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Inledning

Bakgrund

Mot slutet av sjuttiotalet publicerade E. P. Sanders monografin Paul and Palestinian Judaism,1 i 

vilken han genom en omfattande analys av judisk litteratur visade på en stor diskrepans mellan 

Paulus bild av sin samtida judiska tro och hur den i själva verket bör ha sett ut.2 Ett par år senare 

myntade James D. G. Dunn begreppet ”Det Nya Perspektivet på Paulus”3 och utökade Sanders 

tankegångar med slutsatsen att det var den kristna kyrkan som missförstått Paulus, inte Paulus som 

missförstått judendomen.4 Men de delar samma uppfattning att man i rabbinsk judendom inte trodde

att rättfärdighet och en frikännande dom är något som främst förtjänas genom att utföra 

”laggärningar”. Grunden var Guds nåd, och laggärningarna främst ett tecken på att man levde i 

förbundet. Vid lagöverträdelser fanns en given föreställning om ånger följt av Guds förlåtelse enligt 

Sanders och Dunn.5

Dunn menar dessutom att begreppet laggärningar hos Paulus främst syftade på tre specifika 

tecken på att man levde i förbundet, nämligen omskärelse, mat- och renhetsföreskrifter samt 

hållandet av sabbaten,6 samt att dessa sätt att visa sin tillhörighet till Guds förbund byttes ut till att 

tro på Kristus.7 Men skillnaden mellan judisk och kristen tro blir då mer otydlig än i traditionell 

luthersk tolkning, eftersom det bara tycks handla om ett byte från de tidigare förbundstecknen till ett

annat. Och tanken på Kristi försoningsoffer tycks svårbegriplig om hållandet av lagens bud i 

judendomen samtida med Paulus till största del inte sågs som ett sätt att förtjäna Guds frikännande 

dom, vilket Sanders och Dunn påstår. 

Dunn tolkar också Paulus begrepp ”rättfärdighet” och ”rättfärdiggöra” på ett annorlunda, 

delvis icke-juridiskt sätt, vilket gör att frågan om hur man då bör förstå vad som enligt Paulus gör 

att en människa räknas som rättfärdig samt frikänns av Gud uppstår.

En av de forskare som riktat kritik mot Sanders och Dunns förståelse av Paulus är Thomas

R. Schreiner, som menar att ”legalism”8 var påtaglig i den tidens judendom och att Paulus i hög

grad polemiserar mot legalism samt mer betonar nåd som grund för rättfärdiggörelsen.9

1 E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, Philadelphia: Fortress Press, 1977
2 Mikael Tellbe, ”Paulus i nytt perspektiv – öppningar och återvändsgränder” i 2000 År med Paulus, (red. Anders 

Ekenberg, Jonas Holmstrand et al. Uppsala: Bibelakademiförlaget, Svenska Bibelsällskapet, 2013), 231-248, här 
233

3 Tellbe, ”Paulus”, 235
4 James D. G. Dunn, “The New Perspective on Paul” i Jesus, Paul and the Law: Studies in Mark and Galatians, 

(James D. G. Dunn, London: SPCK, 1990), 183-206, här 184
5 Dunn, “The New Perspective”, 186
6 Tellbe 2013, 235
7 Dunn, “The New Perspective”, 196
8 Begreppet förklaras på sid 6
9 Thomas R. Schreiner, The Law and Its Fulfillment: A Pauline Theology of Law, Grand Rapids: Baker Books, 1993
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Syfte och frågeställningar

Syfte

Jag avser i denna uppsats analysera och jämföra James D. G. Dunns och Thomas R. Schreiners 

tolkningar av Paulus syn på vad som utifrån Gal 2:15-21 och 3:10 gör att en människa räknas som 

rättfärdig inför Gud samt varför Kristus i relation till detta behövde dö på korset. 

Frågeställningar

 Hur skiljer sig James D. G. Dunns och Thomas R. Schreiners tolkningar av Paulus syn på 

vad som gör att en människa 1. räknas som rättfärdig inför Gud samt 2. varför Kristus 

behövde dö på korset?

 Och vilket synsätt anser jag är rimligast utifrån den exegetiska diskussionen?

Anledningen till att jag delar upp den första frågeställningen i dessa två delar är att de hos Dunn inte

hänger ihop lika starkt som i en mer traditionellt luthersk tolkning. Om rättfärdighet och Kristi död 

förstås ur ett mer juridiskt perspektiv, så kan man beskriva relationen mellan de båda som att 

skulden av synder behövde betalas genom ett ställföreträdande offer av Kristus, vilket gör dem som 

tar del av detta offer syndfria och därmed rättfärdiga. Men Dunn har en helt annan förståelse både 

av vad rättfärdighet innebär och varför Kristus dog enligt Paulus, vilket gör relationen mellan de 

båda mindre självklar.

Begränsningar

Eftersom mycket av Dunns forskning i ämnet berör hans tolkningar av Gal 2:15-21 så kommer jag 

begränsa mig till hur man bör förstå Paulus i just den perikopen, men även en vers till: Thomas R. 

Schreiner utgår mycket från Gal 3:10 i hans lutherska tolkning av Paulus i The Law and Its 

Fulfillment vilken jag kommer använda mig av som kritik till Dunn. Både Gal 2:15-21 och 3:10 är 

alltså viktiga för att förstå Paulus syn på rättfärdiggörelse och varför Kristus dog. Jag kommer 

därför behandla dem båda. 

Metod och material

Jag kommer göra en komparativ studie där jag jämför olika argument av James D. G. Dunn och 

Thomas R. Schreiner. För att bättre kunna relatera till Dunns och Schreiners tolkningar kommer jag 

även ta upp relevanta synpunkter om de teman jag behandlar ur tre olika bibelkommentarer.
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Beträffande Dunn kommer jag utgå från hans artikel ”The New Perspective on Paul” från 

1982,10 vilken behandlar Gal 2:15-16. För de övriga verserna kommer jag använda Dunns 

bibelkommentar på Galaterbrevet,11 hans artikel ”4QMMT and Galatians”,12 samt inledningskapitlet

i hans artikelsamling med samma namn som den förstnämnda artikeln, The New Perspective on 

Paul.13 Jag kommer också i någon mån använda mig av E. P. Sanders Paul and Palestinian 

Judaism14 eftersom Sanders och Dunns tankegångar hänger ihop så pass mycket. För att redogöra 

för forskningsläget inom området kommer jag använda mig av Mikael Tellbes kapitel “Paulus i Nytt

Perspektiv – Öppningar och Återvändsgränder” i 2000 år med Paulus.15

Beträffande Thomas R. Schreiner kommer jag använda mig av hans monografi The Law and

Its Fulfillment,16 samt för en översikt av hans olika ställningstaganden hans artikel ”Justification, the

saving righteousness of God in Christ”.17 Jag kommer även, förutom Dunns egen bibelkommentar, 

att ta upp relevanta synpunkter om de aktuella paulustexterna av Richard B. Hays i The New 

Interpreters Bible Commentary,18 Richard N. Longenecker i Word Biblical Commentary19 och Hans 

Dieter Betz i Hermeneia-serien20. Detta för att bättre kunna relatera till Dunns och Schreiners 

tolkningar. 

För citat av bibeltexter på grekiska kommer jag använda mig av The Greek New Testament21 

och på svenska främst egna översättningar av enskilda ord och begrepp, men vid längre stycken 

Bibel 2000.22 När jag använder Bibel 2000 anger jag det i källhänvisningar, men för grekiska citat 

anger jag ingen källa eftersom jag alltid använder The Greek New Testament.

Tidigare forskning samt källäge

Sedan den amerikanske forskaren i nya testamentets exegetik E. P. Sanders publicerade sin 

monografi Paul and Palestinian Judaism 1977, så har många forskare byggt vidare på hans 

tankegångar. Vad som problematiseras är främst synen på judendomen samtida med Paulus som 

10 Dunn, “The New Perspective”, 183-206
11 James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, (Blacks New Testament Commentaries, London: A & C Black 

Limited)
12 James D. G. Dunn, “4QMMT and Galatians” i The New Perspective on Paul, (James D. G. Dunn, rev. upplaga, 

Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2008), 339-346
13 James D. G. Dunn, The New Perspective on Paul, rev. upplaga, Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co, 2008
14 Sanders 1977
15 Tellbe 2013, ”Paulus”
16 Schreiner 1993
17 Thomas R. Schreiner, ”Justification: The Saving Righteousness of God in Christ”, Journal of the Evangelical 

Theological Society 54 (2011): 19-34
18 Richard B. Hays, The Letter to the Galatians (The New Interpreters Study Bible 11; Nashville: Abington Press, 

2000)
19 Richard N. Longenecker, Galatians (Word Biblical Commentary 41; Dallas: Word, 1990)
20 Hans Dieter Betz, Galatians (Hermeneia; Philadelphia: Fortress Press, 1979)
21 The Greek New Testament, 4 rev. upplaga, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012
22 Bibel 2000, Bibelkommissionen
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starkt legalistisk, där frälsning och rättfärdighet förtjänades genom att hålla buden i Torah.23 Genom 

en stor studie av judisk litteratur från det första århundradet e.Kr. visade Sanders på att man i andra 

templets judendom hade uppfattningen att Gud av nåd instiftat förbundet, och att det var denna nåd 

snarare än förtjänstfulla gärningar och laglydnad som statusen som Guds folk vilade på. Att hålla 

lagen var ett svar på vad Gud gjort och ett sätt att stanna kvar i förbundet.24 Denna syn på lagens 

funktion kallade Sanders ”covenantal nomism”, eller ”förbundsnomism”.

”Lagen”, νόμος, innefattade för Paulus olika saker i olika sammanhang. Han använder ordet 

i betydelserna hela GT:s lag, Dekalogen, Pentateuken eller Tohran.25 Och Tohran kan i sin tur 

betyda antingen Pentateuken eller buden däri.26

Förbundsnomism innebär mer detaljerat för Sanders att Gud har utvalt Israel till sitt folk och

givit det lagen, vilken inte bara är något som ska lydas, utan också ett uttryck för Guds löfte om att 

upprätthålla förbundet. Gud belönar och bestraffar utifrån om lagen hålls,27 men viktigt i detta är att 

lagen enligt Sanders innefattade väl etablerade medel och riter för ånger och förlåtelse, oavsett hur 

allvarliga synderna må vara.28 Alla israeliter kunde därmed räkna med att de hade en plats i det 

kommande livet, så länge de inte medvetet avvisade Gud och hans förbund.29 I kontrast till 

förbundsnomism står begreppet 'legalism', vilken är den enligt Sanders felaktiga bilden av 

förhållandet mellan förbudet och lagen, som går ut på att den tidens judar trodde att man behövde 

förtjäna Guds nåd genom ett mycket noggrant hållande av (ofta till synes irrelevanta) lagar.30 

De flesta forskare idag håller med Sanders om att laglydnad av judarna samtida med Paulus 

främst sågs som ett svar på Guds initiativ till ett förbund slutet av nåd, och inte något som man 

skulle göra för att förtjäna förbundstillhörighet.31

Sanders drev också tesen att Paulus inte brottades med sitt samvete och sin oförmåga att 

hålla lagen och sedan på grund av det kom fram till att man bara kan bli frälst genom Kristus, utan 

tvärt om så var det på grund av att Paulus trodde att man blev frälst genom Kristus som han drog 

slutsatsen att man inte kan bli det genom lagen. Han kallade detta att Paulus gick från ”solution to 

plight” istället för tvärt om.32

Någon som föregick Sanders på denna punkt var en bibelforskare och biskop vid namn 

Krister Stendahl, som i artikeln ”Paulus och samvetet” från 1960 betonade att Paulus utifrån hans 

brev inte verkade ha brottats med sitt samvete och sin syndighet. Denna enligt Stendahl felaktiga 

23 Tellbe, ”Paulus”, 231
24 Ibid. 233
25 ”K-P”, The International Standard Bible Encyclopedia 3, 89
26 ”Q-Z”, The International Standard Bible Encyclopedia 4, 877
27 Sanders 1977, 422
28 Ibid. 157
29 Ibid. 147
30 Ibid. 419
31 Tellbe, ”Paulus”, 239
32 Ibid. 234
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bild antas då ha börjat i viss mån redan med Augustinus, men framför allt med Luther, som i sin 

strävan att finna en nådefull gudsbild tolkade Paulus utifrån sina tvistemål med den romersk-

katolska kyrkan.33

1982 publicerade sedan den brittiske forskaren i nytestamentlig exegetik James D. G. Dunn 

”The New Perspective on Paul”, där han vidareutvecklade Sanders tankegångar. Han kom bland 

annat fram till att termen laggärningar hos Paulus i bl. a. Gal 2:16 syftar på specifika judiska 

identitetsmarkörer, och inte på att följa den judiska lagen för att förtjäna rättfärdighet. En 

konsekvens av detta blir att Paulus då inte främst vände sig mot en gärningslära, utan mot judarnas 

exklusiva rätt att höra till förbundet.34 Man kan säga att Dunn vände på problematiken som Sanders 

hade formulerat, och menade att kyrkan hade missförstått Paulus snarare än att Paulus missförstått 

judendomen. En forskare som resonerat på liknande sätt som Dunn är Nicholas T. Wright i The 

Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology från 1991 och Justification: Gods 

Plan and Gods Vision från 2009.35 Dunn anser också att det är problematiskt att Paulus texter så 

starkt har kommit att tolkas genom Martin Luther, där Paulus lära om rättfärdiggörelse genom tro 

läses via reformatörens egna brottningskamp med sitt samvete, och judendomen tolkas genom 

bilden av romersk-katolska kyrkan och dess betoning på gärningar under 1500-talet.36

Vissa forskare håller med om att Kristus enligt Paulus fick till stånd att icke-judar kan ta del 

av förbundet med Gud, men lägger till tesen att laggärningar leder till rättfärdighet för de som 

fortfarande är judar, medan Kristus leder till det samma för kristna. Det finns då två parallella 

förbund. På så sätt argumenterade Lloyd Gaston i Paul and the Torah från 1987, som menade att 

Paulus riktade sig till icke-judar när han uttalade sig negativt om lagen. På ett liknande sätt 

resonerade även Stanley Stowers i A Reading of Romans: Justice, Jews and Gentiles från 1994.37 

Han ansåg att Paulus skrev Romarbrevet till icke-judar, och att det nya som Kristus åstadkommit är 

att även de som inte är judar nu kan få en plats i förbundet, genom Kristus istället för genom 

lagen.38

Ytterligare något som studerats utifrån det nya perspektivet som bakgrund, är vilka 

sociologiska och ecklesiologiska sammanhang som Paulus teologi kom ur. Något som utforskats är 

de bakomliggande orsakerna till att Paulus argumenterade mot dem som förespråkade att hålla kvar 

vid vissa judiska seder och bruk. En brittisk teolog vid namn Francis Watson besvarar detta med att 

det problem Paulus konfronterats med är att det rådde en oklarhet om huruvida de kristustroende 

skulle separera från judendomen eller stanna kvar i den och reformera den. De sociala problemen 

33 I Tellbe, ”Paulus”, 233
34 Tellbe, ”Paulus”, 235
35 I ibid. 236
36 Dunn, “The New Perspective”, 185
37 Tellbe, ”Paulus”, 236
38 Ibid. 237
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uppstod när Paulus grundade församlingar helt bestående av icke-judar, där de kristustroende 

plötsligt bedrev sin verksamhet avskilt från synagogorna. Dessa icke-judar behövde nu ta ställning 

till hur de skulle förhålla sig till omkringliggande synagogor och till judar. Galaterbrevet och 

Romarbrevet skulle då ha varit avsedda att uppmuntra de icke-judiska kristustroende 

församlingarna till självständighet från synagogorna. Och i de församlingar där både judiska 

kristustroende och icke kristustroende judar fanns ville Paulus uppmuntra de kristustroende så att de

kunde bryta sig loss och bilda egna församlingar avskilt från de övriga judarna.

Mark Nanos, en judisk forskare, drar också socialhistoriska slutsatser som han bygger på 

Sanders forskning. Men de skiljer sig mycket från, och motsäger också Francis Watsons slutsatser. 

Han tolkade ”de svaga” i Rom 14-15 som de icke-kristustroende judarna, och ”de starka” i samma 

kapitel som de kristustroende judarna. De kristustroende hade blivit arroganta i sin fria hållning till 

lagen menar Nanos, och Paulus försökte få dem att anpassa sig till judarna så att de inte skulle vara 

stötestenar för dem i synagogorna. Paulus ville enligt Nanos, till skillnad från Watson, att judar och 

icke-judar som trodde på Kristus skulle fortsätta att hålla ihop i gemenskap i synagogorna, och att 

de skulle komma överens med varandra.39

Ytterligare något som behandlats av forskare i det nya perspektivets kölvatten är vilka etiska

vägvisare en kristen har om Paulus inte menar att lagen bör vara normerande. John Barclay menar 

att Gal 5:13-6:10 bör ses som Paulus instruktioner om detta, och att Anden därmed ska förstås som 

grund för Paulus resonemang om etik.40

Kritik mot det nya perspektivet på Paulus

Till de som har försökt balansera Sanders resultat till att stämma bättre överens med traditionell 

luthersk teologi hör bland andra den amerikanske forskaren i nya testamentets exegetik Thomas R. 

Schreiner.41 Jag kommer att behandla hans monografi The Law and Its Fulfillment längre fram i 

denna uppsats. Schreiner hittar i den judiska litteratur som Sanders analyserat, samt de paulinska 

breven, stöd för att legalism var påtaglig i den tidens judendom och att Paulus också polemiserar 

mot legalismen i sina brev. Han håller trots detta med Sanders om att Guds nåd också var viktig i 

synen på förbundet.42

 Vissa forskare menar också att Sanders framställt en allt för ensidig bild av judisk litteratur 

från första århundradet, och utelämnat sådant som skulle tala emot hans tes. En sådan forskare är 

Don Carson som gått igenom de texter Sanders använde, men även andra texter, och utifrån dem 

kom han fram till att det i viss mån fanns legalism i den tidens judendom. 

39 Tellbe, ”Paulus”, 238
40 Ibid. 240
41 Ibid. 242
42 Schreiner 1993, 93-121
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Liknande slutsatser drog också Stephen Westerholm i Israel's Law and the Church's Faith: 

Paul and His Recent Interpreters, där han myntar begreppet ”soft legalism”. Westerholm menar att 

man i den intertestamentala judiska litteraturen finner mer legalism och mindre betoning på nåd än i

Paulus teologi såsom den framställs i hans brev. Det är för Westerholm alltså fråga om en 

gradskillnad, vilken är stor nog att ge Luther rätt i hans tolkning av Paulus syn på rättfärdiggörelse.

Simon Gathercole menar också i Where is Boasting? Early Jewish Soteriology and Pauls 

Response in Romans 1-5 att laglydnad i tidig judisk soteriologi sågs som nödvändigt för att få en 

frikännande dom av Gud på den yttersta domen. Detta kommer han fram till genom att analysera 

delar av gamla testamentet samt intertestamentala texter.43 Och Francis Watson (se ovan) menar att 

Paulus själv, när han var en jude, trodde att rättfärdighet kom av att hålla den mosaiska lagen. Detta 

utifrån Watsons tolkning av Fil 3:4-6.44

Analys

I Galaterbrevet bemöter Paulus de frågor om de kristustroendes identitet som var aktuella vid den 

tiden, ca år 50 e. kr. Det var oklart om de skulle betraktas som en inomjudisk rörelse eller som något

annat, som varken judar eller hedningar. Och frågan om de hedniska kristustroende behövde följa 

vissa judiska seder hade vuxit till en stor konflikt. De teologiska principer som Paulus besvarar 

dessa frågor med i brevet har haft enorm påverkan på kristendomen genom historien. Detta 

eftersom Augustinus och framför allt Martin Luther tolkade dem som en dikotomi mellan nåd och 

att utföra laggärningar, vilket blev ursprunget för den oerhört historiskt betydelsefulla tanken om 

rättfärdiggörelse genom tro.45 Detta tema behandlas som intensivast i brevet i 2:15-21, där det t. ex. 

bara i v. 16 står att människan blir rättfärdiggjord genom tro och inte genom laggärningar hela tre 

gånger. Centralt för förståelsen av perikopen och för min frågeställning är vad Paulus menade med 

begreppen rättfärdighet, δικαιοσύνη och laggärningar, ἔργα νόμου.

När Paulus skriver brevet försöker vad som förmodligen är några judekristna missionärer få 

de hednakristna församlingsmedlemmarna att omskära sig (5:2-4, 6:12-13), och det verkar som att 

många i församlingen lyssnade på dem (1:6, 3:1, 4:21, 5:4, 7). Paulus var väldigt upprörd över detta

förvrängandet, μεταστρέψαι av evangeliet (1:7) och försöker få galaterna att ta avstånd från det.46

Något som diskuterats ivrigt och skrivits mängder om är var församlingen Paulus skriver 

detta brev till låg geografiskt.47 Det får betydelse för om brevet skrevs under Paulus första eller 

andra missionsresa och därmed för när brevet skrevs, samt för hur man ska förstå kronologin i 

43 Tellbe, ”Paulus”, 244
44 Ibid. 247
45 Hays, Galatians, 183
46 Ibid. 184
47 Ibid. 191
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Galaterbrevet i relation till Apostlagärningarna. Det finns två stora teser om ämnet vilka kallas 

nord- respektive sydgalatiska hypotesen, och de skulle kunna ha viss relevans för en punkt i min 

uppsats. Det handlar om huruvida det möte i Jerusalem som beskrivs i Apg 15 där de diskuterar 

omskärelse av icke-judiska kristustroende har ägt rum när Galaterbrevet skrivs, och om det i så fall 

kan vara samma möte som Paulus beskriver i Gal 2:1-10.48

Som vi ska se förutsätter Dunn att det är samma möten som beskrivs i de båda texterna, 

vilket framhäver omskärelsens roll i Galaterbrevet och därmed ger stöd åt hans tes att Paulus syftar 

på vissa specifika lagar, inklusive omskärelse, när han skriver om laggärningar. Även Richard B. 

Hays anser i sin kommentar på Galaterbrevet att det är samma möten utifrån den stora likheten 

mellan dem49 vilket jag håller med om. Även om så inte skulle vara fallet så tar Paulus ändå upp 

omskärelse i 2:3 samt nio gånger till i resten av brevet,50 varför Dunns argument inte står eller faller 

utifrån denna punkt.

Schreiners olika utgångspunkter

Schreiner skriver att om någon är rättfärdiggjord så står det rätt till mellan den personen och Gud –  

personen har fått sina synder förlåtna och får en frikännande dom av Gud. Och Paulus skriver i Gal 

2:16 och 3:8,11, 24; Phil 3:9; Rom 4:11,13, 10:4,10; Gal 5:5 att rättfärdiggörelse sker via tro. Men 

också att tro tillräknas oss som rättfärdighet i Rom 4:3, 5, 9, 22, 24; Gal 3:6. Detta oavsett om det 

rör sig om en subjektiv eller objektiv genitiv, även om Schreiner (och Dunn,51) föredrar att översätta

”πίστεως Χριστοῦ” till ”tro på Kristus”.52

Schreiner tar också upp att Paulus skriver att rättfärdiggörelse inte sker genom laggärningar 

eller gärningar, upprepade gånger i Gal 2:16 samt i 2:21, 3:11, 21, 5:4; Phil 3:6, 9; Titus 3:5; Rom 

3:20, 21, 28, 4:6, 13, 9:31, 10:3-5, även detta oberoende av ifall man förstår laggärningar som 

syftande på hela lagen eller på vissa förbundsmarkörer. Paulus menar enligt Schreiner att man inte 

blir frikänd av Gud genom att göra laggärningar eller gärningar överhuvudtaget. 

Rättfärdiggörelse är enligt Schreiner tätt kopplat till återlösning, ἀπολυτρώσεως vilket 

beskrivs i Rom 3:24, och till förlåtelse av synder (Rom 4:6-8, 25) vilket han betonar är viktigt. Han 

tar också upp Rom 5:9 där Paulus skriver att de som är rättfärdiggjorda kommer undgå Guds vrede, 

samt 5:10. Inte heller här sätter Paulus enligt Schreiner likhetstecken mellan rättfärdiggörelse och 

att undgå Guds vrede eller få synderna förlåtna, men han framställer dem som en mycket central del

48 Hays, Galatians, 193
49 Ibid. 193
50 Detta exklusive formerna ”de omskurna” och ”de oomskurna”, vilka är beteckningar på judar och hedningar och 

därför inte handlar så mycket om omskärelse i sig.
51 Dunn, “The New Perspective”, 196
52 Schreiner, ”Justification”, 22
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av att vara rättfärdiggjord.53

Schreiner menar också att Rom 5:18 och 8:33 målar upp en bild av en rättssal, där 

rättfärdiggörelse förstås i starkt juridiska termer och i att få en friande eskatologisk dom av Gud, 

vilket också kommer tillfalla dem som tror på Kristus.54

Schreiner sammanfattar sin syn på en anledning till att Kristus dog, som Paulus enligt 

honom betonar starkt, i sin tolkning av Rom 3:24-26. Nämligen att Gud sände Jesus som offrade sig

för våra synder, så att Gud tog ut sin vrede mot alla syndiga människor på sin son istället för på 

oss.55

Schreiners uppfattning om vad ”legalism” är skiljer sig något från Sanders.56 Schreiner anser

nämligen att de som Paulus kritiserar i sina brev för att de tillämpade legalism inte trodde att det 

krävdes ett väldigt noggrant följande av lagar. De lade mer fokus på vissa specifika lagar, däribland 

omskärelse, vilka de trodde var av avgörande betydelse för att räknas som rättfärdiga inför Gud. De 

räknade också med Guds nåd förutom detta. Men Schreiner menar att Paulus i Gal 3:10-13 försöker 

få dem att förstå att de har fel, och att fullständig laglydnad krävs för att vara rättfärdig om man inte

undflyr lagens förbannelse genom att tro på Kristus.57

Om Dunns artikel The New Perspective on Paul58

Dunn tar upp E. P. Sanders verk Paul and Palestinian Judaism, och tankegången som Sanders lyfter

fram där, att en skev och felaktig bild av judendomen har framställts utifrån Paulus brev.59 Judiska 

forskare i andra templets judendom har länge påpekat kontrasten mellan tidig judendom och den 

parodi av judendom som Paulus skulle ha avvisat när han blev kristustroende.60 Själva tanken att 

judendom och Paulus utgör antiteser till varandra är felaktig enligt Dunn. Han skriver att rabbinska 

teologer, mer korrekt, framställer en bild av rabbinsk judendom där Guds godhet och generositet är 

central, och ånger följt av förlåtelse tas för givet. Paulus däremot verkar beskriva judendom som ett 

kallt beräknande legalistiskt system där rättfärdighet och frälsning behöver förtjänas genom att 

utföra meriterande gärningar.

Dunn lyfter upp ett annat sätt att se på problematiken, nämligen att Paulus texter så starkt 

har kommit att tolkas genom Martin Luther, där Paulus lära om rättfärdiggörelse genom tro läses 

via reformatörens egna brottningskamp med sitt samvete. Luther tolkade också judendomen genom 

53 Schreiner, ”Justification”, 23
54 Ibid. 24
55 Schreiner, ”Justification”, 33
56 Se sid. 6 för Sanders uppfattning av legalism
57 Schreiner 1993, 95
58 Dunn, “The New Perspective”
59 Att dra slutsatser om hur judendomen såg ut bör dessutom göras utifrån judiska texter, inte utifrån nytestamentliga 

brev.
60 Dunn, “The New Perspective”, 184
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bilden av romersk-katolska kyrkan och dess betoning på gärningar under 1500-talet. Detta synsätt 

har levt kvar med alarmerande påtaglighet ända sedan dess, och det innefattar tanken att Paulus stod

i kontrast mot en judisk, perverterad syn på att rättfärdighet förtjänas genom lagen och goda 

gärningar. 

Men Dunn menar att Sanders inte fullt ut undersökt hur Paulus teologi bättre kan förstås 

utifrån tanken på förbundsnomism. Istället fascinerades Sanders mer av skillnaden mellan Paulus 

religiösa tankegångar och den tidens judendom. Sanders drog enligt Dunn alltför lättvindigt 

slutsatsen att Paulus religion måste ha varit en i grunden annorlunda än hans judiska samtida. 

Paulus bröt med lagen endast eftersom den inte ledde till att vara i Kristus (Rom 10.4), och han 

hade helt enkelt inget behov av att ta upp hur ånger och Guds nåd såsom den visats i instiftandet av 

förbundet såg ut.61 Det verkar för Dunn allt för märkligt att Paulus skulle ha haft en så irrationell 

och felaktig bild av judisk tro. Om Paulus religiösa föreställningar före damaskushändelsen däremot

låg närmare de han hade därefter, så hade det också varit mer begripligt att han kunde växla så 

snabbt från det ena till det andra. Denna syn passar också bättre överens med Paulus metafor om 

olivträdet i Rom 11. Dunn menar att det utifrån det nya perspektivet går att ge en bättre förståelse av

Paulus än vad Sanders hittills har åstadkommit, och denna förståelse härrör Dunn till stor del utifrån

Gal 2:16.62

Om Schreiners monografi The Law and Its Fulfillment63

Schreiner menar att Paulus i sina brev faktiskt går till angrepp på judisk legalism. Detta bygger han 

främst dels på ett antal stycken ur Paulus brev, Rom 3:27-48, 9:30-10:8; Fil 3:2-11, samt på en 

kritisk analys av den judiska litteratur som Sanders använde för att visa att judendomen kring 

Paulus levnadstid inte var legalistisk. Schreiner menar nämligen att de texterna innehåller delar som

talar emot Sanders egna slutsatser utifrån dem.64 Han anser att Guds nåd visserligen hade en 

framträdande plats i den tidens judendom, men att det fanns en synergism som Paulus angrep. 

Denna synergism bestod av att en föreställning om att frälsning kom genom Guds nåd och genom 

människors egna gärningar.65 Detta synsätt var enligt Schreiner en förvrängning av lagens funktion 

åt det legalistiska hållet i judendomen samtida med Paulus.66 I så fall var det alltså judarna i Paulus 

omkrets som hade missförstått judisk tro, och inte Paulus själv, vilket Sanders menar. Och inte 

heller Martin Luther som hade missförstått Paulus vilket Dunn menar.67

61 Dunn, “The New Perspective”, 186
62 Ibid. 188
63 Schreiner 1993
64 Ibid. 93
65 Schreiner 1993, 94
66 Ibid. 93
67 Dunn, “The New Perspective”, 185
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När Paulus skriver att man inte blir rättfärdig genom laggärningar, så riktar han sig enligt 

Schreiner till dem som trodde att det är nödvändigt att hålla lagbud för att räknas som rättfärdig 

inför Gud.68 I Gal 3:10 förklarar Paulus sedan såsom Schreiner förstår versen att man i så fall måste 

hålla alla bud i lagen, och att det är omöjligt.

Analys av Gal 2:15-21 och 3:10

Jag går nu över till att analysera de verser jag fokuserar på i denna uppsats, samt de teman som är 

relevanta för min frågeställning i dem. Dessa teman kommer vara Dunns och Schreiners tolkningar 

begreppen rättfärdighet och laggärningar samt varför Kristus dog enligt Paulus.

Dunn om rättfärdighet, δικαιοσύνη utifrån Gal 2:15-17

Eftersom Gal 2:16 förmodligen är det tidigaste stället Paulus använder uttrycket rättfärdiggörelse 

genom tro, så menar Dunn att det kan gå att få reda på mycket om uttrycket genom att noga studera 

hur han formulerar sig. Som en första punkt frågar han sig vad Paulus menar med att bli 

rättfärdiggjord.69 Att Paulus i vv. 15-16 säger att de som är judar, Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι, vet vissa 

saker om rättfärdiggörelse, tyder på att han syftar på något som är allmänt accepterat av judar.70  

Nämligen att rättfärdighet hör till judar till naturen, φύσει, och som särskiljer dem från hedniska 

syndare, ἐθνῶν ἁμαρτωλοί. (Notera att ”εἰδότες” i början av v. 16 är ett particip, att καὶ ἡμεῖς i v. 16 

rimligtvis översätts till ”också vi” och att det alltså är precis samma judar till naturen i v. 15 som vet

de saker som beskrivs i v. 1671). Detta är judiskt förbundsspråk enligt Dunn. Hedningar räknades i 

det som syndare just eftersom de inte känner till eller håller lagen, som gavs från Gud till Israel. 

Detta Paulus första uttalande om rättfärdighet genom tro är alltså kopplat till synen på judarna som 

en utvald etnisk grupp, en syn som tydligen delades av andra jude-kristna.

Utifrån detta kommer Dunn fram till att Paulus begrepp rättfärdighet och rättfärdiggörelse är

sprungna ur en grundläggande judisk förståelse, inklusive förbundstanken. Samma användning av 

begreppet finns i Psaltaren och Jesaja,72 där Guds rättfärdighet kännetecknas av hans trohet till 

förbundet med sitt älskade Israel. Guds rättfärdiggörelse är således hans erkännande av Israel som 

sitt folk, och hans positiva domslut gentemot detta folk på grund av förbundet. Det kan vidare 

innefatta ett initialt sådant erkännande, eller ett upprepat sådant vilket kommer till uttryck i Guds 

hjälpande ingripande för Israel i historien, eller till sist det slutgiltiga frikännandet av sitt folk. 

68 Schreiner 1990, 94
69 Dunn, “The New Perspective”, 189
70 Även Richard B. Hays och Hans Dieter Betz håller i sina kommentarer över Galaterbrevet med Dunn om att det är 

samma subjekt som avses i v. 15 och början av v. 16.
71 Hays, Galatians, 237
72 Dunn ger inga exempel på vilka perikoper i Psaltaren och Jesaja han syftar på, utan refererar till olika artiklar om 

ämnet (se Dunn 1990, 190 för referenserna)
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Därför står också Paulus tredje nämnande av rättfärdiggörelse i futurum, ”δικαιωθήσεται” i v. 16, 

och även det andra nämnandet av ordet tidigare i samma vers, ”ἵνα δικαιωθῶμεν”, bör tolkas som 

något framtida. Dessutom talar Paulus i Gal 5:5 om att han hoppas vinna en rättfärdighet som ligger

i framtiden. Paulus förståelse av rättfärdiggörelse bör därför varken ses som något punktuellt som 

sker som en sorts initiering, eller som något tydligt åtskilt från judisk syn.73

Dunn noterar också att Paulus på precis samma sätt förutsätter att Galaterbrevets jude-

kristna läsare, eftersom de är judar, förstår att rättfärdiggörelse kommer genom tro i v. 16. 

Rättfärdiggörelse genom tro verkar utifrån det inte vara en unikt kristen föreställning, utan verkar 

ha varit i samklang med judendom.74

Dunn om att vara i Kristus, ἐν Χριστῷ i Gal 2:17

Att söka/eftersträva att bli rättfärdiggjorda handlar i 2:17 om framtida rättfärdighet inför Gud på den

yttersta domen. Att de ska bli rättfärdiggjorda ἐν Χριστῷ är mycket viktigt enligt Dunn, och hela 

Paulus budskaps kärna, nämligen att de troende räknas som accepterade av Gud eftersom de är i 

Kristus. Eftersom denna punkt är viktig, både för Dunns förståelse av Paulus och för 

frågeställningen i denna uppsats, behöver jag vidareutveckla temat med hjälp av vad Dunn skriver i 

inledningskapitlet till artikelsamlingen The New Perspective on Paul.75

Även i den ovan nämnda artikeln skriver Dunn att Paulus bara delvis skriver i juridiska termer om 

rättfärdiggörelse. Det finns alltså mer än att friskrivas sin skuld till Gud i begreppet. 

Rättfärdiggörelse sker i Kristus, vilket förutom i Gal 2:17 även framgår av 1 Kor 1:30; Fil 3:9. Men 

frälsning är hos Paulus enligt Dunn en process av att identifiera sig med Kristus, snarare än en 

punktuell växling av status. Det är en livslång process av att bli Kristus-lik (Rom 8:29; 1 Kor 15:49;

2 Kor 3:18; Fil 3:21), och frälsningen nås vid slutet av denna process (Rom 5:10; 13:11; 1 Kor 1:18;

2 Kor 2:15; 1 Thess 5:8). Frälsningen är alltså enligt Dunns förståelse av Paulus inte en förändring 

av en persons status (från ofrälst till frälst), utan en förändring av själva personen i sig. 

På domens dag är det denna förändring som kommer mätas, och förändringen kännetecknas 

av bortvändhet från köttet, en förnyelse av den inre människan och förtvining av den yttre, och 

förnyelse genom Anden som till slut även innefattar att kroppen blir andlig (Rom 8:11, 23; 1 Kor 

15:44-50; 2 Kor 4:16-5:5; Gal 6:8). Detta sker genom att delta i Kristi död, och till sist att delta i 

hans uppståndelse (Gal 2:19; Rom 6:5, 8:17; 2 Kor 4:17-18, 13:4)76. 

Moral och lydnad är viktiga element i denna förändring, varför det inte är en fråga om att 

73 Dunn, “The New Perspective”, 190
74 Ibid. 191
75 Dunn 2005
76 Ibid. 93
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endast tillskrivas någon annans (Kristus) rättfärdighet. Men det är inte heller fråga om 

självtillräcklighet, utan om att förändras till att bli lika Kristus. Detta är enligt Dunn ett villkor som 

Paulus menar behöver uppfyllas för att en människa ska få uppstå77. Denna förståelse av frälsning 

som förändring till Kristuslikhet innebär ett eget ansvar hos människan, varför Dunn också menar 

att Paulus uttrycker en strävan och ansträngning för att nå frälsningen (Fil 3:12-14)78.

Övriga bibelkommentarer om rättfärdiggörelse i 2:15-17

Professorn Richard N. Longenecker föredrar i Word Biblical Commentary istället J. A. Zeislers 

förklaring, som går ut på att rättfärdiggörelse bör förstås dels juridiskt och dels relationellt. 

Rättfärdighet, δικαιοσύνη och rättfärdig, δίκαιος menar han däremot ska förstås som relaterat till 

beteende och etik. Av de juridiska, relationella och etiska betydelserna är den relationella, att vara i 

Kristus, mest central.79

Exegeten Rickard B. Hays menar i The New Interpreters Bible också att verbet δικαιόω inte bara 

har en juridisk innebörd, utan att det i många GT-texter syftar på Guds eskatologiska ingripande där 

han ställer rätt allt som har gått fel (t ex Jes 50:7-8a). Hays föreslår att verbet översätts med 

”rectify”, alltså att beriktiga eller göra så att något blir rätt, eftersom det syftar på att göra så att allt 

som är fel blir rätt snarare än endast en juridisk innebörd, även om det juridiska också ingår.80

Ett mystiskt omformande av identitet och väsen i Gal 2:20

Dunn tolkar 2:20 som relaterat till hur den troendes väsen förändras. Förutom att Kristus är i den 

troende,81 så skriver Paulus också om att Anden är i denne,82 och framför allt att den troende är i 

Kristus.83 Alla tre former handlar om samma sak enligt Dunn, nämligen ett omformande av identitet 

och väsen till Kristuslikhet på ett mystiskt sätt.84 

Även Betz, Longenecker och Hays anser att versen bör förstås i termer av mystik.85 Detta betyder 

inte att människan enligt Paulus blir helt och hållet andlig och utan svagheter och kroppsliga drifter,

varför Paulus också skriver att han lever i köttet i fortsättningen på v. 20.86

77 Dunn 2005, 94
78 Ibid. 95
79 Longenecker, Galatians, 85
80 Hays, Galatians, 237
81 även i Rom 8:10; 2 Kor 13:5; Kol 1:27, Ef 3:17
82 Rom 5:5, 8:9, 11, 15-16, 23, 26
83  Rom 6:11, 23, 8:1, 39, 12:5, 16:3, 9; 1 Kor 1:2, 30, 3:1, 4:10, 15, 17, 15:18, 22; 2 Kor 1:21, 2:17, 5:17, 12:2; Gal 2:4,
17, 3:28, 5:6; Ef 2:6, 10
84 Dunn, Galatians, 154
85 Longenecker, Galatians, 92, samt Hays, Galatians, 244 och Betz, Galatians, 124
86 Dunn, Galatians, 146 samt Betz, Galatians, 125 och Longenecker, Galatians, 93
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Värdering av Dunns tolkning av rättfärdighet hos Paulus

Detta är alltså Dunns svar på vad som enligt Paulus gör att en människa räknas som rättfärdig inför 

Gud samt får en friande dom av honom. De flesta av bibelcitaten han refererar till ovan har inte 

någon uppenbar koppling till soteriologi, men de citat som har det tycker jag talar tillräckligt starkt 

för hans tes för att det ska vara rimligt att tolka resten av dem, inklusive Gal 2:17, utifrån denna tes. 

Verserna jag avser är 1 Kor 15:44-50; Rom 8:11, 23; 2 Kor 4:16-5:5; Gal 6:8; Rom 6:5 som 

beskriver människans omformande genom anden till att bli andliga och himmelska samt att de som 

förändrats på det sättet kommer uppstå och få evigt liv. Rom 6:5 uttrycker också att detta sker sker 

genom att delta i Kristi död och uppståndelse. Om frälsningen är en förändring av människan och 

inte av hennes status så förklarar det också varför Paulus behöver sträva efter att bli frälst i Fil 3:12-

14 och Gal 2:17, fastän han redan är en kristustroende. Jag anser alltså att Dunns tolkning av vad 

Paulus menar med δικαιοσύνη är rimlig.

Dunn och Schreiner om laggärningar, ἔργων νόμου i Gal 2:16 och 3:10

Vad Paulus menar med laggärningar får avgörande betydelse både för vad som gör att någon räknas 

som rättfärdig och för anledningen till att Kristus dog. Om dessa laggärningar var så pass 

omfattande att de var omöjliga att hålla, så talar det för tolkningsmöjligheten att Kristus främst 

behövde dö för att offras för människornas överträdelser. Att ta del av detta ställföreträdande 

syndaoffer verkar då också vara den enda vägen till rättfärdighet. Detta synsätt förutsätter också att 

det krävdes väldigt strikt eller perfekt laglydnad för att bli rättfärdig utan hjälp av Kristi offer, vilket

jag ska undersöka om Paulus ansåg längre fram.

Dunn

Dunn frågar sig vad det var Paulus invände emot när han upprepade gånger i v. 16 skriver att 

rättfärdiggörelsen inte kommer genom laggärningar. Hans svar på detta är att Paulus talade specifikt

om förbundsgärningar, gärningar relaterade till förbundet. Argument för detta ur den mer 

omedelbara kontexten är att 2:16 föregåtts av beskrivningar av mötena i Jerusalem och Antiokia, 

där vad som diskuterades var omskärelse respektive matregler (även dess renhetsföreskrifter 

insinueras tydligt att de debatterades). Vad Paulus menar är alltså att rättfärdighet inte kommer 

genom att omskära sig och hålla mat- och renhetsföreskrifter, men inte heller genom observerandet 

av särskilda dagar och högtider, vilket han påpekar i 4:10.87

Detta argument ur den nära kontexten i Galaterbrevet för Dunns förståelse av vad 

laggärningar betyder i v. 16 förefaller mig fullt rimligt. Det verkar sannolikt att ett centralt tema för 

87 Dunn, “The New Perspective”, 191
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Paulus i brevet är de lagar om omskärelse, mat- och renhetsföreskrifter som diskuterades i mötena i 

Jerusalem och Antiokia samt att hålla vissa dagar och högtider vilket tas upp i 4:10.

Utifrån en vidare kontext, nämligen grekisk-romersk litteratur från den tiden, så vet vi enligt

Dunn att just dessa tre ting tydligt var allmänt ansedda som karaktäristiskt och distinktivt judiska. 

Detta utifrån texter av de antika författarna Petronius, Plutarchos, Tacitus och Juvenalis vilka tog för

givet att det var omskärelse, att inte äta griskött samt sabbaten som utmärkte judar.88 

Och anledningen till att just omskärelse, mat- och renhetsföreskrifter samt hållandet av 

sabbaten sågs som så distinktivt judiska, var enligt Dunn för att judarna själva såg dem så. En 

medlem av förbundet var just någon som höll dessa lagar. Detta har sin grund i GT, där de betonas 

starkt. Allra tydligast är omskärelse i 1 Mos 17:9-14, men även matregler har en väldigt 

framträdande plats, inte så mycket i Torah (3 Mos 11:1-23; 5 Mos 14:3-21), men i senare böcker: 1 

Mack 1:62-3; Dan 1:8-16; Tob 1:10-13; Judit 10:5, 12:1-20. Vad gäller sabbaten, så står förebilden 

för den nämnd i själva skapelseberättelsen, 1 Mos 2:3 och budet i 2 Mos 20:8-11; 5 Mos 5:12-15. 

Dess betydelse betonas också starkt som tecken på trohet till förbundet i Jes 56:6-8. Dunn tillägger 

att det hade varit i princip omöjligt för en jude samtida med Paulus, speciellt en palestinsk sådan, att

ens föreställa sig delaktighet i Guds förbund och Guds förbundsrättfärdighet utan dessa 

laggärningar.89

Dunns argument ur GT talar för att triaden av identitetsmarkörer har en mycket 

framträdande plats däri, och i Jes 56:6-8 finns också en tydlig koppling mellan sabbatsbudet och 

förbundet. Men eftersom jag inte har tid eller utrymme att reda ut hur pass framträdande de övriga 

lagarna är i GT så har jag inte riktigt något att jämföra med. Och bara för att något beskrivs på ett 

visst sätt i GT-texter så behöver det inte nödvändigtvis betyda att vad som står där efterlevdes och 

tillämpades hundratals år senare när Paulus levde. Ett mycket starkare argument tycker jag är att 

åtskilliga författare från tiden omkring Paulus liv i sina skrifter bekräftade triaden av 

identitetsmarkörernas stora betydelse för vad som utmärkte någons judiska identitet.

Hur som helst angrep Paulus i Gal 2:16 enligt Dunns argumentation således föreställningen 

att Guds erkännande av tillhörighet till förbundet, samt hur Guds doms utfall blir, skulle bero på om

en människa utför dessa judiskt särskiljande riter. Det var alltså inte ett angrepp på en föreställning 

om att förtjäna Guds favör, utan på att det skulle krävas vissa identitetsmarkörer (”badges”) på att 

man tillhör det etniskt judiska folket för att rättfärdiggöras. Och laggärningar betyder heller inte 

goda gärningar i allmänhet vilka man ska utföra för att själv förtjäna rättfärdiggörelse, vilket 

kritiserats i lutherska sammanhang. Dunn håller med Sanders om att det var fråga om en 

förbundsnomism. Han menar också att begreppet laggärningar, ἔργων νόμου i Gal 2:16 specifikt 

88 Dunn, “The New Perspective”, 191
89 Ibid. 193
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syftar på ovan nämnda förbundstecken.90 Paulus skiljer sig i så fall mindre åt från sin samtida 

judendom än vad som tidigare trotts.

Dunn uppmärksammar också något intressant i ordföljden i v. 16, nämligen att det står att en

människa inte rättfärdiggörs genom laggärningar om inte, ἐὰν μὴ genom tro på Kristus.91 Detta 

skulle enligt Dunn kunna tolkas som att Paulus inte förnekar förbundsnomism, och att tron på 

Kristus snarare blir ytterligare en förbundsmarkör utöver triaden omskärelse, matregler och sabbat. 

Detta bör ha varit ytterligare ett synsätt som Paulus utgick från att de som är judar till naturen (v. 

15) tog för givet. Och Dunn frågar sig varför de jude-kristna skulle ha trott annorlunda än just så, 

alltså varför de skulle överge sina judiska förbundsmarkörer när de börjar tro på en judisk Messias, 

vilket låter helt rimligt.

Men när Paulus senare i versen återigen skriver att människan inte blir rättfärdig genom 

laggärningar två gånger, så bör laggärningar och tron på Kristus enligt Dunn förstås antitetiskt. Då 

har Paulus gått från vad de jude-kristna i egenskap av judar tog för givet till något nytt, nämligen att

tron på Kristus inte är ytterligare en förbundsmarkör, utan den enda. Om människan blir rättfärdig 

genom tro på Kristus, så kan det inte krävas några laggärningar (triaden av judiska 

identitetsmarkörer) utöver det.92

Guds plan med denna förändring av förbundsmarkörer uttrycker Paulus enligt Dunn i Gal 

3:8 där han citerar 1 Mos 12:3. Nu när tidens fullbordan har kommit så är det Guds plan redan från 

början att förbundet inte längre ska vara begränsat till ett visst etniskt folk. Problemet med de 

judiska identitetsmarkörerna som Paulus såg, menar Dunn var att de hade blivit så tätt förknippade 

med en viss nation och dess folk. Syftet med Guds förbund med Abraham var att alla folk skulle ta 

del av det, och dess första identitetsmarkör var också Abrahams tro, inte omskärelse eller några 

andra lagar (Gal 3:6, 1 Mos 15:6).

Dunn menar också att ἔργων νόμου för Paulus inte skiljer sig från τὰ ἔργα τῆς σαρκός i Gal 

5:19,93 och att de som tillhör Kristus har gått över från dessa köttets och lagens gärningar till att ha 

tagit emot Anden (3:3) och korsfäst köttet (5:24), så att de lever det liv de nu lever i köttet genom 

tro på Guds son (2:20) istället för genom köttsliga ritualer som omskärelse eller en köttslig nedärvd 

relation till Gud. Detta är en intressant tolkning, men jag ser inget i sammanhanget i Gal 5:19 som 

skulle kunna handla om omskärelse eller nedärvd relation till Gud, utan tolkningen förefaller 

aningen långsökt.

90 Dunn, “The New Perspective”, 194
91 Ibid. 195
92 Ibid. 196
93 Ibid. 199
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Övriga bibelkommentarer om laggärningar i v. 16

Hays håller med Dunn om att Paulus uttryck ἔργα νόμου här inte syftar på meriterande gärningar i 

allmänhet, utan på de tre ting som var tydliga tecken på att man var jude, alltså omskärelse, 

matföreskrifter och att hålla sabbaten. Paulus budskap i v. 16 blir då kortfattat att en person inte blir 

rättfärdiggjord genom etniska identitetsmarkörer, utan genom tro på Kristus. Paulus kritiserar då 

alltså inte en lära om att förtjäna frälsning genom gärningar, utan kritiken gäller att man skulle få 

fördelar för frälsningen genom att tillhöra en viss etnisk, sociokulturell grupp.

Detta passar enligt Hays också in väldigt väl på Paulus bakomliggande konflikt med Petrus. 

Det var då inte något försök till att förtjäna frälsning genom gärningar som Petrus enligt Paulus 

gjort sig skyldig till (Gal 2:11-14), utan Petrus hade genom att dra sig undan från 

måltidsgemenskapen med hedningarna velat upprätthålla gränsen mellan de etniskt judiska kristna 

och de hedniska. Jag håller med Hays om att den förklaringen passar in mycket bra på det området, 

och jag kommer ta upp detta igen i samband med Schreiners analys av Gal 3:10. Hays nämner trots 

detta att uttrycket ἔργα νόμου i sig faktiskt syftar på hållandet av buden i Torah, vilket han påpekar 

att Dunn också själv skriver i artikeln ”4QMMT and Galatians”. Men det nära sammanhanget i 

Galaterbrevet tyder på att uttrycket här ska förstås som de ovan nämnda judiska 

identitetsmarkörerna.94

Den judiska rättfärdiggörelsetanken innefattar enligt exegeten Hans Dieter Betz tolkning av 

Galaterbrevet i Hermeneia-serien att människan blir rättfärdiggjord genom att hålla lagen, vilket 

också leder till en friande eskatologisk dom av Gud. Det är detta Paulus enligt Betz menar med 

laggärningar i v. 16. Han skriver inte att laggärningar här skulle innebära judiska identitetsmarkörer,

utan verkar påstå att Paulus ansåg att judisk rättfärdiggörelselära handlade om att hålla lagen i dess 

bredare bemärkelse.95 Värt att notera är att Betz skrev denna kommentar på Galaterbrevet 1979, 

alltså innan Dunn publicerat ”The New Perspective on Paul”, vilket är anledningen till att Betz inte 

tar upp eller kommenterar Dunns ståndpunkter. 

Dunn om laggärningar i Gal 3:10

Paulus kontrasterar de som är ”av laggärningar”, ἐξ ἔργων νόμου i v. 10 med de som är ”av tro”, ἐκ 

πίστεως i v. 7 och 9. Än en gång menar Dunn att detta handlar om de som har sin etniskt judiska 

särart vilken markeras via laggärningar (omskärelse, matregler och att hålla sabbaten) som tecken 

på att tillhöra förbundet, till skillnad från de som har tron på Kristus som förbundsmarkör. Paulus 

angriper således i 3:10 enligt Dunn etnisk exklusivitet beträffande förbundstillhörighet, vilket är 

94 Hays, Galatians, 239
95 Betz, Galatians, 116
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samma tes Dunn har om innebörden i delar av flera av verserna jag behandlar i denna uppsats.96 

Eftersom Paulus trodde att det var Guds plan ända sedan han slöt förbundet med Abraham 

att när tiden var inne inkludera alla folk (3:8) så skriver Dunn att laggärningar som etniskt 

exkluderande förbundsmarkör går emot Guds plan och vilja. Det gick till och med emot Guds syfte 

med att sluta förbundet till att börja med, vilket enligt Dunns tolkning av Paulus gjorde att man 

hamnade utanför förbundet och därmed under förbannelse.97

Schreiner om laggärningar i Gal 3:10

Schreiner tar upp Dunns tolkning av versen, vilken går ut på att det är de som vill sätta upp etniskt 

exkluderande gränser för förbundet som står under förbannelse (se ovan). Och detta bygger på 

Dunns förståelse av termen laggärningar som främst syftande på de judiska identitetsmarkörerna 

omskärelse, matregler och att hålla sabbaten, vilka skilde judarna från andra folk. Schreiner menar 

att Dunn har fel i sin förståelse av vad ἔργα νόμου innebär hos Paulus. Han anser att termen syftar 

på hela lagen, och inte på några distinkta judiska identitetsmarkörer, vilket han tar sig an att belägga

genom en analys av olika judiska texter och Paulus brev.98

Han börjar med att konstatera att ἔργα enligt majoriteten av forskare betyder gärningar i 

generell mening hos Paulus. Det kan både handla om goda och onda gärningar, som i Rom 9:11-12, 

2:6, 9, 10; 2 Kor 11:15; Rom 11:6, 13:12; Gal 5:19.

Att ἔργα även har denna generella betydelse i ἔργα νόμου menar Schreiner framgår av texter

från andra templets judendom. I Qumran-litteraturen syftar enligt honom motsvarande termer för 

laggärningar på hela lagen (4QFlor 1:7; 1QS 5:21, 6:18, 5:8). Damaskusdokumentet 3:5-16 stöder 

också denna tolkning, och i Judas Testamente 26:1 finns också en uppmaning till att hålla hela 

lagen. Ingenstans i de tolv patriarkernas testamenten finns det enligt Schreiner något fokus på det 

som skiljer judarna från hedningarna. Det område i lagen man fokuserade på i tidig judisk litteratur 

var, om något, de moraliska aspekterna.99 Detta argument väger tungt, men en motvikt mot detta är 

visserligen den betydelse som Dunn menar att triaden av identitetsmarkörer hade i litteratur från 

tiden omkring när Paulus levde.100

Och det finns dessutom ett manuskript från Qumran som Dunn skriver om, vilket kallas 

4QMMT, där MMT står för Miqsat Ma’ase ha-Torah, där Misqat betyder ”some”101 och Ma’ase ha-

Torah ”works of the Torah” eller ”works of the law”, alltså en hebreisk term för ἔργα νόμου.102 Det 

96 Dunn, Galatians, 172
97 Ibid. 173
98 Schreiner 1993, 51
99 Ibid. 53
100 Dunn, “The New Perspective”, 191
101 Geza Vermes, The Complete Dead Sea Schrolls in English, rev. edition, New York: The Penguin Group, 1997, 220
102 Dunn, “4QMMT and Galatians”, 342
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innehåller ett uppräknande olika lagar, och syftet med texten är enligt författaren/na att ”we have 

also written to you some of the works of the Torah which we think are good for you and your 

people” (Dunns översättning). Och författaren/na beskriver sig i följande ordalag: ”we have 

separated ourself from the multitue of the people and from all their impurity”.103 Det finns alltså en 

tydlig koppling mellan lagar och att avgränsa sig mot andra folk i manuskriptet. Och Dunn menar 

att det är tänkbart att Paulus i Gal 2:12 kritiserar Petrus för att han upprätthåller detta avgränsande 

mot icke-judar när han drar sig undan måltidsgemenskapen med dem, snarare än att här skulle 

angripa legalism hos Petrus.104 Att detta är anledningen till Paulus kritik av Petrus har jag tidigare 

tagit upp att jag håller med Hays om, och det blir här vidare underbyggt av Dunns tolkning av 

4QMMT. Det är också detta avgränsande som Paulus i 2:18 enligt Dunns förståelse talar om att 

bygga upp och riva ned (se analysen av Gal 2:18 på sid. 23).

Om ordet νόμος menar Schreiner att det hos Paulus vanligtvis är liktydigt med Mose lag, 

eller mindre vanligt, Pentateuken. I 1 Kor 9:8-9, 14:34 och Gal 4:21-31 så är detta samband tydligt 

enligt honom. Lagen ska också hållas, vilket Schreiner menar framgår av Rom 2:12, 25-26, 8:4, 

13:8-10; Gal 5:14, och att inte hålla den är att synda: Rom 2:12, 23, 25, 27; 1 Kor 15:56; Gal 

2:16,19, 3:10; 5:3.105,106 Han menar också att Paulus kopplar lagen tätt samman med bud, ἐντολὴ, 

vilket syns i Rom 7:7-13, där Paulus växlar mellan de båda begreppen. Buden blir då det centrala i 

lagen. Detta framgår enligt Schreiner också av att Paulus sammankopplar lagen med synd och 

överträdelse: Rom 2:12, 23, 25, 27, 3:20, 4:15, 5:13, 20, 7:5, 7, 8; Gal 3:19, 6:13. Allt detta pekar på

att Paulus med lagen menar buden i den mosaiska lagen.107

Schreiner går sedan vidare till att analysera Romarbrevet för att förstå vad Paulus menar i 

Gal 3:10. Han noterar att ἔργων νόμου och ἔργων är parallella till varandra i Rom 3:20-4:8. 

”Laggärningar” i 3:20 och 28 motsvarar ”gärningar” i 4:1-8. Det är alltså inte några specifika lagar 

som Paulus skriver om här, utan snarare om gärningar i en mer generell betydelse, och 

föreställningen om att man skulle förtjäna sin rättfärdighet genom gärningar (Rom 4:4). Och att 

ordet ἔργα i sig enligt Schreiner hos Paulus syftar på gärningar i allmänhet har jag tagit upp tidigare.

Denna generella betydelse har också ordet i Rom 4:1-6 enligt honom.108

Och de laglösa gärningar, αἱ ἀνομίαι och synder Paulus tar upp i 4:7 i ett citat ur Psaltaren 

syftar enligt Schreiner knappast på att kung David skulle ha slarvat med att hålla sabbaten, mat- och

renhetsföreskrifterna eller att han inte skulle vara omskuren. David höll dessa bud. Vad Paulus har i 

åtanke när han tar upp Davids överträdelser var rimligtvis hans otukt med Batsheba och hans mord 

103 Dunn, “4QMMT and Galatians”, 339-340
104 Ibid. 340
105 Schreiner 1993, 38
106 Även Rom 3:20-21, 28, 4:15, 5:20, 7:5, 7-9
107 Schreiner 1993, 39
108 Ibid. 54
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på Uria. Gärningar och laggärningar i Rom 3:27-4:8 syftar således på gärningar i allmänhet samt att

hålla den mosaiska lagen. Inte heller i Rom 3:20 bör laggärningar enligt Schreiner förstås som de 

tre judiska identitetsmarkörerna, eftersom Paulus i 2:17-29 tar upp otrohet, stöld och att stjäla ur 

templet i samband med att han skriver om lagen. Det är alltså snarare moraliska aspekter av lagen 

Paulus skriver om än identitetsmarkörer. I 2:25, 27 skriver Paulus också att vissa som är omskurna 

inte håller lagen, medan vissa oomskurna håller den i 2:26-27. Det är då alltså inte att inte omskära 

sig som är överträdelserna Paulus skriver om, utan något annat. Det handlar enligt Schreiner inte 

om identitetsmarkörer, utan om de moraliska aspekterna av lagen.

Schreiner drar utifrån dessa verser slutsatsen att Paulus i Gal 3:10 inte menar att judarna står

under en förbannelse eftersom de vill få de hednakristna att omskära sig eller för att de utesluter 

hedningarna från förbundet, såsom Dunn tolkar versen, utan för att de inte kan hålla lagen helt 

enkelt. Och den del av lagen de inte lyckas hålla är inte identitetsmarkörerna, dem håller de, utan 

den moraliska delen. Detta menar han verifieras av att Paulus kunde skriva att vissa hedningar 

håller lagen, fastän de som hedningar inte var omskurna.109 Paulus angriper alltså enligt Schreiner 

inte etnisk exklusivitet, utan legalism, att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen.

Övriga bibelkommentarer om laggärningar i Gal 3:10

Hays anger två argument som talar emot Schreiners förståelse av laggärningar i 3:10. Att Paulus gör

åtskillnad mellan dem som är av laggärningar, ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν och dem som är av tro, οἱ ἐκ 

πίστεως i vers 9 tolkar Hays som att Paulus skiljer på dem som bygger sin identitet på laggärningar 

respektive tro.110 Paulus beskriver nämligen att de som är i Kristus bygger hela sin identitet på 

honom i Gal 2:20 och 3:26-28. Tro och laggärningar är alltså två skilda, oförenliga grunder till 

identitet, och de som har laggärningar som grund står under förbannelse.

Vidare skriver han att Guds straff för olydnad drabbar hela Israel, vilket är tydligt i 5 Mos 

31:29, som sedan åtföljs av Moses sång. Dessa textstycken var väldigt viktigt för Paulus teologi, 

vilket Hays grundar på R. H. Bells verk Provoked to Jealousy: The Origin and Purpose of the 

Jealousy Motif in Romans 9-11. Utifrån detta skriver han att Paulus med andra ord i versen menar 

att Israel drabbades av Guds straff (vilket beskrivs ska ske i 5 Mos 31:29), som var att de skickades 

ut i exil, och att de aldrig efter det återfått välsignelserna som lovas i 5 Mos 28:1-4. Att genom 

lagen markera sin tillhörighet till Israel är därför en väg som inte leder till någon vinst.111

109 Schreiner 1993, 55
110 Hays, Galatians, 257
111 Ibid. 259
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Vad Paulus har rivit ned i Gal 2:18

Dunns tolkning av ἔργων νόμου passar in bra i hans förståelse av 2:18. Dunn tolkar vad Paulus talar

om att bygga upp och riva ner som den lag som omgärdar Israel och avgränsar henne från andra 

folk. Och om det skulle vara rätt att bygga upp den igen, så skulle det innebära att hela Paulus 

verksamhet av missionerande till hedningarna skulle ha varit en enda lång lagöverträdelse.112

Hays förstår vad Paulus talar om att bygga upp och riva ned på liknande sätt som Dunn, 

nämligen som i Ef 2:14-16, där Torah benämns (förmodligen utav en av Paulus nära efterföljare 

även om inte av honom själv) som en mur som separerade Israel från hedningarna. Jag anser också 

att den tolkningen passar väl in i sammanhanget.113

Schreiner tolkar däremot Gal 2:18 som att Paulus skulle göra sig till en överträdare om han 

gick tillbaka till att försöka nå rättfärdiggörelse genom att hålla (hela) lagen, eftersom ingen klarar 

att göra det.114

Värdering av Dunns och Schreiners argument för innebörden i laggärningar

De allra flesta av Schreiners argument för hur man ska förstå vad Paulus menar med laggärningar i 

3:10 (och rimligtvis också i den omgivande kontexten) bygger på vad termen verkar betyda i andra 

epistlar. Jag har redan tagit upp att även Dunn anser att ἔργα νόμου i sig hos Paulus generellt 

innefattar lagen i dess bredare bemärkelse, men att kontexten i Galaterbrevet talar för att begreppet 

där syftar på triaden av identitetsmarkörer.115 

Att Paulus kritiserar både gärningar och att hålla lagen i dess bredare bemärkelse som vägar 

till rättfärdighet utanför Galaterbrevet talar ändå i någon mån emot Dunns ståndpunkter. Rom 3:20-

4:8 kopplar rättfärdighet till lagen, synd och gärningar samt Kristi död till att sona för människors 

synder. Att bli rättfärdig genom gärningar kontrasteras också mot att få rättfärdighet tillräknad till 

sig via tro, och rättfärdigheten beskrivs tämligen legalistiskt. Även inom Galaterbrevet finns det en 

vers som Schreiner tar upp som talar för hans förståelse av Paulus, nämligen 5:3, där det står att 

”var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen”.

Men frågan är vad dessa argument utifrån kontexten säger om vad Paulus menar i just de 

verser jag undersöker. Paulus angriper olika problem när han skriver till olika församlingar. Och att 

Gal 2:15-21 föregåtts av beskrivningar av mötena i Jerusalem och Antiokia, där vad som 

diskuterades var omskärelse respektive matregler, samt att Paulus tar upp observerandet av särskilda

dagar och högtider i 4:10 talar för Dunns förståelse av perikopen.116 Detta för Dunn viktiga 

112 Dunn, Galatians, 142
113 Hays, Galatians, 242
114 Schreiner 1993, 57
115 Hays, Galatians, 239
116 Dunn, “The New Perspective”, 191
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argument tar Schreiner inte upp. Och vad gäller 3:10 så föregås den versen av Paulus beskrivning 

av Guds plan att även inkludera hedningarna i förbundet när tiden var inne. Jag anser att dessa 

kontextuella argument talar starkare för Dunns förståelse av vad Paulus menar med uttrycket ἔργων 

νόμου i Gal 2:15-21 och 3:10.

Dunns syn på varför Kristus enligt Paulus behövde dö utifrån Gal 2:19 och 2:21

Då är vi framme vid nästa ämne i min frågeställning. Dunns syn på varför Kristus dog utifrån Gal 

2:19, 21 skiljer sig från tanken att han offrade sig för våra synder, vilket Schreiner betonar som 

centralt för Paulus.117 Låt oss titta på argumenten.

Gal 2:19

Paulus möte med Kristus gjorde det enligt Dunn möjligt för honom att leva för Gud och bli befriad 

från lagens avgränsande funktion och sin tidigare förbundsnomism. Detta skriver Paulus skedde 

genom att han deltog i Kristi korsfästelse. Det får enligt Dunn en intressant implikation, som även 

är viktig för min frågeställning, nämligen att Kristus egna korsfästelse då också var ett döende från 

lagen, för att lagens avgränsning mellan Guds folk och hedningarna skulle tas bort.118

Gal 2:21

Den nåd från Gud som Paulus här skriver att han inte kastar bort bör enligt Dunn förstås som nåden 

Gud visat genom att kalla honom och ge framgång i hans missionsarbete, vars kärna var att 

förbundet nu inkluderade hedningarna. Så att gå tillbaka till ett judiskt levnadssätt och identitet 

genom att ha separata måltider för jude- och hednakristna skulle vara att kasta bort hela 

evangeliet.119

Nästa del av 2:21 lyder: ”om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö”. 

Rättfärdighet är för Paulus enligt Dunn kopplat till förbundet. Gud är rättfärdig när han håller sin 

del av det och räddar Israel och bestraffar dess fiender, t. ex. 2 Mos 9:27; 1 Sam 12:7 eller när han 

återupprättar Israel trotts dess synd, t. ex. Ps 31:1, 35:24; Jes 46:13, 51:5. En människa sågs som 

rättfärdig om hon tillhörde Guds folk och hans förbund, inom sfären för hans rättfärdighet och 

räddning, t. ex. Ps 12, 11:7, 34:15-22, 55:22; Jes 60:21. För detta krävdes att man höll lagbuden, 

alltså förbundsnomism.

Angående ”om lagen kunde ge rättfärdighet...” skriver Dunn att Paulus med lagen menar 

dess uteslutande funktion ur förbundet gentemot hedningarna. Paulus har alltså fortfarande Petrus 

117 Se Schreiners olika utgångspunkter på sid. 10
118 Dunn, Galatians, 144
119 Ibid. 147-8
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beteende i Antiokia i åtanke, där Petrus hade markerat en gräns mellan judar och hedningar genom 

en separerad måltidsgemenskap. Syftet med Kristi död var enligt Dunns förståelse av Paulus att han 

omintetgjorde denna gräns och gjorde Guds nåd tillgänglig även för de som inte utförde 

laggärningar och därmed markerade sin tillhörighet till det judiska folket. Detta förklarar Paulus 

tydligare i Gal 2:13-14. Därför skriver Paulus enligt Dunn att Kristi död skulle ha varit i onödan om

lagen hade kunnat ge rättfärdighet.120

Övriga bibelkommentarer om Gal 2:21

Betz menar att Guds nåd bör förstås som hela processen av frälsning i Kristus och att Paulus svarar 

på en anklagelse från hans motståndare, att han skulle kasta bort denna nåd. Denna tolkning känns 

mer naturlig, alltså att Guds nåd här skulle syfta på hans frälsning genom Kristus snarare än på 

Paulus framgång i hans missionsarbete, särskilt med tanke på att Kristi död nämns senare i versen. 

Notera att denna process av frälsning genom Kristus lika gärna skulle kunna bestå av att förbundet 

gjordes tillgängligt för hedningarna. Anledningen till att Betz tolkar som han gör här är att Guds 

frikännande av nåd enligt de motståndare Paulus besvarar även inkluderade Torah som en del av 

förbundet. Lagen förstår Betz i denna vers som laggärningar, vilka han i sin tur förstår som att hålla 

vad som står skrivet i Torah.121

Longenecker tolkar διὰ νόμου som ”genom laggärningar”, vilka står i antitetiskt förhållande till tron

på Kristus/Kristi trofasthet. Och ordet δικαιοσύνη har enligt honom både juridisk innebörd, vilket 

utvecklas i 2:16-17, och etisk innebörd vilket utvecklas i 17-20. Paulus menar därmed enligt 

Longenecker i v. 21 att lagen varken behövs för att avgöra hur man bör leva eller för att få den 

juridiska statusen av rättfärdiggjord.122 

Värdering av Dunns tolkning av Gal 2:19 och 2:21

2:21b säger väldigt mycket om varför Kristus dog enligt Paulus. Den grekiska texten lyder ”εἰ γὰρ 

διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν”. Stycket sätter Paulus upprepade uttalanden 

om att rättfärdighet inte kommer genom lagen eller laggärningar (3ggr bara i Gal 2:16) i relation till

Kristi död. νόμου är enligt Dunn (liksom Longenecker, se ovan) här en kortare variant av 

laggärningar och syftar tillbaka på vad som står i 2:16.123 Vad Dunn anser att Paulus menade med 

lagen här är dess uteslutande funktion ur förbundet mot hedningarna, alltså att ha förbundsmarkörer 

som är knutna till att markera en etnisk tillhörighet så att förbundet endast blir tillgängligt för Israels
120 Dunn, Galatians, 148-9
121 Betz, Galatians, 126
122 Longenecker, Galatians, 95
123 Dunn, ”Galatians”, 148
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folk. Och en människa sågs enligt Dunns tolkning av ett antal GT-texter som rättfärdig när hon var i

förbundet124, vilket förutsatte utövandet av förbundsmarkörerna.

Så vad Paulus förmedlar här är, om man omformulerar Dunns tolkningar, att ”om 

tillhörighet till förbundet fortfarande markeras genom etniskt exklusiva markörer, och förbundet 

alltså fortfarande endast är tillgängligt för etniska Israeliter, så dog Kristus i onödan”. Detta kan 

man i sin tur skriva om till ”anledningen till att Kristus dog var för att förbundet med Gud inte 

längre skulle vara begränsat till etniska Israeliter, utan bli tillgängligt även för hedningarna”.

Giltigheten i denna tolkning beror på om Dunns förståelse av vad Paulus menar med lagen 

(eller laggärningar eftersom Dunn menar att lagen här är en förkortning för det) och rättfärdighet är 

rimlig, vilket jag redan kommit fram till att jag anser de är. Notera att detta endast handlar om hur 

man bör förstå Paulus i dessa verser, och att det inte utesluter andra orsaker till Kristi död enligt 

honom i andra paulinska texter.

Om Paulus ansåg att man behöver hålla hela lagen i Gal 3:10 enligt Dunn och Schreiner

Schreiner skriver att rättfärdighet hade kunnat erhållas via lagen om perfekt laglydnad var möjlig, 

men att ingen klarar av att hålla hela lagen varför den enda vägen till frälsning är att tro på Kristus, 

som offrade sig själv på korset för att sona för människors överträdelser.125 Detta går emot Dunns 

syn på vad han anser är den centrala anledningen till att Kristus dog enligt Paulus. Eftersom 

Schreiner till stor del baserar sin ståndpunkt att Paulus ansåg att det krävdes perfekt laglydnad för 

att bli rättfärdig genom lagen och att ingen klarar detta på Gal 3:10, så ska vi titta på Dunns och 

Schreiners olika tolkningar av versen.

Dunn

Dunn tar upp att många tolkar versen som att Paulus underförstått menar att ingen kan hålla allt som

står i lagen, att fullständig laglydnad krävs för att bli rättfärdig genom lagen, och att därför alla som 

försöker förtjäna sin egen rättfärdighet genom lagen är förbannade. Men denna syn avfärdar han 

som felaktig. Detta dels på grund av att han redan i sin analys av 2:16 visat på att Paulus inte angrep

självrättfärdiggörelse utan etnisk exklusivitet, och dels på grund av att 5 Mos 27:26 som Paulus 

refererar till inte på något sätt uttrycker att laglydnad är omöjligt, och inte heller i Paulus egna ord i 

versen. Dunn noterar också att det i 5 Mos tydligt uttrycks raka motsatsen till en sådan tolkning. 

Perikopen förefaller mig relevant så jag citerar den i sin helhet. Perikopen i fråga är 5 Mos 30:11-

14, bara tre kapitel från 5 Mos 27:26, och lyder:

124 Se avsnittet om rättfärdighet på sid. 13
125 Schreiner 1993, 73

26



Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du 
måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns
inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och 
kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.126

Även Paulus själv uttrycker samma åsikt i Rom 8:4 enligt Dunn. Och han menar att det är ett 

missförstånd att det krävdes perfekt laglydnad för att förbli i förbundet. Lagarna innefattade 

nämligen också lagar och medel för förlåtelse när överträdelser begåtts, vilket är anledningen till att 

Paulus kunde påstå att han var klanderfri som jude innan hans omvändelse i Fil 3:6.127

Schreiner

Schreiner förklarar versen på precis det sätt som Dunn motsätter sig i sin kommentar på 

Galaterbrevet. Resonemanget Paulus för i versen enligt Schreiner är: de som inte håller allt i lagen 

står under en förbannelse → ingen håller allt som står i lagen, vilket Schreiner menar är 

underförstått i versen → alla som försöker bli rättfärdiga genom lagen står under förbannelse. Om 

man lägger till premissen att man måste hålla lagen helt perfekt för att räknas som rättfärdig, vilket 

han tar upp kort därefter, så har vi en kopia av argumentationen Dunn förklarar som falsk.128

Övriga bibelkommentarer

Longenecker går också emot Dunns tolkning av versen och skriver att Paulus här vidareutvecklar 

den dikotomi mellan att förtjäna rättfärdighet genom att utföra laggärningar kontra att 

rättfärdiggöras genom tro som är underförstådd i 3:6-9. De som tror blir välsignade enligt v. 9, men 

de som litar på laggärningar är förbannade enligt v. 10, och de två grupperna står i 

motsatsförhållande till varandra. Longenecker läser i likhet med Schreiner in en underförstådd 

premiss i Paulus resonemang i versen, nämligen att ingen är kapabel att följa allt som står i lagen.129

De som är av laggärningar, ”ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν” är enligt Betz förståelse av versen de som litar 

på hållandet av Torah som väg till frälsning, vilka inkluderar judarna och de jude-kristna som 

Paulus argumenterar mot.130 Han noterar också att det finns andra manuskript som överensstämmer 

med Paulus citat av 5 Mos 27:26, vilket avviker från både Septuaginta och den masoretiska 

texten.131

Betz skriver att den judiska Torah som gavs på Sinai berg inte var avsedd att ge evigt liv 

126 Bibel 2000, Bibelkommissionen
127 Dunn, Galatians, 171
128 Schreiner 1993, 45
129 Longenecker, Galatians, 118
130 Betz, Galatians, 144
131 Ibid. 145
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(3:21), utan införandet av lagen leder till lagöverträdelser (2:18). Överträdelserna blev till sist så 

överväldigande många att allt var lagt under synden (3:22). Om påståendet att lagen enligt Paulus 

leder till förbannelse eftersom det underförstått är omöjligt att hålla hela lagen skriver Betz att det 

inte är övertygande, utan lagen gavs enligt Paulus för att skapa synd, vilket inte är sker genom 

människans oförmåga att hålla buden utan är något nödvändigt för frälsningen. Betz tar också upp 

synsättet att Paulus här skulle invända mot att ”göra” som en väg till frälsning, i kontrast till att 

”tro”, vilket han verkar tycka är en rimlig tolkning (146).132

Värdering av argumenten

När jag jämför de olika forskarnas tolkningar av denna vers så är det inte främst frågan om Sanders 

bild av andra templets judendom stämmer, vilket de flesta forskare mer eller mindre tror den gör.133 

Frågan är snarare om Dunn har rätt i att även Paulus såg sin samtida judendom som till största del 

icke-legalistisk och med Guds nåd som grund för rättfärdiggörelsen, vilket denna vers enligt 

Schreiner (med medhåll från Betz och Longenecker) talar emot. Ett krav på perfekt laglydnad skulle

nämligen vara minst sagt legalistiskt.

Att det enligt Betz finns manuskript av 5 Mos 27:26 som stämmer överens med Paulus citat 

av versen i 3:10 (se föregående sida) säger något intressant. Det finns nämligen inte något 

motsvarande ord till ”πᾶσιν” i den hebreiska masoretiska texten, så det är alltså där inte fråga om att

man hamnar under en förbannelse om man inte gör allt som står i lagen, utan bara om man inte 

”håller sig till orden i denna lag och lyder dem”.134 Septuaginta har med ”πᾶσιν”, men stämmer inte 

överens med Paulus citat i övrigt.135 Att det finns manuskript som överensstämmer med Paulus citat 

betyder att han inte medvetet behöver ha lagt till ”πᾶσιν” för att starkare betona att det är omöjligt 

att hålla lagen.

Att 5 Mos 30:11-14, tre kapitel från 27:26, talar i helt motsatt riktning stödjer i viss mån 

Dunns ståndpunkt. Säkerligen måste Paulus ha känt till perikopen med tanke på hans kännedom om 

skriften och hur mycket han resonerar om lagen och laggärningar i sina brev. Men det verkar inte 

alls omöjligt att han skulle ta en perikop (5 Mos 27:26) och använda den för att formulera en poäng 

oavsett om det står något med motsatt betydelse i närheten av den perikopen.

Vidare menar Dunn att Paulus i Rom 8:4 skriver att det visst går att uppfylla lagens krav på 

rättfärdighet, men om man tittar på vad som står i 8:3 så är det otydligt om det rör sig om ett 

ställföreträdande offer av Kristus som gör att människan kan tillräknas rättfärdighet, eller om 

människan kan uppfylla kraven på rättfärdighet själv för att Kristus offrat sig och den troende därför

132 Betz, Galatians, 146
133 Tellbe, ”Paulus”, 239
134 Bibel 2000, Bibelkommissionen
135 Betz, Galatians, 145
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kan ”vandra /.../ enligt anden” (περιπατοῦσιν /…/ κατὰ πνεῦμα). Rom 8:3-4 lyder i sin helhet:

τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς 

ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν 

τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.

Fil 3:6 som Dunn också tar upp talar däremot starkare för hans tolkning. 3:6b lyder ”κατὰ 

δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος”, där ”ἄμεμπτος” kan översättas som att Paulus var 

”oförvitlig” i rättfärdighet efter lagen såsom Bibel 2000 översätter det,136 men ordet kan också 

oversättas med det aningen starkare ordet ”felfri”. Det står alltså klart att Paulus ansåg att han 

klarade av att hålla lagen när han var farisé.

Det kan hända att Paulus gick ”from slution to plight” som Sanders skrev,137 så att han hade 

rent samvete innan sin ”omvändelse” och tyckte att lagen gick att hålla såsom han skriver i Fil 3:6, 

men sedan när han förstått att Kristus dött för människornas synder ändrade sig och insåg att det 

måste vara väldigt illa ställt med alla människor om Kristus skulle ha behövt dö av den 

anledningen. Men jag anser att det är något mer rimligt, även om bevisen Dunn framför inte är 

överväldigande, att Paulus i versen inte uttrycker att det är omöjligt att hålla lagen. 

Detta dels för att han skrev att han klarade av att hålla lagen ”felfritt” i Fil 3:6 efter att han 

blivit kristustroende, alltså efter Sanders föreslagna resonemang ”from solution to plight” skulle ha 

ägt rum hos Paulus. När vi analyserade vad Paulus menade var orsaken till att Kristus dog så 

noterade vi att det kunde finnas fler orsaker till detta än vad som framgår i verserna jag undersöker. 

Men det vore motsägelsefullt om Paulus både skulle ha ansett att lagen är omöjlig att hålla och att 

det går att hålla den felfritt/oförvitligt.

Och dels för att det som Dunn skriver egentligen inte finns något alls varken i Gal 3:10 eller 

5 Mos 27:26 som säger att lagen är omöjlig att hålla, utan Schreiners tolkning av versen bygger helt

på underförstådda premisser.

136 Bibel 2000, Bibelkommissionen
137 Tellbe, ”Paulus”, 234
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Resultat

Om att räknas som rättfärdig inför Gud

Utifrån analysen av Dunns och Schreiners tolkningar av Gal 2:15-21, 3:10 anser jag att Dunns 

påstående om att det finns mer än juridiska aspekter av rättfärdighet (δικαιοσύνη), samt att vara i 

Kristus (ἐν Χριστῷ) skulle vara en annan sådan framträdande aspekt, är fullt rimligt. Jag anser 

också att det är rimligt att detta varande i Kristus enligt Paulus leder till en förändring av 

människans väsen snarare än en förändring av hennes status från orättfärdig till rättfärdig. Utifrån 

Dunns och Schreiners argumentation om verserna jag analyserat anser jag också att det är mer 

troligt att det främst är denna förändring, snarare än att ha friskrivits sin syndaskuld gentemot Gud 

vilket Schreiner betonar som centralt,138 som enligt Paulus kommer mätas på domens dag och 

avgöra om någon räknas som rättfärdig inför Gud.139 Detta sker enligt Dunn rent praktiskt genom att

vara i Kristus, delta i hans döende och formas till hans avbild och till sist på grund av detta få delta i

hans uppståndelse, få en frikännande eskatologisk dom och ett evigt liv.140

Om varför Kristus behövde dö

Angående vad Paulus menar med laggärningar, ἔργων νόμου i verserna jag analyserat så anser jag 

att Dunns förklaring är mer trolig än Schreiners, och att Paulus alltså här argumenterar mot att 

förbundet med Gud skulle vara begränsat till de som genom omskärelse, mat- och 

renhetsföreskrifter samt hållandet av sabbaten markerar sin etniska tillhörighet till Israels folk.141 

Och om man förstår laggärningar samt rättfärdighet i de verser jag analyserat så som Dunn gör, 

samt förstår ”lagen” i 2:21 som en kortare variant av laggärningar,142 vilket jag anser är rimligt, så 

leder detta till att 2:21b bör förstås som att Paulus uttrycker att anledningen till att Kristus dog var 

för att göra förbundet med Gud tillgängligt även för hedningarna. 

Detta passar också väl in i kontexten om man utgår från att Paulus inte argumenterade mot 

legalism, inte ens i 3:10 vilket Schreiner menar,143 utan mot etnisk exklusivitet när han skrev att 

rättfärdighet inte kommer genom laggärningar i Galaterbrevet. Jag anser alltså att även Dunns 

tolkning av varför Kristus enligt Paulus behövde dö utifrån de verser jag analyserar är mer rimlig än

Schreiners, vilken går ut på att den mest centrala betydelsen av Kristi död var att Gud tog ut sin 

vrede mot alla syndiga människor på Kristus så att vi kan friskrivas våra skulder.144 Notera att detta 

138 Schreiner, ”Justification”, 23
139 Dunn 2005, 93
140 Ibid. 93-95
141 Dunn, “The New Perspective”, 191
142 Dunn, Galatians, 148
143 Schreiner 1993, 55
144 Schreiner, ”Justification”, 33
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inte utesluter att Paulus skulle ha uttryckt även andra orsaker till Kristi död någon annan stans, men 

att det bör förstås som en central orsak.

Sammanfattning

Uppsatsen är en komparativ studie, där James D. G. Dunns och Thomas R. Schreiners tolkningar av

vad som enligt Paulus gör att en människa räknas som rättfärdig samt varför Kristus dog utifrån Gal

2:15-21, 3:10 jämförs och värderas. Viktiga begrepp för tolkningen av dessa verser är rättfärdighet, 

δικαιοσύνη och laggärnigar, ἔργων νόμου. Dunn anser att rättfärdighet enligt Paulus nås genom att 

vara i Kristus, ἐν Χριστῷ vilket leder till en förändring av människans väsen till Kristuslikhet.145 

Schreiner tolkar däremot rättfärdighet och rättfärdiggörelse som främst juridiskt, där det centrala är 

att tillräknas rättfärdighet från Kristus genom hans ställföreträdande syndaoffer.146 Utifrån de 

argument av Dunn och Schreiner som jag tar upp i analysen av Gal 2:15-21, 3:10 anser jag att 

Dunns tolkning av vad som leder till rättfärdighet enligt Paulus är mest rimlig. Om varför Kristus 

dog anser Dunn att det främst var för att göra förbundet med Gud tillgängligt för hedningarna,147 

medan Schreiner anser att det främst var för att sona för människornas synder. Även på denna punkt

anser jag att Dunns argument för sin ståndpunkt är mest rimliga.148

145 Dunn 2005, 93
146 Schreiner, ”Justification”, 23
147 Dunn, Galatians, 148-9
148 Schreiner 1993, 73
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