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Inledning		

Under senare delen av 1900-talet och fortsatt in på 2000-talet har intresset för Paulus varit 

stort. Bland annat som en konsekvens av förintelsen där västerländska nationer med kristen 

värdegrund satte som målsättning att utrota människor tillhörande den tro från vilken den 

kristna kommer. Paulus brev togs då, liksom vid flera andra tidpunkter i historien, till intäkt 

för en anti-judisk hållning samt har legat till grund för det dikotomiska förhållande som varit 

rådande mellan judendom och kristendom.1 Hur blev det så? Ett fullständigt svar på den 

frågan kan nog ingen ge och det är definitivt mer än vad denna uppsats mäktar med att 

förklara. Dock kommer jag i nästkommande stycke att ge en kort beskrivning av hur det gick 

till när judendomen och kristendomen kom att ses som två oförenliga storheter. Ett 

förhållande som har varit förhärskande ända sedan 100-talet och fram till idag men som nu 

utmanas när ny och gedigen forskning om Paulus vunnit mark. 

Med utgångspunkt från konflikten i Antiochia kommer jag i en jämförande analys undersöka 

konsekvenserna av en tolkning av ett centralt bibelstycke beroende på vilket perspektiv på 

Paulus man väljer att utgå ifrån. De två perspektiv jag har valt att använda i analysen är ”Nya 

perspektivet på Paulus” och ”Paulus inom judendomen”. Båda är tongivande och aktuella i 

dagens Paulusforskning och har haft stort inflytande under de senaste decennierna. De 

springer båda ur en medvetenhet om de konsekvenser och brister som de anser att den 

traditionella Paulusforskningen och paulustolkningen har fört med sig genom historien. De tar 

också avstamp i att de första Jesustroende levde och verkade i en judisk tradition och i ett 

samhälle genomsyrat av grekisk-romersk kultur.2 Perspektiven kommer att presenteras 

närmare längre fram i uppsatsen. 

Vägen	till	två	religioner	

Fröet till kristendomen finns i de judiska församlingarna där Jesustroende judar bildade 

sektliknande grupperingar inom den mer allmänna judiska gemenskapen. Även många 

hedningar attraherades av judendomen och benämndes av judarna som gudfruktiga.3 De 

lockades av judendomen och de levde på många sätt efter judisk lag och sed, utan att för den 

skull ta hela steget och bli proselyter och konvertera. Bland dessa gudfruktiga fanns det 

Jesustroende som alltså inte bara attraherades av judendomen utan också av det inkluderande 

                                                
1 Nanos, Paul within Judaism. s. 33 
2 Ibid. s. 9 
3 Zetterholm, Magnus, ”Judar och hedningar i den tidiga kristendomen”. s. 24-25 



 4 

budskap som framförallt Paulus predikade om Jesus. Enligt Paulus var nu även dessa 

Jesustroende icke-judar, genom sin tro på Jesus, inkluderade i det utvidgade förbundet och 

kunde rättfärdiggöras inför den judiske guden utan att konvertera på det traditionella sätt som 

bland annat föreskrev omskärelse, sabbatsregler och renhetslagar i samband med måltider och 

mat etc. Hur den tidiga kristendomen skiljdes från sin moderreligion kan kort beskrivas så 

här: 

Den sociopolitiska situationen var ett ständigt orosmoment för judar under den här tiden, både 

i Israel och i diasporan. När Caligula ville sätta upp en staty av sig själv i Jerusalems tempel, 

eller när romarna beslagtog översteprästens religiösa kläder eller när flera av Jesus lärjungar 

(judar) korsfästes uppstod oroligheter och våldsamheter.4 Detta var en verklighet som Paulus 

verkade i när han försökte skapa en gemensam identitet för alla Jesustroende, en identitet som 

kunde omfamna både judar och hedningar och göra så att de förenades i Kristus (1 Kor 7:17–

24). Om man var icke-jude och anslöt sig till Jesusrörelsen kunde det dock få besvärliga 

konsekvenser om man hävdade att man nu, enligt Paulus lära om Jesus, var inkluderad i 

förbundet med judarnas Gud och därmed inte behövde delta i det grekisk-romerska 

kultsystemet som judarna var undantagna. Det kunde bli problem med den romerska 

överhögheten. Paulus krav på att icke-judiska Jesustroende skulle avstå från avgudadyrkan 

(hednisk kult) gjorde att dessa fråntogs möjligheten att öppet uttrycka en religiös identitet och 

därmed också möjligheten till en laglig religiös ställning i det grekisk-romerska samhället.5 

Efter ett omfattande judiskt uppror mot den romerska ockupationsmakten, det så kallade 

judiska kriget år 66-70 vt, fick de icke-judiska anhängarna ytterligare problem. Genom att de 

förknippades med den judiska Jesusrörelsen riskerade även Jesustroende icke-judar att 

förföljas eftersom de antingen betraktades som judar av romarna eller som icke-judiska 

förrädare av sina judiska ”trosfränder”. I denna situation utvecklar de Jesustroende icke-

judarna en ny strategi att försöka dra nytta av de politiskt motiverade anti-judiska 

strömningarna genom att separera sig från Jesustroende judar. I praktiken innebar det att att 

de behöll sin Jesusorienterade ”judendom” men utan. Man ville alltså bli en ny erkänd 

”religion” men med grunden i judendomens traditioner.6  

Motsättningen mellan judendom och kristendom har således rötter i de politiska konflikter 

som uppstod under det första århundradet och hade inte mycket med teologi att göra, snarare 

med realpolitik och självbevarelsedrift. Den anti-judiska retorik som återfinns hos kristna 

                                                
4 Dunn, ”The Incident at Antioch (Gal. 2:11-18)”. s. 8-9 
5 Zetterholm, Approaches to Paul. s. 48ff 
6 Ibid. s. 53ff 
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författare med början under 100-talet kan alltså främst ses som ett ideologisk medel för att 

uppnå målet att bli en erkänd ”religion”.7  

Syfte	och	antaganden		

Syftet med denna uppsats är att definiera och klarlägga den huvudsakliga innebörden i de två 

respektive perspektiven ”Nya perspektivet på Paulus” och ”Paulus inom judendomen” samt 

att utifrån den förståelsen göra en jämförande analys av konfliktenen i Antiochia , Gal 2:11-

18. Jag gör sedan ett försök att analysera vilka konsekvenser detta kan få för vår förståelse av 

Paulus.  

Frågeställning		

Hur skiljer sig tolkningen av konflikten i Antiochia mellan ” Nya perspektivet på Paulus” och 

”Paulus inom judendomen” samt vilka konsekvenser kan det få för vår förståelse av Paulus? 

Metod	

Min metod är i första hand komparativ. Med hjälp av litteratur, artiklar, recensioner och 

bibelkommentarer försöker jag att bilda mig en uppfattning om vilka slutsatser de olika 

forskarna kommer fram till och vilka tolkningar de gör samt hur dessa motiveras. För att 

förstå de båda perspektivens ”ursprung” har jag även läst in mig på äldre perspektiv.  

Källkritik	och	material	

De forskare vars material jag har använt kommer från olika utgångspunkter. De flesta har en 

uttalad konfession, antingen kristen eller judisk, medan andra är agnostiker. Dessa olika 

”agendor” bör man givetvis ha i bakhuvudet när man läser materialet, men att kunna avgöra 

exakt hur dessa agendor ”färgar” eller påverkar respektive forskares objektivitet är nog en 

forskningsuppgift i sig och något som ligger utanför denna uppsats ambitioner.  

I analysdelen har jag för ” Nya perspektivet på Paulus” främst använt mig av Dunns ”The 

Epistle to the Galatians”, hans specifika kommentar till Konfliktenen i Antiokia ”The Incident 

at Antioch” samt N T Wrights text ”The Letter to the Galatians: Exegesis and Theology”8.  

                                                
7 Zetterholm, Magnus, ”Paulusforskning i förändring”. s. 116 
8 Green och Turner, Between two horizons. s. 205-236 
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För ” Paulus inom judendomen” har jag främst använt mig av Mark Nanos böcker ”The 

Galatians Debate”, ”The Irony of the Galatians” samt hans bok ”Paul Within Judaism” (red. 

med Magnus Zetterholm) samt artiklar av både honom och Magnus Zetterholm. 

 

Avgränsningar	

För att kunna presentera ett resultat som håller sig inom denna uppsats begränsningar vad 

gäller omfång och tillgänglig tid har jag gjort följande avgränsningar: Bibeltexten analyseras 

utifrån två perspektiv, ” Nya perspektivet på Paulus” (fortsättningsvis NPP) och ” Paulus 

inom judendomen” (fortsättningsvis PIJ). Dessa två perspektiv är valda för att de har varit 

tongivande perspektiv i den moderna Paulusforskningen.  

En viktig del av uppsatsen är att beskriva och definiera de båda perspektiven. För att dessa 

definitioner inte ska bli alltför generella, eller alltför utförliga, har jag utgått från några 

företrädares beskrivningar av respektive perspektiv. För NPP har jag valt att utgå främst från 

E. P. Sanders, James D. G. Dunn och N.T. Wright som i någon mån kan ses som företrädare 

för NPP, (inte minst James Dunn som namngav perspektivet ”officiellt” i en publikation 

19829), liksom N T Wright som är en av dess stora ”evangelister”. För PIJ har jag främst 

utgått från material av Mark Nanos och Magnus Zetterholm. Här vill jag poängtera att även 

om jag låter flera forskare ”representera” ett perspektiv är dessa forskare långt ifrån överens 

om allt, och stora skillnader i vissa frågor förekommer. Jag har ändå försökt att till största del 

utgå från deras gemensamheter och inte deras olikheter då dessa är klart övervägande.   

Jag kommer även att begränsa mig till ett bibelstycke i analysen, nämligen Konflikten i 

Antiochia, Gal 2:11-18. Det är ett viktigt stycke för båda perspektiven och lämpar sig väl för 

en fördjupad analys. I detta sammanhang vill jag nämna en annan utmaning jag har varit 

tvungen att hantera och det är att det inte finns någon egentlig bibelkommentar på Konflikten 

i Antiochia utifrån PIJ. En trolig anledning till det kan vara att dessa forskare som regel inte 

har uttalade teologiska ambitioner. Det kan också vara så att perspektivet är förhållandevis 

ungt och att de tongivande forskarna ännu inte kommit så långt att de hunnit göra en fullödig 

kommentar. 

                                                
9 N T Wright hade dock använt sig av uttrycket i en föreläsning på Tyndale House 1978. 
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Forskningsläget	och	beskrivning	av	perspektiven	

Brevsituationen	
Paulus brev till galaterna verkar vara ett av de mer genomforskade av Paulusbreven. 

Sökningar i arkiv och databaser ger tusentals träffar och på biblioteken finns det hyllmeter 

med litteratur om brevet. Galaterbrevet anses vara ett äkta Paulusbrev men har inte fått en 

exakt datering. Osäkerheten beror främst på vilken ”skola” man bestämmer sig för att följa 

angående den kronologiska ordningen för konflikten i Antiochia och Apostlakonciliet. I denna 

uppsats utgår jag från den som jag uppfattar vanligaste uppfattningen som lägger 

Apostlakonciliet kronologiskt före konflikten i Antiochia.10 Brevet är inte riktat till bara en 

församling utan till flera, varför man kan tycka att brevet i sin funktion liknar en epistel. 

Förvisso med formen av ett brev, men ett brev som också kan användas som traktat avsett för 

en bredare publik. Paulus följer ofta den typiska uppställningen i sina brev genom att ange 

avsändare och mottagare, hälsa dem och tacka Gud för att de finns innan han går in på de 

avhandlande delarna, uppmaningar och avslutande avskedshälsningar.11 I Galaterbrevet 

hoppar han dock över de inledande tacken och hyllningarna. Han går i stället rakt på sak och 

uttrycker sin förvåning och ilska över att församlingarna har gått över till ett annat 

”evangelium”. Likaså hoppar han över de sedvanliga personliga hälsningarna i avslutningen. 

Kanske tycker han att dessa delar inte behövs eftersom det på grund av situationen i 

församlingarna inte finns något att tacka för.  Att han hoppar över avskedshälsningarna kan 

vara ytterligare ett tecken på spänningen och allvaret i situationen mellan Paulus och 

församlingarna. Paulus brev förefaller vara riktade till icke-judiska mottagare och han är mån 

om att presentera sig som ”hedningarnas apostel” varför det är rimligt att tänka sig att hans 

brev behandlar just icke-judarnas situation.12 

Kort	beskrivning	av	det	”Traditionella	perspektivet	på	Paulus”	
Innan jag går in på definitionen av NPP och PIJ vill jag tydliggöra att båda dessa perspektiv 

tar spjärn mot det som kallas det ”Traditionella perspektivet på Paulus” (TPP). Ofta får 

forskare som de tyska teologiprofessorerna Rudolf Bultmann och Ernst Käsemann stå som 

representanter för detta perspektiv, men dessa två har i sin tur påverkats av en mängd tidigare 

                                                
10 Dunn, ”The Incident at Antioch" s. 6 Gärtner, Galaterbrevet. s. 68 
11 Mitternacht och Runesson, Jesus och de första kristna. s. 243 
12 Zetterholm, Magnus, ”Paulusforskning i förändring”. s. 121 
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teologer som exempelvis Augustinus, Thomas ab Aquino, Martin Luther och Ferdinand 

Weber.13 

Förenklat kan det traditionella perspektivet beskrivas med att det tar avstamp i den typiskt 

konservativa historiebeskrivning som menar att Paulus börjar sin vuxna karriär som en 

ambitiös judisk förföljare av kristna. Han upplever en mirakulös händelse på vägen till 

Damaskus i vilken han möter Jesus som får honom att helt omvärdera och ändra sin 

uppfattning om kristendomen. Som en konsekvens av detta ser han felen och bristerna i sin 

egen religion, sitt tidigare judiska levnadssätt liksom den judiska teologin. Han lämnar 

judendomen bakom sig för att istället ”konvertera” och bli kristendomens första stora 

evangelist, uttolkare och kyrkans grundare. Det traditionella perspektivet ser judendomen som 

legalistisk, en religion där laggärningar är vägen till frälsning och den egna rättfärdiggörelsen 

blir en konsekvens av individens förmåga att leva upp till lagen. Problemet för judendomen 

enligt detta perspektiv är bara att ingen kan leva upp till Guds lagkrav vilket får till följd att 

lagen inte leder till liv utan snarare till död.14 Bultmann menar att det som en effekt av att det, 

är omöjligt att följa lagen och att man i judendomen gör sig skyldig till en av de svåraste 

synderna en människa kan begå, nämligen självrättfärdighet. Bultmann, med flera, menar att 

lagen förvisso gör oss medvetna om vad synd är, men vad värre är, den skapar även synd. Det 

finns främst två anledningar till det. Dels är den mänskliga naturen sådan att den ”tvingar” 

eller driver oss till synd och lagöverträdelser och dels är vår tro att vi ens ska kunna leva upp 

till Guds krav, en synd i sig. Enligt Bultmann är detta ett oöverkomligt hinder för judendomen 

varför Paulus lämnar den och byter till en ”högre” form av religion, kristendomen. 

Kristendomen, där tron och nåden är nycklarna till rättfärdighet, i motsats till laggärningar, 

leder till evigt liv medan judendomens eskatologiska förhoppningar förverkligas först på den 

yttersta dagen då varje jude får veta huruvida han/hon har ett rättfärdigt förhållande till Gud. 

De kristna däremot rättfärdiggörs i nuet och kan därmed vara säkra på sin frälsning.15 

Allt detta görs Paulus till tolk och företrädare för, vilket det NPP och PIJ vänder sig emot. 

Mer om dessa perspektiv nedan. 

Beskrivning	av	det	”Nya	perspektivet	på	Paulus”	
Innan jag definierar NPP vill jag börja med att ge en kort bakgrund till perspektivets 

uppkomst.  

Även om det tidigare förekommit spridd kritik mot synen på judendomen som strikt 
                                                
13 2000 år med Paulus. s. 144ff ,  
14 Bultmann och Grobel, Theology of the New Testament. s. 246 
15 Ibid. s. 264  
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legalistisk var det först i och med den svenske Harvardprofessorn Krister Stendahls artikel 

från 1963, ”Paulus och samvetet”, som den legalistiska synen på judendomen ifrågasattes mer 

grundligt.16 Ett paradigmskifte i Paulusforskningen sker i och med att den amerikanske 

professorn E.P. Sanders publicerar sin bok 1977, ”Paul and Palestinian Judaism” men det är 

först i och med James Dunns artikel 1983, ”The New Perspective on Paul”, som perspektivet 

får sitt nuvarande namn.17 James Dunn, tillsammans med N T Wright, har varit de stora 

förgrundsfigurerna för NPP, men det finns givetvis många andra forskare som bidragit till att 

utveckla perspektivet. Nedan beskriver jag perspektivet under fem rubriker. 

1.	Den	dominerande,	post-reformationstraditionen	av	Paulus	är	allvarligt	fel	
Forskare inom NPP vänder sig emot den traditionella normativa teologins syn på judendom 

och kristendom eftersom den till övervägande del befäster och återskapar konflikter utan att 

fundera över om det kan finnas andra tolkningsalternativ som bättre förklarar Paulus retoriska 

strategier.18 Sanders menar att den tolkningsram som legat till grund för den traditionella 

beskrivningen av judendomen i grunden är fel eftersom utgångspunkterna har varit felaktiga 

och att texterna, som en konsekvens av det, har missförståtts och lästs utifrån en normativ 

teologisk förförståelse.19 Istället för att som de flesta forskare förlita sig på andra forskare som 

har förlitat sig på tidigare forskning gick Sanders till källorna och studerade judiska texter 

från 200 fvt till 200 vt.20 Sanders slutsats var att den påstådda legalismen som tillskrevs 

judendomen var en myt som befästs på grund av att forskare hittills tolkat judendomen med 

fördomsfulla ögon och att förlitat sig på sekundärkällor. Måltavlor för denna kritik inkluderar 

teologer som F.W. Weber, Rudolf Bultmann och Wilhelm Bousset.21 

2.	Andra	templets	judendom	lär	inte	ut	att	laggärningar	är	vägen	till	frälsning	
Guds nåd är avgörande för judarnas frälsning, lagen är judarnas respektfulla respons på den 

nåden. Gränsmarkören för denna messianska gemenskap är därför inte den uppsättning lagar 

som skiljer judar från hedningar, utan snarare Jesus själv. Det sätt på vilket man blir medlem i 

detta messianska samhälle är således den kristna tron.22 Frälsningen sker alltså endast av Guds 

nåd tack vare Guds förbund med det judiska folket. Vad Sanders i sitt arbete sökte göra var att 

                                                
16 Stendahl, Paulus bland judar och hedningar. s. 140-158 
17 2000 år med Paulus. s. 231 
18 Zetterholm, Magnus, ”Paulusforskning i förändring”. s. 119 
19 Ibid. s. 119 
20 Zetterholm, Approaches to Paul. s. 101 
21 Sanders, Paul and Palestinian Judaism. s. 33-59 
22 Green och Turner, Between two horizons. N T Wrights kapitel “The Letter of the Galatians. 
Exegesis and Theology” s. 234 
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hitta den judiska religionens mönster och funktion.  Mönstret kunde beskrivas genom att 

besvara frågorna: Hur ”kommer man in” i en religion och hur ”håller man sig kvar” i en 

religion?23 Genom förbundet med Gud har judarna ”kommit in” i sin religion och genom att 

följa lagen visar de sin tacksamhet och respekt för Guds nåd - nåden att välja ut just det 

judiska folket. Att följa lagen blir alltså det sätt varpå ”man håller sig kvar” i religionen. 

Sanders kallar detta mönster för förbundsnomism (covenental nomism).24 Detta bevisar att 

den legalism och den syn på laggärningar som traditionellt lagts på judarna av kristna kunde 

avvisas.  

3.	Ett	utvidgat	förbund	
Enligt NPP uppfattade Paulus inte att förbundet hade blivit ogiltigt utan att det hade utvidgats 

för att även omfatta icke-judar. Den enda identitetsmarkören Paulus skulle ha erkänt var tron 

på Jesus, och detta utgjorde den sanna delningen mellan troende och otroende, oavsett 

etnicitet.25 Men om det bara var tron på Jesus som skilde icke-judar och judar åt, och båda 

grupperna ansåg att det var tron och inte lagen som ledde till rättfärdighet vad var då 

problemet? Enligt Dunn är det hur man tolkar begreppet laggärningar. Antingen tolkar man 

det som lagen, eller så tolkar man det som de identitetsmarkörer som finns inom judendomen 

såsom tex matlagar, omskärelse och sabbatsfirande.26 Problemet var, enligt Dunn, att det 

judiska folket definierade förbundet i etniska termer och därigenom skapade en gräns mellan 

judar och icke-judar. Paulus reagerade inte mot Torah i sig, utan de aspekter av Torah som 

representerade judisk partikularism.27  

4.	Från	lösning	till	problem,	inte	tvärtom	
Enligt NPP förkastar Paulus lagen inte bara av dogmatiska skäl utan också av retoriska skäl, 

för att stärka sin poäng. Paulus hade kommit till insikt på vägen mot Damaskus att Kristus var 

svaret på människans problem. Lagen i sig var alltså inget fundamentalt problem för Paulus. 

Istället för att tänka som man gör inom det traditionella perspektivet där man först utgår från 

människans problem (vår ondska och oförmåga att följa Gud) och därefter presenterar Jesus 

som lösningen på problemet vänder NPP på resonemanget. Enligt NPP betyder det att Gud 

först presenterar lösningen för människorna, Kristus, och sedan förklarar varför människorna 

är i behov av en frälsare. Gud gör inget i onödan. Anledningen till att lagen inte är lösningen 

                                                
23 Sanders, Paul and Palestinian Judaism. s. 17  
24 Westerholm, Perspectives old and new on Paul. s. 129 
25 Dunn, James, ”The new perspective on Paul”. s. 95-122 
26 Ibid. s. 107 
27 Ibid. s. 114-115 
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är enligt NPP helt enkelt för att den inte är Kristus. Eller som Sanders skriver: ”In short, this 

is what Paul finds wrong in Judaism: it is not Christianity”.28 Enligt Sanders är alltså det stora 

problemet med judendomen och de viktigaste aspekterna som Paulus vänder sig emot 

judarnas utvaldhet, torah och det exklusiva förbundet.29 

5.	Forskningen	får	inte	falla	offer	för	anakronism	
Trots mer än tvåhundra år av historisk-kritisk forskning fortsätter bibeluttolkare att misstolka 

bibeltexter genom att göra anakronistiska antaganden som grundar sig i forskarnas egen 

förförståelse och vilka frågor som han/hon själv brottas med. Krister Stendahl tar upp ett 

exempel på detta när han menar att Luther läste Paulus med utgångspunkt i sina egna kval och 

förhoppningar om att hitta en egen väg till frälsning. Paulus främsta bekymmer var dock 

enligt Stendahl hur hedningar skulle kunna inkluderas i den messianska gemenskapen i 

Israel.30 

Beskrivning	av	”Paulus	inom	Judendomen”	

Även om man inom NPP anser att man i den traditionella forskningen missat mycket av 

poängen med Paulus på grund av bristfällig grundforskning finns det en grupp forskare som 

tycker att NPP i sin tur inte räcker till och inte är ”nytt” nog. Dessa forskare menar att om 

man ska förstå Paulus rätt måste man tolka honom utifrån den kontext han faktiskt levde i, 

judendomen.31 Som en följd av det föredrar de att kalla sitt perspektiv ”Paulus inom 

Judendomen”. Det förekommer också andra benämningar på perspektivet såsom ”The Radical 

Perspective on Paul”, ”Beyond the First Perspective on Paul” eller ”Post-New Perspective on 

Paul”. Nedan beskriver jag kort vad som kännetecknar PIJ. 

1.	Paulusforskningen	har	varit	för	kristen	och	för	teologisk	

Forskare inom PIJ menar att NPP är något på spåren när de försöker analysera Paulus utifrån 

hans historiska kontext. Men ofta faller de ändå tillbaka på anakronismer och tolkningar som 

utgår från andra kontexter än just Paulus egen. Trots en uttalad ambition hos NPP att försöka 

tolka Paulus utifrån hans judiska kontext har NPP-uttolkarnas egna teologiska debatter färgat 

den ”objektiva” analysen av Paulus och har därmed legat i vägen för en historiskt mer rätt 

                                                
28 Sanders, Paul and Palestinian Judaism. s. 552 
29 Zetterholm, Approaches to Paul. s.106-107 
30 Stendahl, Paul among Jews and Gentiles, and other essays. s. 24 
31 Nanos, Paul within Judaism. s. 1 
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tolkning.32 PIJ vänder sig också mot att NPP i sina texter, trots att man inom NPP försöker se 

Paulus i hans judiska kontext, ändå beskriver honom som medlem av en redan existerande 

religiös realitet. Denna känsla förstärks ytterligare när NPP tex använder etiketter som 

”kristna”, ”kyrkan”, ”Saint Paul” och kristen ”mission”, liksom att Paulus bevekelsegrunder 

för sitt arbete i grunden handlar om att det är något väsentligt fel med judendomen.33  

2.	Paulus	var	en	Torah-observant	jude	och	inte	”kristen”	

PIJ menar att Paulus förvisso var ”kristen” i bemärkelsen att han trodde att Jesus var Messias 

och att början på den messianska tidsåldern var här. Men han var det utifrån sin judiska 

tillhörighet. Dessa forskare menar att Paulus aldrig lämnade sin judiskhet utan förblev Torah-

observant livet ut varför de väljer att kalla sitt perspektiv just för ”Paul Within Judaism”.34 

Detta för att markera att det inte handlar om en ”Paul Within Christianity” eftersom 

kristendomen som religion inte var ”uppfunnen” vid tiden utan snarare var att betrakta som en 

sekt inom judendomen. Juden och farisén Paulus förklarade själv att han tillhörde förbundets 

folk. Det faktum att han accepterade att Jesus var den väntade Messias gjorde honom inte till 

mindre jude. Det enda som skilde kristustroende judar från andra judar var att de ansåg att den 

Messias som alla judar väntade på hade kommit.  

3.	Paulus	tro	var	att	Jesus	var	hedningarnas	frälsare	och	att	judar	blir	frälsta	genom	det	
mosaiska	förbundet	
Detta kan illustreras med att man inom PIJ till exempel tolkar Rom 3:28-3135 som om den 

beskrev två olika men parallella spår till ”samma” frälsning. För judar och icke-judar är det 

samma Gud som frälser och det är därför inte nödvändigt för icke-judar att bli judar med allt 

vad det innebär av laglydnad och identitetsmarkörer. Att leva i Kristus är likvärdigt och leder 

till ”samma” frälsning som judendomen.36 Kristendomen blir då varken den enda rätta vägen 

till frälsning och de kristna blir heller inte en ”tredje kategori” (”the third race”) såsom till 

exempel Sanders hävdar i sin bok ”Paul, the Law, and the Jewish People” där de andra två 

                                                
32 Ibid. s. 4 
33 Ibid. s. 5 
34 Ibid. s. 11 
35 Bibel 2000 Rom 3:28-31. “28 Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, 
oberoende av laggärningar. 29 Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, 
också hedningarnas, 30 så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga 
av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro. 31 Upphäver vi då lagen genom tron? Inte 
alls! Vi befäster lagen.” 
36 Magnus Zetterholm, ”Separationen mellan judendom och kristendom”. s. 43 
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kategorierna är judar och icke-judar.37 Istället menar PIJ att eftersom kristendomen inte var 

uppfunnen under Paulus tid såg istället Paulus människor som judar och icke-judar men inom 

båda dessa grupper fanns det Jesustroende.38 

4.	Laggärningar	leder	inte	till	frälsning	
Enligt Zetterholm och PIJ ska det faktum att laggärningar inte leder till frälsning inte tolkas 

som att icke-juden kan fortsätta att leva som förut. Snarare ska han/hon följa judisk etik men 

behöver inte följa lagen eftersom lagobservans inte leder till målet. Det absolut viktigaste för 

icke-juden är dock att hålla sig borta från avgudadyrkan och att sätta sin fulla tillit till att 

Jesus är vägen till frälsning.39 Inom PIJ hävdar man att det fanns olika förhållningssätt inom 

judendomen för hur man skulle se på vilken relation en icke-jude skulle ha till Torah. Några 

verkar ha välkomnat icke-judiskt deltagande i judiska angelägenheter, såsom till exempel att 

leva efter Torah, medan andra fann det motbjudande. Enligt Nanos finns också mycket 

material som visar att många icke-judar lockades av den judiska livsstilen och därför ville 

efterlikna den i sina liv. Detta troligen som ett resultat av att dessa levde nära judar som ansåg 

att även icke-judar skulle ha nytta av att leva efter torah.40 

5.	Paulus	var	en	aktiv	deltagare	i	den	messianska	tiden	

PIJ menar också att Paulus såg sig själv som den som skulle påskynda eller vara med i 

fulländningen av den messianska tiden. Hedningarna skall inkluderas enligt skrifterna och för 

att skrifterna ska uppfyllas vill Paulus dra sitt strå till stacken och inrikta sin mission till 

dessa. Därför är Paulus brev inte adresserade till judar som andra traditioner har hävdat utan 

till icke-judar. Mark Nanos förklarar det hela med en analogi i en tv-intervju där han menar 

att Paulus hade något som icke-judarna ville ha, nämligen sin judiska tillhörighet och därmed 

sin garanterade väg till frälsning.41 Paulus sökte då att med ett retoriskt grepp prata ner sin 

egen religion för att på så sätt få de andra att förstå att den inte betyder någonting för att nå 

frälsning. Detta är dock lätt att hävda för den som redan är jude och har vägen fri. Det gäller 

alltså att få icke-juden att förstå att för honom spelar de judiska identitetsmarkörerna ingen 

roll, han behöver inte omskäras, följa matregler eller sabbatsbud. Det enda han behöver göra 

är att ta till sig Jesus budskap och därmed upphöra med eventuell avgudadyrkan. Det finns en 

                                                
37 Sanders, Paul, the Law, and the Jewish People. s. 171 
38 Nanos, Paul within Judaism. s. 148 
39 Zetterholm, Magnus, ”Paulusforskning i förändring”. s. 123 
40 Nanos, Paul within Judaism. s. 48 
41 Mark Nanos, Four Views on the Apostle Paul: An Extended Look (Bird, Schreiner, Nanos, 
Campbell). 
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Gud och han är den samme för juden som för icke-juden. Problemet för Paulus är att han 

själv, enligt PIJ-perspektivet förblir torah-trogen vilket kan vara svårt att acceptera för icke-

juden.  

Analys	

Analysen kommer att genomföras vers för vers men först en kort presentation av själva 

konflikten i Antiochia. 

Konflikten i Antiochia var en uppgörelse mellan Paulus och Petrus. Orsaken till striden var 

aposteln Petrus vacklande hållning i fråga om vilken bordsgemenskap - den hednakristna eller 

judekristna - han skulle ansluta sig till. Petrus lät sig påverkas av en mer konservativ judisk 

falang som sökte tvinga alla kristna att omfatta de judiska traditionerna med omskärelsen som 

tydligt tecken. Dessa judekristna försök väckte Paulus vrede och kompakta motstånd. Han 

menade att Apostlakonciliet i Jerusalem som inträffade något år före händelsen i Antiokia 

hade fattat beslut om att hedningarna fick bli Jesustroende utan att först ta omvägen över 

judendomen.42 I sitt brev till galaterna hävdar Paulus att han fick det specifika uppdraget att 

föra ut Jesu budskap till hedningarna.  

Det är en spännande bibeltext som inte bara rymmer dramatik och engagemang utan också 

mynnar ut i en av de mest debatterade och grundläggande frågorna i kristen dogmatik 

nämligen rättfärdiggörelse genom tro kontra rättfärdiggörelse genom handling. Texten kan 

grovt delas upp i en argumentativ del (v. 11-14) och en teologisk del (v. 15-18). Se nedan 

svensk text från Bibel 2000. 

Gal	2:11-18	från	Bibel	2000	
11Men när Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig 

själv. 12Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna, 

men när de hade kommit ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för 

dem som höll fast vid omskärelsen. 13Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna 

skyldiga till, så att till och med Barnabas drogs med. 14Men när jag såg att de avvek från 

sanningen i evangeliet sade jag till Kefas i allas närvaro: ”Om du som är jude kan leva på 

hedningarnas vis i stället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig 

till judar?”15Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare. 16Men vi vet att 

människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför 

                                                
42 Vad gäller den kronologiska ordningen på Apostlakonciliet och konflikten i Antiochia, se 
första stycket under Forskningsläget. 
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har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och 

inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. 17Men om vi 

under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, 

står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte.18Bara om jag åter bygger upp detta som 

jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. 

v.	11	
Men när Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig 

själv. 

NPP	
Enligt Dunn är det inte helt klart varför Petrus kom till Antiochia. Tydligt är dock att Paulus 

uppfattar sig som jämbördig med Petrus eftersom han inte tvekar att öppet gå emot och 

kritisera honom. Det finns ingen underdånighet utan Paulus verkar drivas av en frustration 

både över Petrus beteende men också över att några från Jakob tydligen har predikat för 

församlingarna i Galatien att det som Paulus predikar inte håller helt och fullt.43 (Redan i v. 7-

8 visar Paulus att de båda är jämlika om än med olika uppdrag. En ska vända sig till de 

oomskurna och den andre till de omskurna.44) Paulus menar att Petrus hade dömt sig själv med 

sitt inkonsekventa och undfallande beteende och dessutom höll han sig inte till 

överenskommelsen vid Apostlakonciliet. Där hade Paulus uppfattat att han fått ett ”carte 

blanche” av både Petrus, Jakob och andra av rörelsens pelare som givit sitt medgivande till 

Paulus förkunnelse till de oomskurna. Detta kunde bli det ultimata testet på 

överenskommelsen i Jerusalem där Paulus själv hävdade att han höll den till punkt och pricka. 

Sättet som Paulus beskriver händelsen på, hans konfrontativa och upprörda stil, tyder på att 

mottagarna av brevet, galaterna, redan hört en annan version av händelsen från någon annan, 

någon som Paulus försöker att förminska.45 

PIJ	
Enligt Nanos använder Paulus framför allt tre händelser som ammunition i sin argumentation. 

Dels att han de facto har fått Jesus Kristus uppdrag att predika evangelium (1:12-16), dels att 

han de facto fått ett ”carte blanche” att predika för de oomskurna det av apostlarna i Jerusalem 

godkända budskap (2:1-10) och dels konflikten i Antiochia som enligt Paulus är ett brott mot 
                                                
43 Dunn, The Epistle to the Galatians. s. 116 
44 Sverige och Bibelkommissionen, Bibeln. Gal. 2:7-8: 7Tvärtom. De såg att jag är betrodd med 
att föra evangeliet till de oomskurna på samma sätt som Petrus till de omskurna – 8han som har 
gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland 
hedningarna. 
45 Dunn, The Epistle to the Galatians. s. 116 
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överenskommelsen i Jerusalem (Gal. 2:11-15). Konflikten visar tydligt att Paulus inte viker 

ner sig. Han odlar istället bilden av sig själv som den (ende?) som verkligen förstår 

innebörden av Kristus och som också orkar hålla emot mot eventuella avarter, till skillnad 

mot det som tex Petrus, en av de ansedda råkar ut för.46 

v.	12	
Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna, men när 

de hade kommit ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för dem som 

höll fast vid omskärelsen.  

Det finns tre frågeställningar att kommentera i denna vers: Vad innebar Petrus vana att äta 

med hedningarna? Vilka var ”några från Jakob” och vilka var ”dem som höll fast vid 

omskärelsen”? Vad fruktade Petrus? 

Men först några ord om bordsgemenskap och måltidskultur i de antika kulturerna. Inte bara 

fanns det en nästan helig skyldighet att visa gästfrihet och välvilja mot sina medmänniskor, 

det fanns också en symbolik i bordsgemenskap som visade att man accepterade och 

respekterade gästen. I den judiska kulturen hade bordsgemenskapen nästan en sakramental 

betydelse där värden inleder med att välsigna brödet som sedan skickas runt till de övriga 

kring bordet som då också får del av välsignelsen. Judarna hade också att följa vissa matlagar 

för att undvika oren mat. Oren mat bestod av bland annat fläsk, kött som inte slaktats på rätt 

sätt, mat som inte tillagats på rätt sätt liksom förbudet att äta offerkött etc. Man fick heller inte 

äta med vem som helst eller bli serverad på vilket sätt som helst. Syftet med lagarna var att i 

möjligaste mån undvika att bli oren, vilket förhindrade utövande av vissa religiösa handlingar. 

För människor vid denna tid var orenhet något som alla levde med och som man ständigt var 

tvungen att hantera och förhålla sig till men det är viktigt att komma ihåg att det inte var en 

synd att vara oren. Men för att bli ren igen, och för att få tillträde till religiösa ritualer, krävdes 

renhetshandlingar.  Alla var dock inte lika strikta med att följa dessa lagar, vissa åt med icke-

judar andra inte, men eftersom förbudet fanns torde det också ha funnits överträdelser.47 

Zetterholm menar att det fanns främst två orenheter att hantera. Den rituella som gick att 

hantera ganska enkelt med renhetshandlingar och den moraliska som var svårare att komma 

till rätta med. Många hedningar var ju tvungna att delta i kejsarkulten vilken enligt strikt 

judisk sed sågs som avgudadyrkan och absolut förbjudet. Det var rädslan för att hedningarna 

                                                
46 Nanos, The Galatians debate. Sid 415 
47 Cecilia Wassén, Tobias Hägerland, Den okände Jesus. Sid 155ff 
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skulle ha dåligt inflytande på judarna som fick exempelvis fariséerna att kräva konvertering. 

Skillnaden för de Jesustroende var enligt Paulus att dopet är räddningen eftersom det tar bort 

all orenhet och gör hedningar och judar lika inför gud.48 

Problemet med bordsgemenskap var förmodligen inte så svårt i praktiken. Ville man som jude 

bjuda hem hedningar följde dessa förmodligen automatiskt de seder som värden hade 

avseende måltidsrutiner. Ville en jude äta hos en hedning kunde han ta med egen mat, äta 

innan etc. Det fanns då, liksom nu, människor med olika ”grad” av tro, som hade olika synsätt 

på vad som var ”förhandlingsbart” avseende lagar och traditioner. Vissa var mer extrema än 

andra vad gällde att följa eller inte följa lagen. Poängen är att det är fel att tro att alla judar 

hade samma tro på laggärningar, och det är minst lika fel när man drar en slutsats utifrån 

extrema gruppers syn på lagen. Att till exempel hävda att judendomen är en religion som 

sätter laggärningar före tro är fel även om det skulle ha funnits någon extremist som kan ha 

uppfattats så. 49 

NPP	
Det finns flera oklarheter här. Bland annat den exakta tidpunkten för Petrus ankomst till 

Antiochia, hur länge han hade ätit tillsammans med hedningarna liksom hur länge som kyrkan 

i Antiochia hade praktiserat denna friare hållning till bordsgemenskap med hedningar. Det 

troliga är dock att en friare hållning uppkommit först efter Apostlakonciliet eftersom det 

annars borde ha kommenterats kraftigare tidigare.50 

Det provokativa för vissa judar med Petrus handlingar var alltså att han åt med hedningar, 

troligtvis Jesustroende hedningar. Men som Dunn påpekar, det var inte bara en del av den 

antika kulturen att vara gästfri och äta tillsammans, det var också en naturlig följd att i Jesus 

efterföljd äta tillsammans med alla oavsett religion eller ”status” och därmed visa gemenskap 

i tron på Jesus. Paulus sätter alltså åminnelsen av Jesus och handlingen att visa gemenskap i 

tron högre än matlagarna. Detta som en konsekvens av Apostlakonciliet.51 

Men vad var det då som dessa från Jakob tyckte var oacceptabelt? Ett enkelt svar är att alla 

hedningar ansågs orena och att man därför skulle undvika kontakt med dem överhuvudtaget. 

Men som både NPP- och PIJ-anhängare menar var det inte så i praktiken. Människor av olika 

religioner och raser levde bredvid varandra och de var beroende av att det dagliga livet 
                                                
48 Magnus Zetterholm, ”The Antioch Incident Revisited”. s. 8 
49 Nanos, The Galatians debate. Sid 296 
50 Dunn, The Epistle to the Galatians. s. 117 
51 Ibid. s. 119 
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fungerade. Handel, rättsväsende, gemensamt umgänge på gator och torg etc var en verklighet 

att förhålla sig till. Alltså fanns det grader av hur hårt olika människor höll på lagen, precis 

som idag. Fariséer och esséer var striktast och Jesus kritiserades också för att äta med 

tullindrivare och syndare.  

Men även hedningar, så kallade gudfruktig, attraherades av judendomen och den judiska 

livsstilen och var villiga att därmed underordna sig judisk lagar och sedvänjor, däribland 

matlagarna.  

Dunn menar att det möjligen är så att hela konflikten i Antiochia bygger på ett missförstånd, 

eller snarare på en otydlighet i överenskommelsen i Jerusalem. Kanske tolkade Paulus och 

Jakob överenskommelsen på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Paulus kanske såg 

överenskommelsen som ett sätt att bevaka hedningarnas intressen, att det var tillräckligt att 

förenas i tron på Jesus, medan Jakob kanske ansåg att han ville bevaka judarnas intressen, och 

den judiska traditionen - bara för att hedningarna inkluderades i förbundet genom Jesus 

betydde inte det att judarna skulle överge sina lagar och principer. Kanske var det så att de 

som kom från Jakob till Antiochia menade att de som var judar och inte följde matlagarna inte 

följde överenskommelsen från Apostlakonciliet. Petrus kanske inte hade tolkat 

överenskommelsen på samma sätt som Paulus eller Jakob som båda tolkade den hårt utifrån 

sina respektive perspektiv.52 

PIJ	
För PIJ är det viktigt att förstå vilka dessa som sägs vara sända från Jakob faktiskt var. Kom 

de på Jakobs uppdrag, eller var det en grupp mer konservativa judar som Jakob inte kunde rå 

på? Var det samma grupp som åsyftas med dem som var ”från Jakob” och de som var ”för 

omskärelse”? Frågorna är många och det ges inga tydliga svar i texten. PIJ lutar åt att det 

finns risk att man kan gör det alltför lätt för sig om man oreflekterat likställer de två 

grupperna med varandra. Ett alternativ som kommit fram de senaste åren är att de som är för 

omskärelse är en konservativ grupp som framgångsrikt har lyckats sätta press på Jakob och 

även förmått honom att sända en grupp till Antiochia för att säkerställa att judisk sed följs. Att 

de hade med Jakob att göra, är dock utan tvivel, annars hade inte Jakob nämnts i 

sammanhanget.53 Den rädsla som Petrus känner är alltså riktad mot icke-Jesustroende judar i 

Jerusalem alternativt en tongivande grupp judar i Antiochia som inte ville äventyra judarnas 

                                                
52 Ibid. s. 122-124 
53 Magnus Zetterholm, ”The Antioch Incident Revisited”. s. 9 
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speciella villkor i förhållande till den romerska lagen genom att luckra upp de regler som 

fanns för vem som ansågs vara en jude. Om omskärelse, sabbatsbud, föreskrifter om 

bordsgemenskap och matlagar skulle upphöra att vara en exklusiv inträdesbiljett till den 

riktiga judiska gemenskapen, skulle väldigt många kunna hävda att de var judar och därmed 

kräva att de också skulle inbegripas av de undantag från den romerska lagen som judarna fått 

kämpa för att uppnå. Det skulle kunna skapa oro och dra till sig romarnas uppmärksamhet 

vilket man absolut ville undvika.54   

För PIJ var bordsgemenskapen ändå en viktig fråga men det mest radikala med Paulus 

förkunnelse för judarna var att i Kristus har hedningar och judar exakt samma ställning inför 

Gud.55 

v.	13	
Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyldiga till, så att till och med Barnabas 

drogs med.  

NPP	
De andra judarna var helt enkelt Jesustroende judar som Paulus på ett tydligt sätt markerar ut 

gentemot greker och andra hedningar. Han trycker alltså på det faktum att de är just judar, 

vilket enligt Dunn, syftar till att beskriva deras nationalitet och etnicitet.56 Paulus noterar att 

judarna, och till och med Barnabas, inte följer överenskommelsen från Jerusalem medan 

Petrus förmodligen ser det på ett helt annat sätt. Petrus hade kanske blivit övertygad av Jakobs 

folk att judar trots allt skulle fortsätta att leva som judar och att hedningar gärna fick leva som 

judar, men det var inget måste att genomgå en fullvärdig konvertering. Petrus rädsla kanske 

berodde på en ovilja att stöta sig med dessa från Jerusalem. En annan orsak enligt Dunn kan 

vara att judar alltid har hörsammat maningar till nationell samling, i bemärkelsen att alla judar 

tillhör den judiska staten som måste skyddas från alltför stort inflytande eller påverkan från 

hedningar. Petrus ville säkert inte heller äventyra sin ställning och sitt inflytande som apostel 

för de omskurna genom att förarga, eller till och med bryta med, Jakob och hans falang i 

Jerusalem. Det är kanske dessa anledningar som också får Barnabas att följa Petrus exempel 

och lämna Paulus  som varit hans ”partner” i många år. 

                                                
54 Nanos, The irony of Galatians. Sid 257ff 
55 Magnus Zetterholm, ”The Antioch Incident Revisited”. s. 7 
56 Dunn, The Epistle to the Galatians. s. 124 
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PIJ	
Enligt Nanos var det inte utsända från Jakob som kom till Galatien utan snarare var det judar 

som kanske till och med levde i Galatien och som de judekristna och hednakristna redan 

kände till. Kanske var det dessa som Paulus menar var de falska bröderna som nästlade sig in 

på mötet i Jerusalem (Gal 2.4: Det ville annars de falska bröder som nästlat sig in för att 

spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus, så att de skulle kunna göra oss till 

slavar) och kanske var de också samma som de som var för omskärelse i Gal 2.12 Mottagarna 

av brevet är enligt PIJ i alla fall hednakristna.57 Dessa hednakristna krävde att få bli upptagna 

och accepterade på samma sätt som proselyter, tack vare sin tro på Jesus som enligt Paulus 

hade utvidgat förbundet att gälla även dem. Detta skulle de kunna göra utan att de behövde 

uppfylla alla de krav som var praxis vid tiden, exempelvis omskärelse.58 Paulus judiska 

motståndare välkomnar förvisso galaterna att leva som goda judar, som gudfruktiga, men om 

de ska få kallas judar och därmed omfattas av både de skyldigheter och rättigheter som 

judarna hade, krävde de full konvertering. Detta har förmodligen galaterna börjat se som ett 

möjligt alternativ vilket gör att Paulus reagerar så starkt. Det skulle underminera hela hans 

budskap om att i Jesus görs ingen skillnad på människor. Dessutom får man känslan av att 

Paulus har sagt detta till galaterna tidigare och därför har börjat tröttnat lite på dem.59  

v.	14	
Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet sade jag till Kefas i allas närvaro: 

”Om du som är jude kan leva på hedningarnas vis i stället för på judarnas, varför vill du då 

tvinga hedningarna att göra sig till judar?” 

Innan jag går in på de båda perspektivens tolkning av v. 14 har jag följande kommentar. Man 

kan mena att v. 14 avslutar ett avsnitt av direkt återberättande av händelsen i Antiochia och att 

v.15-18 istället är ett annat, mer doktrinärt och teologiskt avsnitt. Det intrycket förstärks av att 

det i Bibel 2000, och även i 1917 års kyrkobibel, i v. 14 förekommer citattecken kring sista 

meningen. Intressant att konstatera är dock att dessa citattecken inte återfinns i den grekiska 
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grundtexten och att det skulle vara en två skilda avsnitt då inte blir lika tydlig.60 Det kan vara 

så att texten som följer efter ”πάντων·” i v. 14 i den grekiska grundtexten är inledningen på ett 

längre citat som sträcker sig hela vägen till och med v. 17. Om så är fallet tycker jag att det 

talar till både NPP:s och PIJ:s fördel vad gäller synen på laggärningarnas roll i 

rättfärdiggörelsen. Paulus betonar ju i så fall tydligt, och i samma sammanhang, att han är 

jude samtidigt som han påpekar att laggärningar inte leder till rättfärdighet. Det skulle kunna 

tolkas som att både Bibel 2000 och 1917 års kyrkobibel har sin exegetiska hemvist i TPP. I 

den litteratur och i de kommentarer jag har tagit del av nämns dock inte detta, varför jag inte 

kan göra vederhäftiga referenser i sammanhanget.  

NPP	
För Paulus är Petrus beteende så allvarligt och angeläget att han väljer att konfrontera honom 

inför alla de andra. Även om alla de andra judarna betett sig på samma sätt väljer Paulus att 

lyfta fram bara Petrus. Sanningen i evangeliet är enligt Dunn det som Paulus, och de andra 

apostlarna, kom överens om på mötet i Jerusalem. Den överenskommelsen innebär för Paulus 

att hedningarna hamnar under samma välsignelse, samma förbund, som en gång Abraham 

gjorde.61 Paulus betraktar alltså Petrus beteende som ett ”avtalsbrott”. Han refererar till det 

som då överenskommits genom att betona judar och hedningar. Samtidigt måste man komma 

ihåg att det inom båda dessa grupper rådde stora skillnader om vad som var tillåtet och 

önskvärt i en judisk livsstil och kontext. Enligt Dunn är dock huvudfrågan inte om man ska 

omskäras eller ej för att räknas till jude, eftersom man kunde leva som gudfruktig utan att 

omskära sig, det viktiga var renhetslagarna.62 Men som Wright menar, rättfärdighet genom tro 

är inte en lära om frälsning utan det handlar snarare om ett förhållande till Gud som uppstår 

när man blir en Jesustroende. Den är ett insisterande på att alla som delar den kristna tron är 

                                                
60 Nestle och Nestle, Novum testamentum Graece =. s. 581 ”ἀλλ’  ὅτε  εἶδον  ὅτι  οὐκ  

ὀρθοποδοῦσιν  πρὸς  τὴν  ἀλήθειαν  τοῦ  εὐαγγελίου,  εἶπον  τῷ  Κηφᾷ  ἔµπροσθεν  πάντων·  

Εἰ  σὺ  Ἰουδαῖος  ὑπάρχων  ἐθνικῶς  καὶ  οὐκ  Ἰουδαϊκῶς  ζῇς,  πῶς  τὰ  ἔθνη  ἀναγκάζεις  

ἰουδαΐζειν;…” 

 
61  s. 127 
62 Dunn, ”The Incident at Antioch" s. 129 
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medlemmar i samma familj och därmed ska få plats vid samma bord. Detta är en första, tydlig 

och positiv utläggning av den kristna doktrinen om rättfärdiggörelse genom tro.63  

Vem som slutgiltigt ”vann” debatten mellan Paulus och Petrus vet vi inte men eftersom 

Paulus inte nämner något om det, vilket han ju borde ha gjort med tanke på hur han beskrev 

sin seger efter debatten på Apostlakonciliet, tyder mycket på att Petrus och de andra inte valde 

Paulus linje.64 En trolig fortsättning på historien är därmed att det blev en tredubbel brytning 

för Paulus. Mellan Paulus och Jerusalem, mellan Paulus och Barnabas och mellan Paulus och 

Antiochia. Samtliga dessa brytningar mjukades dock upp med tiden.65  

PIJ	
Vad PIJ och Zetterholm lyfter fram som en grundläggande idé med Galaterbrevet är att Paulus 

vill visa att icke-judar redan har det som de önskar att få genom att konvertera. Alltså 

konvertering var helt onödigt, till och med fel, eftersom man då bortser från Jesus Kristus. 

Genom Jesus finns det nu ett sätt att gå in i samma förbundsförhållande till Gud som judarna, 

men utan att behöva följa lagen, en väg som tidigare varit stängd för hedningar. Gud är 

nämligen universell, samma för alla. Detta kunde så klart uppfattas som lätt för Paulus att 

hävda, han som redan var jude. Det var svårare för hedningar att köpa det argumentet. 

Speciellt som andra Jesustroende judar inte hade samma uppfattning och här ställdes 

Jesustroende icke-judar inför ett dilemma.66 Faktum är att Paulus krävde att hedningarna 

skulle behålla sin status som hedningar för annars skulle ju som sagt Kristus inte vara till 

någon nytta alls, se Gal. 5: 2-6:  

 
“2 Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av 
Kristus. 3 Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela 
lagen. 4 Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat 
utanför nåden. 5 Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är 
vårt hopp. 6 I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan 
på tron, som får sitt uttryck i kärlek.” 
 

	

v.	15	
Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare.  

                                                
63 Green och Turner, Between two horizons. N T Wrights kapitel “The Letter of the Galatians. 
Exegesis and Theology” s. 205-236 
64 Dunn, The Epistle to the Galatians. s. 130 
65 Ibid. s. 131 
66 Magnus Zetterholm, ”The Antioch Incident Revisited”. s. 7 
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NPP	
Paulus följer här den typiskt judiska beskrivningen av världen när han delar upp den i judar 

och resten. Han väljer att uttala både hedning och syndare där syndare har betydelsen någon 

som lever utanför den judiska lagen. Det intressanta enligt Dunn är dock att man även i intra-

judiska sammanhang pratade om syndare när man ville markera en falang inom judendomen 

som levde på ett sätt som man i den egna gruppen inte kunde acceptera.67 Vad Paulus gör är 

alltså att han beskriver sig själv med samma ord som hans kritiker, de från Jakob, kan ha 

använt när de pratade om honom. Paulus retoriska styrka i sammanhanget är dock att han 

precis innan har konstaterat att han dessutom är jude från födseln, men att det i förhållande till 

Gud inte är en fördel. 

PIJ	
PIJ framhåller att Paulus samtidigt som han betonar att alla är lika inför Gud betonar att de 

icke-judiska anhängarna till rörelsen inte är judar och inte heller bör bli det. Att i relation till 

samhället framstå som jude men i relation till den egna rörelsen betona motsatsen skapar en 

konflikt som troligt kan ha bidragit till uppkomsten av en specifikt hednakristen identitet som 

kanske är fröet till den kristna religionen och splittringen med judendomen. Från det 

perspektivet uppstod alltså aldrig någon kristen identitet som var gemensam för både 

Jesustroende judar och Jesutroende hedningar. Istället uppstod en klyfta när ideologiska och 

sociala faktorer samverkade vilket till slut ledde till att en separat icke-judisk religion uppstod 

– kristendomen.68 

v.	16	
Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus 

Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på 

Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig.  

NPP	
Rättfärdig är en term hämtad från juridiken och en term som Paulus använder sig mycket av (i 

27 av de 35 gånger som ordet används i NT är det i Paulus texter69). Den som ansågs 

rättfärdiggjord var rättfärdig och kunde få en fördelaktig dom på den yttersta dagen. För judar 

betydde det att leva inom förbundet och följa lagen. Det var alltså ett bekant sätt att uttrycka 

sig på för Paulus samtid.70 Men vad var det Paulus vände sig emot? Inom NPP, till skillnad 

                                                
67 Dunn, The Epistle to the Galatians. s. 133 
68 Zetterholm, Magnus, ”Judar och hedningar i den tidiga kristendomen”. s. 28 
69 Dunn, The Epistle to the Galatians. s. 134 
70 Ibid. s. 134 
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från inom TPP, är den allmänna uppfattningen att man inom judendomen inte trodde att man 

genom laggärningar kunde bli rättfärdig och vinna Guds gunst. Tvärtom, att Gud valde Israel 

som sitt folk att ingå förbund med var helt oförtjänt. En Guds nåd som judarna hedrade 

genom att följa lagen (förbundsnomism). Men vad vände sig då Paulus mot? Enligt Dunn 

handlade det framförallt om matlagar och omskärelse men eftersom omskärelsen redan var 

avklarad som en fråga på Apostlakonciliet med Petrus och de andra apostlarna, var det i detta 

fall matlagarna.71 Hur kunde Petrus godkänna att det var okej för hedningar att inte omskära 

sig medan han inte tyckte det var okej att äta tillsammans med dem? Skulle detta innebära att 

Petrus inte heller ställde upp på att en människa endast rättfärdiggörs genom tron på Jesus 

Kristus? Alltså om Petrus, likt Paulus inte tycker att omskärelse är nödvändigt eftersom 

laggärningar är underordnade tron på Jesus Kristus, så måste han i konsekvensens namn också 

tycka att matlagar är underordnade tron på Jesus Kristus. Annars håller det inte logiskt och 

konsekvensen blir ett otydligt och svagare budskap som inte kommer att klara en tuff debatt 

med kritiker både inifrån och utifrån Jesusrörelsen.72 

Här kommer vi in på debatten om ”πίστις Χριστοῦ”. Det finns olika uppfattningar inom NPP 

om hur detta ska tolkas. Dunn hävdar att ” πίστις Χριστοῦ” ska tolkas som en objektiv 

genitiv, det vill säga att vi blir rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus, medan Wright 

menar att det förmodligen ska tolkas som ett subjektivt genitiv, att Jesus trofasthet till Gud 

och hans död på korset är det som rättfärdiggör oss. Guds trofasthet uppenbaras i, och genom, 

trofastheten av Jesus Kristus, han som representerar Israel.73 

Enligt Wright är Paulus svar på frågan komplex och enkel på samma gång. Eftersom han och 

alla judiska kristna har "dött till lagen" genom att dela Jesu messianska död, är deras identitet 

inte längre definierad av den judiska lagen, utan snarare genom Kristus uppståndelse. 

Gränsmarkören för detta messianska samhälle är därför inte en lagtrohet som skiljer judar från 

hedningar, utan snarare är gränsmarkören Jesus Kristus, den trofaste. Det sätt på vilket man 

identifieras som medlem i detta messianska samhälle är därför varken mer eller mindre den 

kristna tron.74 

PIJ	
Vad Paulus med emfas eftersträvar är att hindra de Jesustroende icke-judarna från att söka sin 
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72 Ibid. s. 138-140 
73 Green och Turner, Between two horizons. N T Wrights kapitel “The Letter of the Galatians. 
Exegesis and Theology” s. 205-236 
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rättfärdighet i lagen. Och det är främst två missuppfattningar han vänder sig emot. För det 

första, lagen kan inte ha en funktion för hedningarna eftersom den gavs till det judiska folket. 

För det andra, inte ens judarna blir rättfärdiga av lagen men genom att iaktta buden i Torah 

bekräftar juden sin villighet att förbli i det förbund som Gud ingått med det judiska folket. 

Men det är Gud och hans nåd som rättfärdiggör juden, inte lagen. Och det är precis detta 

Paulus ger uttryck för i v. 16. Paulus menar alltså att alla människor blir räddade genom tron 

på Kristus, men det innebär inte att den Jesustroende juden skall överge sin ursprungliga 

identitet. För den Jesustroende juden är lagen inte obsolet eftersom Kristus är lagens 

fullbordan. Enligt PIJ är det alltså inte judarna som är problemet i den tidiga kristendomen 

utan hedningarna. Problemet var inte att få judarna inom Jesusrörelsen att sluta hålla lagen, 

utan att förhindra att hedningarna skulle börja hålla den.75 

v.17	
Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, 

vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. 

NPP	
Dunn menar att här har Paulus, och även Petrus, kommit till den insikten att det faktum att de 

äter med hedningar/syndare gör även dem till syndare i sina judiska trosfränders ögon.76 Och i 

förlängningen, om de är syndare, är även Jesus en syndare. Paulus svarar att självklart är det 

inte så. Han menar att om man resonerar som Petrus och de andra judarna från Jakob hamnar 

man i ett reductio ad absurdum, en slutsats som bygger på ett falskt antagande, en orimlig 

följd av Petrus (och de från Jakobs) teologi. De hade dragit slutsatsen att det var rätt att dra 

sig tillbaka från bordsgemenskap medan Paulus slutsats var att det inte bara var fel att dra sig 

tillbaka från bordsgemenskapen, det var också opassande att fortsätta benämna hedningar för 

syndare. Dunn lyfter även frågan om vad som menas med att Jesus står i syndens tjänst. Han 

förklarar det med att begreppet ”att stå i någons tjänst” förknippades med att servera någon 

något, att tjäna. Jesus pratade ofta om sig själv som tjänare och i alla de tre synoptiska 

evangelierna står det att han åt med tullindrivare och syndare. Poängen är alltså inte att även 

Jesus gör syndiga saker utan att han inte gör skillnad på människor. I förhållande till Gud är vi 

alla lika och det enda som gör oss rättfärdiga är vårt förhållande till Jesus och Gud, inte 

huruvida vi följer matlagar etc.77 
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PIJ	
Till denna vers har jag inte hittat något specifikt från PIJ. 

v.	18	
Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. 

NPP	
”Detta som jag har rivit ner” är en hänvisning till den friare bordsgemenskapen i Antiochia 

men främst handlar det enligt Dunn om den totala omvändelse som Paulus genomgått sedan 

han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Nedrivningen av det som han tidigare hållit så högt 

framstod nu som totalt inkompatibelt med en tro på Jesus och det uppdrag han fått, eller tagit 

på sig, att predika för hedningarna. Att bygga upp det som han en gång rivit ner, att till 

exempel följa matlagarna, vilket som vi har konstaterat var det stora problemet i Antiochia, 

skulle vara att gå emot evangeliet och alltså bli en medveten lagöverträdare. Han skulle bli en 

”äkta” syndare till skillnad från hedningarna som bara var syndare på grund av sin etnicitet. 

En omöjlig motsägelse enligt Paulus.78  

PIJ	
Till denna vers har jag inte hittat något specifikt från PIJ. 

Diskussion	

Med risk för att spoliera diskussionsdelen redan i första meningen är en av mina iakttagelser i 

min analys och mina studier av NPP och PIJ att de inte skiljer sig så mycket från varandra 

som jag förväntade mig när jag påbörjade arbetet med uppsatsen. Då visste jag inte att 

”Paulus inom Judendomen” var det namn som perspektivet föredrog att kallas, istället för det 

i mina ögon mer utmanande ”The Radical Perspective on Paul” som det också har kallats.  

Jag har valt att dela upp diskussionen i tre delar. En som behandlar de båda perspektivens 

kommentarer till bibelverserna. En andra del som behandlar konsekvenserna av perspektivens 

forskningsansträngningar och en tredje del som består av egna avslutande funderingar kring 

de båda perspektiven.  

Sammanfattning	av	de	båda	perspektivens	kommentarer	
I v. 11 understryker båda perspektiven Paulus hårdhet och kompromisslöshet. Inte ens det 

faktum att Petrus trots allt var Jesus lärjunge och en av pelarna i Jerusalem, imponerar på 

Paulus. Min uppfattning är att man inom NPP ser en vilja hos Paulus att komma till ett avslut 
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i en fråga som har varit uppe för diskussion och debatt tidigare något som inte betonas på 

samma sätt i PIJ. NPP lyfter också fram att Paulus energi grundar sig i att han såg 

överenskommelsen i Jerusalem som en stadfästelse av evangeliet, alltså den sanna 

förkunnelsen, och att den enligt Paulus inte är uppe för kompromiss eller omtolkning.  

I v. 12 kretsar mycket kring bordsgemenskap samt vilka de olika grupperna i bibeltexten är. 

Dunn framhåller att huvudfrågan i konflikten handlar om bordsgemenskapen och han menar 

också att för Paulus var överenskommelsen på Apostlakonciliet central. Det viktiga var att 

Paulus ansåg att man till Jesu åminnelse skulle dela bord, oavsett med vem. Det var viktigare 

än de rådande matlagarna. Dunn lyfte också tanken att hela händelsen kanske är ett 

missförstånd, eller kanske snarare en olycklig följd av att överenskommelsen inte fanns 

tydligare formulerad. Den kanske gick att tolka lite som man ville beroende på vem man var. 

Enligt den teorin menar Dunn att Paulus och Jakob tolkade den hårdare än Petrus som kanske 

rättfärdigade sitt beteende på andra grundvalar.  

PIJ är mer upptagna av vilka som faktiskt omnämns i versen och i sin kommentar utgår de 

från den rådande inom-judiska situationen och den politiska situationen. Inom-judiskt fanns 

ett spann av troende som sträckte sig mellan konservativa judar av mer fundamentalistiskt 

slag (de från Jakob), och Paulus. Den politiska situationen präglades av en maktfullkomlig 

romersk överherre som hade kommit överens med judarna om hur de fick leva ut sin 

religiositet. Judarna hade tillsammans med romarna funnit en fungerande modell för sin 

religionsutövning. Något de i möjligaste mån inte ville äventyra eftersom det ofta inneburit 

oroligheter och våldsamheter. Det som var mest provocerande enligt PIJ för de icke 

Jesustroende judarna var dock Paulus förkunnelse att hedningar och judar hade exakt samma 

ställning inför Gud.  

I v. 14 avslutar Paulus sitt återberättande av konflikten i Antiochia och det är också bland 

annat här som åtminstone NPP:s spekulationer om vad som blev resultatet av Paulus och 

Petrus uppgörelse framträder. NPP lutar åt att det var Petrus-sidan som vann. PIJ fokuserar 

mer på den något snärjiga argumentationen som Paulus för gentemot Petrus agerande. 

Argumentationen är riktad till de Jesustroende hedningarna och syftar till att de ska förstå att 

de inte behöver lagen. För Paulus måste det ha varit livsviktigt för den framtida missionen att 

alla Jesustroende, judar som icke-judar, höll sig till samma principer avseende tolkningarna av 

evangeliet. Annars skulle hans ”case” bli försvagat. Om han hävdar en sak, och andra judar en 

annan, vad skulle hedningarna tro? Vems auktoritet skulle gälla? Det är också i denna vers 

som de första ansatserna att förklara vad som menas med rättfärdiggörelse genom tro görs 

(Wright). 
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Vers 15 inleder den andra delen av perikopen, den del som är mer utläggande. NPP lyfter här 

Paulus användning av ordet ”syndare” i sin retorik och framhåller att även Paulus som är jude 

kallas syndare precis som hedningarna. Paulus landar i poängen att det varken är en fördel att 

vara jude eller att vara hedning. Inför Gud är alla lika. Inom PIJ betonar man Paulus iver att få 

alla inblandade, judar och icke-judar, att förstå att det som respektive grupp redan har är fullt 

tillräckligt. Gud kräver inte det ena eller andra från någon av dem. I tron på Kristus förenas de 

under samma förbund som Abraham en gång ingick med Gud. I den här komplicerade 

situationen där hedna-kristna inte vet vilken ställning de har vare sig i det grekisk-romerska 

samhället eller i förhållande till den judiska religionen ser PIJ upprinnelsen till att judendom 

och kristendom skiljs åt. 

Vers 16 har fått stor betydelse och handlar om lagens ställning och vad som gör en människa 

rättfärdig. Båda perspektiven menar att lagen finns och fortsatt gäller för judarna. Frågan är 

dock hur viktig den är för rättfärdiggörelsen. Det viktiga att förstå är att lagen trots allt har en 

funktion för judarna, men att den för de Jesustroende icke-judarna inte betyder någonting så 

länge som de lever i Kristus efterföljd. Han fullbordade ju lagen. Det huvudsakliga poängen 

för PIJ blir således inte att Paulus ville att Jesustroende judar skulle sluta tro på lagen, nej det 

var att få Jesustroende icke-judar att sluta vara fixerade vid lagen. 

F v. 17-18 har jag inte hittat några specifika kommentarer utifrån ett PIJ-perspektiv. NPP 

lyfter dock Paulus medvetet absurda resonemang kring synd och att stå i syndens tjänst. Jesus 

är syndfri och hans överordnade poäng är att man inte ska göra skillnad på människor. Jesus 

står alltså inte i syndens tjänst utan han drar konsekvensen av att laggärningar inte har någon 

betydelse för rättfärdiggörelsen. Att då till exempel börja följa matlagarna skulle vara att gå 

emot evangeliet (Gud) och därmed bli en ”riktig” syndare. 

Det är flera likheter och skillnader mellan perspektiven. Likheterna är för det första att båda 

perspektiven ser Paulus som jude. Inte konverterad kristen utan en judisk man som är 

övertygad om att den messianska tiden är inne tack vare Jesus Kristus liv och död. För det 

andra, båda perspektiven uttrycker samma ambitioner och grundinställning till forskningen. 

Att gå tillbaka till källorna, att analysera originaltexterna och att våga ifrågasätta tidigare 

”sanningar”. Att förstå hur livet tedde sig i det romerska riket för en religiös minoritet är 

fundamentalt för båda perspektiven. Det framkommer bland annat i analysen av v. 12 där det 

blir tydligt hur båda vinnlägger sig om att förstå till exempel den spända sociopolitiska 

situationen, samt hur den kan ha påverkat händelseförloppet och relationerna mellan ett antal 

olika grupper såsom gudfruktiga, Jesustroende icke-judar, Jesustroende judar och ”vanliga” 

judar. För det tredje, judendomen innehåller ett mycket viktigt och grundläggande inslag av 
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nåd och nådens betydelse i rättfärdiggörelsen vilket man ser i analysen av v.16. Lite förenklat 

uttryckt uppfattar jag NPP och PIJ främst som två exegetiska och historievetenskapliga linjer 

men inom samma skola.  

Skillnaderna är för det första att PIJ inte anser att NPP är ”nytt” nog. Jag tolkar det som att PIJ 

de facto håller med om mycket av det som NPP står för, men att NPP inte har dragit de fulla 

och nödvändiga konsekvenserna av sina vetenskapliga ambitioner. Vad Nanos, och andra 

inom PIJ, främst motsätter sig anser jag är att man inom NPP håller fast vid vissa begrepp och 

uttryck som PIJ uppfattar som anakronistiska. NPP måste vara mer exakta när de använder 

begrepp som ”kristen”, ”kyrka”, ”Saint Paul” etc. (Exempelvis ”church” s 4, ”christianity” s. 

5 i ”The Incident at Antioch”)79 Både Dunn och Wright är medvetna om att det är ”fel” att 

beteckna någon som kristen under denna tid, men likväl hemfaller de åt att använda sig av det 

i sina texter. Detta är nog främst av vane- och bekvämlighetsskäl, men om man menar allvar 

med vad man kommit fram till i sin forskning eftersöker PIJ konsekvens och disciplin även på 

detta område. För det andra uppfattar jag det som att PIJ ser två parallella vägar till samma 

frälsning. Jesus var huvudvägen för hedningar, och förbundet var vägen för judar vilket blir 

tydligt i analysen av v. 15-16. 

Konsekvenser	av	perspektivens	vetenskapliga	arbete	
Man kan läsa och tolka bibelns texter bokstavligt, helt efter sin egen förförståelse och sitt eget 

förnuft. Men om man vill förstå det ursprungliga budskapet och tror att en författares texter 

påverkas av den tidsanda och verklighet som författaren lever i, måste man ta hänsyn till i 

vilken kontext texterna skrevs. Paulus brev skrevs inte av Luther, eller av Weber eller av 

Augustinus. De skrevs av Paulus i mitten av det första århundradet och har sedan skrivits av 

och tolkats många gånger. Vad som förenar NPP och PIJ är deras vilja att förstå Paulus 

samtid; den religiösa, den politiska och den sociala kontexten och utifrån den förståelsen tolka 

hans brev. Båda har varit inriktade på exegetik, historievetenskap och sociologi och har 

medvetet försökt skilja den typen av vetenskap från normativ teologi och dogmatik. Som ett 

exempel på denna ambition kan man ta ett citat från en betydande forskare inom PIJ, Stanley 

K Stowers, som i sin bok “A rereading of Romans” poängterar följande: 

“If I challenge the historical accuracy of some standard interpretations of the letter 

[Romans], it does not mean that I intend to denigrate the contributions of its great 

                                                
79 Dunn, ”The Incident at Antioch" (Gal. 2:11-18”. s. 4-5. 
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commentators. But my purposes as a historian of early Christian literature differ from the 

purposes of the theologians and churchmen.”80  

Detta kan säkert vara en passning till framför allt Wright som inte bara varit biskop i Church 

of England, utan som ofta också använder sin vetenskap i mer konfessionella sammanhang. 

 

Nästa steg i utvecklingen, och det jag efterlyser och ser fram emot, är mer forskning kring 

vilka konsekvenser den nya kunskapen och förbättrade förståelsen får för en tolkare/utläggare 

av idag. Och minst lika viktigt, vilka konsekvenser den gamla tolkningen har fått i historien. 

Tar man tex synen på lagen i v. 16 är både judar och kristna betjänta av en ökad förståelse av 

Paulus tack vare NPP:s och PIJ:s arbete. Ingen riktning menar att lagen saknar betydelse. För 

judarna fanns den som ett religiöst viktigt element som syftar till att visa respekt för förbundet 

med Gud. Jesustroende icke-judar kan inte heller bortse från lagen. Att göra goda gärningar 

står inte motsats till att tro. Vad både NPP:s och PIJ:s forskning bidrar med är en ökad 

förståelse för lagens betydelse i förhållande till nåden.  

Båda har också försökt att undvika en konfessionellt färgad normativ forskning och har 

istället i möjligaste mån gått tillbaka till de historiska källor som finns. Det svåra för dem och 

andra forskare måste dock vara är att hålla isär den egna förförståelsen från exegetik, teologi 

och historievetenskap, speciellt om förförståelsen påverkas av den egna övertygelsen. Detta 

problem är nog lika svårt för N T Wright, tidigare biskop i Church of England, som för 

Magnus Zetterholm, en uttalad agnostiker och historiker. Möjligen kan man i detta 

sammanhang jämföra med de utmaningar som feminismen har stått och står inför. Om en 

manlig norm och förförståelse har varit som ett filter varigenom allt har passerat kan man 

kanske säga att ett liknande förhållande har funnits i paulustolkningen. Först när vi sätter in 

Paulus i hans egen kontext och tolkar honom utifrån den, kan vi dra slutsatser som kan hjälpa 

oss idag. Här menar jag att forskarna i både NPP och PIJ har samma vetenskapliga mål. 

Avslutning	
Det finns många spännande och intressanta skillnader mellan NPP och PIJ, men de riktigt 

genomgripande upptäckterna i Paulusforskningen, och den därpå följande paulustolkningen, 

anser jag att NPP stod för när de presenterade sin forskning kring laggärningarnas roll i 

judendomen. NPP:s nya forskningsrön stod i skarp kontrast till det rådande perspektivet TPP 

och de utgör ett skifte i 1900-talets Paulusforskning. Efter att ha läst och tolkat texten i Gal 

2:11-18 anser jag alltså inte helt förvånande att det är mer som förenar NPP och PIJ än vad 

                                                
80 Stowers, A rereading of Romans. Sid 4 
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som skiljer dem åt. Jag ser dem som två riktningar inom samma skola där NPP emellanåt blir 

mer teologisk och PIJ mer relativiserande. Ett litet tecken på detta kan man finna i hur man 

benämner händelsen i Antiochia. Magnus Zetterholm inom PIJ kallar tex händelsen för 

incidenten i Antiochia medan andra svenska bibelvetare kallar det för konflikten i Antiochia. 

Slår man upp ordet incident i Nationalencyklopedin står det ”Incident är en tillfällig 

händelse, ett tillbud eller ett missöde. Inte alltför allvarlig.” Att använda incident kan således 

vara ett sätt att medvetet eller omedvetet spela ner händelsen jämfört med tidigare forskning, 

men jag saknar belägg för den slutsatsen.  

För mig förefaller det som att PIJ kommer fram till att judendom och kristendom egentligen 

är två likvärdiga frälsningsvägar till samma Gud, medan NPP menar att Jesus är en väsentlig 

del som måste vara utgångspunkten i tolkningen. I det här sammanhanget tror jag dock att de 

intressanta diskussionerna kan föras på den exegetiska och historievetenskapliga spelplanen 

där man försöker göra de bästa tolkningarna utifrån kontext, inte teologi eller dogmatik. Om 

någon religion sedan vill ”missionera” sin teologi eller dogmatik är det en annan mycket 

intressant och spännande spelplan, men den har inte varit föremål för den här uppsatsen. 

Sammanfattning	

I denna uppsats har jag studerat Konflikten i Antiochia, utifrån två aktuella perspektiv på 

Paulus - ”Nya Perspektivet på Paulus” och ”Paulus inom judendomen”. Syftet har varit att 

definiera och klarlägga den huvudsakliga innebörden i de två respektive perspektiven samt att 

utifrån den förståelsen göra en jämförande analys med hjälp av den valda perikopen. Jag har 

också sökt analysera vilka konsekvenser perspektiven kan få för vår förståelse av Paulus. För 

att avgränsa uppgiften har jag utgått från ett urval av forskare inom respektive perspektiv. 

Dessa är för NPP: E. P. Sanders, James D. G. Dunn och N.T. Wright. För PIJ har jag främst 

utgått från material av Mark Nanos och Magnus Zetterholm.  

För att kunna göra perspektiven rättvisa presenterar jag också en kort beskrivning av det 

”Traditionella Perspektivet på Paulus” eftersom det är det perspektiv som i lite varierande 

form har varit det dominerande genom historien. Jag har också gjort några förhoppningsvis 

förtydligande utvikningar kring hur det gick till när judendom och kristendom skiljdes åt samt 

ett kort avsnitt kring begreppet bordsgemenskap. 

Slutsatsen i uppsatsen är att perspektiven förvisso skiljer sig åt på flera punkter men att de till 

övervägande del ligger nära varandra. Detta är särskilt tydligt vad gäller de vetenskapliga 

drivkrafterna och metoderna som respektive perspektiv använder sig av.  
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