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Dagens episteltext är en av de giftigare när det gäller judisk-kristna relationer. Den utgör en så stor 

ersättningsteologisk fallgrop med sitt tal om dödens tjänst och Andens tjänst, därtill under temat 

”Friheten i Kristus” att det inte riktigt går att bara förbigå den med tystnad. 

Till att börja med kan vi få hjälp av att titta på den omedelbara kontexten. Paulus vill försvara sig själv 

och sitt uppdrag, och har just sagt att han inte behöver något rekommendationsbrev, eftersom de 

troende är hans brev, eller snarare brev från Kristus, utskrivet av Paulus i deras hjärtan.  

Det är utifrån denna liknelse, ”skrivet inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och 

blod”, som Paulus sedan fortsätter att resonera kring stentavlorna och Mose. Paulus är övertygad om 

att med Jesus har profetiorna från Jeremia 31:31-32 och Hesekiel 36:26-27 om att Lagen ska skrivas i 

människornas hjärtan, och att stenhjärtan ska förvandlas till hjärtan av kött och blod, uppfyllts: den 

messianska tiden är inne. Det är också texter som talar om ett nytt förbund och om Andens ledning. 

Paulus använder sig av en klassisk rabbinsk exegetisk princip, qal vahomer – från det mindre till det 

större” – när han säger ”Redan dödens tjänst… Hur mycket större…”. Det kan vara värt att notera att 

Paulus här jämför något bra med något ännu bättre, inte något dåligt med något bra. 

Kontinuitet – inkarnation – uppståndelse kan var ledord för en exeges som hjälper oss att tala väl 

utifrån denna text. 

Kontinuitet: det nya förbundet är inte ett brott med det gamla, utan ger nya tolkningsnycklar. Paulus 

tro är grundad i den judiska traditionen, med Tora som gavs till Mose, och som en dag ska vara 

skriven i människornas hjärtan enligt profeterna, en tanke som återkommer i Talmud. Men hans 

erfarenhet av att möta den uppståndne Kristus har gett honom ett nytt hopp om att dessa profetior 

ska uppfyllas, och ett nytt sammanhang att tolka de gamla texterna utifrån. Vi bör således inte 

predika att friheten i Kristus är ”frihet från Lagen”, utan snarare frihet att tolka Lagen på nytt. Den 

gammaltestamentliga texten innehåller också en gemensam nämnare med episteltexten: att det är 

av Guds kraft som både Mose och Paulus talade.  

Vi kan också konstatera att Paulus hade fel: vare sig han eller vi har fått uppleva den messianska 

tiden i den meningen att vi kristna har tagit emot budskapet på ett sådant sätt att det är skrivet på 

våra hjärtan, vi handlar inte per automatik enligt Guds vilja. I väntan på det får vi sträva vidare med 

att efter bästa förmåga tolka och leva det som vi fått ta emot – och i det tolkningsarbetet kan en 

dialog med våra judiska systrar och bröder vara till hjälp. 

Inkarnation: texten tar oss till centrum i den kristna tron, Ordet som blir kött, och påminner oss om 

att vi som kristna ska förkroppsliga budskapet, som Kristusbrev. Om vi vidgar perikopen till de 

inledande raderna i kapitlet, som inte förkommer som predikotext, får vi anledning att sjunga psalm 

412, Ett Kristusbrev till världen. Evangelietextens ”effata” har inspirerat ett moment i den katolska 

dopordningen, som symboliserar att den döptas öron ska öppnas för evangeliets tilltal. Som döpta är 

vi kallade att vara både mottagare och sändare av budskapet. 

Uppståndelse: Kanske är det uppståndelsen som får Paulus att kontrastera Andens tjänst med 

dödens tjänst? Döden står för förgängligheten, budskapet om uppståndelsen ger hopp om något 

bestående. Längre fram i texten talar Paulus också om rättfärdighetens tjänst. Friheten i Kristus är en 

frihet till tjänst. Uppståndelsehoppet frigör oss till tjänst där Anden inspirerar oss att leva i och verka 

för rättfärdigheten. 


