Luther skrev: ”De borde berövas 
sina böneböcker och Talmuds i vilka 
avgudadyrkan, lögner, förbannelser och 
hädelse lärs ut.” (1543) 

Nazisterna genomförde omfattande bokbål. 
(1933) 

”Eran av extrem judisk intellektualism är nu 
över.” (Joseph Goebbels) 

Kristna förbjuds att anlita judiska läkare. 
(Synoden i Trullo, 692) 

Judiska läkare förbjuds att behandla icke-
judar. (Nürnberglagarna 1935, påbud  per 
den 25 juli 1938) 

Kristna förbjuds att leva under samma 
tak som judar. (Rådet i Narbonne, 1050) 

Direktiv från Hermann Göring avseende 
förpliktigande för judar att vistas i sitt eget 
hem. (28 december 1938) 

Judar tvingas betala tionde till förmån 
för kyrkan. (Synoden i Geneve, 1078) 

”Sozialausgleichsabgabe” påtvingar judar en 
särskild inkomstskatt. (24 december 1940) 

 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

158 

KYRKANS LAG ELLER PÅBUD NAZISTISK LAG ELLER ÅTGÄRD 
Judar förbjuds vara part eller vittne i 
domstolsprövningar mot kristna. (Tredje 
konciliet i Lateran, kanon 26, 1179) 

Förslag från partikansliet om att judar inte 
ska ha rätt stämma i civilmål. (9 september 
1942) 

Judar förbjuds att undanhålla arv från 
ättlingar som konverterat till kristen-
domen. (Tredje konciliet i Lateran, kanon 
26, 1179) 

Justitieministern ogiltigförklarade alla 
testamenten som stred ”mot den sunda 
folkviljan”. (31 juli 1938) 

Det judiska märket implementerades. 
(Fjärde konciliet i Lateran, kanon 68, 1215) 

Judarna tvingades bära en gul davids-
stjärna. (förordning 1 september 1941) 

Nybyggnation av synagogor förbjuds. 
(Konciliet i Oxford, 1222) 

Förstörelse av synagogor i alla nazi-
ockuperade områden. (10 november 
1938) 

Kristna förbjuds att delta vid judiska 
ceremonier. (Synoden i Wien, 1267) 

Vänskapsrelationer med judar förbjuds. (4 
oktober 1941) 

”Judarna bör fråntas säkra reseprivilegier” 
på vägarna”. (Martin Luther, 1543) 

Judar förbjuds inneha körkort men är 
tvingade att bära judiska id-kort. (1935) 

Judar tvingas leva i getton. (Synoden i 
Breslau, 1279) 

Judar tvingas leva i getton. (21 september 
1939) 

Kristna förbjöds att överlåta och hyra ut fast 
egendom till  judar. (Synoden i Ofen, 
1279) 

Förordning om tvångsförsäljning av fast 
egendom tillhörande judar. (3 december 
1938) 

Kristen konvertering till judendom och 
återkonvertering av en döpt jude till 
judendom definierades som kätteri. 
(Synoden i Mainz, 1310) 

Kristen konvertering till judendom 
medförde risk att betraktas som jude. 
Beslut av Oberlandesgericht Köningsberg, 
Fourth Zivilsenat. (26 juni 1942) 
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KYRKANS LAG ELLER PÅBUD NAZISTISK LAG ELLER ÅTGÄRD 
Judar förbjuds att agera ombud vid 
avtals-konsultation mellan kristna, 
särskilt äktenskapskontrakt. (Konciliet i 
Basel, sammanträde 19, 1434)  

Likvidation av judiskt ägda mäklarbolag, 
mäklarbyråer och äktenskaps-mäklarbyråer 
som tillhandahöll tjänster för icke-judar. 
(Förordning 6 juli 1938) 

Judar förbjuds att erhålla akademiska 
examina. (Konciliet i Basel, 1434) 

Lag mot överfulla skolor och universitet i 
Tyskland. (25 april 1933) 

”Deras synagogor bör brännas ner… 
deras hus bör likaledes brytas ner och 
förstöras.” (Martin Luther, 15 43) 

119 synagogor och oräkneliga judiska butiker 
och hem brändes ner till grunden. 
(Kristallnatten, 9-10 november 1938) 
Synagogor brändes ner i Riga, Litauen. Många 
judar som sökt skydd i synagogorna dog i 
bränderna. (1941) 

”Låt dom likt galna hundar förvisas ur 
landet.” (Martin Luther, 1543) 

När en judisk mor som transporterades i en 
vagn kastade sitt barn inlindat i en kudde 
tillsammans med lite pengar till en 
förbipasserande åskådare slet en SS soldat 
upp byltet, tog barnet och krossade dess 
huvud mot vagnshjulen inför barnets mor.cxxviii  

”De bör sättas under ett tak eller i ett 
stall, som zigenarna, så att de inser att 
de inte är herrar i vårt land… utan 
endas miserabla fångar… Kasta svavel 
och slå på dem: om man kunde kasta 
helveteseld på dem vore det ännu 
bättre… och detta bör göras till Guds 
ära och för kristenheten...”  (Martin 
Luther, 1543) 

Nazisterna byggde mer än trehundra 
koncentrationsläger i vilka judar utgjorde den 
högsta procentandelen av fångarna. Av de 9 
miljoner judar som levde i Europa blev över 6 
miljoner systematiskt massakrerade. (1938 – 
1945) 
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 1961 skrev historikern Raul Hilberg The Destruction of the 
European Jews, som anses vara den första omfattande historiska 
studien av Förintelsen. I sitt massiva arbete tog Hilberg fram ett 
diagram som jämförde olika kyrkliga lagar och påbud med liknande 
nazistiska lagar eller dekret. Sedan dess har detta diagram 
reproducerats brett i olika verk och på Internet. Medan jag förlitar 
mig på Hilbergs originalverk har jag i detta diagram gjort 
modifikationer och lagt till delar för att inkludera Martin Luthers 
"lösningar". Jag uppmuntrar dig som läsare att  noga betänka hur 
nära nazistiska lagar och handlingar står sig i förhållande till 
Europas kristna lagar och handlingar.  
 
SLUTSATS  
Denna kartläggning av kristet hat och kristen förföljelse av judarna 
representerar bara en bråkdel av allt som verkligen har hänt under 
senaste två tusen åren. Om varje exempel på öppet judehat och 
förföljelse som kristna eller kyrkan har begått hade ingått ingår här 
skulle det inte få plats. Vad jag har försökt göra är dock att visa hur 
utbrett och vanligt det varit att behandla det judiska folket mycket 
värre än någon annan folkgrupp, inom hela kristenheten i nästan 
hela kyrkans historia. Detta är en viktig poäng. Det är inte ett fall av 
ömsesidigt felaktig behandling. Det judiska folket har varit den 
främsta måltavlan för är det mest fokuserade hatet som någonsin utförts 
av kristna. Hur smärtsamt det än är att erkänna  har under 
huvuddelen av kyrkohistorien, "hat och övergrepp mot juden" och 
"kristendom" var praktiskt taget synonymt. I nästan arton hundra år 
var judehat lika mycket en del av den kristna läran och kulturen som 
treenighetsläran eller Guds inkarnation i Kristus. I nästa kapitel 
kommer vi att förklara mer djupgående varför den långa och 
skamliga historien av judehat går hand i hand med läran om 
supersessionism, eller ersättningsteologi. 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

161 

 
 
 
 
 

11 
 

S U P E R S E S S I O N I S M  O C H  
J U D E H A T  

 

Även om inte alla supersessionister historiskt haft ett djupt hat mot 
det judiska folket har den överväldigande majoriteten av judehatare 
varit supersessionister. Jag utmanar dig till att leta igenom alla 
skrifter av de stora kristna teologerna i kyrkohistorien och se vilken 
enorm brist där är på exempel på kristen kärlek till judarna. Medan 
kristet hat mot judarna är vanligt förekommande är kärlek till 
judarna oerhört sällsynt. Oftast är det bästa man kan hitta 
uppmaningar att undvika våld och att behandla judarna humant. 
Detta är dock långt från den djupa kärlek som aposteln Paulus 
uttryckte – utan tvivel som en förlängning av Guds hjärta. Medan få 
som omfamnar eller förespråkar supersessionism kommer att 
erkänna det, är det bortom alla argument att det som började som en 
serie teologiska påståenden angående det gudomliga förkastandet 
av det judiska folket direkt ledde till avvisande och misshandel från 
kristna. De arton hundra år av hat och övergrepp mot det judiska 
folket från kristna faller slutligen helt och hållet på doktrinen om 
supersessionism. I detta kapitel vill jag vidareutveckla orsaks-
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sambandet mellan supersessionism och förföljelse av det judiska 
folket.  
 
AVHÄNDNINGSTEOLOGI  
Medan kyrkans historia är full av ett mer naket hat mot judarna, 
försöker de flesta moderna supersessionister att dölja den sanna 
naturen av sin tro. Istället för att hänvisa till denna position som 
"ersättningsteologi" använder de ofta termer som "inkluderings-
teologi” eller ”uppfyllelsesteologi”. Detta är dock till stor del 
hyckleri. För en genomsnittlig kristen, som inte har investerat år i 
detta ämne, skapar användningen av ett Jesus-mättat språk som, 
"Löften som Gud gav till det judiska folket har nu uppfyllts andligt 
i Kristus”, bara ytterligare förvirring i på området. Den typen av 
kommentarer har ett faner av kristen fromhet men maskerar 
supersessionismens mörka sida. Tyvärr har språk som t.ex 
"inkluderingsteologi", slagord som "social rättvisa" och till och med 
Jesu namn tillsammans blivit som en glasyr som gör 
supersessionismens obibliska, rasistiska och bittra medicin och anti-
Israeliska teologi mer välsmakande.  
 I min intervju med den israeliska forskaren Avner Boskey i 
Jerusalem kom vårt samtal så småningom fram till denna fråga. 
"Ersättningsteologi”, inledde Avner. "Du vet, vissa människor gillar 
inte den termen så istället använder de termerna ”inkluderings-
teologi”, ”realisationsteologi” eller ”uppfyllelseteologi”.” Och sedan 
fortsatte han med att slå spiken direkt på huvudet: ”Men det är 
ungefär som om jag kommer in i ditt hus och stjäl ditt bord, och 
säger: 'Tja, det realiserar mina drömmar; det uppfyller mina för-
hoppningar om ett vackert vardagsrum.” Det är stöld oavsett. För 
vad säger Paulus? Gavs löftena till judarna? Romarbrevet 11:28–29 
säger att de gåvor som Gud gav till det judiska folket, och kallelsen 
som Han ger det judiska folket är oåterkalleliga.”  
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 Avner kunde inte ha mer rätt. Varje trosuppfattning som gör 
anspråk på att frånta Israel dess pågående, kollektiva utkorelse eller 
som avvisar föreställningen om ett framtida återställande av det 
judiska kungariket Israel, är verkligen teologisk stöld. Oavsett om 
man kallar det "ersättning", "uppfyllelse" eller "inkluderande" 
teologi. Så länge ekvationen inkluderar att ta bort någon av dessa två 
saker och att ersätta det med något annat, är det helt enkelt 
ersättningsteologi.  
 För att en teologi verkligen ska kallas "inkluderingsteologi", 
måste det se ett framtida judiskt rike som välkomnar och inkluderar 
någon som vill säga ja till Israels Gud. Sann "uppfyllelseteologi” 
måste hävda att Gud kommer att uppfylla sina löften till det judiska 
folket. Men bakom alla rökridåer, är "inkluderingsteologi” och 
”uppfyllelsesteologi” för dagens supersessionister helt enkelt bara 
en omarbetning av samma gamla ersättningsteologi.  
 Missionären och författaren Dalton Thomas har erbjudit en 
användbar term för att beskriva supersessionism eller ersättnings-
teologi: ”I ett försök att kringgå hanteringen av detta långvariga 
argumenterande över semantik som har potential att distrahera oss 
från kärnan av saken väljer jag att använda termen 
Avhändningsteologi och uppmuntrar andra att göra detsamma. När 
alla definitioner har kokat ner till sitt innersta väsen har vi att göra 
med ett basalt argument över frågan om avhändning.”  
 Thomas fortsätter med att citera Merriam Websters definition 
av "avhändning" (Eng. divestment):  
 

•  att beröva eller frånta särskilt egendom, myndighet 
eller titel  

 
• att avkläda eller frånta särskilt kläder, prydnads-
föremål eller utrustning  
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 • att bli av med eller befrias från 
 
 • att frånta från en person… 
 
 Han avslutar: 
 

I hjärtat av [det supersessionistiska perspektivet] är 
tanken att det judiska folkets sedan länge etablerade 
nationella hopp har upphävts och "omdefinierats" till att 
utgöra en "annan uppfyllelse." Vilken typ av uppfyllelse? 
En uppfyllelse varigenom "hela skapelsen" å ena sidan 
ingår och Israel å andra sidan avhänts sitt nationella öde 
och hopp.cxxix 

 
Thomas kommentarer är mitt i prick. För även om man inkluderar 
"hela skapelsen” i sin ekvation om vem som är välkommen in som 
en del av ”Guds folk”, och man samtidigt hävdar att Gud förkastat 
Israel och faktiskt inte kommer att uppfylla sina löften om att 
återställa det Davidiska judiska kungariket, fortsätter det att vara ett 
fråntagande av det judiska hoppet. Faktum är att medan Thomas 
lyfter fram avhändandet av Israels nationella öde och hopp, det 
faktiskt innebär mycket mer än så. Vad supersessionism faktiskt gör 
är att avhända eller ta bort det judiska folkets identitet, och dess rätt 
att existera som ett folk. Låt oss mycket noggrant fundera över den 
farliga logiken i supersessionism. Enligt supersessionisterna Gary 
Demar och Peter Leithart, var en primär del av syftet med Kristi 
första ankomst att förstöra själva staten Israel: ”Ett tydligt exempel 
på Kristi styre över nationerna för sin kyrka var förstörelsen av den 
judiska staten som förföljde den tidiga kyrkan (Matt 24; Luk 21; jfr 
Apg 6:8–15). Genom att förstöra Israel överförde Kristus rikets 
välsignelser från Israel till ett nytt folk, kyrkan. Detta är ett viktigt 
tema i evangelierna.”  
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 Demars och Leitharts perspektiv är inte en perifer övertygelse 
utan faktiskt standard för supersessionismen. Kom ihåg att vi här 
inte endast talar om en tillfällig förstörelse, utan en permanent 
sådan. Som den tyske forskaren Martin Noth förklarar, hade år 70 
e.Kr., "Jerusalem upphört att vara symbolen för hemlandet, Israel 
hade upphört att existera och Israels historia tog slut.”cxxx  
 Låt oss överväga konsekvenserna av detta. Om den 
permanenta förstörelsen av Israel var Guds vilja, och om historien 
om Israel nu hade nått sitt slut, vad ska då den kristne tänka om 
staten Israel idag? Om det naturliga Israels historia slutade i 70 e.Kr., 
och kyrkan blev det nya Israel (eller som Justinus Martyren sade, 
"den sanna israeliska rasen"), vilka är då det folk som idag kallar sig 
Israel? Är dessa människor och deras tillstånd på något sätt en 
ickenhet? Vad ska vi då göra med de arton hundra åren av judisk 
historia mellan då och nu? Och viktigast av allt, vad ska vi göra av 
deras framtid? Om man drar logiken i supersessionism framåt blir 
följden av att Gud genom att permanent förstöra templet och den 
stat kring vilken det judiska folket finner sin identitet, i själva verket 
förstörde det judiska folket. För det är just dessa saker – eller 
åtminstone hoppet om deras framtida återställande – som ger det 
judiska folket sin identitet. Detta är den slutsats supersessionisten 
Albertus Pieters gör: 
  

Guds önskan efter instiftandet av det nya förbundet var 
att det inte längre skulle finnas något judiskt folk i världen 
– trots det är dom här! Det är ett faktum - ett mycket 
sorgligt faktum, orsakat av deras onda uppror mot Gud; 
men är det inte monstruöst att vidhålla att på grund av 
denna ondska nämnda oönskade grupp nu är arvtagare 
till Guds många och ytterst värdefulla löften? Ska vi 
anklagas för antisemitism, eftersom vi talar så om 
judarna?... Hur är det möjligt att tro att det fortfarande 
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finns profetior om gudomlig nåd som ska uppfyllas i en 
grupp över vilken Guds vrede har kommit "till det 
yttersta"?cxxxi  
 

 Även om supersessionister sällan är så raka och tydliga som 
Pieters, representerar hans kommentarer faktiskt mycket precist det 
mycket naturliga, men dödliga, i supersessionismens logik. Den 
enkla sanningen är att teologi, doktriner, och övertygelser påverkar 
ens attityder och handlingar. Förhållandet mellan övertygelse och 
handling när det gäller supersessionismens sätt att frånta det judiska 
folket sin nation, sin historia, sitt hopp och sin identitet, är ett 
förhållande som många moderna supersessionister inte tycker om 
att erkänna. Trots detta avslöjar varje ärlig studie av kyrkans historia 
att den långa historiska omfamningen av supersessionism alltför 
ofta resulterat i fräcka rasistiska attityder och många gånger har 
brutit ut i våldsamma och mordiska handlingar. Det är just därför 
jag finner Daltons användning av termen "avhändningsteologi" så 
korrekt. För inte bara avhände supersessionismen Israel från dess 
"nationella öde och hopp”, utan det berövar dem själva deras 
identitet, deras själva rätt att existera. Om det judiska folket inte 
längre har ett nationellt hopp, en kallelse, eller framtid blir de bara 
ett spöke av ett folk som en gång funnits och som nu håller på att 
upplösas. Således kan det judiska folkets orubbliga beslutsamhet 
inte bara i att fortsätta existera, utan ännu värre, att återupprätta sin 
egen stat i det faktiska utlovade landet –bara ses som ogudaktiga 
mäns vilja, eller som Pieters framställer det, en elak och rebellisk 
handling, helt och hållet utanför Guds vilja.  
 Jag vill naturligtvis mycket tydligt understryka att jag inte på 
något sätt dra slutsatsen att varje kristen som förespråkar 
supersessionism hatar judar. Utan tvekan är det få av de lärare som 
förespråkar dessa idéer idag som faktiskt besitter någon form av 
känslomässigt hat mot det judiska folket. Den överväldigande 
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majoriteten av dessa lärare är mycket välvilliga; de älskar Jesus, tror 
verkligen att de förmedlar sanningen och kan till och med ha en 
verklig kärlek till det judiska folket. Oaktat gör sådana goda avsikter 
ingenting för att ändra naturlagen om oavsiktliga konsekvenser. Det 
hårda folkmordshatet inom radikal islam eller nazism och det mer 
subtila men inneboende underminerande effekterna av 
supersessionism finns alla på samma spektra. De arbetar alla mot 
eller stödjer exakt samma mål, som är underminering, avhändning 
och i slutändan förstörelse av den judiska staten och det judiska 
folket.  
 Fundera över Pieters tidigare kommentarer. Inledningsvis sa 
han att det är ett "mycket sorgligt faktum" att det skulle "finnas något 
judiskt folk i världen". Sedan säger han att det är "monstruöst" att tro 
att judarna är "arvtagare till Guds många och oerhört dyrbara 
löften.” Tänk nu på att allt detta skrevs 1950, bara några år efter 
Förintelsen! Vilken sorts blindhet och okänslighet kräver sådana 
kommentarer?  
 Snälla hör mig när jag säger att idéer har konsekvenser, 
oavsett om de är avsedda eller ej, särskilt när vi har att göra med 
frågor om ras och identitet och särskilt inom ramen för denna 
uråldriga andliga kamp. Vem kan förneka att tron på att det var 
Guds vilja att permanent förstöra Israel både som stat och som folk, 
till att verkligen önska att det vore så, och slutligen, faktiskt hjälpa 
Gud med att göra detta till verklighet, inte är dramatiska språng från 
en idé till nästa? Om vi kristna ska vara ärliga måste vi erkänna att 
det finns ett mycket direkt samband mellan kyrkans historiska 
omfamning av dessa doktriner och dess långa historia av hatiska, 
fientliga, kränkande attityder, och direkt våldsamma och mordiska 
handlingar mot det judiska folket.  
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SLUTSATS  
Bakom allt det teologiska snacket är i slutändan supersessionism en 
obiblisk teologi skapad av icke-judiska troende som snarare än att 
vara nöjda med att ha blivit nådigt välkomnade in i Guds folk, efter 
att fritt ha tagit emot Guds oförtjänta nåd, kände behovet av att 
vända sig mot och avhända och bestjäla det judiska folket på allt som 
har utlovats dem av Israels Gud. Återigen, oavsett vad man kallar 
det eller hur man paketerar det, om slutresultatet är att det judiska 
folket avhänds sin framtida kallelse, utkorelse, identitet och sina 
löften, då är det teologisk rasism. Som vi konstaterade i början av 
detta kapitel, medan det verkligen är sant att säga att inte varje 
supersessionist i historien har hatat det judiska folket, är det också 
tämligen rättvist att säga att de allra flesta av dem som öppet har 
hatat eller förföljt judarna var supersessionister. Utan tvekan 
kommer de flesta som omfamnar eller förespråkar supersessionism 
vägra att erkänna det uppenbara. De senaste två tusen åren av kristet 
hat och förföljelse av det judiska folket står som ett tungt vittne mot 
doktrinen om supersessionism. Den dåliga frukten av 
supersessionismen inkluderar Förintelsen. Som den romersk-
katolska teologen Hans Küng mycket riktigt en gång sa, ”Nazismens 
antijudaism var ett verk av gudlösa, antikristna brottslingar. Men det 
skulle inte ha varit möjligt utan den nästan tvåtusenåriga 
förhistorian av "kristen" antijudaism."cxxxii  
 Sekulära historiker ser detta tydligt, judiska historiker ser 
detta tydligt, och idag ser även en stor mängd kristna detta tydligt. 
De enda som vägrar att se det, eller erkänna det, är de som antingen 
bestämt omfamnar eller förespråkar det. Låt oss be att ögonen på 
kristna överallt öppnas för denna källa av ondska som har 
översvämmat kyrkan alldeles för länge. 
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I S L A M I S K  S U P E R S E S S I O N I S M  

 

När vi diskuterar det tydliga förhållandet mellan supersessionism 
och judehat, det är viktigt att inse att bortom kristendomen 
omfamnar islam sin egen form av supersessionism. Precis som med 
kristendomen har förekomsten av supersessionism inom islam lett 
till frekventa övergrepp och hat mot judar under de senaste 
fjortonhundra åren. Så hårda har övergreppen av muslimer mot 
judar varit att den store judiske auktoriteten Moses Maimonides 
1172 mycket talande uttryckte: ”Nationen av Ismael… förfölja oss 
allvarligt och hittar sätt att skada oss och att förnedra oss… Ingen 
har matchat dem i att förnedra och förödmjuka oss. Ingen har 
förminskat oss som de har.”cxxxiii 
 
HUR ISLAM ANTOG KRISTEN SUPERSESSIONISM  
Berättelsen om hur islam kom att anamma supersessionism är 
egentligen ganska enkel. När Muhammed dök upp som en ny ung 
"profet" i 600-talets Arabien var alla kristna han mötte 
supersessionister. När religionen islam utvecklades tog Muhammed 
helt enkelt ledningen av de enda kristna han kände, anammade 
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supersessionismen och gjorde den till sin egen. I en tragisk, men föga 
överraskande vändning, fann de kristna i Arabien sig snart själva 
vara offer för supersessionismen. Islamisk supersessionism däremot, 
var av en starkare stam, en muterad form av kristen 
supersessionism. Islamisk supersessionism är mycket mer än 
teologisk ersättning; den är även djupt militant och söker utrota alla 
icke-muslimer. Islam är inte bara som religion avsedd att ersätta 
kristendomen, judendomen och alla andra religioner utan muslimer 
är avsedda att ersätta kristna, judar och alla andra människor. Så 
mycket snart var de kristna antingen underkuvade eller helt enkelt 
utplånade tillsammans med judarna i Arabien. Under Muhammeds 
karriär var en av hans mest berömda prestationer (bland muslimer) 
att bokstavligen eliminera varenda jude från den arabiska halvön. 
För kristna gick det inte mycket bättre.  
 Nästan omedelbart efter Muhammeds död 632 inleddes de 
muslimska erövringarna. Under ledning av kalifen Abu Bakr och 
hans general Khaled Ibn Walid, var islamiska överträdelser på 
frammarsch. Det tog bara fyra korta år innan ungefär ett tredjedels 
miljon kristna i hela Mellanöstern – den gamla kyrkans hjärta — 
slaktades. De tidigaste islamiska uppteckningarna av dessa 
händelser visar att muslimerna skulle belägra en stad, döda allt 
motstånd, fördela bytet och marschera i genomsnitt trettio till femtio 
tusen kvinnor tillbaka till Mecka för att gifta sig med muslimer eller 
användas som sexslavar. Inom bara tio år hade mer än en miljon 
kristna dödats. På mindre än en generation hade islam krossat 
kristenhetens gamla hjärta. Inom hundra år hade 50 procent av den 
globala kristenheten hamnat under islamiskt herravälde.cxxxiv I en 
tragisk men anmärkningsvärd vändning, hade kristendomens 
supersessionistiska lärlingar nu vänt sin lärdom emot dem.  
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ISLAMISK KULTURELL SUPERSESSIONISM  
Den islamiska manifestationen av supersessionism observerades 
först under islams tidigaste dagar, när Muhammed gick till kaabans 
hedniska helgedom i Mecka och sanerade den från alla dess idoler 
och omvandlade den till centrum för muslimsk dyrkan. Islamisk 
supersessionism fortsatte sina utspel genom hela dess historia och 
fungerade som en katalysator för den bokstavliga utplåningen av 
tidigare kulturer och religioner där helst den bredde ut sig. Med 
islams utbredning omvandlades ett stort antal religiösa platser till 
moskéer som symboler för islamisk triumf. Den en gång så härliga 
Hagia Sofia i Konstantinopel (dagens Istanbul), ursprungligen 
byggd år 360 e.Kr. och en gång den största kyrkan i världen, 
omvandlades till en moské av Mehmet Erövraren år 1453. Korset på 
kupolen, sedan länge borttaget, har ersatts av en halvmåne. Höga 
minareter omger byggnaden. Genom hela interiören har massiva, 
pråliga plakat med Allahs, Muhammeds och de fyra första kalifernas 
namn i arabisk skrift hängts upp på måfå. Idag är det ett museum 
där muslimer samlas för bön, men för kristna är det förbjudet att ens 
be enskilt.  
 Det supersessionistiska programmet kan också väl observeras 
på Tempelberget i Jerusalem, där muslimer har uppfört 
Klippmoskén och Al-Aqsa-moskén och där den muslimska waqf 
försöker radera alla bevis på en tidigare judisk närvaro. Islams 
supersessionism kan även observeras i förstörelsen av de gamla 
Buddha-statyerna av Bamiyan i Afghanistan och förstörelsen av 
hundratals kyrkor och kloster i hela Mellanöstern, på Balkan och nu 
även i hela Europa. Tusentals liknande exempel skulle kunna 
nämnas. Den supersessionistiska synen att islam är den sista, sanna 
religionen, gudomligt förordnad att ersätta alla andra har drivit 
islamisk imperialism under de senaste fjortonhundra åren och 
kommer att fortsätta att göra det tills Kristus kommer tillbaka.  
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DEN TEOLOGISKA GRUNDEN FÖR ISLAMISKA SUPERSESSIONISM  
Den teologiska grunden för islamisk supersessionism börjar med 
både Koranen och Muhammed själv, för det står i Koranen att 
Muhammed förklarade sig vara "profeternas sigill" eller "den sista 
profeten" (arabiska: Khātam an-Nabiyyīn) (Koranen 33:40). Titeln 
"Profeternas sigill" anses innebära att Muhammed är den siste i en 
lång rad profeter utvalda av Gud att förmedla islams budskap. 
Muslimer håller med om att Muhammed fick den sista 
uppenbarelsen från Gud i form av Koranen, och att den var avsedd 
för hela mänskligheten, för all tid, för att aldrig ersättas eller 
förbättras. Tanken att Koranen i huvudsak är det slutliga och sista 
"testamentet" framgår även i vers 5:3 i Koranen: "Idag har jag 
fullbordat er religion, fulländat Mina välsignelser över er, och Jag 
har fastställt Underkastelse som religionen för er." Dessa är också 
tänkta att vara de sista verserna som uppenbaras för Muhammed 
före hans död 632. I en annan helig islamisk tradition anges 
Muhammed ha sagt, "Sannerligen gjorde Allah mig till profeternas 
sigill medan Adam fortfarande var mellan vatten och lera,”cxxxv och, 
“Jag är den sista i raden av Allahs profeter och min församling är 
den sista församlingen”,cxxxvi och ”Så kom jag och i mig har 
profeternas linje avslutats.”cxxxvii Allt detta ses som ett bevis på Islams 
slutgiltighet och överhöghet över alla andra religioner. Bland 
Muslimska lärda råder det fullständig konsensus om att 
Muhammed är den siste av profeterna som gav mänskligheten en 
ny, slutgiltig och fullkomlig lag (sharia). Enligt den muslimska 
världsbilden har judendom och kristendomen, inklusive dess 
skrifter, korrumperats. Islam ses som återupprättandet av den enda 
sanna religionen. En nyligen genomförd muslimsk kampanj i 
Australien visade över hela landet upp skyltar med följande slogan, 
"Den heliga Koranen: det sista testamentet." Idag genomsyrar en 
supersessionistisk, överhöghetsmentalitet varje aspekt av islamisk 
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teologi och muslimsk identitet. Muslimer får lära sig att deras 
religion är den slutliga, överlägsen alla andra, avsedd att i slutändan 
ersätta alla andra, underkasta och dominera hela världen. Därtill får 
de lära sig att muslimerna själva kommer att ersätta alla andra folk 
och att dagen kommer då alla över hela jorden kommer att säga, 
"Ingen har rätt att bli dyrkad utom Allah."cxxxviii 
 
ISLAMS YTTERSTA TID: ISLAMS TRIUMF 
Islamisk supersessionism framgår även av dess traditioner om den 
sista tiden. Enligt islamisk eskatologi – vad islam lär angående den 
yttersta tiden – kommer Jesus när han kommer tillbaka, att göra det 
som muslim för att döma enligt islamisk lag. Som traditionen lyder 
kommer Jesus tillbaka och kommer då  specifikt att bryta kors och 
uppmuntra andra att göra det för att indikera sitt ogillande av denna 
symbol för kristen villfarelse. Enligt Koranen tror kristna felaktigt att 
Jesus dog på ett kors. Jesus sägs också avskaffa jizyah-skatten, vilket 
innebär att möjligheten för kristna som lever under islamisk lag att 
betala en "skyddsskatt" och leva som "dhimmis", eller underkastade 
folk, inte längre kommer vara ett alternativ. Med andra ord, enligt 
islamisk tradition, återvänder Jesus för att avskaffa kristendomen.  
 
GHARQADTRÄDETS HADITH  
Ännu värre än islams perspektiv på Jesu återkomst är dock den 
ökända hadithen om gharqadträdet, som föreställer sig en sista 
dagars förintelse av det judiska folket utförd av muslimer i Israels 
land: ”Domedagen kommer inte förrän muslimerna strider mot 
judarna och muslimerna dödar dem till dess att  judarna gömmer sig 
bakom en sten eller ett träd, men stenarna och träden kommer att 
säga: Åh muslim, åh Allahs tjänare, det finns en jude bakom mig, 
kom och döda honom – förutom gharqadträdet, som är ett av 
judarnas träd.”cxxxix  
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 Följaktligen är denna hadith höjdpunkten i den officiella 
stadgan för Hamas och det som vägleder rörelsen. Denna 
uppfattning, att det är muslimernas gudomliga öde att förgöra det 
judiska folket och staten Israel, är ett tema som har upprepats bland 
palestinska politiker och religiösa ledare tusen gånger om. I maj 2011 
sa Yunis Al Asta, Hamas parlamentsledamot och tillika muslimsk 
präst, på Al-Aqsa TV:  
 

Judarna förs i massor till Palestina så att palestinierna – 
och de enade islamiska nationerna bakom dem – kommer 
att få äran att förinta det här gängets ondska… Inom bara 
några få år kommer alla sionister och bosättare att inse att 
deras ankomst till Palestina var för syftet av den stora 
massakern… När Palestina är befriat och dess folk 
återvänder till det och hela regionen kommer det, med 
Allahs nåd, att ha förvandlats till Islams Förenade Stater, 
landet Palestina kommer att bli huvudstad i det islamiska 
kalifatet.cxl  

 
Det muslimska narrativet för den yttersta tiden föreställer sig inte 
bara att Jesus återkommer som en muslimsk profet för att förgöra 
kristendomen. Det föreställer sig även att muslimer genomför ett 
slutligt folkmord på det judiska folket. Inom den islamiska visionen 
för den yttersta tiden markerar den sista tiden den tid då islamisk 
supersessionism är fullt ut implementerad. Naturligtvis bör vi inte 
ta lätt på en sådan vision, särskilt inte eftersom detta är just det 
Bibeln säger att Antikrist och hans anhängare kommer att försöka 
åstadkomma.  
 
SLUTSATS  
Inget av detta borde vara förvånande. När allt kommer omkring och 
man tar ett steg tillbaka och ser på helheten var det i sanning Satan 
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själv som var den första och ultimata supersessionisten. Han som till 
och med önskade ersätta Gud själv: "Du sade i ditt hjärta: ’Jag ska 
stiga upp till himlen, jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor… 
Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska bli som den Högste.’” 
(Jes 14:13–14). 
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D E N  N Y A  K R I S T N A  
A N T I S E M I T I S M E N  

 

Under 1900-talet har två händelser fundamentalt förändrat det 
kristna uttrycket för antijudiska idéer och handlingar. Den första 
händelsen var naturligtvis Förintelsen – det systematiska mordet på 
två tredjedelar av den europeiska judiska befolkningen. Den andra 
händelsen var staten Israels återfödelse 1948. Båda dessa händelser 
har för alltid förändrat sättet på vilket kristen supersessionistisk tro 
uttrycks. Som vi redan sett har genom hela kyrkans historia många 
kristna ledare och teologer med tillförsikt hävdat att nationen Israel 
och det judiska templet för alltid tillhör det förflutna. Med Origenes 
ord: ”Vi kan således hävda i yttersta tillförsikt att judarna inte 
kommer att återvända till sin tidigare situation, för de har begått de 
mest avskyvärda av brott genom att orkestrera denna konspiration 
mot mänsklighetens Frälsare.”cxli Från supersessionistiskt perspektiv 
var allt över efter år 70 e.Kr.; Gud själv hade då för alltid upplöst 
nationen och förstört det judiska templet och kastat ut judarna i ett 
tillstånd av evig exil. I allt detta fick vi fick höra att Gud själv sänt 
budskapet att den kristna kyrkan nu var det nya templet och att det 
förlovade landet är något mycket större än en liten bit mark i 
Mellanöstern. Detta var kristna supersessionistiska teologers 
vittnesbörd under arton hundra år.  
 Men sedan, som över en natt, förändrades allt. Staten Israel 
återställdes mot alla odds, ett mirakel av mirakler. Det innebar både 
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en oerhörd pinsamhet och en enorm utmaning för dem som hävdade 
att Gud hade bestämt att detta aldrig skulle ske. Om 
supersessionismen är sann så skulle staten Israels återfödelse bara 
kunnat äga rum som någon sorts slump, huvudsakligen utanför 
Guds suveräna vilja. De menar att dagens Israel endast är en 
avvikelse, en slump, som inte har någon relevans för bibliska 
profetior eller Guds löften. Genom historien har supersessionister 
hävdat att judarnas lidande är deras straff, vilket bottnar sig i 
supersessionisternas tro på att dess samtida judar erfar rättfärdiga 
straff för sina förfäders synder. Med nu när det judiska är 
framgångsrikt — till och med triumferande — i sin egen nation har 
associationsteologin plötsligt upphävts. Det finns inte längre en 
ansträngning i att koppla dagens judar till judarna på Jesu tid. När 
allt kommer omkring, hur kan Gud välsigna dem som är skyldiga 
till att ha dödat Hans son? Dagens Israel är således inte den bibliska 
tidens Israel, deklarerar de orubbligt. Men varför denna plötsligt 
förändrade ton? För att vara helt ärlig finns det idag djupgående 
teologiska och till och med psykologiska behov inom 
supersessionismen att bekämpa Israels legitimitet och själva 
existensen. I  N. T. Wrights kommentarer kan man höra den 
psykologiska rädslan bland supersessionister som uppstår vid blotta 
tanken på att dagens Israel verkligen skulle utgöra uppfyllelsen av 
Guds suveräna planer: "att därför föreslå att vi som kristna bör stödja 
staten Israel eftersom att det är uppfyllelsen av profetior, är ett 
tämligen radikalt sätt att skära av grenen vi sitter på."cxlii Exakt. För 
Wright innebär stöd för Israel detsamma som att erkänna att 
supersessionismen som teologiskt system är fel. Att stödja Israel är 
att bekräfta Guds hand i upprättandet av den och undergräva 
supersessionismen som Wright stöder. Problemet är dock, som vi 
har sett, att själva grenen är fylld med termiter och röta och kommer 
att falla av på egen hand snart nog. Det är just därför det är bäst att 
kliva av grenen medan det fortfarande finns tid och placera fötterna 
stadigt på Guds oföränderliga löften.  
 Å andra sidan står moderna kristna efter Förintelsen nu också 
inför den bländande verkligheten att arton hundra år av kristen 
supersessionism och dess resulterande judehat kulminerade i den 
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outsägliga fasan av sex miljoner judars död. På grund av 
Förintelsens fasor tenderar kristna supersessionister idag att vara 
mycket mer försiktiga och taktfulla i hur de uttrycker sin teologi om 
judisk förkastelse. De uttrycker det sällan på det öppet rasistiska och 
hatiska sätt som så många av deras teologiska förfäder. Men detta 
betyder inte att dessa åsikter inte fortfarande är levande och frodas. 
Den brittiska samhällspolitiska kommentatorn Melanie Phillips har 
på ett riktigt sätt fångat denna nuvarande verklighet: "Efter 
Auschwitz försvann denna onda teologi föga förvånande från 
radarn. Men det visade sig att den bara gått under jorden.”cxliii Så å 
ena sidan, med staten Israel som en sådan framgång, finns det nu ett 
mycket större behov, en inre drivkraft, att driva på teologin om den 
judiska förkastelsen. Men å andra sidan måste det göras på ett 
mycket mer politiskt korrekt sätt, på mindre öppet rasfokuserade 
villkor. När vi ser de inre spänningar som supersessionisterna nu 
står inför är det lätt att förstå varför termen antisionism har blivit en 
så bekväm och användbar term. Idag är supersessionistisk aktivism 
nästan alltid uttryckt bakom fikonlövet "antisionistisk" politisk 
aktivism. Medan den sanna underliggande motivationen för 
supersessionisten är att bevisa för världen (och kanske i ännu högre 
grad för sig själv) att Gud är färdig med judarna och att de absolut 
inte har någon gudomlig förbundsrätt till landet. Den primära vägen 
för dem att föra detta krig är genom att argumentera att judarna inte 
har några laglig, moralisk, eller någon politisk rätt till landet. Idag är 
det således inte alls ovanligt att hitta unga evangelikala kristna som 
propagerar för ”det palestinska narrativet” eller ger stöd till olika 
rörelser som försöker undergräva staten Israel, både genom våld och 
icke våldsamma medel. I en värld där öppen kristen trångsynthet 
mot det judiska folket är oacceptabelt har radikala muslimer blivit 
de perfekta kristna ersättarna. I en tid då det fria flödet av 
information är en alltigenomträngande verklighet, som basunerar ut 
tanken att Gud har gjort judarna arvlösa, eller att staten Israel står 
emot Guds vilja, ges utan tvekan de som hatar eller vill döda judar 
förnyad kraft. Det är ingen tvekan om att kombinationen av kristen 
teologisk supersessionism och politisk antiisraelism idag tjänar till 
att stärka det aktiva och våldsamma judehatet från radikal islam och 
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nynazistiska grupper vars antal snabbt ökar.  
 
ATT LUTA SIG MOT SUPERSESSIONISMEN  
Det är idag ett mycket sorgligt faktum att anti-israelisk aktivism och 
till och med rent ut sagt hat mot Israel fått stadigt fäste i några av de 
större traditionella evangelikala samfunden och håller också på att 
bli mycket populär bland ett bredare spektrum av unga 
evangelikaler. Det som en gång var vänsteraktivisternas unika 
ståndpunkt är nu även på modet bland många annars konservativa 
evangelikaler. I en artikel för Middle East Quarterly, adresserade 
författaren David Brog, verkställande direktör för Christians United 
for Israel, anti-israelismens snabba spridning bland evangelikala 
millennials: "Tiden då det evangelikala stödet för Israel kunde tas för 
givet är förbi. Allt eftersom de konfronteras alltmer med ett narrativ 
välvilligt mot evangelikaler och fientligt mot Israel vänder sig fler 
och fler av dessa kristna mot den judiska staten… Ifrågasättande av 
kristet stöd för den judiska staten håller snabbt på att bli ett viktigt 
sätt för millennials att visa kristen medkänsla och äkthet.cxliv  
 Det som är så tråkigt är att många unga evangelikaler idag 
avvisar sionismen inte så mycket på grund av att de har forskat i 
saken från båda sidor och känner sig tvungna av sitt samvete att stå 
emot Israel, eller för att de har sökt i Skrifterna och kommit fram till 
att det Abrahamitiska förbundet inte längre har någon relevans i 
frågan utan ofta helt enkelt på grund av de stereotyper de förknippar 
med sionismen och sionisterna. Supersessionister har gjort ett 
mycket bra jobb med att utmåla sina restauristiska motparter som 
mindre utbildade, fundamentalistiska, krassa, obarmhärtiga, hyper-
bokstavstroende bondlurkar som inte kan känna igen vare sig de 
mer subtila och nyanserade, betydelserna av Bibeln eller 
mellanösternkonflikternas komplexitet. Medan vi hoppas att olika 
idéer eller doktriner inom kyrkan skulle uppstå eller försvinna 
enbart baserat på deras förhållande till Skriften, är tyvärr 
uppfattningen om vad som är inne eller ej för stunden det som 
kommer att ha ett större inflytande bland ungdomarna.  
 Resultatet är att det idag, i vissa kretsar av evangelikansk 
kultur, är på modet att förespråka det palestinska narrativet som 
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utmålar Israel i den mest groteska karikatyren, huvudsakligen som 
en illegal, apartheid, Juggernaut-nation som existerar enkom för att 
köra över de fattiga, förtryckta, palestinska offren. Genom att svälja 
hela betet av detta narrativ har de omedvetet tillåtit sig att bli brickor 
i ett propagandakrig med goda resurser finansierade av islamiska 
hatgrupper. Den sorgliga ironin är att genom att tro sig stå för 
kampen för medkänsla och rättvisa har många kristna omedvetet 
placerat sina kanoter i den flod av hat som Bibeln säger så 
småningom kommer att översvämma nationen Israel och leda till 
ännu en oöverträffad katastrof. Vi kommer att diskutera denna fråga 
mer i detalj när vi går vidare.  
 Kung Salomo sa en gång: "Det som har hänt kommer att 
hända igen, det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget 
nytt under solen.” (Pre 1:9). Trots att en så stor del av den kristna 
kyrkan genom historien funnit sig agera som ett instrument för 
sataniskt judehat, verkar det som att denna tragiska ironi kommer 
att upprepas även i historiens sista timme. Även om vi självklart ber 
att det inte ska bli så, är den nuvarande trenden hos vissa 
evangelikala att inta en sådan hård hållning mot Israel inte bra för 
det segmentet av den framväxande kyrkan. Låt oss kort diskutera 
några av huvudaktörerna i den växande anti-israeliska rörelsen.  
 
UNITED METHODIST CHURCH OF GREAT BRITAIN  
Till många judiska ledares och organisationers sorg gjorde the United 
Methodist Church of Great Britain, vid sin årliga konferens 2010, det 
helt klart att de är fiender till staten Israel. På konferensen gjordes en 
omröstning om att bojkotta judiska varor och tjänster producerade i 
Judéen och Samarien, och därefter beslutades att stödja ett 
antisemitiskt dokument känt som Kairos Palestina dokumentet.  
 Bojkotten som antogs av metodistkyrkan i Storbritannien 
utgör den första bojkott denna kyrka någonsin har antagit mot något 
land. Och det landet är Israel – ensamt. Bojkotten leder tankarna till 
Hitlers bojkott av judiskägda företag i Tyskland som inleddes 1933, 
samt den muslimska arabiska bojkotten av alla israeliska produkter 
från 1922 fram till idag. Det var sex år efter den första bojkotten som 
Hitler förklarade sina yttersta syften: ”Idag ska jag än en gång vara 
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en profet: Om de internationella judiska finansiärerna i och utanför 
Europa skulle lyckas med att återigen kasta in nationerna i ett 
världskrig kommer resultatet att bli… den judiska rasens förintelse i 
Europa!”cxlv  
 Kairos Palestina-dokumentet anger: "I detta historiska 
dokument deklarerar vi kristna palestinier att den militära 
ockupationen av vårt land är en synd mot Gud och mänskligheten, 
och att all teologi som legitimerar ockupationen är långt ifrån kristna 
läror.”cxlvi Här är min fråga: När kristna lämnar sitt bifall till ett 
dokument som hänvisar till den judiska närvaron i Judéen och 
Samarien som ”en synd mot Gud och mänskligheten”, kommer detta 
att uppmuntra till våld bland de radikala elementen av det 
palestinska samhället eller avskräcka det? Föga överraskande 
återfinns ingenting i det dokumentet som fördömer eller kräver ett 
slut på terrorismen, istället stöder det och hänvisar till terrordåd i 
skimrande och positiva termer. Enligt Kairos Palestina-dokumentet, 
har palestinier endast "deltagit i fredlig kamp, särskilt under den 
första Intifadan.” Dokumentet är verkligen ett hån mot sanningen, 
som rättfärdigar palestinskt motstånd mot staten Israel som fullt 
berättigat självförsvar. Sådan var förstås även logiken hos Adolf 
Hitler, som i sin bok Mein Kampf, skrev ”Därför tror jag idag att jag 
agerar i enlighet med den Allsmäktige Skaparens vilja: genom att 
försvara mig själv mot juden kämpar jag för Herrens verk.”cxlvii  
 Ironiskt nog fördömer Kairos Palestina-dokumentet den tro 
metodistkyrkans andliga fäder John och Charles Wesley hade som 
brinnande trodde på Skriftens förespråkande av återställandet av 
det judiska folket till sitt forna land. Tyvärr är United Methodist 
Church of Great Britain inte det enda historiskt kristna samfund som 
övergett det bibliska vittnesbördet och omfamnat 
förkastelseteologin.  
 
PRESBYTERIANKYRKAN (USA)  
Under det senaste decenniet har the Presbyterian Church (USA), eller 
PC (USA)— inte att förväxla med den presbyterianska kyrkan i 
Amerika (PCA)— också alltmer intagit en hård anti-israelisk 
ståndpunkt. Vid den årliga generalförsamlingen 2012 genomfördes 
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en omröstning avseende en motion för att stödja en bojkotts- och 
sanktionskampanj mot Israel. Motionen röstades ner med en 
marginell majoritet. Syftet med denna rörelse, som vi kommer att 
diskutera inom kort, är att föra ett ekonomisk och ideologiskt krig 
mot staten Israel. Även om motionen röstades ner avslöjades genom 
den, den växande minoriteten av extremister inom PC (USA).  
 Under 2013 avslöjade en annan händelse nivån av den 
växande fientligheten mot den judiska församlingen inom 
samfundet. Detta är berättelsen om pastor Albert Butzer, en 
presbyteriansk pastor som tvingades avsäga sig sin roll som 
moderator för kommittén för mellanösternfrågor vid den årliga 
generalförsamlingen. Hans stora brott var att göra två resor till Israel 
sponsrade av en judisk grupp istället för av en palestinsk. Trots att 
Butzer också hade rest runt i landet med pro-palestinska grupper, 
och till och med sympatiserade med deras sak, var det enkla faktum 
att han blivit exponerad för det alternativa judiska narrativet 
tillräckligt för att göra honom till en persona non grata och ledde till 
att han tvingades avgå från varje inblandning i diskussionen.  
 Men det mest tydliga anfallet från PC (USA) mot staten Israel 
kom i februari 2014 när presbyterianernas Israel Palestinian Mission 
Network (IPMN) släppte en sjuttiofyra sidor lång illustrerad broschyr 
med medföljande DVD med titeln Sionism Unsettled: A Congregational 
Study Guide. Enligt Jonathan S. Tobin, senior nätredaktör för 
tidskriften Commentary, är broschyren en fullfjädrad attack mot 
själva begreppet sionism och försöker jämföra sionism med den 
kristna antisemitismen som ledde till Förintelsen och andra 
historiska grymheter. Dess syfte är att stämpla Israel som en illegitim 
entitet och att behandla dess amerikanska judiska anhängare som 
om de hade avvikit från sin religions värderingar… Det är inget 
mindre än en krigsförklaring mot Israel och den amerikanska 
judendomen… I Sionism Unsettled har judarna ingen rätt till Israel 
och ingen rätt att försvara sig. Å andra sidan rationaliserar och 
rättfärdigar den våld mot Israel.cxlviii  
 Slutligen, i juni 2014, antog PC (USA) en resolution om att 
bojkotta flera etablissemang som gör affärer med Israel. I ljuset av de 
andra djupt liberala ståndpunkterna som denna församling har 
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intagit de senaste åren rörande abort och homosexuella äktenskap 
kan detta inte komma som någon större överraskning för vissa, men 
utan tvekan kommer det att få en djupgående inverkan på denna en 
gång så trofasta församling med 2.4 miljoner medlemmar.  
 
UNITED CHURCH OF CHRIST 
I juni 2014 utfärdade the United Church of Christ, ett annat kristet 
mainstream trossamfund, en rapport med titeln ”Report of the 
Working Group on Israel/Palestine Policy” som uppmanade till bojkott 
av varor producerade i israeliska bosättningar, inklusive östra 
Jerusalem. Det ironiska är att detta ägde rum i ett ögonblick i 
historien då mänskliga rättighetskränkningar i länder som Sudan 
inkluderade fastkedjandet av en gravid kristen kvinna i en cell där 
hon fick föda på golvet medan hon väntade på sin dödsdom för att 
ha konverterat till kristendomen. Men det ställdes inga krav på en 
bojkott mot Sudan. Bara Israel. Enbart Israel pekades ut för en 
bojkott bland alla nationer över hela världen. Rapporten betecknar 
doktrinen om restaurationism som "en falsk lära" och skildrar kristet 
stöd för Israel som en modern form av avfall och ett förkastande av 
Gud.  
 United Church of Christ är det största samfundet i hela 
Kanada. Bland de mer uppmärksammade församlingarna inom 
samfundet återfinns Trinity United Church of Christ i Chicago, där 
presidenten Barack Obama var medlem i mer än tjugo år och där 
både han och hans barn döptes.  
 
SKOTSKA KYRKAN  
En annan kyrka som en gång var ett lysande ljus för sanningen men 
som nu har låtit sig bli en fristad för antijudisk propaganda är 
Skotska kyrkan. I maj 2013 släppte kyrkan ”Abrahams arv? En 
rapport om det "’förlovade landet.’” Detta dokument är en 
kombination av typisk kristen teologisk supersessionism och en 
hård anklagelse mot staten Israel.  
 På den teologiska sidan förnekar rapporten ironiskt nog till 
och med att det längre skulle finns något "förlovat land", vilket är 
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skälet till att det ”förlovade landet” angetts inom citattecken i titeln 
på rapporten. Till Abrahams tveklöst stora förvåning gör rapporten 
det löjliga påståendet att ”löftena om Israels land aldrig var avsedda 
att tas bokstavligt, eller som att det gällde ett definierat geografiskt 
territorium.” Dokumentet fortsätter med: "Det utlovade landet” i 
Bibeln är inte en plats utan snarare en metafor för hur saker borde 
vara bland Guds folk. Detta "förlovade land" kan hittas – eller 
byggas – var som helst.”cxlix Stanna upp och fundera över vad som 
sägs här. Gud själv avgav ett löfte på sitt eget liv om att Han skulle 
ge Abrahams ättlingar det land som Han angav. Han upprepade sitt 
löfte hundratals gånger i många mycket bokstavliga termer. Och 
ändå vi får veta av Skotska kyrkan att dessa löften bara var metaforer 
för vilken bit mark som helst. Man undrar hur länge det kommer att 
dröja tills vi får veta att Gud själv bara är en metafor som inte ska tas 
bokstavligt. Denna rapport är sannerligen teologisk vandalism — 
den utgör ett fullkomligt hån mot Bibeln. I anledning av dessa 
påståenden gör den judisk-amerikanske krönikören Dennis Prager 
denna mycket relevanta observation: "Det skulle vara som om ett 
stort post-kristet religiöst organ hade meddelat att "Jesus", "Kristus", 
"korsfästelse" och "uppståndelse" aldrig hade betytt vad kristna och 
Nya testamentet alltid hade ansett det betyda. Tänk om ett stort 
muslimskt organ förklarade att Jesus betyder Muhammed; Kristus 
betyder Koranen; korsfästelse betyder islamofobi; och uppståndelse 
betyder Hadji.”cl Rapporten fortsätter sedan med att utmåla Israel 
som en orättvis, förtryckande, rasistisk, militärstat som inte kan 
stödjas av kristna. Samtidigt som rapporten gör många specifika 
anklagelser mot Israel, och endast vagt fördömer allt våld, oavsett 
vem som utför det, hänvisas det aldrig till en enda handling av 
palestinsk militaristisk aggression, rasism eller hat. Inte en enda 
gång. Hela dokumentet är ett utförligt anti-israeliskt tjat av värsta 
sort.  
 Efter en enorm mängd internationell kritik reviderade 
Skotska kyrkan dokumentet till att inkludera en hänvisning till det 
faktum att Israel har rätt att existera. Stanna upp och tänk på det här. 
Vi lever nu i en värld där en kristen grupp behöver pressas till att 
helt enkelt erkänna att en nation har rätt att existera. Avseende 
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vilken annan nation i världen ifrågasätts till och med dess rätt att 
existera? Bara Israel. Sammanfattningsvis finner jag mig i fullständig 
överensstämmelse med slutsatserna från Dennis Prager:  
 

Skotska kyrkans rapport handlar inte om kritik mot Israel; 
Det handlar om att ogiltigförklara det judiska folket och 
ogiltigförklara judarnas historiskt obestridliga anspråk till 
landet… Skotska kyrkan har gett röst åt den fulaste 
skildringen av judar sedan medeltiden… Rapporten är en 
kombination av medeltida kristen antijudaism och samtida 
vänsterantisionism. För judar och Israel är det en dödlig 
kombination.cli  

 
BOJKOTTER, AVYTTRING, SANKTIONER  
1933 bojkottade Adolf Hitler och nazistpartiet officiellt judiska 
företag. Detta var bara början på ett decennium av den värsta formen 
av judehat i världens historia. Idag är en ny rörelse till bojkott av den 
judiska staten igång. Denna kampanj för att bojkotta Israel kallas 
bojkotter, avyttring och sanktioner, (Eng. Boycotts, Divestment and 
Sanctions) eller BDS. BDS är en global kampanj som använder 
ekonomiskt och politiskt tryck i syfte att undergräva säkerheten, 
legitimiteten och framtiden för Israel. Organisationen, även om den 
grundades av palestinier, är mycket aktiv på universitetsområden 
över hela världen. I denna rörelse hittar vi även en direkt koppling 
mellan engagerade vänsterorganisationer, våldsamma radikala 
islamiska grupper och vanlig kristendom.  
 As’ad AbuKhalil är en libanesisk-amerikansk professor i 
politisk vetenskap vid California State University–Stanislaus. Han är 
också en uttalad BDS-supporter. Enligt Khalil är, "det verkliga syftet 
med BDS att sänka staten Israel… Det bör anges som entydigt mål. 
Det bör inte finnas några tvivel i ämnet. Rättvisa och frihet för 
palestinierna är oförenligt med statens Israels existens.”clii Ahmed 
Moor, en annan högljudd BDS-anhängare och aktivist i USA, har 
bidragit mycket till the Guardian, Huffington Post, Daily Beast, 
Mondoweiss, Electronic Intifada, och Al Jazeera. Enligt Moor är, "BDS 
inte ytterligare ett steg på vägen till den sista uppgörelsen; BDS är 
Den Sista Uppgörelsen… Att avsluta ockupationen betyder 
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ingenting om det inte betyder att själva den judiska staten 
upphävs.”cliii  
 Medan få församlingar eller medlemmar inom 
presbyteriankyrkan (USA), United Church of Christ eller United 
Methodist Church of Great Britain idag skulle identifiera sig med 
alla avskyvärda känslor som verbaliseras genom den radikala 
islamiska gruppen Hamas, innebär deras  anti-Israeliska  inställning 
att klyftan mellan kyrkan och terroristorganisationer snabbt 
minskas. Många tror att BDS helt enkelt är en gräsrotsrörelse vars 
syfte är att sätta press på Israel att ansluta sig till en palestinsk stat. 
Detta är dock en fullständigt felaktig framställning av vad rörelsen 
faktiskt är. Medan många av de kristna som har anslutit sig till BDS-
rörelsen ofta tror att de stödjer en högskolerörelse på gräsrotsnivå 
som står för jämlikhet, rättvisa och allmänna kristna värderingar, 
stöder de i själva verket en radikal och våldsam rörelse som i 
slutändan söker utrotningen av den judiska rasen. BDS-rörelsen i 
Europa och USA är driven av och direkt kopplad till radikala 
islamiska terrororganisationer som Hamas. Både Hamas och 
Muslimska brödraskapet, oftast via Muslim Students Association, som 
FBI har kopplat direkt till Muslimska brödraskapet, tillhandahåller 
de primära aktivisterna, agenterna, och direktörerna för de 
internationella BDS och politiska anti-israeliska aktiviteterna på ett 
flertal universitetsområden över hela USA och Europa. Det finns 
dokumenterat att andra pro-palestinska grupper associerade med 
BDS-rörelsen såsom American Muslims for Palestine  eller Students for 
Justice in Palestine, har kanaliserat hundratusentals dollar till 
Hamas.cliv 
 Under Israel Apartheid Week 2014 rapporterades om grupper 
av BDS-anhängare på olika campus runt om USA som skanderande 
"Från floden till havet, Palestina kommer att vara fritt.” En ledande 
figur inom BDS-rörelsen är Azzam Tamimi, professor i politiskt 
tänkande och ledare för Palestine Solidarity Campaign i London. I en 
protest framför den israeliska ambassaden i London sa Tamimi, på 
tal om staten Israel och judiska folket, "Alla i hela världen, med tro 
eller utan tro, måste gå samman för att utrota denna cancer från 
mänsklighetens kropp."clv I en intervju på BBC hävdade Tamimi, 
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utan otydliga ordalag, att om han kunde, så skulle han utföra en 
självmordsbombattack i Israel, "Du förstår, offra sig själv för 
Palestina är en ädel sak. Det är den raka vägen till att behaga min 
gud och jag skulle göra det om jag hade möjlighet.”clvi  
 Kom ihåg att detta är den sak som bekännande kristna nu 
stödjer. Vi blir därför inte alls förvånade över att finna att språket i 
litteratur utgiven av både Presbyteriankyrkan (USA) och United 
Methodist Church of Great Britain praktiskt taget är identiskt med 
Hamas hatretorik.  
 BDS anti-israelisk aktivism på många universitet och 
universitets campus har i många fall skapat en så stark atmosfär av 
press och hot att många judiska studenter nu börjat uttrycka att de 
inte känner sig trygga. I mars och april 2014 mottog judiska 
studenter vid Northeastern University och New York University 
falska vräkningsmeddelanden som placerades under dörrarna till 
deras studenthem. Enligt Brett Cohen, nationell programchef för 
universitetscampus för den pro-israeliska gruppen StandWithUs, är 
"De direkta trakasserierna och hoten mot pro-israeliska studenter 
vardagsmat varhelst BDS reser upp sitt hatiska huvud." Cohen 
radade upp skrämmande handlingar utförda av pro-BDS-studenter 
som "våldsamt tystande av meningsmotståndare och publicering av 
nynazistiska antisemitiska propagandabilder på sina sociala 
mediekonton", samt "fientligt övertagande av 
studentorganisationers agenda [med] BDS-anhängare som skriker 
rasistiska epitet mot studentsenatorer."clvii  
 
BEN WHITE  
En av de mest aktiva och uttalade anti-israeliska aktivisterna är Ben 
White. White med examen från Oxford, är sedan lång tid tillbaka en 
anti-israelisk bloggare och eftertraktad talare inom den anti-
israelitiska kretsen. I en artikel för den politiska onlinetidskriften 
CounterPunch, sa White, "Jag anser mig inte vara en antisemit, men 
jag kan också förstå varför vissa är det. Det finns faktiskt ett antal 
anledningar.”clviii Kom ihåg, en antisemit är helt enkelt någon som 
hatar judar. White uttrycker full sympati för dem som hatar judar. 
Det är viktigt att lägga märke till att han inte specifikt försvarade 
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antisionismen, utan antisemitismen. Med andra ord är det hat som 
han sympatiserar med inte mot Israel som stat, utan mot judar som 
folk. White fortsätter att lista flertalet skäl som han anser legitimerar 
sådant hat. Detta är ett utmärkt exempel av vad jag menar när jag 
säger att nutida kristet judehat fungerar som ett stöd för det tämligen 
explosiva hatet från radikala muslimer eller nynazistiska grupper. 
Liknar denna typ av språk på något sätt ens vagt Guds hjärta? Jag 
har personligen ännu inte sett en enda av dessa moderna anti-
israeliska aktivister uttrycka kärlek till det judiska folket.  
 
STEPHEN SIZER  
En annan av de mest inflammatoriska anti-israeliska aktivisterna är 
Stephen Sizer, en anglikansk kyrkoherde. Sizer är ett perfekt 
exempel på den nya antisemiten. 2005 gav han ut boken Christian 
Sionism: Roadmap to Armageddon? och 2008, en förenklad version med 
titeln Zion’s Christian Soldiers? The Bible, Israel and the Church. I båda 
böckerna hävdar Sizer att de kristna som inte är supersessionister, 
genom att helt enkelt stödja Israel, framkallar hat, rasism och 
orättvisor och är ansvariga för att skapa en atmosfär mogen för krig, 
kanske till och med på en apokalyptisk nivå. Sizer är väl mottagen 
inom inte bara de kyrkor som omfamnar det anti-israeliska 
narrativet utan även inom sekulära och muslimska anti-israeliska 
kretsar. Även om Sizer ofta talar mjukt är han en ideologisk 
bombkastare av den värsta sorten som ofta släpper tämligen 
uppviglande uttalanden om Israel och alla från den delen av kyrkan 
som står med henne. I detta avseende, även om han är betydligt 
mindre kvick, har Sizer blivit något av en Ann Coulter för den anti-
israeliska rörelsen. Exempelvis som när han i augusti 2013 satt 
framför en fullsatt kyrka och gjorde följande uttalande: ”Det finns 
säkert kyrkor i Israel och Palestina som ställer sig bakom 
ockupationen, tar parti för sionismen. En av mina bördor är att 
utmana dem teologiskt och visa att de har förnekat Jesus, de har 
förkastat Bibeln, och de är en styggelse.”clix Med denna kommentar 
utmålade Sizer hela den messianska judiska gemenskapen i Israel, 
såväl som den stora evangelikala arabiska israeliska befolkningen 
som "en styggelse" som har "förnekat Jesus". Allt detta sades med ett 
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mycket stort och självbelåtet leende på läpparna och lockade till sig 
skratt från många i publiken. Märkligt nog bad Sizer senare om 
ursäkt för sina ord, men tog därefter tillbaka sin ursäkt och uttryckte 
att han var helt bekväm med sina ord. Vid ett annat tillfälle 
hänvisade Sizer också till alla kristna och messianskt troende som 
stöder Israel som "kättare".clx Vid ännu ett annat tillfälle försökte 
Sizer återigen fördöma allt kristet stöd för Israel och  twittrade att 
"kristen sionism prostituerar Bibeln. Det är en oxymoron.”clxi Låt den 
urskiljande kyrkan fråga sig vilken ande som driver Sizer att komma 
med sådana överdrivna fördömanden och anklagelser mot sina 
medkristna och att tillgripa sådant hetsande, splittrande och hatiskt 
språk?  
 Sizers supersessionism har fört honom till att använda mycket 
mer än bara inflammatorisk retorik. Det har också lett honom till att 
medfinansiera anti-israeliska aktiviteter. 2012 reste Sizer till Bagdad 
för den "Internationella konferensen om solidaritet med palestinska 
och arabiska fångar och interner i den israeliska ockupationens 
fängelser.” Gick Sizer som en representant för Kristus för att sluta 
fred och söka försoning mellan araber och judar? Snarare tvärt om. 
Istället stod han inför en övervägande arabisk grupp för att ge en 
utförlig och grafisk presentation om Israels tortyr av palestinska 
barn. Det är ingen överdrift. Även om Sizer slutade innan han hann 
anklaga judarna för tömma barn på blod för att göra matzo, kan man 
se ett eko av den historiska blodförtalsmyten som använts av 
hysteriska judehatare i det förflutna för att hetsa upp massorna mot 
det judiska folket vilket ofta ledde till massakrer. Låt oss ärligt fråga 
oss själva, behöver världens muslimer verkligen någon ytterligare 
uppmuntran till att hata det judiska folket och staten Israel? Varför 
känner antisionister som Sizer att det är nödvändigt att medvetet 
hälla bränsle på elden av muslimskt hat som redan brinner så fint på 
egen hand? När vi ser sådant måste vi fråga oss, vad är det verkliga 
skälet, vad är slutmålet? Och vilken ande driver dem och den rörelse 
de försöker skapa? Inser de inte att de på så många sätt utgör den 
moderna motsvarigheten till de antijudiska teologerna från det 
förflutna? Men framförallt, är detta verkligen den typ av män och 
rörelser som eftertänksamma kristna med ett samvete verkligen vill 
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associeras med?  
 
VEM TJUVKOPPLAR APOKALYPSEN?  
Ur mitt perspektiv, när jag observerar Stephen Sizer resa jorden runt 
för att uppvigla till hat mot Israel bland muslimer, eller när jag hör  
supersessionister som hävdar att blodsutgjutelsen beror på ett 
förkastande av supersessionismen, kan jag bara skaka på huvudet. 
Som lärare som är känd för att tala om ämnet islams främsta roll 
under de senaste dagarna, har jag åtskilliga gånger anklagats för att 
i princip ha inlett slaget vid Armageddon. Många supersessionister 
anser faktiskt att alla kristna som stöder Israel (kristna sionister) inte 
bara hoppas på utan direkt främjar möjligheten att ett verklig 
Armageddon ska äga rum. Brian McLaren, en välkänd supporter av 
den antisionistiska rörelsen, sa faktiskt att alla som tar sista tidens 
profetior om Israel på allvar "använder ett falskt scenario för 
världens slut för att skapa ett slags dödslängtan om ett tredje 
världskrig, vilket, om det inte konfronteras mer robust av oss andra, 
lätt skulle kunna skapa en självuppfyllande profetia."clxii Boktitlar 
som Sizers Christian Sionism: Road-map to Armageddon?, Hank 
Hanegraafs The Fuse of Armageddon, eller Victoria Clark's Allies for 
Armageddon: The Rise of Christian Sionism ägnas helt åt att 
argumentera för att Sionism är en farlig idé som främjar potentialen 
för ett massiv regionalt eller till och med globalt apokalyptiskt krig. 
Men begrunda de dubbla lagren av ironi och hyckleri här. Först, de 
som hävdar att sionister lockar fram slaget vid Armageddon är oftast 
de som förnekar att bibliska profetior om slaget vid Armageddon 
bör tolkas bokstavligt eller ens avser vår tid. Ändå anklagar dom de 
kristna som stöder staten Israel för att få det att ske. Va? Men ännu 
märkligare är det faktum att många av dessa kritiker av sionismen i 
sitt motstånd mot sionismen faktiskt uppmuntrar och stöder till och 
med just den sortens rasistiskt och religiöst hat – ett evigt hat (Hes 
35:5) – som Bibeln specifikt säger kommer att antända slaget vid 
Armageddon.  
 I "Ett öppet brev till evangelikaler och andra intresserade 
parter” skrivet av supersessionistiska författare och representanter 
från Knox Theological Seminary, lade de faktiskt all skuld för 
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blodsutgjutelsen under korstågen på dem som trodde att landet 
Israel var det förlovade landet. Dokumentet beklagar att: "Dåligt 
kristen teologi angående det "heliga landet" bidrog till korstågens 
tragiska grymhet under medeltiden.”clxiii Det uppenbara problemet 
med detta uttalande är dock att teologin som ledde till korstågen inte 
var uppfattningen att landet Israel är det förlovade landet; utan 
snarare den supersessionistiska uppfattningen att landet särskilt tillhörde 
den kristna kyrkan. Dokumentet erkänner inte en enda gång den 
masslakt av judar som tog plats inte bara i Israels land utan även 
över hela Europa. Ansvaret för detta faller också helt på det 
supersessionistiska judehatet. Korsfararna var helt enkelt 
supersessionistiska härförare med svärd. Sådan blindhet och 
överföring av skuld fortsätter att plåga supersessionismen till denna 
dag. Hyckleriet har helt enkelt inga gränser.  
 
SLUTSATS  
Rabbin Ammiel Hirsch beskrev den växande anti-israeliska rörelsen 
inom den kristna kyrkan perfekt när han sa: ”Världen är fylld av 
människor som predikar kärlek men är fulla av hat. De har ett sken 
av ödmjukhet men är fulla av arrogans. De uppfylls med 
passionerad intensitet – men för fel saker. De prostituerar ord och 
perverterar värderingar. De säger att de är för fred, men deras 
handlingar främjar krig."clxiv  
 Den växande rörelsen för att delegitimera och underminera 
staten Israel handlar inte om att värdesätta fred, rättvisa och 
medkänsla, som många som förespråkar rörelsen hävdar. Under den 
tunna fasaden av att vara en politisk rörelse eller rörelse för social 
rättvisa är det inte mer än ett försök att sänka Israel. Samuel Clough, 
en välartikulerad bibellärare och vän, sammanfattade perfekt den 
stora fara som den framväxande anti-israeliska rörelsen inom 
kyrkan innebär: "Dessa argument mot Israel är i slutändan inte bara 
intellektuella eller politiska argument. Vi har att göra med ett helt 
tankesystem. I slutändan leder den logiska slutsatsen av det 
tankesystemet till att människor dör. Om andra världskriget inte 
lärde oss något annat så lärde det oss att en teologi som berövar 
juden sin rösträtt, slutligen slutar i ett koncentrationsläger.”clxv  
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 Min enkla bön är att den nya generationen kristna skulle 
vakna upp och se den anti-israeliska rörelsen för vad den verkligen 
är, nämligen en modern manifestation inom den kristna kyrkan av 
det långa kontinuerliga historiska hatet mot judarna, Guds 
förbundsfolk. Det är helt enkelt en förlängning av kristendomens 
historiska försök att sätta judarna tillbaka på sin plats som ett folk 
förkastat av Gud avsedda att förbli landsflyktiga och slavar. Trots 
den fasad av social rättvisa som dess anhängare försöker klä sin 
rörelse i, blir den underliggande rasismen alltmer synlig och fräck. 
Efter att ha vaknat upp till denna verklighet är min bön att den yngre 
generationen eftertänksamma och välinformerade troende skulle 
förkasta denna rörelse inte bara för den dåliga teologin som ligger 
bakom, utan även på grund av dess i grunden rasistiska agenda. Jag 
ber att efter att ha avvisat det nya judehatet, skulle en ny generation 
kristna uppstå och återta den hoppfulla visionen om återupprättelse 
som Jesus och apostlarna alla förkunnade – en vision där Jesus, den 
judiske kungen, kommer att regera över både judar och hedningar, 
israeler och araber, som alla kommer att tjäna sin Skapare 
tillsammans som ett mångsidigt, men ändå fullt enat Guds folk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

193 

 

 

 

 

 

DEL 3 

DEN SISTA TIDEN  
OCH NATIONERNAS DOM  
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1 4  
 

J U D A R N A S  P R O F E T E R A D E  
Å T E R K O M S T  T I L L  S I T T  L A N D  

 

Bryan Purtle är en pastor som har blivit en god vän över de senaste 
åren. Han är en brandman från en familj av brandmän. Bryan är min 
typ av pastor; han har ett sinne som en lärd och förhårdnader på 
händerna. Numera spenderar han en stor del av sina dagar i en 
källarbutik där han bearbetar läder och formar dem till magnifika 
brandhjälmssköldar. Han gör detta utöver att uppfostra fem barn 
tillsammans med sin fru och att vara pastor. Bryan är också en av de 
mest pålästa bröderna jag känner, med ett av de mest avundsvärda 
personliga teologiska bibliotek jag någonsin har sett. Han är 
specialiserad på klassiker, böcker som ofta är svåra att hitta eller inte 
längre finns tillgängliga. Väggarna i hans bibliotek är kantade med 
inramade bilder på några av hans hjältar – ärevördiga pastorer, 
teologer och missionärer – män som Charles Spurgeon, R.C. 
Chapman, Adolph Saphir, Horatius Bonar, A. W. Tozer, och från 
mer modern tid; Leonard Ravenhill.  
 Familjen Purtle har även tjänstgjort som missionärer i en 
islamisk nation som vi inte kommer att nämna här. Under deras tid 
utomlands besökte jag dem och fick chansen att genomföra och spela 
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in en omfattande intervju med Bryan som, enligt min mening, var 
rent guld. Sittandes i vardagsrummet, i  den redan 
förmiddagsvarma mellanösternluften diskuterade vi ett av våra 
favoritämnen: Israels centrala roll i Guds pågående planer. Bryan 
slog snabbt in på ett av sina specialområden, en avgörande fråga som 
väldigt få troende idag är medvetna om: "Idén om att Israel är 
betydelsefull enligt profeterna och enligt Skriftens vittnesbörd om 
det sista dagarna är inte ny”, sa han till mig. "Det framgår inte bara 
av en enkel läsning av själva Skriften, utan i mitten och slutet av 
1800-talet proklamerades det av många att massor av judar skulle 
komma till Palestina för att inleda grundandet av en stat. Många 
stora historiska predikanter och teologer förutsåg detta, som Charles 
Spurgeon, Adolph Saphir, David Baron, J. C. Ryle, [och] Horatius 
Bonar, alla stora predikanter, missionärer och teologer.”  
 Det faktum att  många stora lärare i Skriften hade förutsett de 
sista dagarnas återupprättande av staten Israel med det judiska 
folket är ett kraftfullt stöd för en bokstavstrogen och futuristisk 
tolkning av Skriften. Många av dem gjorde detta hundratals, och i 
ett fall över tusen år innan det blev ett faktum. När man studerar 
många av de böcker som skrivits av dem som förespråkar 
ersättningsteologi, de som förkastar och ofta till och med hånar 
tanken att bibliska profetior är avsedda för idag, eller att det 
nationella Israel har någon plats i Guds pågående planer, utmärker 
de sig i att lyfta fram de olika misslyckade profetior och missriktade 
datumsättare som återfinns igenom hela kyrkohistorien. De älskar 
att peka ut falska profeter som Edgar C. Whisenant (författare till 88 
Reasons Why the Rapture Will Be in 1988) eller Harold Camping (som 
sa att domedagen skulle äga 12 maj 2011), men de erkänner aldrig de 
mycket säkra och exakta förutsägelserna av alla de lärare som 
förklarade att en dag skulle komma när judarna skulle återvända till 
sitt land för att återupprätta det. Låt oss gå tillbaka och belysa några 
av dessa alltför ofta bortglömda skatter.  
 
DAVID BARON (1855–1926)  
David Baron var en messiansk judisk troende som tjänade under 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Efter att ha kommit till tro skrev han 
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flera utmärkta böcker och var med och grundade 
missionsorganisationen Hebrew Christian Testimony to Israel i 
London. Hans mest kända verk är hans klassiska kommentar på 
Sakarjas profetia från 1918, The Visions and Prophecies of Zechariah, 
som fortfarande publiceras och används än idag. När han talade om 
Sakarja 14 skrev Baron:  

 
Först och främst måste vi anta ett återställande av judarna i 
ett tillstånd av otro – inte en fullständig återupprättelse av 
hela nationen, som inte kommer att ske förrän efter deras 
omvändelse, utan av en representativ och inflytelserik 
kvarleva . . . Det verkar utifrån Skriften som att det i 
förhållande till Israel och landet kommer att ske ett 
återställande, före vår Herres andra ankomst, i likhet med 
hur det var vid tiden för Hans första ankomst, när trådarna 
för Guds handlande med dem nationellt slutligen föll, för 
att inte tas upp igen ”förrän tiden för hedningarna 
uppfyllts.”clxvi 

 
Denna förutsägelse om en judisk återkomst till sitt land, främst i otro, 
gjordes trettio år innan dess faktiska uppfyllelse. Men detta var inte 
Barons första förutsägelse. Tjugosju år tidigare, 1891, publicerade 
Baron en bok med titeln The Jewish Problem: Its Past, Present and 
Future. Jag har ett originalexemplar av den nu mer än 120 år gamla 
boken. Den lilla boken är ett utläggningssargument för ett 
kommande återställande av judarna till deras land. Tänk på Barons 
kommentarer till Jeremia 30:3:  
 

Återställandet här är ett fullständigt sådant: " jag gör slut 
på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda” och antalet 
som återvänder ska vara "ett stort antal", så stort att inte 
ens hela det utlovade landet kommer att vara stort nog för 
dem. Det samma förekommer i den märkliga profetian i 
Jesaja [11], som… visserligen är framtida i sin tillämpning, 
där "Israels fördrivna" och ”de skingrade av Juda” ska 
samlas samman…  Många fler passager kan citeras som 
talar om ett komplett återställande av hela nationen i 
otvetydiga och minutiösa termer; som med säkerhet inte 
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kan sägas ha fått sin uppfyllelse i den — jämförelsevis sett 
— blott handfulla skara som återvänt från Babylon.clxvii  
 

Baron fortsatte med att konstatera att "efter återställandet som 
förutsågs i denna och andra profetior ska Israel i vart fall åtnjuta 
nationellt oberoende, om inte överhöghet.”clxviii Barons förutsägelser 
framfördes femtiosju år innan staten Israel officiellt grundades.  
 
NATHANIEL WEST (1826–1906)  
Om vi rör oss tillbaka i tiden en aning föddes Nathaniel West i 
Sunderland, England, 1826, men flyttade till USA för att utbilda sig 
till pastor. Han blev därefter pastor i flera kyrkor i Cincinnati, 
Pittsburgh, och Brooklyn. Senare blev han professor vid Danville 
Theological Seminarium. Han var också författare till flera böcker, 
inklusive den klassiska Studie i eskatologi: de tusen åren i båda 
testamenten, skriven 1890. Även om West trodde att den fullständiga 
återupprättelsen skulle inträffa under Jesu tusenåriga regeringstid, 
förutspådde han i detta arbete tydligt ett framtida återupprättande 
av Israel som nation:  
 

Lösningen på det stora problemet med Israels framtid, 
sprungen ur överträdelsen i Davids kungarike, är lösningen 
på tusenårsriket, och kommer att ske i samband med Israels 
framtida acceptans av Davids Son som sin Herre, läkningen 
av det forntida brottet i Davids Kungarike, Israels och Judas 
förening till en nation på fäderneslandets berg för evigt; – 
kort sagt, Israel en omvänd folkgrupp och nation, erkänd av 
Kristus personligen, nationerna applåderar.clxix 

 
Denna förutsägelse, publicerad 1890, gjordes femtioåtta år 

innan Israel faktiskt blev en nation.  
 
J. C. RYLE (1816–1900)  
Vi hoppar tillbaka ytterligare tjugotre år och vänder vi oss till J. C. 
Ryles texter. Ryle var en reformert predikant som höll fast vid en 
bokstavstrogen, futurist, och premillennial tolkning av Skriften. 
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Flera av Ryles kommentarer om vad som ännu var en framtida 
återsamling av det judiska folket till sitt land är verkligen slående i 
sin klarhet. Till exempel: ”Jag tror att judarna till slut kommer att 
samlas igen som en separat nation, återställda till sitt eget land och 
konverterade till tro på Kristus, efter att ha genomgått stor 
vedermöda (Jer. 30:10–11; 31:10; Rom. 11:25–26; Dan. 12:1; Zech. 
13:8–9).clxx  
 Eller detta tämligen direkta påstående av Ryles: 
 

Men tiden skulle svika mig om jag försökte citera alla 
stycken i Skrifterna där Israels framtida historia 
uppenbaras. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Joel, Amos, 
Obadja, Mika, Sefanja, Sakarja förkunnar alla samma sak. 
Alla förutsäger, mer eller mindre specifikt, att i slutet av 
denna tid ska judarna återställas till sitt eget land och till 
Guds gunst. Jag lägger inga anspråk på ofelbarhet i 
tolkningen av Skriften i denna fråga. Jag är väl medveten 
om att många utmärkta kristna inte kan se ämnet så som jag 
gör. Jag kan bara säga att i mina ögon, framstå den framtida 
frälsningen av Israel som folk, deras återkomst till Palestina 
och deras nationella omvändelse till Gud, lika klart och 
tydligt uppenbarad som vilken profetia som helst i Guds 
Ord.clxxi 

 
Återigen, Ryles förutsägelser om återupprättandet av den judiska 
staten kom 1867, åttioett år före Israel officiellt blev en stat.  
 
SEPTIMUS SEARS (1819–1877)  
Ännu en reformert predikant, Septimus Sears, var känd i England 
som en av landets mest framstående pastorer och predikanter. Han 
började sin tjänst vid tjugo års ålder innan han blev pastor i Clifton 
Strict Baptist Church, som han ledde fram till sin död 1877. I sin bok 
The Things Who Shall Be Hereafter or God´s Testimony about the Future, 
Gathered from Holy Scriptures, förutsåg Sears tydligt det framtida 
återupprättandet av staten Israel. I kapitlet med rubriken "Judarnas 
återställande" inledde Sears med att säga:  
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Judarna kommer att återvända till Jerusalem ännu ej 
omvända till Kristus. För det är efter att de har återvänt till 
sitt eget land som följande skriftställe kommer att uppfyllas: 
"För jag ska hämta er från folken och samla er från alla 
länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på 
er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och 
från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en 
ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp 
och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in 
i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller 
mina lagar och följer dem. (Hesek. 36:24–27)clxxii  

 
Sears fortsatte med att citera flera andra profetior som 

indikerar att judarna kommer att återvända till sitt eget land. Efter 
dessa händelser skulle, enligt Sears, tiden vara inne för  "Jakobs nöd", 
en fruktansvärd nationell katastrof följt av den nationella 
omvändelsen av judar och slutligen deras ultimata och permanenta 
återställelse till landet. Låt oss notera att Sears förutsägelser, liksom 
Ryles, publicerades 1867, åttioett år innan Israel officiellt blev en stat.  
 
CHARLES SPURGEON (1834–1892)  
Charles Haddon Spurgeon, ibland kallad "the Prince of Preachers”, var 
en brittisk baptist. Han är fortfarande mycket inflytelserik bland 
många kristna än idag. Spurgeon var produktiv på många sätt. Även 
om han inte var en frekvent kommentator på frågan om den yttersta 
tiden är det tydligt utifrån de tillfällen då han diskuterade dessa 
frågor att han var en klassisk premillennialist som innerligt trodde 
att enkel läsning av Skrifterna ledde en att titta  efter den judiska 
återkomsten till Israels land i enlighet med Guds löften. Tänk på 
följande mycket raka och tydliga uttalande av den legendariske 
Spurgeon när han kommenterade sista kapitlen i Hesekiels profetia:  
 

Israel är nu utplånat från nationernas karta; hennes söner är 
spridda vida omkring; hennes döttrar sörjer vid alla jordens 
floder. Hennes heliga sång tystnar; ingen kung regerar i 
Jerusalem; hon för inte fram några hövdingar bland sina 
stammar. Men hon ska återupprättas; hon ska återupprättas 
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"som från de döda". När hennes egna söner har gett upp allt 
hopp om henne, då ska Gud träda fram inför henne. Hon 
ska omorganiseras; hennes spridda ben ska föras samman. 
Det kommer att bli en inhemsk regering igen; där kommer 
återigen att formas politiska organ; en stat ska inrättas och 
en kung skall regera. Israel har nu blivit alienerat från sitt 
eget land. Hennes söner, även om de aldrig kan glömma 
Palestinas heliga stoft, dör ändå på ett hopplöst avstånd från 
hennes helgade stränder. Men det skall inte vara så för alltid 
för hennes söner skall åter glädjas över henne.clxxiii  

 
Lägg märke till att Spurgeon såg en framtida "inhemsk regering", 
"politiska organ", när en "stat ska inrättas”. I ett annat sammanhang 
förmanar Spurgeon oss alla med rätta:  
 

Jag tycker inte att vi fäster tillräckligt stor vikt vid 
återupprättelsen av judarna. Vi tänker inte tillräckligt 
mycket på det. Men om det finns något som är utlovat i 
Bibeln, är det detta. Jag föreställer mig att du inte kan läsa 
Bibeln utan att tydligt se att det kommer att ske en verklig 
återupprättelse av Israels barn… För när judarna är 
återupprättade, kommer hedningarnas fullhet att samlas; 
och så snart de kommer tillbaka, då kommer Jesus på berget 
Sion med sina forntida ärorika, och de fridfulla dagarna av 
millenniet skall då gry; vi skola då känna varje man som en 
broder och vän; Kristus skall härska med universellt 
inflytande.clxxiv  

 
 Inte nog med att alltför många kristna i dag inte ”fäster 
tillräckligt stor vikt vid judarnas återupprättelse”, många strävar 
faktiskt efter att förneka att en sådan upprättelse någonsin kommer 
att inträffa. Ändå kan vi enligt Spurgeon, om vi bara "läser skrifterna 
rätt", till fullo förstår det faktum att 
  

judarna har mycket att göra med denna världs historia. De 
kommer att samlas in; Messias ska komma, den Messias de 
letar efter — samma Messias som kom en gång skall komma 
igen — ska komma som de förväntade att han skulle komma 
första gången. De trodde då att han skulle komma som en 
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prins för att regera över dem, och det kommer han att göra 
när han kommer igen. Han kommer att bli kung över 
judarna, och kommer att regera över sitt folk i härlighet; för 
när han kommer ska jude och hedning ha samma privilegier 
även om det kommer att finnas vissa skillnader till förmån 
för den kungafamilj från vars länd Jesus kom; ty han skall 
sitta på sin fader Davids tron, och inför honom skola alla 
folk samlas.clxxv 

 
Spurgeons förutsägelser om en återställd judisk stat gjordes i 1864, 
åttiofyra år innan det faktiskt ägde rum.  
 
ADOLPH SAPHIR (1831–1891)  
Adolph Saphir var en ungersk jude som senare kom att omfamna 
Jesus som Messias när den skotska frikyrkan skickade missionärer 
till de ungerska judarna. Saphir blev prästvigd i den irländska 
presbyteriankyrkan och steg fram som en man känd för sina 
utläggningar av Ordet och sina rörande föreläsningar. I sitt stora 
verk Christ and Israel, ägnade Saphir mycket tid åt att gå igenom 
Skrifterna för att avgöra vad de sa om Israels återsamling. Saphir 
såg Israels återsamling som en ännu inte verkställd framtida 
verklighet som det inte rådde några frågetecken om. Avsnittet som 
tar upp detta ämne har titeln ”The Phases of the Restoration, 
Culminating in the Coming of the Great King.” I sin kommentar till 
Jesaja 66:19, 20, sa Saphir:  
 

Här förklaras det att det ska ske en andra och mer allmän 
återsamling av Israel ur alla folk, och efter det att Israels ljus 
har kommit, och Herrens härlighet stiger över henne, och 
efter de stora domarna över de ogudaktiga. Det finns alltså 
två återställanden - den ena före, den andra efter den stora 
krisen; en partiell, den andra komplett; en som framkallar 
nationernas fiendskap, den andra i vilken nationerna gläds 
och till och med samarbetar.clxxvi 

 
Saphir var mycket specifik i att judarna skulle återvända till 

Israel till stor del i ett icke-troende tillstånd, när de ännu inte vänt 
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sig till sin sanna Messias. Här är hans kommentarer på Hesekiel 
22:17–22:  

 
Judarna återvänder i ett okonverterat tillstånd. De ska föras 
till Jerusalem för att dömas. "Herrens ord kom till mig: 
”Människobarn, Israels hus har för mig blivit slagg. De är 
allesammans koppar, tenn, järn och bly i smältugnen. 
Silverslagg har de blivit. Därför säger Herren Gud så: 
Eftersom ni alla har blivit slagg, ska jag samla ihop er mitt i 
Jerusalem. Som man samlar ihop silver, koppar, järn, bly 
och tenn mitt i ugnen och där blåser upp eld under det och 
smälter det, så ska jag samla ihop er i min vrede och harm 
och lägga er i ugnen och smälta er. Jag ska samla ihop er och 
blåsa upp min vredes eld under er, så att ni smälts i den. 
Som silver smälts i ugnen så ska ni smältas i den. Och ni ska 
inse att jag, Herren, öser min vrede över er." Om de hade 
kommit tillbaka till sitt eget land i ett omvänt tillstånd skulle 
Gud omöjligen utgjuta sin vrede över dem.clxxvii 
 
Saphirs förutsägelser gjordes 1864, samma år som Charles 

Spurgeon kommit till exakt samma slutsats, åttiofyra år innan Israel 
blev en stat.clxxviii 
 
HORATIUS BONAR (1808–1889)  
Horatius Bonar, ännu en stor reformert predikant, var även en 
engagerad väckelseman, författare och psalmförfattare från skotska 
frikyrkan. I följande omfattande citat av hans arbete Prophetical 
Landmarks, Containing Data for Helping to Determine the Question of 
Christ’s Pre-millennial Advent, ser vi att Bonar var fast i tron på det 
faktum att framtiden skulle medföra judarnas återvändande till 
Israels land. Jag uppmanar dig att noggrant betänka fullheten av 
Bonars tidlösa ord:  
 

Jag är en av dem som tror på Israels återställande och 
konvertering; som tar emot det som en framtida visshet, att 
hela Israel skall samlas, så att hela Israel skall bliva frälst. Så 
som jag tror på Israels nuvarande förnedring, så tror jag på 
Israels kommande härlighet och överlägsenhet. Jag tror att 
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Guds syfte angående vår värld bara kan förstås genom att 
förstå Guds syfte med Israel. Jag tror att alla mänskliga 
beräkningar om jordens framtid, vare sig de är politiska 
eller vetenskapliga, eller filosofiska eller religiösa är dömda 
att misslyckas om de inte tar sin data och grund i Guds stora 
syfte med Israels framtida ställning. Jag tror inte att det är 
möjligt att förstå Guds tankar angående människans öde, 
utan att ta Hans tankar angående den forntida nationen som 
vår nyckel eller vår vägledare – den nation vars historia 
hittills, från att ha upphört, eller nästan tagit slut, nu bara är 
på väg att börja. Och om någon övermodigt frågar: Vad kan 
judarna ha att göra med världens historia? – kan vi inte på 
rätt sätt filosofera på den kommande historien och ta bäring 
av världens kurs, och helt och hållet utelämna Israel ur våra 
överväganden? Vi säger, nej; men o människa, vem är du 
som svarar mot Gud? Är du skaparen av jordens märkliga 
annaler, förflutna eller framtida? Är du skaparen av de 
händelser som utgör dessa annaler, eller producenten av 
dessa latenta källor eller frön ur vilka dessa stiga upp? 
Endast Han som framtiden tillhör kan avslöja den. Endast 
Han kan tillkännage de principer på vilka den framtiden 
utvecklas.  Och om Han satte Israel som framtidens stora 
nation, och Jerusalem som jordens stora metropol, vilka är 
då vi, som med vår vetenskapsfilosofi lägger de gudomliga 
arrangemangen åt sidan, och ersätter dem med mänskliga 
teorier? Mänskliga gissningar om framtiden är de mest 
osäkra av alla osäkerheter; och mänskliga förhoppningar, 
byggda på dessa gissningar, kommer med säkerhet att bli 
besvikelser, om inte det mest katastrofala av alla 
misslyckanden. Jag tror att Abrahams söner ska åter-ärva 
Palestina, och att den förverkade fruktsamheten kommer att 
återvända till det landet; att ödemarken och de ensliga platserna 
skola glädjas åt dem och att öknen kommer att glädjas och blomma 
som rosen. Under tiden är min övertygelse att Israel inte bara 
skall vara vandrare, utan att överallt skall bara en kvarleva, 
en liten kvarleva, räddas; och att det är för att samla denna 
kvarleva som våra missionärer går ut. Jag tror att denna tid 
(liksom alla de fyra monarkiernas tider [Dan. 2]) är 
hedningarnas tid; och att Jerusalem och Israel skall trampas 
ner av hedningarna, intill det att hedningarnas tid har 
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uppfyllts. Jag tror att fullbordandet av dessa tider av 
hedningarnas överlägsenhet, och fullbordandet av vad 
aposteln kallar hedningarnas fullhet, kommer att vara 
signalen för domarna som kommer att inleda krisen i 
jordens historia, och Israels befrielse och det sedan länge 
väntade kungariket.clxxix 
 

Bonars förutsägelser publicerades 1847, 101 år innan 
återupprättandet av staten Israel.  
 
SAMUEL PRIDEAUX TREGELLES (1813–1875)  
Samuel Prideaux Tregelles var en briljant biblisk exeget, forskare, 
och teolog från plymouthbrödrarörelsen. Efter att ha arbetat som 
järnarbetare samtidigt som han lärde sig grekiska, hebreiska, 
arameiska och walesiska, var Tregelles, precis som min pastorsvän 
Bryan Purtle, sannerligen en lärd man med väl-valkade händer. Han 
är också en av mina favorit exegeter från denna period.  
 Långt innan det någonsin kunde ha förutspåtts, deklarerade 
Tregelles självsäkert, precis som de före honom, att Israels land en 
dag åter skulle besittas av det judiska folket. På tal om Daniels 
profetior, förutsade Tregelles: att "Från omnämnandet av "det 
dagliga offret" och "helgedomen"… står det klart att dessa saker 
kommer att existera det på [den tiden],– en del av judarna kommer 
att ha återvänt i otro till sitt eget land.”clxxx  
 1846, före någon av de tidigare 1800-talsexegeterna, gjorde 
Tregelles sina förutsägelser, 102 år innan Israel återetablerades. 
 
JONATHAN EDWARDS (1703–1758)  
Få är medvetna om att före artonhundratalet trodde ett stort antal 
reformerta teologer, pietistiska lutheraner och puritaner också på ett 
framtida återupprättande av Israel. Bland dessa olika grupper fanns 
dock många meningsskiljaktigheter. Vissa trodde att judarna skulle 
återvända till landet först vid Jesu återkomst. Andra trodde att de 
skulle komma tillbaka och komma till tro på Jesus som Messias långt 
innan Han återvände. Många var postmillennialister, en djupt 
optimistisk version av amillennialism.  
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 En av de mest kända restaurationisterna var Jonathan 
Edwards, utan tvekan USA:s viktigaste och mest originella 
filosofiska teolog och en av dess största intellektuella och viktigaste 
inom väckelserörelsen. Han var en genomreformert teolog med ett 
puritanskt arv. Efter att ha haft en avgörande roll under den första 
stora väckelsen hade Edwards, som så många teologer på sin tid, en 
djupt optimistisk postmillenialistisk syn på framtiden. Han trodde 
att judarna inte bara skulle återställas till sitt land utan att de även 
skulle omfamna Jesus som sin Messias innan Jesu återkomst. I sin 
bok History of the Works of Redemption, talade Edwards länge om det 
framtida återställandet av judarna till sitt land och till tron på Jesus:  
 

Den judiska otroheten ska då störtas. Oavsett hur envisa de 
har varit i över sjuttonhundra år i sitt förkastande av 
Kristus, och insatserna för omvändelse av den nationen har 
varit sällsynta ända sedan Jerusalems förstörelse, men de 
har emot sina egna profeters klara läror fortsatt att 
godkänna sina förfäders grymhet i korsfästelsen [av 
Kristus]; men när denna dag kommer ska den tjocka slöjan 
som förblindar deras ögon tas bort (2 Kor. 3:16), och 
gudomlig nåd skall smälta och förnya deras hårda hjärtan 
och de, "ser upp till mig som de [har genomborrat. De ska 
sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska 
gråta bittert över honom som man gråter över sin 
förstfödde.]” (Sak. 12:10, etc.). Och då skall hela Israel bli 
frälst [Rom. 11:26]. Judarna i all deras förskingring ska kasta 
bort sin gamla otrohet och ska få sina hjärtan förvandlade 
och avsky sig själva för sin tidigare otro och envishet; och 
ska flyta samman med den välsignade Jesus, ångerfullt, 
ödmjukt och med glädje ha honom som sin kung och ende 
frälsare, och skall av hela sitt hjärta som med ett hjärta och 
en röst förkunna hans lovsång för andra folk [Jes. 66:20; Jer. 
50:4]. Ingenting är mer säkert förutsagt än denna nationella 
omvändelse av judarna är i det elfte kapitlet av romarbrevet. 
Och det finns också många avsnitt i Gamla testamentet som 
inte kan tolkas i någon annan mening, som jag inte kan 
nämna nu.clxxxi 
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 Edwards fortsatte med att erkänna att även om han inte visste 
den exakta tidpunkten för när dessa saker skulle ske, var han säker 
på att Skrifterna talade om deras framtida återupprättelse som skulle 
resultera i "liv från de döda" bland de icke-judiska nationerna på 
jorden. Edwards förutsägelser gjordes 1739, 209 år innan Israel 
officiellt förklarades vara en nation. Hälften av Edwards vision har 
uppfyllts, men exakt när nationens fullhet kommer bli helt återställd 
genom att komma till tro på Jesus återstår att se. 
 
SIR ISAAC NEWTON (1642–1727)  
Sir Isaac Newton behöver ingen längre introduktion. Newton var en 
fysiker och matematiker som dog 1727. Han var också en hängiven 
student av Bibeln. Även om Newton till stor del höll fast vid en 
historisk tolkning av Bibeln, strävade han efter att tolka den 
bokstavligt. I sin kommentar till Uppenbarelseboken talade Newton 
om den kommande tid då vi skulle se ”de onda nationernas 
undergång, slutet på gråt och alla bekymmer, judarnas återkomst ur 
fångenskapen och deras upprättande av ett blomstrande och evigt 
rike… Vid den tiden förutspås också slutet för Nordens kung, det 
stora avfallets slut, återkomsten från den judiska fångenskapen och 
den stora vedermödan.”clxxxii  
 Även om Newton felaktigt trodde att Israels återkomst till sitt 
land skulle sammanfalla med Jesu återkomst, var han stenhård i sin 
uppfattning att ett framtida återupprättande av det judiska folket i 
sitt land förutspåddes i Skriften. Denna debatt om huruvida judarna 
skulle vara konverterade före eller vid tiden för Jesu återkomst 
diskuterades frekvent bland många kristna ledare och 
kommentatorer under ungefär hundra år före Newton. Även om 
judarnas återkomst till sitt land uppenbarligen inte sammanföll med 
Jesu återkomst förutsade Newton en framtida återställelse av det 
judiska folket till sitt land omkring tvåhundrafemtio år innan det 
inträffade.  
 
WILHELMUS À BRAKEL (1635–1711)  
Wilhemus à Brakel var en ledarfigur i det som kallas den holländska 
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reformerta rörelsen (De Nadere Reformatie) som återfanns i 
Rotterdam, Holland under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal. Denna 
rörelse var i hög grad en pietistisk rörelse influerad av engelsk 
puritanism. I sitt inflytelserika flervolyms opus, "The Christian's 
Reasonable Service", skrivet år 1700, sade Brakel följande angående en 
framtida återsamling av judar till sitt hemland:  
 

Ytterligare en fråga återstår att besvara: Kommer den 
judiska nationen återsamlas igen från alla regioner i 
världen och från alla jordens nationer bland vilka de har 
skingrats? Kommer de att bo i Kanaan och alla de länder 
som utlovats till Abraham, och kommer Jerusalem att 
byggas upp igen?  
 Vi tror att dessa händelser kommer att inträffa. Vi 
förnekar dock att templet kommer att återuppbyggas, 
och att det tidigare sättet för tillbedjan kommer att 
iakttas, vilket före Kristi ankomst var av en typisk 
karaktär och då skulle vara av reflekterande karaktär… 
De kommer att vara en oberoende republik, styrd av en 
mycket klok, god och suverän regering. Dessutom 
kommer Kanaan att bli utomordentligt fruktbart, 
invånarna kommer att vara mycket gudfruktiga, och de 
kommer att utgöra ett segment av kyrkans härliga 
tillstånd under de tusen år som profeterades i Upp 
20.clxxxiii  

 
Fast Brakel var postmillennialist och därmed hade en mycket mer 
optimistisk syn än de flesta premillennialister har idag, bör hans 
förutsägelser inte ignoreras. Även om han gjorde det klart att han 
inte förväntade sig ett återuppbyggt judiskt tempel och även trodde 
att i stort sett alla Israels medborgare skulle ha en tro på Jesus 
Messias, var hans allmänna övertygelse om en framtida återkomst 
till landet korrekt. Brakel gjorde denna förutsägelse år 1700, nästan 
250 år innan det hände.  
 
THOMAS BRIGHTMAN (1562–1607)  
Bland puritanerna fanns en stark tro på judisk restoration. Thomas 
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Brightman var en engelsk präst som skrev mycket om detta ämne i 
sina böcker, A Revelation of the Revelation (or Apocalypse) (skriven 
1611), och Shall They Return to Jerusalem Again? (skriven 1615). När 
han grubblade över frågan om huruvida judarna skulle komma att 
återvända till sitt land eller ej, sa Brightman, "Vad, skall de återvända 
till Jerusalem igen? Det finns inget mer säkert; profeterna bekräftar 
och understryker det överallt.”clxxxiv 
 Brightmans verk var mycket inflytelserika bland puritaner. 
Många andra från denna period delade hans restaurationistiska 
perspektiv. Hans säkra påståenden gjordes 1611, 337 år innan Israel 
officiellt återupprättades som nation.  
 
ISHODAD AV MERV (850 e.Kr.)  
Om alla tidigare förutsägelser inte är tillfredsställande nog för att 
bevisa att dessa män inte var influerade av naturliga trender eller 
populära idéer på sin tid, begrunda då denna sista förutsägelse som 
går tillbaka så långt som till 800-talet. Ishodad av Merv var en kristen 
biskop över staden Hadatha nära dagens Tiberius. I hans 
kommentar till Mika 5:3 skrev han: "folket skall vara utlämnat till 
dess hon som skall föda har fött.’ Detta är vad profeten kallar 
Jerusalem. Detta betyder att han kommer att överge dem till 
fångenskapens lidanden till tiden för återkomsten. Det betyder att 
dessa förutsägelser inte kommer att gå i uppfyllelse innan de är 
tillbaka från sin fångenskap."clxxxv  
 När deklarerade Ishodad detta? Det skrevs år 850 e.Kr., elva 
hundra år innan den moderna judiska statens födelse!  
 
DET VAR FÖRUTSETT 
Många andra som inte nämnts här gjorde också lika självsäkra 
förutsägelser. Det är viktigt att konstatera att detta inte var 
förutsägelser baserade på internationella trender om en judisk 
återkomst till landet. Detta är en viktig poäng eftersom en del av 
dem som förespråkar ersättningsteologi hävdar att dessa män bara 
speglade den tidiga sionistiska rörelsen i slutet av artonhundratalet 
och början av nittonhundratalet. Men detta argument måste ses som 
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ganska desperat eftersom att tidpunkterna helt enkelt inte stämmer. 
Theodor Herzl, som till stor del anses vara den moderna sionistiska 
rörelsens fader, föddes inte ens förrän 1860. Grundandet av Herzls 
sionistiska världsorganisation vid första sionistkongressen i Basel, 
Schweiz, ägde rum först 1897. De tidigaste tecknen på någon 
urskiljbar sionistisk rörelse tros vara Hovevei Zion, eller Sions älskare, 
som skapade omkring tjugo judiska bosättningar i landet mellan 
1870 och 1897. Men av de just citerade förutsägelserna gjordes 
många långt före 1870 vilket var den tid då en första liten rörelse av 
judar började återvända till Israel. Och var och en av de förutsägelser 
som citeras här gjordes före den första sionistkongressen, när 
sionismen verkligen började påverka folks teologiska tankar. Enkelt 
uttryckt kände dessa bibeluttolkare till sionismen redan innan de tidiga 
sionisterna gjorde det! Det kan i rättvisans namn faktiskt sägas att den 
kristna (eller bibliska) sionismen kom långt före sekulär eller judisk 
sionism. Supersessionister verkar fast beslutna att förneka detta 
faktum. Carl Medearis, som vi har citerat flera gånger tidigare i 
denna bok, artikulerade det vanliga supersessionistiska påståendet 
när han på tal om kristen sionism sa att det "[är] en mycket ny form 
av kätteri som har uppstått bara under de senaste 100 åren eller så." 
Även om detta uppenbarligen är långt ifrån sanningen har detta 
påstående upprepats i stor utsträckning bland supersessionistiska 
polemiker som söker undergräva den rika traditionen av 
restaurationism bland kristna, inklusive många från en icke-
dispensationalistisk, reformerad tradition. Hur ofta kan man inte 
höra påståendet att restaurationism och kristet stöd för Israel är ett 
relativt nytt fenomen som enligt uppgift börjat i och med John 
Nelson Darby och dispensationaliströrelsen. Som vi har sett, var det 
snarare så att det inte dröjde länge efter det att många protestantiska 
troende vände sig till grundliga studium av Bibeln som många stora 
män inom kyrkan började erkänna den pågående kallelsen och 
utkorelsen av Israel genom profeterna. Dessa förväntningar på en 
israelisk stat kom inte från sensationella, politiska trender eller 
visionära möten. De kom helt enkelt ur enkel och klar läsning av de 
bibliska profeternas vittnesbörd.  
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SLUTSATS  
Som avslutning på detta kapitel skulle jag vilja återkomma till några 
kommentarer gjorda av den messianske judiske forskaren David 
Baron, den förste artonhundratalsteologen som citeras i detta 
kapitel. I sin kommentar om hur vi ska tolka Skriften, med en 
bokstavlig tolkning som premillennialismen (den ståndpunkt som 
intas i denna bok) eller med det allegoriska sättet som inom 
ersättningsteologin, sa Baron:  
 

 Liksom tusentals andra har författaren i Guds oändliga 
nåd förts ut ur den rabbinska judendomens mörker till 
Kristi härliga evangeliums underbara ljus och frihet. Han 
accepterade Jesus från Nasaret som Israels Messias och 
världens frälsare, på grund av en bokstavlig tolkning av de 
profetior som rör Honom; och han kan inte konsekvent, 
utan att göra våld mot sin övertygelse, acceptera en 
tolkningsprincip från en uppsättning profetior som redan 
har uppfyllts, och en annan tolkningsprincip för en annan 
uppsättning profetior som ännu inte uppfyllts. Snarare tror 
han ärligt talat att det sätt på vilket de historiska profetiorna 
uppfyllts tillhandahåller den enda sunda tolkningsgrunden 
med avseende på Israel och kungariket som ännu väntar på 
att uppfyllas.clxxxvi  

 
 Låt oss också citera Dr Walter C. Kaiser Jr., som gjorde en 
mycket liknande, men enkel kommentar angående dem som hyllar 
ersättningsteologi och som fortsätter att hävda att Gud inte längre är 
hängiven att uppfylla sina löften om landet till det judiska folket: 
"Lyssna, det är redan för sent att argumentera om det för det finns 
redan sex miljoner judar som kommit tillbaka till landet. Så om du 
ska argumentera om saken måste du radera de sex miljoner 
människor som redan är tillbaka i landet, vilket du inte kan göra. Så 
det är dags att skärpa upp teologin och koppla den till vad som 
faktiskt sker.”clxxxvii 
 Skriften förutsa det, många gudsmän som endast använde 
Skrifterna som vägvisare både såg och förutsåg det och nu har 
miraklet skett inför hela världens ögon. Pastor Purtle, uttryckte det 
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bäst i sin sammanfattning om hur den kristna kyrkan bör förhålla sig 
till denna verklighet: "Så vi måste vara uppmärksamma på detta. 
Detta är ett av Herrens stora åskslag. Det är nästan som att Han själv 
profeterar för folken och säger: ’Jag har inte övergett eller glömt mitt 
förbund med detta folk eller med detta land, så var uppmärksam på 
det.´”  
 Staten Israel står framför oss, efter att ha blivit fast etablerad 
inför hela världen. När de som förespråkar ersättningsteologin 
förnekar Herrens hand i allt detta, när de bestämt förnekar det som 
i förväg profeterats och som uppfyllts inför oss, förhärdar de 
avsiktligen sina hjärtan och stänger sina ögon för dessa tydliga 
tecken. Och om det var enkla studier av Skrifterna som 
bemyndigade dessa män att se framtiden, vad mer kan en enkel 
studie av profeterna avslöja? Vilken sorts kunskap om framtiden kan 
kyrkan vinna om hon återvänder till en enkel läsning av profeternas 
ord? Och vilken typ av information ignoreras av de delar av kyrkan 
som föraktfullt ser ner på studium av bibliska profetior? För i 
sanning är inte basunljuden från himlen i första hand till för att 
påminna oss om vad som har hänt utan för att påminna oss om vad 
som är på väg att hända. Åh, om kyrkan skulle höra vad Anden säger till 
Sitt folk i denna tid! När nu detta kapitel går mot sitt slut, skulle du 
vilja be denna bön med mig?  
 

O Herre, låt oss inte bli funna bland dem som slår dövörat till 
det Du just nu gör bland nationerna. Må kyrkan vakna inte bara 
till vad Du just nu gör på jorden utan även till vad Skrifterna 
säger att Du kommer att göra. Visa oss vad som ligger framför 
Ditt förbundsfolk, Israel och för alla nationer. Väck oss, Herre! 
Väck ditt folk. Och när vi urskilt alla dessa saker i förväg, må vi 
också göra oss redo för allt som är på väg att ske. Låt oss vara ett 
förberett folk. Amen. 
 
 
 

 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

213 

 
 
 

 
 

15 
 

S A T A N S  I L S K A  M O T  D E N  

J U D I S K A  U P P F Y L L E L S E N  
 

För den som vill få en förståelse för historien om kristet hat och 
förföljelse av det judiska folket finns det dussintals efter dussintals 
böcker tillägnade detta ämne. Jag tycker verkligen att alla kristna 
borde ta på sig att lära sig om, och brottas igenom, dess 
hjärtskärande och skamliga konsekvenser. Inget av dessa verk - 
åtminstone inget som jag är medveten om – tar dock även upp Israels 
framtid. De flesta av dessa böcker är akademiska verk som endast 
utforskar frågan utifrån en historisk, teologisk eller sociologisk 
vinkel. För våra syften är det dock viktigt att vi också tar upp vad 
Bibeln säger om Israels framtid. Att förstå framtiden kan faktiskt 
vara ännu viktigare än att förstå det förflutna. Framtiden är trots allt 
där vår del är berättelsen kommer att skrivas.  

För att till fullo förstå den bibliska berättelsen om 
återlösningen allt eftersom den vecklas ut, är det avgörande att 
känna igen den kommande kulmen av Satans raseri mot det judiska 
folket och deras uppfyllelse. Satan har inte bara historiskt rasat mot 
det judiska folket. Enligt Skrifterna står det också klart att i de sista 
dagarna, precis innan Jesus kommer tillbaka, kommer Satan att 
använda sitt inflytande över nationerna för att samla alla trupper 
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han har att tillgå och släppa lös sin vrede mot Herrens förbundsfolk. 
I Uppenbarelseboken kan vi läsa: ”ve över jorden och havet: 
djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att 
hans tid är kort.” (Upp 12:12). Detta kommer sannerligen att bli 
djävulens sista svanesång. Skälet till detta är naturligtvis mycket 
enkelt. Eftersom att Herrens planer på att upprätta sitt rike på jorden 
är så fundamentalt Israel-centrerade kommer den primära 
drivkraften i Satans slutgiltiga motstånd att fokuseras på Jerusalem 
och Israel som helhet. Det är avgörande att vi betänker och sätter oss 
in i den överväldigande betoning som Bibeln lägger på Israel som 
mittpunkten för den sista sammandrabbningen mellan Satan och 
Guds planer på att uppfylla alla sina frälsande syften för hela jorden.  
 
DEN SISTA TIDENS INVASION AV ISRAEL I MIKA  
Att Jerusalem kommer att vara det geografiska centrat för de 
primära händelser som kommer att utvecklas i de sista dagarna är 
ett genomgående tema ofta upprepat genom Profeterna. Till 
exempel talade profeten Mika mycket tydligt om den dag då 
Antikrist skulle invadera Israels land. I den berömda messianska 
profetian om Messias födelseplats skrev Mika: ”Men du, Betlehem 
Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig 
komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, 
från evighetens dagar.” (5:2). Evangelierna beskriver att 
översteprästerna och de skriftlärda hänvisade till just denna vers när 
kung Herodes frågade dem om var Messias skulle födas. Deras svar 
var otvetydigt; Han skulle födas i Betlehem i Judéen (Matt 2:4–5). 
Denna kommande Messias skulle bli ett tecken för israeliterna på att 
en epok hade tagit slut, och från den tiden och framåt skulle de leva 
i säkerhet under Hans ledarskap: ”Han ska träda fram och vara en 
herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och de ska 
ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar.” (Mik 5:4). Israel skulle 
inte längre behöva frukta sina fiender och storheten hos denne 
Messias auktoritet skulle nå hela världen. Men det är i nästa vers där 
vi får höra att just denna Messias kommer specifikt för att befria 
Israel från "Assyrierns” invasion: " Och han ska vara vår frid. När 
Assur stormar in i vårt land och tränger in i våra palats… Så ska han 
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rädda oss från Assur, om denne kommer in i vårt land och tränger 
in över våra gränser.” (v. 5–6). Det står klart att det hittills i historien 
inte finns något tillfälle då Jesus har befriat Israel från någon assyrisk 
invasion. Det här avsnittet syftar på den dag då Jesus själv slutligen 
kommer att befria Israel från invasionen av Antikrists styrkor, vilka 
här representeras av det antika kejserliga Assyrien. Så enligt Mika är 
Antikrist den som ”stormar vårt land… kommer in i vårt land och… 
tränger in över våra gränser." Det kan inte råda någon tvekan om att 
Satans attack i den sista tiden kommer att ske mot staten Israel.  
 
DEN SISTA TIDENS INVASION AV ISRAEL I HESEKIEL   
I en av de mest dramatiska eskatologiska passagerna i Gamla 
testamentet använder profeten Hesekiel termer som perfekt 
återspeglar den återställda nationen Israel som den är idag. Även 
han också profeterade angående de sista dagars ansamling av 
nationer mot ”Israels berg”:  
 

"Herrens ord kom till mig: ”Människobarn, vänd ditt 
ansikte mot Gog i Magogs land… Efter lång tid ska du 
kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som 
har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många 
folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från 
folken, och alla bor där nu i trygghet. Dit ska du dra upp. Du 
ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker 
landet, du med alla dina härar och med de många folk som 
följer dig.” (Hes. 38:1–2, 8–9; författarens emfas tillagd)  

 
Gog och alla hans härar kommer att invadera Israel och täcka 

landet som ett moln. I en av mina tidigare böcker, Mideast Beast: The 
Scriptural Case for an Islamic Antichrist, visar jag att Gog är Antikrist. 
En del av profetian som starkt drar denna slutsats är Hesekiel 38:17 
där Herren förkunnar att Gog är samme inkräktare som de tidigare 
profeterna talat om: "Så säger Herren Gud: Är du inte den som jag 
talade om i forna tider genom mina tjänare, Israels profeter? År efter 
år profeterade de att jag skulle låta dig komma över dem.” (Hes. 
38:17).clxxxviii Olika profeter som kom före Hesekiel hade "i forna tider" 
förkunnat att vid tidens slut skulle Herren föra fram en hednisk 
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inkräktare och dennes arméer mot Israel. Profeterna som kom före 
Hesekiel och tydligt pekade på en sista dagars invasion av Israel är 
Jeremia, Sefanja, Habakuk, Jesaja, Mika och Amos. Medan dessa 
profeter ofta talade om hoten i sin omedelbara eller nära framtid, 
talade de igenom dessa händelser även med hänvisning till 
Antikrists slutliga invasion av Israel och hur han besegras av Jesus 
Messias.  
 
ÄR GOG AV MAGOG -SLAGET EN LYCKAD ELLER MISSLYCKAD INVASION?  
Det finns en vanlig uppfattning bland många som studerar profetior 
att Gog av Magog-slaget är en fullständigt misslyckad invasion och 
att de invaderande horderna nästan omedelbart krossas på ett 
övernaturligt sätt när de går in i Israels land. Av lärare inom ämnet 
profetior har vi ofta fått höra att så snart de går in blir de fullständigt 
övervunna – helt utplånade, till och med. Under måna år trodde 
även jag detta eftersom att beskrivningarna av arméernas förstörelse 
vid en första anblick tycks spegla ett sådant scenario. Men när man 
tänker på vad texten faktiskt säger om Israels tillstånd vid början av 
invasionen kontra vad den säger om Israels tillstånd vid slutet av 
invasionen, då blir det allt för tydligt att invasionen faktiskt blir 
framgångsrik och resulterar i ett betydande nederlag för Israel.  
 När oraklet börjar vänder sig Herren direkt till Gog Antikrist 
och beskriver Israels folk som intet ont anande levandes i ett tillstånd 
av relativt välbefinnande. De har samlats ihop bland nationerna, för 
att åter bosätta de tidigare ruinerna och lever nu rikt med boskap 
och ett överflöd av varor. I huvudsak är detta en perfekt beskrivning 
av Israel som det är idag:  
 

"Så säger Herren Gud: Den dagen ska tankar komma upp i 
ditt hjärta, och du ska tänka ut onda planer. Du ska säga: 
’Jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa 
dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar, 
bommar eller portar.’ Du vill plundra och röva och vända 
din hand mot ödelagda platser som nu är bebodda igen, och 
mot ett folk som har samlats från hednafolken och nu har 
boskap och ägodelar där de bor i landets mitt.’” (Hes 38:10–
12)  
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 Så detta är Israels tillstånd när Gog Antikrist börjar planera 
sitt överfall. Längre fram, efter förstörelsen av Gogs arméer, 
beskriver Hesekiel dock att många av Israels folk hålls som fångar 
bland de omkringliggande nationerna, som här beskrivs som "deras 
fienders länder". Det är från dessa länder som Herren kommer att 
befria fångarna och återför varenda en säkert tillbaka till Israel. 
Hesekiel kontrasterar specifikt deras framtida tillstånd som 
förslavade bland nationerna med deras tidigare tillstånd i landet då 
de levde i välbefinnande och i otrohet mot Herren:  
 

Därför säger Herren Gud: Nu ska jag göra slut på Jakobs 
fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och 
brinna av iver för mitt heliga namn. De ska glömma sin 
skam och all trolöshet de visat mig, då de nu bor i trygghet 
i sitt land utan att någon skrämmer dem. När jag för dem 
tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders 
länder, visar jag min helighet genom dem inför många 
hednafolks ögon. Då ska de inse att jag är Herren deras Gud, 
som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och 
sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät 
någon enda bli kvar där." (Hes 39:25–28)  

 
Uppenbarligen är invasionen av Gog av Magog en framgång som 
leder till att ett stort antal israeliter tas till fånga. Det är i Israels 
mörkaste stund som Guds hand kommer att ingripa och Gog av 
Magogs arméer kommer att förgöras fullständigt. Detta kommer att 
ske när Jesus kommer tillbaka, vilket, till vissas chock, Hesekiel 
faktiskt talar om.  
 
HESEKIEL 38–39: GAMLA TESTAMENTETS PAROUSIA  
Hesekiel avslöjar faktiskt att vid slutet av Gogs förstörelse kommer 
Jesus Messias att vara fysiskt närvarande i landet: ”I min lidelse och 
min vredes eld försäkrar jag: På den dagen ska det bli en stor 
jordbävning i Israels land. Då ska de bäva för mig, havets fiskar, 
himlens fåglar, markens djur och alla kräldjur som rör sig på jorden, 
och alla människor på jordens yta. Bergen ska slås ner, klipporna 
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störta omkull och alla murar falla till jorden.” (38:19–20). Ordet som 
används för närvaro är det hebreiska ordet panim, en referens till en 
persons faktiska ansikte. När Gud säger att folket på jorden kommer 
att bäva för Hans panim, säger Han att de kommer att vara 
skräckslagna på grund av Hans faktiska, synliga, manifestation, 
ansikte mot ansikte inför dem. Angående ordet panim säger The New 
Unger’s Bible Dictionary: "Jehovas närvaro (ansikte) är Jehova i sin 
egen personliga närvaro.”clxxxix The New International Encyclopedia of 
Bibel Woreds säger: "I GT, indikeras att vara i Guds eller någon 
annans närvaro av en preposition (l) med prefixet till det hebreiska 
ordet panim ('ansikte'). Tanken är att vara "inför ansiktet på" 
personen."cxc  

Hesekiels beskrivning av människor som bävar inför Guds 
faktiska ansikte avslöjar att Jesus Messias, Gud inkarnerad, vid slutet 
av Gog av Magog-slaget kommer att vara fysiskt närvarande på 
jorden, i Israels land.  
 Ytterligare bevis för Jesu fysiska närvaro vid avslutningen av 
denna strid ses i Hesekiel 39:7: ”Jag ska göra mitt heliga namn känt 
bland mitt folk Israel, och jag ska inte mer låta mitt heliga namn bli 
vanhelgat. Folken ska inse att jag är Herren, den Helige i Israel.” 
 Detta är den enda gången som uttrycket "den Helige i Israel" 
används i Bibeln. Det är hebreiskans qadowsh qadowsh baYisra’el. En 
liknande fras, "den Helige av Israel" (qadowsh qadowsh Yisra'el), 
används trettioen gånger i Skriften (t.ex. Jes 12:6; 43:3; 55:5; 60:9). 
Men här framställs Herren inte bara som Israels Helige; Han 
framställs faktiskt som närvarande i landet, på marken! Medan 
många tidigare har hävdat att denna passage avser flera år före Jesu 
återkomst gör denna vers det påståendet till en absolut omöjlighet.  
 Sammanfattningsvis, det finns ingen tvekan om att Hesekiels 
profetia skulle kunna tala om något annat än Satans sista dagars 
angrepp mot staten Israel och det judiska folket.  
 
DEN SISTA TIDENS INVASION AV JERUSALEM I SAKARJA   
Profeten Sakarja talade också tämligen klart om nationerna som 
samlas i de sista dagarna för att inta Jerusalem: "Se, jag ska göra 
Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

219 

Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras. Det ska ske på den 
dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var 
och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska 
församla sig mot henne.” (Sak 12:2–3). Och igen i kapitel 14:  
 

Se, Herrens dag kommer! Då ska man dela bytet bland er, 
för jag ska samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden 
kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. 
Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men de som är 
kvar av folket ska inte utrotas ur staden. Sedan ska Herren 
gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på 
drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på 
Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. (v. 1–4; författarens 
emfas  tillagd)  

 
Det är viktigt att notera det faktum att Herren själv säger att 

Han faktiskt personligen kommer att engagera sig i strid med de 
nationer som invaderar Israel och kommer till Jerusalem. "På den 
dagen" kommer Hans fötter faktiskt att stå på Oljeberget. Detta kan 
inte avse någon annan än Jesus Kristus, Gud Son, uppenbarad på 
jorden, fysiskt närvarande vid tidpunkten för sin återkomst. Det som 
Hesekiel talade om beskrevs också av profeten Sakarja. Många av 
profeterna hänvisade faktiskt till denna specifika tidsperiod. De 
betonade och indikerade alla denna obestridliga verklighet. Det är 
en poäng som inte kan understrykas nog: Jesus kommer att 
återvända till Jerusalem.  
 
DEN SISTA TIDENS INVASION AV JERUSALEM I JOEL  
Liksom profeterna före honom profeterade även Joel om en 
eskatologisk invasion av Israel av de omkringliggande nationerna:  
 

Vid den tiden, när dagen är inne då jag vänder Judas och 
Jerusalems öde, skall jag samla alla folk och föra dem ner i 
Joshafats dal. Där skall jag ställa dem till svars för vad de 
gjort mot Israel, mitt eget folk, som de skingrat bland folken. 
De har styckat mitt land… Folken skall bryta upp och tåga 
till Joshafats dal. Där skall jag sitta till doms över alla folken 
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runt omkring. (Joel 3:1–2, 12 Bibel 2000)  
 

Medan motivationen för de invaderande nationerna kommer 
att vara att ta Israel i besittning för egen del är Herrens syfte att dra 
dem dit för att verkställa sina domar mot dem. Kontexten för dessa 
profetior om den yttersta tiden är "Juda och Jerusalem". Men 
specifikt "Joshafats dal” som är en hänvisning till Kidrondalen, som 
löper längs den östra kanten av Jerusalem. Namnet Joshafat, en 
variant av Jehoshaphat betyder egentligen "Jahve dömer". I 
Matteusevangeliet, när Jesus satt på Oljeberget och tittade ner över 
denna dal, refererade Han tillbaka till denna profetia från Joel och 
talade om den tid då Han kommer att döma folken: ”När 
Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, 
då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas 
inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden 
skiljer fåren från getterna.” (Matt 25:31–32). Som vi redan har sett när 
vi diskuterade det Davidiska förbundet är den "härlighets tron" som 
Jesus kommer att sitta på inget annat än Davids tron i Jerusalem, som 
Gud själv upprepade gånger utlovat en dag skulle upptas av Hans 
Messias, Jesus, Davids son.  
 
PRETERIST-PROBLEMET 
Det faktum att Satans vrede i slutet av tidsåldern, strax före Jesu 
återkomst och de dödas uppståndelse, i första hand kommer att vara  
fokuserat på staten Israel, det judiska folket och Jerusalem, är ett helt 
oöverstigligt problem för preterismen. Kom ihåg, preterister tror att 
de flesta profetior redan har uppfyllts i och med händelserna som 
utspelade sig år 70 e.Kr. Om emellertid upplösningen av nationen av 
Israel, förstörelsen av templet och förskingringen av många av de 
judiska invånarna i landet var Guds sätt att mycket offentligt 
förklara sin permanenta skilsmässa från Israel, så skulle det 
överhuvudtaget inte finnas någon mening för att Satan fortsätta att 
styra hela sitt raseri mot det specifika folket och det specifika landet 
i slutet av tidsåldern, två tusen år in i framtiden. Eller omformulerat, 
preterismens uppenbara problem är detta: om Israel nu är precis 
som vilken nation som helst, och om judarna inte skiljer sig från 
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något annat folk, då måste något vara fel, för Satan har uppenbarligen 
inte fått det memot. Om Herren har förkastat och skilt Israel från 
hennes kallelse och förkastat henne som sitt speciella folk, då skulle 
det inte finnas någon anledning för Satan att lägga så stor vikt vid, 
och lägga så mycket energi på, att vid tidens slut angripa Jerusalem 
och det judiska folket. Det är helt enkelt orimligt. 
 Preterism har tre starka vittnen mot sitt case. Först, Satans 
raseri har de senaste två tusen åren hela tiden ventilerats mot det 
judiska folket. Faktum är att det är helt rättvist att påstå att inget 
annat folk har förföljts av så många olika folk, på ett så stort antal 
platser, under så lång tid, så konsekvent, så ihärdigt och så häftigt. 
För det andra, Satan fortsätter även i våra dagar att rasa mot Israel 
genom den stigande vågen av antisemitism som sprider sig över hela 
jorden. Exemplen är för många för att listas. När detta skrivs, i själva 
hjärtat av Amerika, i Overland Park, Kansas, dödade en man tre 
personer i ett judiskt samhälle och skrek "Heil Hitler" när han 
arresterades. I Frankrike marscherade hundratals och skrek slagord 
med krav på att alla judar lämnar landet. I Paris stod en schweizisk 
imam på en islamisk konferens och förklarade att, "All ondska i 
världen härstammar från judarna.”cxci I morgon kommer, utan 
tvekan, nya berättelser att ersätta dessa. Och för det tredje – och 
viktigast av allt – Skrifterna vittna grundligt om att när denna 
nuvarande tidsålder når sin klimax kommer Satans ilska att 
fokuseras specifikt på landet Israel och Israels folk. Det finns en 
princip i rörelse här som supersessionister och preterister verkar fast 
beslutna att ignorera, men som de måste vara ärliga om. När jag 
intervjuade Rabbi Jonathan Cahn för min dokumentär, End Times 
Eyewitness, förklarade han det så här: "Fienden har försökt att 
utplåna det judiska folket med hela helvetets hjälp i två tusen år, jag 
menar vansinnigt, övernaturligt. Hitler – i en position som är 
overklig, utom på övernaturlig väg. Men detta bevisar bara Gud, för 
om fienden försöker utplåna just detta folk, om han försöker slåss 
om just detta land, vad det säger dig är att Gud har något för detta 
speciella folk och att Gud har något för just detta land, och det 
markerar platsen och säger: 'Här, hej, killar, det är här det kommer 
att ske.’ Så i slutändan vittnar Satan om Gud och Guds syften." 
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 Om bara den större delen av kyrkan, och specifikt 
supersessionister och preterister, kunde använda sådant sunt 
förnuft. I Satans raseri mot Israel och det judiska folket borde vi finna 
alla bevis på Herrens djupa och bestående kärlek och kallelse för 
dem. Och såklart ser vi också att ersättningsteologi och preterism 
helt enkelt är ohållbara som tolkningsmetoder och dessa bör kastas  
i papperskorgen tillsammans med andra felaktiga teologiska idéer.  
 Eftersom preterismen försöker flytta den överväldigande 
delen av bibliska profetior till händelserna som omgav år 70 e.Kr, 
krävs det många ställen som talar om Israels upprättelse och 
uppfyllelsen av de Abrahamitiska, Davidiska och nya förbunden och 
applicera dem på en av de största katastroferna som Israel någonsin 
har upplevt. Här är den djupa skillnaden mellan restaurationism och 
ersättningsteologi.  
 Restaurationism-futurism är helt och hållet parousia-centrerad 
– dess överväldigande betoning är Jesu återkomst och händelserna 
som är direkt kopplade till detta. Det handlar främst om Herrens 
befrielse av Israel ur hennes mörkaste stund, domen över hennes 
fiender och hennes efterföljande återupprättelse. Preterism, å andra 
sidan, är grundligt centrerad på Guds påstådda skilsmässa från 
Israel, förstörelsen av landet, och den åtföljande förlusten av ca 1,5 
miljoner judar. Dess främsta angelägenhet är upprättelse och triumf 
för Israels fiender. Det är av denna anledning som jag säger att 
preterism som tolkningssystem inte bara är oförenligt med 
Skrifterna utan också genomgående antisemitisk. Det måste 
förkastas av alla kristna med ett samvete och en sund känsla för 
urskillning.  
 
SLUTSATS  
Skrifterna vittnar grundligt om att Satans geografiska mål för sitt 
raseri och motstånd mot Guds planer och syften kommer att vara 
Israels land, och specifikt Jerusalem. Det faktum att allt händer där 
är i sig bevis på att Herren inte är färdig med sitt folk Israel och att 
Han fortfarande är trogen sina förbundslöften. Det mycket enkla 
skälet till att alla jordens nationer ska samlas mot Jerusalem beror på 
att Satan har förbundit sig att motstå Guds planer på att återupprätta 
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ett förhärligat judiskt rike genom vilket Han kommer att stadfästa 
och förhärliga sitt namn och välsigna hela jorden. Satan vill förinta 
just de människor genom vilka Gud kommer att rättfärdiga sig själv 
bland nationerna. Satan vet att det stora crescendot, denna grädde 
på moset, körsbäret på toppen av Herrens magnifika frälsningsplan 
är det judiska folkets frälsning. Därför kommer han att ge utlopp för 
sin fulla vrede mot just det folk som Herren har utvald och den stad 
som Han kommer att etablera som sin globala huvudstad i det 
kommande riket.  
 Denna sista tidsperiod då Satan kommer att göra en sista 
ansträngning att omintetgöra Guds ärorika plan är känt av de flesta 
kristna som "den stora vedermödan." På andra ställen kallas denna 
korta period "tiden för Jakobs nöd." Det blir den sista stora timmen 
av prövning för hela mänskligheten. Vi kommer att ägna nästa 
kapitel åt detta ämne, och i det sista kapitlet kommer vi att diskutera 
vad vår respons som Jesu efterföljare måste vara. 
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J A K O B S  N Ö D  

 

I föregående kapitel gick vi igenom vittnesbörd från fyra av Gamla 
testamentets profeter, som alla talade om Israel och Jerusalem som 
det primära fokuset för sataniskt motstånd mot Guds planer under 
den sista perioden omedelbart före Jesus återkomst. I det här kapitlet 
kommer vi att undersöka Jesu predikan på Oljeberget, för att få en 
solid förståelse för vad Jesus lärde ut om det oerhört svåra ämnet 
"Jacobs nöd" eller "Jacobs lidande". Som vi kommer att se har Jesus 
visat oss att en tragedi av världsomvälvande betydelse kommer att 
ske i vår framtid.  
 För att förstå exakt vad Jakobs nöd är, vi måste först vända 
oss till Jeremia 30, för det är där som termen "Jacobs nöd" först 
nämns. Profetian inleds med att ordet kom till Jeremia och 
informerade honom om att Gud med tiden skulle återupprätta det 
judiska folket i sitt hemland: "För se, dagar ska komma, säger 
Herren, då jag gör slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, 
säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag 
gav deras fäder. Och de ska ta det i besittning.” (v. 1–3).  
 Men omedelbart tar profetian en oerhört smärtsam vändning. 
Något så fruktansvärt utspelar sig i Israel att män ses gripa tag i sina 
höfter som om de skulle föda: "Så säger Herren: Rop av förfäran har 
vi hört, fruktan och ingen frid. Fråga och tänk: Brukar män föda 
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barn? Varför ser jag då alla män med händerna på höfterna som 
kvinnor i barnsnöd? Varför har alla ansikten blivit så dödsbleka?” 
(v. 5–6). Sedan kommer den kritiska frasen: vi får berättat för oss att 
oöverträffade dagar av nöd väntar Israel: ”Ve! Detta är en stor dag, 
den liknar ingen annan. Det är en tid av nöd för Jakob, men han ska 
bli räddad ur den.” (v. 7a). Trots den oöverträffade karaktären av 
denna tids nöd för det judiska folket är Israel försäkrat om att de "ska 
bli räddad[e] ur den." (v. 7b). På den dagen kommer Herren att 
förgöra alla de nationer som förtrycker Israel: "…jag ska ta oket från 
din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga 
främlingar ska längre tvinga honom att tjäna dem” (v. 8). Vers 9 gör 
det klart att Han talar om tidpunkten för Jesu återkomst, när han 
återupprättar det judiska riket: "de ska tjäna Herren sin Gud och 
David sin kung, som jag ska låta uppstå åt dem."  
 
"EN TID AV NÖD SOM INTE HAFT SIN LIKE…”  
Med Jeremias profetia som bakgrund finner vi i Daniel 12:1 
änglabudbäraren informera Daniel om just denna tid. Enligt 
budbäraren ska, på den tiden ängeln Mikael "som står som 
försvarare för" det judiska folket, "träda fram" och precis som vi ser 
hos Jeremia kommer det att finnas ”en tid av nöd, som inte haft sin 
like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden.” 
Men då, precis som i Jeremia, fortsätter ängeln att säga att de 
rättfärdiga av Israel kommer att räddas ur denna vedermödas tid: 
”Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken. 
De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och 
andra till förakt och evig skam.” Eftersom att denna tid av 
enastående vedermöda är så nära sammanbunden med 
uppståndelsen av de döda, blir det återigen uppenbart att denna 
stora "nöd" kommer att äga rum omedelbart före Jesu återkomst.  
 
JESU OLIVBERGSPREDIKAN 
Efter att ha etablerat Gamla testamentets bakgrund avseende "Jacobs 
nöd”, övergår vi nu till Jesu ord. Strax innan Han arresterades och 
korsfästes, medan Han satt på Oljeberget med sina lärjungar, höll 
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Jesus sin längsta och mest detaljerade predikan på ämnet den 
yttersta tiden. Predikan upprepas i de tre synoptiska evangelierna, i 
Matteus 24–25, Markus 13 och Lukas 21. Dessa passager är föremål 
för en enorm mängd debatt bland forskare. Många försöker ta stora 
segment, eller till och med hela predikan och tillämpa den på 
händelserna år 70 e.Kr. Som vi kommer att se bevisar dock en 
noggrann läsning av texten, med en ordentlig förståelse för Jesu 
olika anspelningar på profeterna under hela predikan, att Han inte 
alls talade om händelserna år 70 e.Kr. Han talade snarare helt och 
hållet om de sista dagarna. Det finns flera insprängda fraser genom 
Jesu predikan som bevisar detta bortom allt tvivel. Det är referensen 
till "början av födslovåndorna," till "förödelsens styggelse", till 
"Jakobs nöd", och Jesu uttalande: "Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet." Det behöver inte sägas att det inte kan bli mycket 
tydligare än så här. Men låt oss gå igenom de tre första fraserna och 
börja med referensen till "början av födslovåndorna" (Matt. 24:8).  
 
BÖRJAN PÅ FÖDSLOVÅNDORNA 
Det är svårt att förmedla omfattningen av vad Jesus sa till sina 
lärjungar när Han sa att templet skulle förstöras. För en amerikan 
skulle detta vara som att guidas runt i Vita huset och de olika 
nationella monumenten i Washington, D.C., och sedan vänder sig 
reseledaren om och säger: ”Sannerligen säger jag dig, alla dessa 
saker kommer att fullständigt förstöras; de kommer att bli till bråte.” 
Detta skulle vara en total chock för vilken amerikan som helst. För 
alla judar var templet Israels centrum, själva hjärtat. Således, efter att 
Jesus gjort detta verkligt chockerande uttalande till lärjungarna om 
att templet skulle förstöras, var det utan tvekan med en lätt 
panikslagen ton som de då frågade honom: ”När ska det ske? Och 
vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 
(Matt 24:3). Så Jesus satte sig ner och började leda dem genom de 
olika tecknen på tidens slut och på sin återkomst.  
 Han började med en litania av allmänna händelser: ”Många 
ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra 
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många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till 
att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte 
slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli 
svält och jordbävningar på många platser.” (v. 5–7). Sedan avslutade 
Jesus sitt uttalande med att säga: ”Men allt detta är bara början på 
födslovåndorna." (v. 8).  
 Som vi såg i förra kapitlet är hänvisningen till födslovåndorna 
uppenbarligen en anspelning på Jesaja 26, och lärjungarna skulle 
omedelbart ha känt igen det som detta. I den delen av Jesajas profetia 
beklagar Israel det faktum att de trots dessa stora lidande som 
nation, ett lidande så svårt att det liknas vid förlossningens smärtor, 
inte, så att säga, hade fött världens återlösning: ”Vi var havande och 
våndades, men vi födde vind. Vi har inte gett landet frälsning, och 
ingen föds till att bo på jorden.” (v. 18). Men Herren försäkrade Israel 
att den dagen kommer då deras stora lidande faktiskt kommer få till 
stånd de dödas uppståndelse: "Dina döda ska bli levande, mina 
dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, 
för din dagg är ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade.” 
(v. 19). Eftersom förlossningsanalogin används för att peka på 
uppståndelsen, när kroppar kommer att resa sig från jorden är det 
tydligt att Jesaja talade om slutet av denna nuvarande tidsålder. 
Detta gör det också glasklart att när Jesus sa att "allt detta är bara 
början på födslovåndorna” (v. 8; författarens emfas tillagd), 
specificerade Han att händelserna Han precis hade talat om skulle 
inträffa strax innan men inte exakt vid slutet. Termen "början av 
födslovåndorna" är vad vi i moderna vetenskapliga termer kallar 
Braxton Hicks sammandragningar. Dessa kan inträffa veckor före 
själva förlossningen. Braxton Hicks sammandragningarna är dock 
inte de faktiska, fullfjädrade sammandragningarna som inträffar 
under de sista timmarna av förlossningen. Jesus använde mycket 
naturliga analogier från mänsklig erfarenhet för att beskriva de 
händelserna som leder fram till Hans återkomst och de dödas 
uppståndelse.  
 Efter att ha beskrivit dessa inledande Braxton Hicks-
händelser växlade  Jesus sedan om och började tala om de faktiska 
sammandragningarna, de sista händelser som skulle leda fram till 
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Hans återkomst. Vändpunkten från de inledande sammandrag-
ningarna till de sista förlossningsvärkarna börjar med vad Jesus bara 
kallade "lidande" (Eng. tribulation):  
 

"Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni 
kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och 
då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra 
och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och 
bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer 
kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till 
slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska 
förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. 
Sedan ska slutet komma.” (Matt 24:9–14)  

 
FÖRÖDELSENS STYGGELSE 
Därefter gör Jesus en mycket tydlig hänvisning till Gamla 
testamentets profetia, specifikt ”förödelsens styggelse som, profeten 
Daniel talar om” (Matt 24:15; jfr. Dan 9:27; 11:31; 12:11), och placerar 
den i framtiden. Ironiskt nog har många kristna kommentatorer 
försökt tillämpa Jesu ord på kejsare Titus och händelserna år 70 e.Kr. 
Men detta är omöjligt. En noggrann läsning av ängelns uttolkning 
som återfinns i Daniel kapitel 12 gör det helt klart att förödelsens 
styggelse och offrets upphörande kommer att äga rum i samband 
med de sista tre och ett halv åren före Kristi återkomst, då det judiska 
folket kommer att gå igenom en tid av oöverträffat lidande som 
kommer att följas av de dödas återuppståndelse. Utöver det hänvisas 
det också specifikt fem gånger till detta som sista tiden (Dan 8:17, 19, 
26; 12:9, 13). När det väl fastställts att "förödelsens styggelse" som 
Jesus hänvisade till inte ägde rum 70 e.Kr. utan i framtiden, under 
de sista dagarna, då förstår vi att även återstoden av Jesu 
Oljebergspredikan berör de sista dagarna. De oroande 
konsekvenserna blir dock tydliga när vi ser att det i samband med 
att förödelsens styggelse tar plats i det judiska templet kommer alla 
i Judéen att genast behöva fly för sina liv:  
 

"När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel 
talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – då 
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måste de som är i Judéen fly upp i bergen. Den som är på 
taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och 
den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta 
sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de 
dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på 
sabbaten,” (Matt 24:15–20)  

 
JAKOBS NÖD: DEN STORA VEDERMÖDAN  
Om Jesu hänvisning till förödelsens styggelse inte var tillräckligt för 
att fastställa kontexten av den sista tiden i Hans predikan, borde 
nästa fras han använde slutligt fastslå saken. Återigen sträckte sig 
Jesus tillbaka in i Daniels bok och drar fram ängelns ord och utvidgar 
dem: ”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit 
från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 
Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men 
för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.” (Matt 24:21–
22; författarens emfas tillagd; jfr. Dan. 12:1).  
 Detta är verkligen fascinerande. Först hade vi profeten 
Jeremia som beskrev en tid av oöverträffad nöd för Israel (Jakob är 
helt enkelt en synonym). Sedan utvidgade ängeln Jeremias ord och 
upprepade återigen den historiskt oöverträffade naturen hos det 
kommande nöden. Och slutligen parafraserade Jesus ängelns ord 
och utvidgade det sedan ytterligare och betonade återigen att denna 
"nöd" inte bara skulle vara historiskt oöverträffad, utan till och med 
oöverträffad in i framtiden. Detta skulle vara den värsta vedermöda 
världen någonsin upplevt eller kommer att uppleva. Notera 
utvecklingen:  

 
1 . Jeremia: "Ve! Detta är en stor dag, den liknar ingen 
annan. Det är en tid av nöd för Jakob," (Jer 30:7)  

 
2 . Ängel: ”Det kommer en tid av nöd, som inte har haft 
sin like ända från den dag då folken blev till och fram 
till den tiden." (Dan 12:1)  

 
3 . Jesus: ”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande 
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aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram 
till nu, och inte heller ska komma." (Matt 24:21)  

 
 En poäng som måste noteras är att den "stora vedermödan", 
som den oftast är känd som inom kristna kretsar, finner sitt 
ursprungliga  sammanhang i texter som alla är mycket 
Israelcentrerade. Detta är inte att säga att de sista tre och ett halvt 
åren före Jesu återkomst inte också kommer att vara en tid av enorm 
vedermöda för kristna i allmänhet över hela jorden, eftersom att 
Jesus även talade om vedermöda för alla som bär hans namn. De 
skulle bli hatade av alla nationer, Han sa (Matt 24:9–10; jfr. Upp 
13:15). Men faktum kvarstår att många kristna har tagit Jesu mycket 
Israelcentrerade uttalanden om den stora vedermödan och till stor 
del slitit ut dem ur sitt sammanhang. Varningen att fly till bergen är 
specifikt för dem som befinner sig i Jerusalem och Judéen (Luk 21:21) 
som flyr från invaderande arméer. Det är inte en instruktion för alla 
globalt att springa till närmaste bergskedja i det ögonblick de hör att 
förödelsens styggelse har rests i det judiska templet.  
 
EN KONTROVERS UPPSTÅR  
När Jesus nådde slutet av denna del av sin predikan på Oljeberget 
började Han beskriva den faktiska tiden för sin återkomst:  
 

"Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de 
ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt 
och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina 
änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra 
väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.” (Matt 
24:29–31) 
 

 Efter att ha sett de olika texterna som Jesus anspelade på i sin 
predikan bör det vara tydligt att den primära betoningen av Jesu 
predikan var den sista tidsperioden omedelbart före Hans återkomst 
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och inte händelserna år 70 e.Kr. Medan många håller med om det 
uttalandet finns en del i Jesu Oljebergspredikan som återfinns i 
Lukasevangeliet som är en text som majoriteten tillskriver 
händelserna år 70 e.Kr. Låt oss undersök det stycket för att förstå 
varför det fortfarande är så kontroversiellt.  
 
LUKAS VERSION AV OLJEBERGSPREDIKAN 
Till skillnad från berättelserna i Matteus och Markus så talar Jesus i 
Lukas kap 21 om hur Jerusalem omringas av icke judiska nationer i 
en militär belägring: ”När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då 
vet ni att dess förstörelse är nära.” (v. 20). Även om denna detalj inte 
nämns i berättelserna i Matteus eller Markus är, som vi såg i förra 
kapitlet, detta precis vad profeterna Sakarja, Joel, Hesekiel och Mika 
såg under dagarna strax före Jesu återkomst. Nästa påstående är 
dock exakt vad som finns i de andra evangelieskildringarna. Jesus 
varnade att ”Då måste de som är i Judéen fly till bergen, och de som 
är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får 
inte gå in i staden. Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i 
uppfyllelse.” (v. 21–22).  
 Till skillnad från de andra synoptiska berättelserna talar Jesus 
här i Lukas specifikt om att många av Israels invånare antingen faller 
för svärdet under invasionen eller tas som krigsfångar till 
omgivande nationer: ”för landet ska drabbas av stor nöd och 
vredesdomen ska nå detta folk. De ska falla för svärdsegg och föras 
bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av 
hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.” (v. 23–24). Det är 
här kontroversen ligger. För det första vill ingen hysa tanken på att 
detta kan hända igen i framtiden i Israel. Detta är naturligtvis fullt 
förståeligt. För det andra, eftersom att det här avsnittet frammanar 
ett starkt bildspråk som tycks likna de romerska legionernas 
historiska belägring av Jerusalem under Titus år 70 e.Kr., är många 
bibeluttolkare fast beslutna att hävda att Lukas syftar på den långt 
tidigare katastrofen. Men där är minst fyra oöverstigliga problem 
med den uppfattningen.  
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DÅ SKA MAN SE MÄNNISKOSONEN KOMMA I ETT MOLN… 
Det första och mest uppenbara problemet med att placera den här 
delen av Lukas i historien är det enkla faktum att det i ett sömlöst 
flöde fortsätter med att beskriva de kosmiska tecknen som används 
upprepade gånger för att hänvisa till Herrens dag som är nära 
förestående (t.ex. Jes 13:10; Joel 2:10, 31; Matt 24:29; Mark 13:24; Upp 
6:12). Till exempel hittar vi en mycket tydlig sådan referens 
omedelbart efter, som talar om Jesu återkomst på himlens moln:  
 

"Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och 
på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid 
havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av 
skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens 
makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i 
ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar 
hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse 
närmar sig.” (Luk 21:25–28)  

 
HÄMNDENS DAG  
Det andra skälet till att förstå Lukas redogörelse hänför sig till de 
sista dagarna och inte 70 e.Kr. beror på frasen, "Det är straffets tid, 
då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse.” (v. 22). Denna specifika 
fras, som främst används av profeten Jesaja, hänvisar alltid till den 
ultimata befrielsen av Israel från hennes fiender i den yttersta tiden. 
Alla judar på Jesu tid med kännedom i Gamla testamentet skulle ha 
känt igen det. Tänk på den upprepade användningen av denna fras 
för att hänvisa till den yttersta tiden genom hela Jesajas profetia, 
Herrens dag, Israels upprättelse och förintelsen av hennes fiender:  

 
För dagen kommer  för Herrens hämnd, ett 
vedergällningens år då han utför Sions sak. (Jes 34:8)  

 
Säg till oroliga hjärtan: "Var starka, var inte rädda!" Se, er Gud 
är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från 
Gud. Han kommer själv och frälser er." (Jes 35:4)  
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Han klädde sig i rättfärdighet som pansar och satte 
frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens 
dräkt som klädsel och svepte sig i lidelse som en mantel. (Jes 
59:17)  
 
Att förkunna ett nådens år från Herren och en 
hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande… 
(Jes 61:2)  
 
"Jag har trampat vinpressen själv, ingen bland folken 
hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade 
sönder dem i min harm. Deras blod stänkte på mina 
kläder, och jag fick hela min dräkt fläckad. För 
hämndens dag var i mitt hjärta och året för min 
återlösning hade kommit." (Jes 63:3–4)  
 

 Vi måste inse att frasen "hämndens dag" inte är det bara en 
allmän referens till den sista tiden; snarare är det en mycket specifik 
fras som talar om Herrens vedergällning mot Israels fiender och 
Israels ultimata triumf. Även om Skriften är tydlig med att Israel 
kommer att uppleva en mycket stor utrensning omedelbart före 
denna tid, är "hämndens dag" specifikt "för Sions sak" (Jes 34:8). Det 
är alltid en hänvisning till att Herren kommer med hämnd för att 
rädda Israel från hennes fiender i hennes mörkaste stund och verkställa en 
avgörande och slutlig dom mot dem. Det finns absolut ingen verklighet 
i att säga att detta beskriver händelserna år 70 e.Kr. Det året 
markerade en historisk katastrof av största slag för Israel. Men det 
var det inte följt av någon form av befrielse. Jerusalem och templet 
förstördes, en stor del av nationen ödelade, och ungefär 1,5 miljon 
judar dödades. Men det var inte på något sätt en tid av hämnd mot 
Israels fiender; det fanns ingen upprättelse eller frälsning för Israel. 
Det var precis tvärtom. Det var en stor triumf för Israels fiender. 
Händelserna år 70 e.Kr. stämmer helt enkelt inte överens med de 
bibliska kriterierna och kan inte sägas vara uppfyllelsen av vad Jesus 
talade om. Jesus pekade de facto tillbaka på Jesaja och det var på tal 
om de sista dagarna, som fortfarande ligger i vår framtid. 
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SYNOPTISK FELTÄNDNING? 
För det tredje måste man inse att denna predikan är densamma som 
den som är nedtecknad i Matteus 24 och Markus 13 och känd som 
Oljebergspredikan. Påståendet att Jesus i första hand talade om det 
avlägsna sista dagarna i endast två av de synoptiska passagerna och 
att Han talade om år 70 e.Kr.  i den tredje är helt enkelt inkonsekvent. 
För att känna igen hur lik denna profetia är med de två parallella 
passager som finns i Matteus och Markus, har jag sammanställt 
följande diagram: 
 
 

MATTEUS 24 MARKUS 13 LUKAS 21 

”När ni ser 
’förödelsens 
styggelse’, som 
profeten Daniel talar 
om, stå på helig plats 
– läsaren bör förstå 
det rätt…” 

”När ni ser 
’förödelsens 
styggelse’ stå där den 
inte får stå – läsaren 
bör förstå det rätt…” 

”När ni ser Jerusalem 
omringas av arméer, 
då vet ni att dess 
förstörelse är nära.” 

”Då måste de som är i 
Judéen fly upp i bergen.” 

”Då måste de som är i 
Judéen fly upp i 
bergen.” 

”Då måste de som är i 
Judéen fly till 
bergen…” 

”Ve dem som väntar 
barn eller ammar i de 
dagarna!” 

”Ve dem som väntar 
barn eller ammar i de 
dagarna!” 

”Ve dem som väntar 
barn eller ammar 
under de dagarna” 
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”För då ska det bli en 
så stor nöd att något 
liknande aldrig 
förekommit från 
världens begynnelse 
och ända fram till nu, 
och inte heller ska 
komma. Hade inte 
den tiden förkortats 
skulle ingen 
människa bli frälst. 
Men för de utvaldas 
skull kommer den 
tiden att förkortas.” 

”För i de dagarna ska 
det bli en sådan nöd 
att något liknande 
aldrig förekommit 
från det att Gud i 
begynnelsen skapade 
världen och ända 
fram till nu, och inte 
heller ska komma. 
Om Herren inte hade 
förkortat den tiden 
skulle ingen 
människa bli frälst. 
Men för de utvaldas 
skull har han förkortat 
den tiden.” 

”För landet ska 
drabbas av stor nöd 
och vredesdomen ska 
nå detta folk. De ska 
falla för svärdsegg och 
föras bort som fångar 
till alla hednafolk, och 
Jerusalem ska 
trampas av hedningar 
tills hedningarnas 
tider är fullbordade.” 

 
 
Även om Lukas bytte ut frasen "förödelsens styggelse” mot ”när du 
ser Jerusalem omringat av arméer”, är det tydligt att Matteus, 
Markus och Lukas återberättar samma predikan. Även om Lukas ger 
oss några element som både Matteus och Mark utelämnar är detta 
ändå samma predikan, och Jesus syftar uppenbarligen på samma 
händelser i den sista tiden.  
 
HUR BELÄGRINGEN ÅR 70 FAKTISKT GICK TILL  
För det fjärde, en kort genomgång av det sätt på vilket Titus 
belägring av Jerusalem gick till kommer att visa att Jesus inte kunde 
ha talat om dessa händelser. Historiska uppteckningar visar att det 
stora förbandet av romerska legioner och hjälpsoldater ledda först 
av Vespasianus, den romerske generalen ansvarig för fälttåget mot 
Jerusalem, och sedan av hans son Titus som banade sin väg mot 
Jerusalem gradvis under loppet av några år. Men Jesus beskrev 
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attacken mot Jerusalem som en händelse som kommer att utvecklas 
ganska plötsligt. En attack som inte lämnar någon tid ens för att 
samla ihop sina grundläggande föremål.  
 Rådgivarna till Vespasianus hade faktiskt instruerat honom 
att attackera staden redan år 66 e.Kr. Men eftersom staden redan var 
mitt i ett inre inbördeskrig, bestämde sig Vespasianus för att helt 
enkelt låta judarna slå ut sig själva, eftersom de verkade göra ett 
mycket snabbare jobb än han själv kunde ha gjort. Vespasianus ville 
inte heller att en yttre invasion skulle skapa enighet mot en 
gemensam fiende i denna djupt delade stad. Så i nästan tre år intog 
Vespasianus olika städer i norra Galileen, men han undvek att 
belägra Jerusalem. Under denna tid var det ganska lätt att urskilja de 
tjocka moln av en kommande invasion som samlades vid horisonten. 
Både år 67 e.Kr. och 68 e.Kr. lanserades två större romerska 
kampanjer från Caesarea i norr under vilka flera städer i landet föll. 
I juni 68 e.Kr. dog kejsare Nero, Vespasianus återvände till Rom, och 
hans son Titus tog över fälttåget.  
 Det var inte förrän i maj år 70 e.Kr. anfallet mot Jerusalem 
äntligen började. Titus etablerade ett läger på berget Scopus, strax 
nordost om staden. Till att börja med, för att testa judarnas 
beslutsamhet, ledde han en liten avdelning om endast sexhundra 
soldater mot staden. Men försvarare rusade ut ur stadsmuren, 
splittrade Titus trupper och lyckades nästan tillfångata Titus. Efter 
det satte Titus in den fulla styrkan av alla sina legioner och 
medhjälpare, reste tre läger runt staden och upprättade en 
belägringslinje. Jerusalem omringades av trupper. Vid den tiden var 
en flykt upp i bergen inte längre ett alternativ. Faktum är att många 
som vid den tidpunkten försökte fly tillfångatogs eller slaktades i 
processen. Kapitulation eller seger var de enda alternativen.  
 Min poäng är denna: om Jesus varnade för belägringen år  70 
e.Kr. i sin Oljebergspredikan, gav Han i så fall faktiskt några riktigt 
usla råd. Lägg märke till att Jesus inte sa att det dags att fly när 
arméer börjar marscherar mot Jerusalem. Han sa inte att det dags att 
fly när romarna kommer för det första inledande anfallet. Han sa inte 
att det är dags att förbereda en flykt när trupper går in i landet Israel. 
Nej, Jesus varnade specifikt för att "när du ser Jerusalem omringat 
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av arméer" då är det dags att fly. Han uttryckte till och med 
medkänsla om ”dem som väntar barn eller ammar under de 
dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå 
detta folk.” (Luk 21:23). Med andra ord, i det ögonblick man ser 
arméerna ska man skynda sig att fly för då är det bråttom. Så jag 
upprepar, om Jesu varning i Lukas 21:20–21 gällde Titus förstörelse 
av Jerusalem, som så många kommentatorer hävdar, då gav Han 
verkligen några riktigt dåliga råd. Alla i Jerusalem som väntade med 
att försöka fly tills staden var omringad skulle ha tagits till fånga 
eller dödats.  
 Vissa har föreslagit att Jesu varning att fly från Jerusalem 
uppfylldes år 66 e.Kr. när Cestius Gallus omringade staden en kort 
stund innan han drog sig tillbaka. Problemet med detta påstående är 
att när vi ser till Jesu ord är det tydligt att uppmaningen att fly staden 
är extremt brådskande. Så brådskande var det att Han befallde dem 
som lyssnade till Hans ord att inte vända om för att med sig 
någonting. Fly bara. Ändå var det fyra fulla år från Cestius korta 
belägring innan Jerusalem faktiskt föll. Detta kan knappast sägas 
vara uppfyllelsen av Jesu varning. Jesu varning talar om minuter att 
fly, inte månader eller år.  
 Andra påpekar att många av de kristna i staden valde han att 
fly till staden Pella när de såg Cestius trupper det året. Enligt 
Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible ”Staden fick sitt namn i 
kyrkohistorien år 66 e.Kr. när Pella blev en tillflyktsort för kristna 
som flydde från Jerusalem på grund av  att den romerska armén kom 
för att tysta en judisk revolution.”cxcii Det är två problem med att 
hävda att dessa händelser uppfyllde Jesu profetia. För det första, 
som precis nämndes, var detta fyra år innan Jerusalems faktiska föll 
och därför kan det inte alls fås att korrelera med den brådskande 
karaktären av Jesu varningar.  
 För det andra, enligt de historiska uppgifterna, flydd de 
kristna inte på grund av att de såg de romerska arméerna utan på 
grund av någon slags gudomlig uppenbarelse. Enligt Eusebius 
flydde de kristna faktiskt innan kriget började:  
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Men hela kroppen av Jerusalems kyrka befalldes av en 
gudomlig uppenbarelse, given till män av erkänd fromhet 
där före kriget, avlägsnade sig från staden och bodde vid en 
viss stad bortom Jordan, som heter Pella. De som trodde på 
Kristus, efter att ha flyttat från Jerusalem, som om heliga 
män helt och hållet hade övergett själva den kungliga staden 
och hela Judéens land; den gudomliga rättvisan, för deras 
brott mot Kristus och hans apostlar tog dem till slut och 
förstörde totalt hela generationen av dessa ogärningsmän 
från jorden.cxciii 
 

 I slutändan finns det ingenting i händelserna under 
Jerusalems fall som vi med rätta kan peka på och hävdar att "det här 
är det" som Jesus varnade för. De historiska händelserna stämmer 
helt enkelt inte överens med Hans varningar.  
 Om, å andra sidan, Jesu varning gällde Antikrists angrepp 
mot Jerusalem i den sista tiden, då är det mycket mer realistiskt att  
föreställa sig en våg av trupper som ganska plötsligt mobiliseras runt 
Jerusalem. Några möjliga scenarier skulle kunna förklara detta.  
 Kanske kommer det att ske under en tid då staden kommer 
att delas (se Joel 3:2) mellan israelerna och palestinierna och kanske 
till och med under bevakning av någon form av internationella 
"fredsbevarande" styrkor. I ett sådant fall skulle det vara fullt möjligt 
att en plötslig ökning av trupper samlas mot Jerusalem på ett ganska 
abrupt och oväntat sätt precis som Jesus beskrev. Även om det är 
svårt att veta exakt hur händelserna kommer att utvecklas, verkar 
det som att det kommer ett ögonblick i mitten av de sista sju åren 
innan Jesus kommer tillbaka när Antikrist kommer att ta bort sin 
mask av tolerans och, med hjälp av sina trupper, av vilka många 
redan befinner sig i landet för att utföra detta, kommer att kräva full 
kontroll över staden Jerusalem, inklusive templet. Detta är den 
tidigare nämnda styggelsen som orsakar förödelse där Antikrist 
kommer att sitta i och ödelägga Guds tempel (se 2 Tess 2:4). Och 
naturligtvis kommer allt detta att åtföljas av terror mot Israels 
invånare, av vilka många ”ska falla för svärdsegg och föras bort som 
fångar till alla hednafolk” (Luk 21:24) en tid av nöd så allvarlig att 
Jesus beskrev den som oöverträffad genom hela världshistorien – 
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och därefter.  
 
OÖVERTRÄFFAD VEDERMÖDA OCH FÖRINTELSEN  
När vi betänker den information vi just har granskat, konfronteras 
vi genast med den bländande och verkligt skrämmande 
verkligheten att om Jeremia, en änglabudbärare (möjligen Gabriel), 
och Jesus Själv alla talade om en tid av enastående vedermöda precis 
innan Jesu återkomst detta skulle indikera att det som komma skall 
i Israel kan vara ännu värre än Förintelsen. Även om detta verkar 
vara fallet föreslår jag att vi inte försöker kvantifiera lidandet som 
kommer eller beräkna de liv som kommer att gå förlorade. Jag anser 
det inte fruktbart att engagera sig i sådana ansträngningar. Om jag 
ska vara ärlig är jag helt enkelt inte kapabel att verkligen utforska en 
sådan händelses magnitud och fasa. Det är en grop för djup och 
skrämmande. Jag kan inte få mig själv att titta över den kanten. 
Poängen är att något fruktansvärt kommer och vi måste göra oss 
redo.  
 Jag skulle också vilja utfärda en varning särskillt till dig som 
generellt är väldigt intresserad av ämnet bibliska profetior. Ibland 
betraktas apokalyptiska frågor på ett sakligt, men ändå avstängt och 
känslolöst sätt. Även om det är omöjligt att känna den fulla vikten 
av dessa saker när vi diskuterar dem, är det viktigt att vi går 
försiktigt fram så att vi hela tiden har i åtanke att det inte är 
schackpjäser eller prickar på en profetisk karta vi talar om. Vi talar 
om verkliga familjer, riktiga människor, riktiga liv. Om inte våra 
hjärtan fylls med sorg och driver oss ner på knä i bön när vi 
diskuterar dessa saker, då är det tydligt att vi inte ser dem genom 
Faderns, eller hans Sons Jesu, ögon.  
 Jag avslutar det här kapitlet med att bara säga att de av oss 
som önskar följa Jesus, genom att inse omfattningen av det som 
komma skall, måste börja förbereda våra hjärtan för att verkligen och 
fullt ut omfamna korset. Bara timmar innan Jesus valde att utstå 
tortyren av sin kropp och själ, gjorde Han en mycket medveten 
poäng i att kommunicera en av de tydligaste och mest högtidliga 
varningarna i hela Skriften. Hur vi som Messias kropp, både 
individuellt och gemensamt, reagerar på denna information kan 
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mycket väl vara det enskilt största testet vi någonsin kommer att 
möta. Detta är inte en överdrift. I nästa kapitel börjar vi diskutera 
hur en kyrka som försöker leva enligt Jesu ord i de sista dagarna bör 
respondera och reagera på detta. 
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D I E T R I C H  B O N H O E F F E R ,  

C O R R I E  T E N  B O O M  O C H  

N A T I O N E R N A S  D O M  

 

I det föregående kapitlet undersökte vi delar av Jesu 
Olivbergspredikan. Hans längsta och sista predikan om den yttersta 
tiden. Vi har dock faktiskt inte gått igenom hela predikan. Medan 
Matteus 24 beskriver händelserna som ledde fram till Jesu återkomst 
fortsätter faktiskt predikan i kapitel 25. I slutet av sin predikan 
fortsatte Jesus med att beskriva vad som kommer att hända efter 
Hans återkomst, när Han kommer att samla folken för dom. Denna 
passage är ett av de viktigaste, men ändå allmänt missförstådda 
avsnitten i evangelierna. Låt oss börja med att noggrant läsa Jesu ord:  
 

"När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans 
med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens 
tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall 
skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. 
Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till 
vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: 
’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det 
rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var 
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hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig 
att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var 
naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, 
jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de 
rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav 
dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig 
hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? 
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 
Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort 
för mig.’ Sedan skall han säga till dem som står till vänster: 
’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som 
väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav 
mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att 
dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var 
naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni 
besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när 
skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller 
naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ 
Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort 
för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för 
mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga 
till evigt liv." (Matt. 25:31–46, Bibel 2000).  

 
VILKA ÄR JESUS BRÖDER?  
Den mest kritiska och ändå mest misstolkade delen i profetian är 
frasen "mina bröder" i King James Version – använd två gånger av 
Jesus, i verserna 40 och 45. Enligt Jesus är nationernas öde på 
domedagen, vare sig de kastas bort eller välkomnas in i Guds rike, 
till stor del beroende av deras behandling av Hans bröder. Jesus gick 
till och med så långt som att säga hur nationerna behandlade Hans 
bröder är hur de behandlade Honom. Han identifierar sig djupt med 
denna grupp människor och tar deras misshandel som sin 
misshandel. Säkerligen torde identifieringen av vilka Jesus här 
syftade på vara helt avgörande.  
 Uttolkare av texterna har föreslagit tre olika sätt att förstå 
denna term. Vissa har hävdat att Jesus talade om det judiska folket, 
Hans faktiska blods "bröder". Andra hävdar att Jesus här talar om 
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sina lärjungar eller alla de som villigt följer Jesus. Ytterligare andra 
säger att Jesus helt enkelt syftade på de fattiga, lidande och de 
förtryckta i allmänhet. Kristnas omsorg om de fattiga och de 
förtryckta är sannerligen ett centralt inslag i kristen tro, men det är 
inte vad det här avsnittet talar om. Samuel Clough, en bibellärare 
som har skrivit och undervisat mycket om denna text, gjorde 
följande observation; "Dessa bröder är inte Jesu bröder därför att de 
lider; istället lider de för att de är Jesu bröder.”cxciv När vi ser Matteus 
25 i sitt fullständiga faktiska sammanhang blir det tydligt att när 
Jesus talade om sina "bröder", var det Han syftade på de invånare i 
Jerusalem och Judéen som kommer att lida under tiden för "Jacobs 
nöd", som Han just hade beskrivit i kapitel 24. Betrakta följande 
större sammanhang av Jesu predikan:  
 

MATTEUS 23: Överväldigad av känslor, tårar och 
gråt, ropade Jesus i sin sorg: "Jerusalem, Jerusalem!" (v. 
37)  

 
MATTEUS 24: Jesus varnade för en tid av oerhörd 
oöverträffad nöd och förlust av människoliv i 
Jerusalem och Judéen under de sista dagarna.  

 
MATTEUS 25: Jesus lärde att nationerna faktiskt 
kommer att  bedömdes utifrån hur de behandlade 
Hans bröder under deras stora nöd.  
 

 Det finns ett väldigt tydligt och logiskt flöde som vi missar 
om vi inte ser den större kontexten av Jesu ord.  
 
JOSHAFATS DAL  
Debatten om exakt vem Jesus talade om kan stängas helt när vi 
förstår att Jesus helt enkelt expanderade på Joels profetia i Joel 3. Låt 
oss titta på Joels profetia:  
 

”Vid den tiden, när dagen är inne då jag vänder Judas och 
Jerusalems öde, skall jag samla alla folk och föra dem ner 
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i Joshafats dal. Där skall jag ställa dem till svars för vad de 
gjort mot Israel, mitt eget folk, som de skingrat bland folken. 
De har styckat mitt land och kastat lott om mitt folk… 
Folken skall bryta upp och tåga till Joshafats dal. Där skall 
jag sitta till doms över alla folken runt omkring.” (v. 1–3, 
12; Bibel 2000 författarens emfas tillagd)  

 
Joshafats dal sträcker sig från norr till söder mellan Tempelberget 
och Oljeberget. Det är dalen som Jesus precis hade utsikt över när 
Han höll Olivbergspredika. Medan Joels profetia talar om YHVH 
Gud som domare, talade Jesus om sig själv som domare och förklarar 
därigenom sig själv som YHVH Gud. Självklart skulle lärjungarna 
förstått den oerhört dramatiska poäng Jesus gjorde här, särskilt i 
ljuset av att Jesus satt på den exakta plats som Joel säger att domen 
över nationerna kommer att äga rum på. Jesus satt alltså på 
Oljeberget och tittade ner mot Joshafats dal och talade om att Han 
skulle samla getterna till vänster, åsyftande Gehennadalen, som är 
samma term på grekiska  som Jesus konsekvent hade använt i andra 
sammanhang för att referera till platsen för evigt straff (Matt 5:22, 29, 
30; 10:28; 23:15, 33; Mark9:43, 45, 47; Luk 12:5; Jak 3:6). Vad mer är, 
både Jesus och Joel gjorde det klart att nationerna kommer att dömas 
på grund av deras övergrepp mot det judiska folket, som Herren 
kallar ”mitt folk och min arvedel” (Joel 3:2,). Så när Jesus använde 
frasen "mina bröder,” pekade Han tydligt direkt tillbaka på denna 
referens.  
 
HERREN DÖMER Å ISRAELS VÄGNAR  
Vi måste också inse att när Jesus lärde att nationerna skulle dömas 
baserat på hur de behandlat Israel, gjorde Han på inget sätt en ny 
poäng. Guds vrede som verkställs mot Israels fiender på domedagen 
är ett tema som upprepas många gånger genom profeterna. Låt oss 
titta på ett par av de mest uppenbara exemplen.  
 I Jesaja 34 talar profeten om Herrens dag som dagen när 
Herrens vrede och hämnd kommer att uttryckas mot Israels fiender: 
"För Herrens vrede riktas mot alla hednafolk, hans harm mot alla 
deras härskaror. Han viger dem åt förintelse, han utlämnar dem till 
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slakt… för dagen kommer för Herrens hämnd, ett vedergällningens 
år då han utför Sions sak.” (v. 2, 8). Andra översättningar använder 
frasen "kontroversen om Sion." En sak som är säker är att det idag, 
över hela jorden, finns det en kontrovers om Sion. Även inom kyrkan 
finns det en djup splittring mellan sionisterna (de som stöder Israel) 
och antisionisterna. Enligt Jesaja kommer Jesus efter sin återkomst, 
på domedagen att slutligt avgöra denna tvist en gång för alla, och 
Han kommer tydligt att döma å Israels vägnar angående "Sions sak".  
 Längre fram i Jesaja 63, framställs Jesus som triumferande 
marscherande från Edom, öknen söder om Israel, på väg mot 
Jerusalem. Hans klädnader beskrivs som genomdränkta av Hans 
fienders blod, som Han trampat under fötterna som vindruvor. 
Detta är en av de mest dramatiska och grafiska beskrivningarna i 
hela Skriften av Jesus efter att Han återvänt:  
 

Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i röda 
kläder, som praktfull i sin dräkt går fram med väldig kraft? 
«Jag är den som förkunnar rättfärdighet, den som har makt 
att rädda. »Varför är din dräkt så röd, dina kläder som en 
vintrampares?« Jag har ensam trampat vinpressen, ingen 
från folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, 
stampade dem i min harm. Saften stänkte på mina kläder, 
hela min dräkt blev fläckad. Jag hade bestämt en hämndens 
dag, befrielsens år var inne… Jag trampade ner folken i min 
vrede och gjorde dem druckna i min harm, jag lät deras blod 
rinna ner på jorden." (Jes. 63:1–4, Bibel 2000, v6, FB15)  

 
 Detta är utan överdrift verkligen långt ifrån den stereotypa 
bilden av den milda herden som vaggar ett bebislamm över axlarna. 
Detta är domens och hämndens Jesus. Vi måste dock förstå att 
orsaken till Hans vrede är på grund av Herrens stora kärlek till sitt 
folk Israel:  
 

Jag vill förkunna Herrens nådegärningar, Herrens lov, efter 
allt som Herren har gjort för oss, allt det goda som han gjort 
för Israels hus efter sin barmhärtighet och stora nåd. Han 
sade: "De är ju mitt folk, barn som inte ska svika." Och han 
blev deras frälsare. I all deras nöd var ingen verklig nöd, 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

246 

hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan 
återlöste han dem, han lyfte upp dem och bar dem ständigt 
i forna dagar. (Jes 63:7–9).  

 
Ett annat av de mer framträdande avsnitten som beskriver 

Guds hämnd mot nationerna, specifikt på grund av hur de behandlat 
Israel, är hela kapitel 35 i Hesekiel. Faktum är att Jesus även 
anspelade på denna text i sin Olivbergspredikan. I detta kapitel 
talade Herren ännu en gång mot Edom, vilket också hänvisas till 
som berget Seir (det mest framstående berget i Edom), genom 
Hesekiel. Eftersom Edom är besatt av "evig fientlighet" (Bibel 2000) 
eller "evigt hat” mot Israel och kommer att glädja sig när Israel 
upplever Herrens tuktan i de sista dagarna, lovar Han att döma 
Edom och ödelägga henne för evigt.  

 
"Säg till det: Så säger Herren Gud: Se, jag är emot dig, du 
Seirs berg, och jag ska räcka ut min hand mot dig och 
göra dig till en ödslig ödemark. Jag ska lägga dina städer 
i ruiner, och du ska bli öde, och du ska inse att jag är 
Herren. Eftersom du alltid har hatat Israels barn och gett dem 
åt svärdet under deras ofärds tid, när missgärningen hade nått 
sin gräns, därför, så sant jag lever, säger Herren Gud, ska 
jag förvandla dig till blod, och blod ska förfölja dig. 
Eftersom du inte har hatat blod, ska blod förfölja dig. Jag 
ska göra Seirs berg till en ödslig ödemark, och jag ska 
utrota var och en som färdas där, fram eller tillbaka. Jag 
ska fylla dina berg med dina slagna. På dina höjder, i 
dina dalar och vid alla dina bäckar ska män falla för 
svärd. Jag ska göra dig till en ödemark för all framtid, 
och dina städer ska inte mer vara bebodda. Då ska ni 
inse att jag är Herren.” (Hes. 35:3–9; författarens emfas 
tillagd)  
 
Det som skiljer detta ställe från dem i Jesaja är att det här talas 

specifikt om hur Edom behandlat Israel under hennes tid av straff 
och nöd i de sista dagarna. Denna passage hänvisar således både till 
Israels tuktan i den sista tiden (som Jesus beskrivit i Matteus 24) och 
utgör även varningar angående domen över nationerna för hur de 
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behandlat Israel under denna tid (som Jesus sedan beskrev i Matteus 
25). Det är också fascinerande att inse att föregående kapitel, 
Hesekiel 34, är en profetia som framställer Israels folk som Herrens 
får och den kommande Messias som den trogna herden: ”Jag ska låta 
en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han ska valla dem, 
nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras 
herde.” (v. 23). Utan tvekan är  bildspråket av Jesus som agerar som 
en rättvis herde som skiljer de rättfärdiga fåren från de orättfärdiga 
getterna en anspelning tillbaka till Hesekiel 34. Så Jesus anspelade 
tillbaka till både Joel 3 och Hesekiel 34–35 och arbetade in dem båda 
i sin predikan.  

Det finns flera andra bibelställen som också talar om att 
Herren återvänder för att verkställa hämnd mot sitt folk Israels 
fiender (se 4 Mosebok 24:14–20; Psaltaren 102:13–20; Jesaja 25:8–11; 
Hesekiel 25:12–17; 30:1–5; 36:2–7; Obadja 1:8–20; Mika 4:10–12; 
Sefanja 2:2–11; Sakarja 1:14–17; 14:2–14). Även om detta är en 
väletablerad och grundad sanning som lärs ut genom hela Gamla 
testamentet och tydligt upprepas och placeras centralt av Jesus själv, 
är det ett koncept som är nästan helt frånvarande i majoriteten av 
kyrkan idag. Utan tvekan behöver denna verklighet om kommande 
dagar erkännas och tydliggöras av troende med urskiljning.  
 
TVÅ LYSANDE EXEMPEL FÖR VÅRA DAGAR  
När vi överväger konsekvenserna av det faktum att en tid av 
oöverträffade svårigheter fortfarande ligger framför Israel, finns det 
två kristna vars vittnesbörd väl har bevarats för oss som jag tror att 
denna generation bör ta till sig som lysande exempel. De flesta 
kristna har åtminstone hört talas om Dietrich Bonhoeffer och Corrie 
Ten Boom. Det finns en hel del böcker där ute som berättar om deras 
liv som trogna och modiga vittnen om Jesus under 
andravärldskriget och nazistiskt förtryck. Så om du inte har läst 
något om någondera av dem, så uppmuntrar jag dig att åtminstone 
att skaffa följande två böcker: Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy 
av Eric Metaxas och The Hiding Place av Corrie Ten Boom. Även om 
det utan tvivel fanns många andra trogna vittnen under andra 
världskriget som dog utan att deras berättelser någonsin berättades, 
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har berättelserna om Dietrich Bonhoeffer och Corrie Ten Boom 
bevarats för oss, av vad jag tror, en anledning. Deras berättelser 
innehåller djupa lärdomar för oss idag, och särskilt för dem som 
lever vid tiden för de händelser vi diskuterat i föregående två 
kapitel. Låt oss börja med Dietrich Bonhoeffer.  
 
DIETRICH BONHOEFFER  
Dietrich Bonhoeffer var många saker: en tysk poet, musiker, 
författare, pastor, teolog, filosof, anti-nazistisk dissident och 
slutligen martyr som dog 1945. Förutom för sina teologiska skrifter 
blev Bonhoeffer också känd för sitt uttalade  motstånd mot den tyska 
kyrkans kompromiss med nazismen och förföljelsen av judarna.  
 Redan 1933 i början av det nazistiska maktövertagandet i 
Tyskland, var Bonhoeffer redan uttalad i sitt motstånd. Två dagar 
efter det att Hitler installerats som kansler levererade Bonhoeffer ett 
radiotal där han attackerade Hitler och varnade tyskar för att glida 
in i en idolisering av Führern (ledaren), som han sa mycket väl 
kunde visa sig vara Verführer (vilseledare eller förförare). Hans 
sändning blev avskuren mitt i en mening. Han började även 
offentligt höja sin röst för aktivt kristet motstånd mot Hitlers 
förföljelse av judar, förklarade att kyrkan inte bara bör ”förbinda 
offren under hjulen, utan även bör klämma till ekern i själva 
hjulet."cxcv  
 Samma år höll den tyska lutherska kyrkan ett val, där en 
överväldigande majoritet av nyckelpositionerna gick till de nazi-
anhängare inom kyrkan som kallas den Tyska Kristna (Deutsche 
Christen) rörelsen. Kort därefter utsågs Bonhoeffer av 
oppositionsledare i kyrkan till att utarbeta vad som kallades 
"Betelbekännelsen", en trosförklaring som båda motsatte sig den 
Tyska Kristna rörelsen och bekräftade den pågående kallelsen och 
utkorelsen av det judiska folket. Även om dokumentet delvis 
bekräftar ett supersessionistiskt perspektiv där det anger att: ”Det 
Gamla testamentets folk i förbundet har inte ersatts av någon annan 
nation, utan snarare av den kristna kyrkan, kallad ur och inom, alla 
nationer”, gjorde den också en mycket stark och sällsynt eftergift 
angående judarna som det utvalda folket vars uppfyllelse ännu låg i 
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framtiden:  
 

Gud har gett bevis på överflödande trofasthet i att förbli 
trogen Israel, efter det kött från vilket Kristus var född i 
köttet, trots all Israels otrohet och till och med efter 
korsfästelsen. Gud vill fortfarande med judarna 
fullborda planen för att återlösa världen som började 
med Israels kallelse (Rom 9–11). Det är därför Gud har 
bevarat, enligt köttet, en helig kvarleva av Israel… 
Denna heliga kvarleva har karaktären indelebilis av det 
utvalda folket.cxcvi 

 
 Revisioner av bekännelsen blev senare så urvattnade att 
Bonhoeffer själv vägrade att skriva under den.  
 Som ett svar på det virtuella övertagandet av kyrkan av 
nazistsympatisörer, bildade Bonhoeffer och hans vän och kollega 
Martin Niemöller snart Pfarrernotbund, en kristen rörelse som skulle 
utvecklas till vad som senare blev känt som "Bekännelsekyrkan." 
Bekännelsekyrkan var en utbrytare, en schismatisk kyrkorörelse 
som stod emot nazifieringen av den större tyska protestantiska 
kyrka. Bekännelsekyrkan antog Barmen Deklarationen, ett 
dokument som insisterade på att Kristus, inte Führern, var den tyska 
kyrkans överhuvud, och att den Tyska Kristna  rörelsen hade 
korrumperat kyrkostyret genom att göra det underordnat staten och 
hade äventyrat evangeliet genom att anpassa sig till nazismen.  
 1935 började Bonhoeffer leda ett underjordiskt seminarium 
för utbildning av bekännande kyrkoherdar. Två år senare, i juli 1937, 
när det nazistiska förtrycket av Bekännelsekyrkan intensifierades 
greps Niemöller, Bonhoeffers nära medarbetare och vän. 1937 
stängde Gestapo seminariet och arresterade tjugosju pastorer och 
tidigare elever. Det var vid den här tiden som Bonhoeffer 
publicerade sin mest kända bok, The Cost of Discipleship: A Study on 
the Sermon on the Mount, där han inte bara attackerade ”billig nåd” 
som täckmantel för etisk slapphet men också predikade ”kostbar 
nåd”. 
 Bonhoeffer tillbringade de följande två åren med att i 
hemlighet resa från en by till en annan för att utbilda pastorer i det 
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som kallades ”seminarium på på flykt." De flesta av Bonhoeffers 
elever tjänstgjorde olagligt i små socknar.  
 I april 1943, efter tio år av aktivt arbete och motstånd mot 
nazisterna arresterades Bonhoeffer. I ett och ett halvt år hölls han i 
Tegel militärfängelse i väntan på rättegång. I februari 1945 flyttades 
han i hemlighet till koncentrationslägret Buchenwald, och slutligen 
till koncentrationslägret Flossenbürg. Bonhoeffer avrättades genom 
hängde i gryningen den 9 april 1945. Han dog bara två veckor innan 
amerikanska soldater befriade lägret, tre veckor före Hitlers 
självmord när sovjeterna erövrade Berlin, och en månad innan 
Tysklands slutliga kapitulation. En läkare som bevittnade 
Bonhoeffers avrättning berättar följande:  
 

Jag såg pastor Bonhoeffe… knäböja på golvet och frimodigt 
be till Gud. Jag blev djupt berörd av sättet som denna 
älskvärda människa bad, så andäktig och så säker på att 
Gud hörde hans bön. På platsen för avrättningen bad han 
återigen en kort bön och klättrade sedan de få trappstegen 
till galgen, modig och sansad. Hans död inträffade efter 
några sekunder. Under de nästan femtio år som jag arbetade 
som läkare, jag har nästan aldrig sett en man dö så 
fullständigt undergiven Guds vilja.cxcvii 

 
CORRIE TEN BOOM  
I närheten, i det nazistiskt ockuperade Nederländerna, arbetade ett 
annat vittne för Kristus, Corrie Ten Boom och hennes familj för att 
hjälpa judar undkomma den nazistiska Förintelsen under andra 
världskriget. 1940 invaderade nazisterna Nederländerna och började 
snart arrestera judar och skicka många till koncentrationsläger. Ten 
Boom-hemmet hade alltid varit ett öppet hus för alla i nöd. Så i maj 
1942, när en judisk kvinna vars man hade arresterats och vars son 
gömde sig, kom till Ten Booms hem i rädsla och letade efter ett ställe 
att bo, gick Corries pappa, Casper, genast med på det. Casper var en 
ivrig student av Gamla testamentets profeter som intensivt avvisade 
alla former av supersessionism. "I detta hushåll" förklarade Casper, 
"är Guds folk är alltid välkomna."  
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 När det nazistiska ockupationsgreppet skärptes, blev Ten 
Booms hem snart en tillflyktsort för både judar och holländsk 
underjordiskt motstånd. Under 1943 och in på 1944 var det 
vanligtvis sex till sju människor som bodde illegalt i deras hem. 
Ytterligare flyktingar skulle stanna hos dem ibland i några timmar 
eller dagar tills en annan säker plats kunde hittas. Corrie och hennes 
syster, Betsie, blev aktiva ledare i det underjordiska motståndet i 
Haarlem och  lokaliserade andra modiga holländska familjer som 
var villiga att ta emot flyktingar. Corrie och Betsie tillbringade 
mycket tid under dessa år med att sköta flyktingarnas behov när de 
gömde sig. För att husera sina judiska gäster tillhandahöll dom 
koschermat och hedrade den judiska sabbaten. De hade byggt ett 
hemligt rum, bara ca 75 cm djup men något bredare, där flera 
personer kunde stå tyst om det utfördes en inspektion eller razzia av 
huset. De kallade det lilla utrymmet "gömstället".  
 I februari 1944 berättade en holländsk informatör för 
nazisterna om Ten Booms arbete. Hela familjen greps. När 
nazisterna slog till mot Ten Booms hem fanns det sex personer i 
gömstället. De stannade där i nästan två dagar. På frågan om han 
visste att han kunde dö för att ha hjälpt judar, svarade Casper: "Det 
skulle vara en ära att ge mitt liv för Guds folk." Casper, som var 
åttiofyra år vid tiden för gripandet dog efter bara tio dagar i fängelset 
Scheveningen.  
 Corrie och Betsie tillbringade totalt tio månader i tre olika 
fängelser, varav det sista var det ökända Ravensbrück 
koncentrationsläger nära Berlin. Även i koncentrationslägret 
fortsatte Corrie och Betsie att ägna sin tid åt att vittna om Jesus och 
dela evangeliet, vilket ledde många kvinnor till Kristus under deras 
fångenskap där.  
 Betsie dog i Ravensbrück den 16 december 1944. Före sin död 
sa hon till Corrie, "Det finns ingen grop så djup att inte han [Gud] är 
ännu djupare." Corrie släpptes den 28 december 1944, den enda i den 
närmaste familjen som överlevde för att berätta sin historia. Judarna 
som Ten Boom hade gömt vid tiden för arresteringarna förblev 
oupptäckta, och alla utom en, en äldre kvinna, överlevde. Det 
uppskattas att Ten Boom-familjen och nätverket de hjälpte till att 
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skapa räddade mer än åttahundra liv.  
 
FÖRBEREDELSER FÖR KYRKAN I DEN SISTA TIDEN  
Både Dietrich Bonhoeffer och Corrie Ten Boom är profetiska 
förebilder för dagens kyrka – som mycket väl kan vara den sista 
tidens kyrka. När vi ser på den kristna kyrkan idag kan det inte råda 
någon tvekan om att mycket av det vi ser endast är en svag skugga 
av vad kyrkan verkligen är kallad till att vara. Så lite av den är en 
sann återspegling av den apostoliska tidsålderns kyrka. När jag 
lyssnar på många av de predikningar som utgår från de största 
predikstolarna och de mest populära kyrkorna i min nation, bär de, 
av vad jag ser, nästan ingen som helst likhet med den tro som 
beskrivs på Nya testamentets sidor. Få predikar kallelsen att ta upp 
våra kors. Färre predikar längre behovet av att omvända sig från 
synd. Få håller fast vid Jesu exklusiva anspråk som det enda sättet 
att uppnå frälsning. Och ännu färre predikar Jesu kallelse att lägga 
ner våra liv så att vi kan leva med Honom i den kommande 
tidsåldern. När vi tänker på hur många som undervisar om det 
kommande återställandet av det judiska riket, finns det nästan inga. 
Även bland de kyrkor som anser sig vara mer konservativa och 
ortodoxa ser jag fortfarande ett enormt mått av kompromiss med 
denna tidsanda. Det är här som Bonhoeffers och Ten Booms liv 
sticker ut som sådana lysande exempel. Både Bonhoeffer och Ten 
Boom gick emot de populära trenderna inom sin tids kyrka. Trots 
den utbredda acceptansen av supersessionism var Ten Booms 
obotliga restaurationister som var så fasta i sin övertygelse att de var 
villiga att bryta landets lag för att lyda Guds ord. Så var också 
Bonhoeffer en profetisk röst som inte bara stod fast mot trenderna 
inom sin tids kyrka, utan genom att tydligt se vad som skulle komma 
år i förväg kunde han leda en motståndsrörelse som höll fast vid 
evangeliets kallelse. Låt oss titta på några av sätten på vilka 
Bonhoeffer var ett exempel för vår tid.  
 
EXEMPLET DIETRICH BONHOEFFER  
Profetiska röster hånas och marginaliseras alltid, även inom kyrkan, 
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för att först senare bli erkända och hedrade, de flesta ofta långt efter 
sin död. Vad som är så fascinerande med Dietrich Bonhoeffers liv är 
att hans högljudda motstånd mot nazismen ljöd så många år innan 
många av hans samtida ens började se ondskan i det som övertog 
Tyskland. I dag är många kristna oförmögna att urskilja de många 
sätt som denna tidsanda har infiltrerat kyrkan. Säkert ett av de 
viktigaste tecknen på att detta sker är kyrkans ökade tolerans för, 
och till och med lovordande av, dem som inte vill se objektivt på 
Israel utan faktiskt demoniserar henne. Satan använder redan 
bekännande kristna ledare som sina språkrör i sitt krig mot Guds 
förbundsfolk. Men liksom bedragaren har sina egna röster inom 
kyrkan, så ropar också Herren efter sina röster, lärjungar som likt 
Dietrich Bonhoeffer oförskräckt kommer att stå emot vågorna av 
lögner och bedrägerier som fortsätter att bryta mot Hans kyrkas 
murar. Så ett av de främsta sätten på vilket Bonhoeffer var ett 
exempel för den sista tidens kyrka, som vi även bör försöka 
efterlikna nu, var genom sin obevekliga beslutsamhet att stå för 
sanning och renhet inom Guds kyrkor och hans beslut att slå larm 
när han såg en tydlig och närvarande fara på horisonten. Utan 
tvekan beskylldes Bonhoeffer i början av 1930-talet för att sprida 
rädsla i landet, men inom mindre än ett decennium bekräftades hans 
varningar. Idag ses han som en profet. Hur störande det än är att 
säga, är  dagens stormmoln på den globala horisonten betydligt 
mörkare och mer olycksbådande än de var 1930. Det är hög tid för 
män och kvinnor med karaktär att höja sina röster och slå larm. En 
mäktig storm kommer. Nu är det hög tid att förbereda sig.  
 Ett annat viktigt sätt på vilket Bonhoeffer var ett exempel för 
den sista tidens kyrka var i sitt arbete med att bilda den 
underjordiska kyrkan, inklusive ett underjordiskt seminarium. När 
kompromissen med nazismen hade nått den punkt där den nästan 
hade tagit över hans församling gick Bonhoeffer under jorden och 
började lärjungarträna, utbilda och fostra den sanna kvarlevan av 
kyrkan och resa upp andra unga ledare. Så även i våra dagar allt som 
antikristen lagstiftning och korruption sprider sig inom kyrkan 
kommer det i allt högre grad krävas en armé av mogna lärare, 
pastorer och andliga fäder till att gå utanför lägret och leda den 
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återstående kyrkan. I tider av fred har kyrkan framgång, men i tider 
av kaos går den sanna kyrkan alltid under jorden. Detta är redan 
fallet i många länder runt om i världen, men i de kommande dagarna 
tror jag att det kommer att bli normen snarare än undantag. Nu är 
det dags för de sanna apostoliska ledarna att resa sig.   
 
EXEMPLET  TEN BOOM  
Det är dock i familjen Ten Booms liv som vi finner ett exempel som 
praktiskt taget alla vanliga kristna kan se till. Även om inte alla 
kristna är kallad att leva på den nivån av ledarskap som Bonhoeffer 
gjorde, kan alla kristna sträva efter att bli den typen av tjänare som 
familjen Ten Boom var. Medan Bonhoeffer på många sätt var ett 
exempel för det kristna ledarskapet idag, är Ten Boom-familjen en 
förebild som jag är övertygad om att alla kristna kommer att behöva 
titta på som exempel under de kommande dagarna. Få idag skulle 
någonsin överväga att förbereda sina hem och sina hjärtan för att 
gömma eller ta hand om flyktingar i de kommande dagarna, men 
när vi överväger flera pågående trender och världshändelser med 
Skriftens tydliga varningar sammantaget, blir detta faktiskt en 
mycket naturlig slutsats.  
 Idag har många inom den kristna kyrkan, och även många 
utanför kyrkan, anslutit sig till den rörelse som kallas "prepping". 
Tanken är enkel; i ljuset av den globala ekonomins härdsmälta, den 
ständigt ökande spridningen av terrorism och uppkomsten av 
naturkatastrofer finns det visdom i att vara förberedd. Det är 
självklart att det finns en enorm visdom i att ha de resurser som 
behövs för att se på framtiden med sinnesfrid. Ur ett kristet 
perspektiv finns det dock en fara med den typen av förberedelser om 
de bara handlar om självbevarelsedrift, med liten eller ingen tonvikt 
alls på att förbereda sig för att tjäna andra och på ett verkligt sätt 
demonstrera evangeliet i kristider. Jag tror att Herren kommer att 
kalla sitt folk över hela världen att öppna sina hem som en 
tillflyktsplats under den stora storm som ligger framför oss. Men 
viljan att göra detta kräver att vi förbereder våra hjärtan nu. Dagarna 
kommer då många av Jesu bröder, det judiska folket, återigen 
kommer att vara på en plats av hunger och törst. Är du beredd att 
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ge dem något att äta och dricka? Många kommer inte ha någon 
annanstans att bo. Kommer du att bjuda in dem? Jesus sa att när vi 
gör detta kommer vi att bjuda in Honom.  
 Det är fascinerande att se att Uppenbarelseboken 12:6 talar 
om att Israel ska fly in i "öknen" i de sista dagarna, där, får vi veta att 
"hon kommer att få mat." Om kvinnan matas i vildmarken måste vi 
fråga oss vem det är som matar henne? Vissa kanske försöker 
överandliga detta och helt enkelt säga att Gud själv kommer att mata 
henne. Naturligtvis är detta sant i sin yttersta mening, men Herren 
använder nästan alltid sitt folk för att utföra sina syften. Jesus gjorde 
detta klart. Jag tror att Herren redan nu väcker sitt folk över hela 
jorden avseende deras kallelse att vara Hans försörjning för det 
judiska folket i de kommande dagarna.  
 För många kristna kan den praktiska verkligheten av allt detta 
tyckas väldigt svår att koppla med. När man faktiskt funderar på 
saken och betraktar den globala trenden av hat mot det judiska folket 
och staten Israel, radikaliseringen av stora delar av den islamiska 
världen och tillbakadragandet av amerikanskt inflytande i 
Mellanöstern, blir det snabbt uppenbart för alla de med ögon att se, 
att detta faktiskt är en mycket rimlig fråga av trängande betydelse.  
 När jag undersökte frågan intervjuade jag Samuel Clough. 
Clough, som jag nämnde tidigare, är en mycket välartikulerad 
bibellärare som har funderat mycket på just den här frågan och 
närmar sig ämnet på ett väldigt balanserat och sobert sätt, enligt min 
mening. Clough tog upp dubbelmoralen hos många inom kyrkan 
idag som å ena sidan dömer den Tyska Kyrkan för deras 
underlåtenhet att tidigt inse sanningen om Hitler och nazistpartiet, 
och å andra sidan hånar tanken på att något mycket liknande, om 
inte mycket värre, kan hända vid vår egen horisont:  
 "Vi går tillbaka och vi säger," Wow, tyskarna var så blinda i 
slutet av 20-talet. Kunde de inte se det komma?’ Men just nu sägs 
öppet, särskilt i Mellanöstern, men till och med överallt på jorden 
mycket mer virulent, mycket mer aggressivt än vad som någonsin 
sagt offentligt i Nazityskland”, sa han till mig. Och ett av de stora 
fördömandena över denna generation tror jag är att vi studerar och 
hyllar och till och med upphöjer Bonhoeffer och män som honom, vi 
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uppskattar deras profetiska insikt, men vi lever i en generation där 
saker och ting vida överträffar vad Bonhoeffer bevittnat i termer av 
språket, retoriken och till och med skalan. Vi har inte att göra med 
en särskild nation inom Europa; vi har att göra med en globalt 
stigande våg av radikalism som framställer aggressiva, öppna, 
folkmordshot. "Vi hyllar Bonhoeffer," fortsatte Clough, "och ändå är 
idén att på ett praktiskt sätt tjäna juden, eller ens förbereda sig på 
det, inte ens tänkt av vår generation; utan avfärdas helt. Det ses som 
en slags sekundärfråga som inte är viktig. Det faktum att vi inte ens 
kan ge denna fråga någon uppmärksamhet är i sig en kris för kyrkan. 
Tyska Kyrkan i stort svarade inte ordentligt till sin tids kris. Och vi 
har dömt den Tyska Kyrkan hårt för det, och med rätta, eftersom 
passivitet inför den sortens ondska är detsamma som samtycke. Men 
i vår generation konfronteras vi återigen med rabiat antisemitism, 
återigen med radikal islam som hotar att utrota judarna. "I ljuset av 
vår egen passivitet," frågade han, "hur kan vi förvänta oss att 
undkomma Guds rättfärdiga dom?”cxcviii  
 Clough har rätt på så många sätt. Idag lever vi i första 
generationen i mänsklighetens historia som bevittnar uppfyllelsen 
av flera av sista tidens vägvisare, såsom att evangeliet går ut till varje 
stam och tungomål, den judiska politiska staten nu återupprättats i 
det bibliska landet Israel, och det ökande hotet mot henne på alla 
sidor, inte bara av radikal islam, utan av den globalt stigande vågen 
av antisemitism. Vi har flera tecken, men många verkar fast beslutna 
att förneka att slutet på denna tidsålder någonsin kommer.  
 "Hur skulle den Tyska Kyrkan döma oss?" frågade Clough 
mig. "Vi har dömt dem hårt, men gör vi något annorlunda? Vi har 
mer bevis, mer retorik, det är mer öppet, vi är mer medvetna och 
framför allt har vi deras exempel. Förintelsen planerades mestadels 
privat bakom stängda dörrar. Bland toppen av SS kläcktes planerna 
för den slutliga utrotningen, etc. I vår generation uttrycks inte 
antisemitismens stigande våg bakom stängda dörrar bland en liten 
elit. Det är framställs öppet på sociala medier, öppet på internet. Det 
ropas ut från moskéer och andra platser. Det basuneras ut öppet. 
Och trots det,” avslutade han sorgset, ”blundar de flesta.”  
 När denna generations kyrka står inför Jesus på domens dag, 
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kommer någon då ärligt att kunna säga att vi inte fått några 
varningstecken?  
 
SLUTSATS  
Vi inledde den här boken med att citera aposteln Paulus varningar 
angående hedningarnas arrogans mot Israel. Denna varning var inte 
som andra varningar. Paulus sa inte att om hedningar är arroganta 
mot judarna så riskerar de att missa en viktig sanning eller 
välsignelse. Paulus var mycket tydlig med att om de hednatroende 
hade felaktiga attityder mot det judiska folket, inklusive icke-
troende judar, skulle det resultera i att de blev  "avskurna", en term 
som antyder att vara evigt fördömd och skild från Gud. Paulus 
uttalande var så stark som en varning kan bli. I vår studie av den 
långa och brutal historien av kristen behandling av det judiska 
folket, fann vi att Paulus varning inte bara inte har följts, utan den 
har rent ut sagt trampats på. Istället för att undvika arrogans mot det 
judiska folket, har kyrkan kämpat för, firat och frossat i sin 
förnedring av dem. Kristenhetens långa antisemitiska historia är 
dess verkligt stora skam. Enär kristna idag inte kan förändra det 
förflutna kan vi vara uppmärksamma till Paulus varningar idag, 
ångra oss och förkasta alla former av supersessionism. Vi kan 
relatera till judarna på ett sätt som Herren förväntar sig: genom att 
visa barmhärtighet, kärlek och ära. Medan det förflutna inte kan 
förändras finns det ännu hopp för framtiden.  
 Vi har också studerat många av de ställen som visar att i slutet 
av tidsåldern kommer Satans primära energin, motstånd och ilska 
att riktas specifikt mot det judiska folket och Israels land. Även om 
kristna nu är och kommer att fortsätta att vara, mål för sataniskt 
raseri över hela världen (Upp 12:17), ser vi när vi betraktar den 
överväldigande bibliska betoningen, att den i huvudsak placeras 
nästan helt på Israel. Idag kan de med urskiljning se att de sista 
dagarna som beskrivits av de forntida hebreiska profeterna närmar 
sig, kanske till och med är över oss.   
 Den fråga som kristna måste vara mest upptagna med just nu 
är dock denna: Var kommer majoriteten av kyrkan att befinna sig 
vid tidens slut och på domens dag? Kommer hednakristna, som är 
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kallade att vandra i urskillning och att stå med det judiska folket, 
istället se många från sina egna led kämpa mot Israel och ge stöd till 
dem som arbetar för deras förstörelse? Även om det är svårt att 
föreställa sig en större tragedi, om kyrkans historia, och flera 
nuvarande trender inom kyrkan är någon som helst indikator, så 
kommer detta tyvärr faktiskt att vara fallet. Satan har riktat sin 
energi mot den andliga kampen om kyrkans hjärta, särskilt när det 
gäller hur det förhåller sig till det judiska folket och staten Israel på 
ett sett som med få andra frågor.  Varhelst Satan hittar ens den 
minsta öppna dörr kommer han att utnyttja det för sina egna 
demoniska syften. Det är detta demoniska raseri mot det 
Abrahamitiska förbundet – ja, mot själva Guds plan för återlösning 
– som är den primära andliga katalysatorn som driver så mycket av 
konflikten över hela jorden idag.  
 Dalton Thomas, en vän och författare till The Controversy of 
Zion and the Time for Jacob´s Trouble, sammanfattade vältaligt exakt 
vad som pågår inte bara över hela jorden idag utan även inom 
kyrkan och förklarade varför det bara kommer att fortsätta växa:  
 ”I dag växer kontroversen på ett aldrig tidigare skådat sätt," 
sa han till mig i en personlig intervju. "Vi kan förklara det i 
geopolitiska eller historiska termer och fortfarande missa den 
bakomliggande orsaken. Den underliggande anledningen till att det 
finns så mycket kontroverser om staden Jerusalem idag beror på att 
Gud slöt ett förbund om att Hans Son ska styra och regerar från en 
viss plats vid en bestämd tidpunkt. Och allt eftersom vi närmar oss 
den bestämda tiden, kommer makterna och furstendömena och 
luftens härskare att bli alltmer angelägna i sin ilska, sitt motstånd 
och sin strid och de kommer att använda män som marionettdockor 
till att genomföra och orkestrera sina planer och syften.”cxcix   
 Kristna med urskiljning måste göra allt som står i deras makt 
för att se till att kyrkans överflödiga misslyckanden inte kommer att 
upprepas i framtiden. Vi måste se till att det inte finns någon öppen 
dörr för fienden att utnyttja. Detta kan bara ske om kyrkan först 
grundligt avvisar de specifika idéer och doktriner som har 
möjliggjort, stöttat och bemyndigat det enorma judehat som har 
dominerat alldeles för mycket av kyrkan alldeles för länge. Om 



NÄR EN JUDE STYR VÄRLDEN 

 

259 

kyrkan ska uppfylla sin kallelse i de sista dagarna och vandra i 
sanning, om den ska undvika att ingå partnerskap med fienden, då 
måste den göra sig av med falska och destruktiva doktriner om 
supersessionism, preterism och amillennialism och återta de bibliska 
doktrinerna om restaurationism, futurism och premillennialism.  
 Den högsta kallelsen för hednakristna under de kommande 
dagarna är att ge Israel ett sista lysande vittne om korset – själva 
förkroppsligandet av Faderns kärlek till sitt folk. Detta kan endast 
göras genom att vi identifierar oss med dem och att vi ger våra liv 
för dem. Om Jesus Messias kom och gav sitt liv för oss och så gav oss 
ett exempel att följa (1 Petr 2:21), hur mycket mer ska vi då inte göra 
detsamma för dem som Han kallar sina bröder? Den sista 
generationen kommer att bedöms till stor del baserat på sin vägran 
eller viljan att ta upp sitt kors och lägga ner sitt liv för att bevara det 
judiska folket. Många kristna i dag har en önskan om att bli 
inympade i Israels härlighet och arv men vill inte ha något att göra 
med att vara inympad i henne lidande. Jesus själv identifierar sig 
fullt ut med det judiska folket i deras lidande: "I all deras plåga, var 
han plågad” (Jes 63:9, SKB). Hur kommer det sig då att så många 
kristna idag tror att de står över sin Mästare (se Joh 15:20)? Kristna 
idag som vill följa Jesus i de kommande dagarna måste identifiera 
sig med det judiska folket i deras förföljelse, marginalisering och 
lidande. I slutändan måste alla som verkligen har anslutit sig till den 
judiska kungen acceptera det faktum att de kommer att lida med det 
judiska folket.  
 Jag förstår att tanken på lidande inte är något som någon ser 
fram emot. Så mycket av våra liv är dedikerat till att undvika smärta. 
Idag förmedlar många av de populära idéerna som lärs ut i den 
västerländska kyrkan tanken att vi som kristna inte är kallade till att 
lida. Men jag vill påminna alla som har öron att höra att: "Till detta 
är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt 
er, för att ni ska följa i hans fotspår.” (1 Petr 2:21). Vi är alla kallade 
att efterlikna Jesus. Men när vi tänker på äran och skönheten i den 
kommande tidsåldern, då kan vi uthärda de tillfälliga lidanden som 
vi upplever nu. Som Paulus påminde oss, "Vår nöd, som är kortvarig 
och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet 
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som väger tungt och varar för evigt.” (2 Kor 4:17). Det lidande och 
den smärta som vi uthärdar i denna tidsålder när vi arbetar för att 
leva som Hans folk, kommer att vara mer än värt det. Hur snabbt 
smärtan av denna ålder kommer att glömmas när vi kliver in i 
skönheten och härligheten av den kommande eran.  
 På den dagen kommer det inte att finnas mer tvivel, ingen mer 
rädsla, inte mer sjukdom, ingen mer abort, ingen mer 
människohandel och inga fler krig. Vem av oss längtar inte efter 
slutet för detta nuvarande ogudaktiga system, slutet på allt som får 
oss att jämra och sucka? Hela skapelsen jämrar för den dagen. Ja, 
dagen när Jesus själv kommer tillbaka från himlen i flammande eld 
med alla sina heliga änglar med sig för att upprätta sitt härliga rike 
här på jorden kommer kanske mycket tidigare än de flesta tror. Åh, 
vad jag längtar efter den dagen! Hur jag längtar till dagen då 
kunskapen om Gud täcker jorden som vattnet täcker havet, när vi 
äntligen ser Jesus ansikte mot ansikte! Hur jag längtar efter den tiden 
- dagen då en jude styr världen! 
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