
Episteltext 1 i fastan 1 årgången: Heb 4:14-16. 

I en kommentar till episteln på julnatten (samma texter varje årgång) skrev jag om 
Hebreerbrevet, om hur det är problematiskt för judisk-kristen dialog och överhuvudtaget svårt 
för alla som ser problemen med hur kristna betraktat och behandlat judar genom seklen.                
Jag skrev där kort om hur Hebreerbrevet kan tolkas som ett uttryck för ersättningsteologi. När 
nu Hebreerbrevet är aktuellt igen, på Första söndagen i fastan, tänker jag inte upprepa hela det 
resonemanget utan hänvisar till den tidigare texten. Kort kan sägas att vi i Heb 4:14-16, möter 
det jag kort sammanfattade i texten inför julnatten:  

Grundidéen i Hebreerbrevet är, något förenklat, att offerkulten i Jerusalems tempel ersatts av 
det sanna och slutgiltiga offret, Jesus Kristus,. Offret förrättades av den verklige 
översteprästen, Jesus Kristus, i den himmelska helgedom som är realiteten, av vilken den 
jordiska kulten är en avbild (Heb 8:1-10-18).   Visserligen beskriver Hebreerbrevet kulten i 
det gamla ”förbundstältet”, inte i Templet, (Heb 9) men det rubbar inte grundtesen.               
Den offerkult som upprätthöll relationen mellan Gud och Guds folk i ”det gamla förbundet” 
har nu ersatts av ett nytt, fullkomligt, förbund. Därför ska det gamla förbundet försvinna. 

Detta tänkande är alltså en förutsättning och ett sammanhang för orden om den barmhärtige 
översteprästen Jesus i episteln på Första söndagen i fastan. Åtminstone hos mig väcker 
episteln sorg och en djup ambivalens. Även om bildspråket är främmande - Jesus som präst i 
en konkret himmelsk kult - så är ju kärnan i budskapet något jag behöver och vill predika. 
Jesus förstår våra livs prövningar och smärta, i honom möter jag en Gud som är närvarande i 
hela mitt liv och som kommer med ”förbarmande och nåd i den stund då vi” - jag - ”behöver 
hjälp.” Men mitt i allt detta finns denna eländiga ersättningsteologi som är så förbunden med 
kristet legitimerad anti-semitism och därmed med ett av historiens grövsta brott. Varför kan 
jag inte få trösteord om Guds barmhärtighet utan att få min delaktighet i folkmord på köpet?  

Så återigen handlar det om att vara vaksamma. Temat ”prövningens stund” är ju passande: vi 
påminns om att vi måste kritiskt pröva bibeltexter, teologier, allt som finns i den kristna 
traditionen. Att arbeta med Heb 4:14-16 inför gudstjänsten är en prövningens stund, en stund 
för prövning av texten som kan göra det nödvändigt att - om sammanhanget tillåter - faktiskt 
benämna problemen. Och att då också göra klart att kristen tro och kristet liv inte är en lugn 
tillflyktsort utanför världen utan finns mitt i världen och därför ständigt måste prövas kritiskt. 
För vi ser inte våra blinda fläckar och vi vet inte heller vilka konsekvenser ord och handlingar 
får i andra tider och sammanhang. Allt nedärvt måste prövas i förhållande till just den kontext 
där det ska aktualiseras jag nu står och i medvetenhet om hur den historia sett ut som det är 
del av.  

Författaren till Hebreerbrevet sökte beskriva erfarenheter av en barmhärtig Gud med sin tids 
och sammanhangs språk. Kanske har Platons filosofi påverkat och vi har definitivt att göra 
med den allegoriska bibeltolkning som fanns också inom tidig judendom, alltså en 
bibeltolkning där det konkreta får djupare symboliska betydelser.  Också i judiska texter som 
skrevs när Templet ännu fanns kunde kulten och offren tolkas symboliskt. Hebreerbrevet 
fortsätter en tradition som är både judisk och grekisk-romersk. I min kommentar till julnattens 
epistel skriver jag om sammanhanget Hebreerbrevet skrevs för: ett sammanhang där en tidig 



kristen grupp söker sin identitet. Kanske handlar det också om att bearbeta två trauman; Jesu 
död och Templets förstörelse. Om Jesu död blir ett offer för synd, Jesus en präst i en 
himmelsk kult, den som vi kan komma till för att söka nåd och barmhärtighet, då kan hans 
död få en mening och Templets förstörelse bli möjlig att leva med. Allt som Templets kult 
gav kan Jesus ge. Det är det kristna svaret på den utmaning som Templets fall innebar, den 
judiska traditionen ger andra svar.  

Så kan vi förstå det hela historiskt, men problemen med den ersättningsteologi som växer 
fram ur denna bibeltolkning och traumabearbetning finns kvar. Vi lever i en komplex 
verklighet där det bästa och de värsta ibland ligger varandra nära, där vi påminns om vår 
delaktighet i en kultur där Förintelsen blev möjlig i samma stund som vi får förbarmande och 
nåd. Prövningens stund pågår. Vi kan inte lösa allt detta i en predikan men vi kan vara 
medvetna om problemen och åtminstone låta bli att återupprepa ersättningsteologi eller helt 
enkelt kristna klichéer. Vi har ju en överstepräst som är fullt förmögen att känna med oss i 
våra svagheter och som ger oss förbarmande och nåd när vi behöver hjälp, så det måste ju gå.  

Hanna Stenström 


