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1. Inledning 

Att tala om folk och etnicitet är laddat, med rätta. De senaste årens politiska utveckling, med 

en växande nationalism och främlingsfientlighet på många håll, pekar på att eventuella 

skillnader mellan olika folk, grupper och nationaliteter är en brännande fråga.  

   Dessa frågor är inte unika för vår samtid, och tanken om skillnader mellan olika folk och 

grupper verkar ha varit minst lika aktuell under de första århundradet som idag. Denna 

beröringspunkt mellan då och nu gjorde mig intresserad av att göra en exegetisk undersökning 

av en text som är skriven under första århundradet och som berör frågor om grupptillhörighet, 

etnicitet och identitet. Paulus liknelse om olivträdet i Romarbrevet, som skrivs runt år 57 

e.Kr., kan ses som ett inlägg i ett samtal som på många sätt handlar om just detta. Paulus, som 

själv kallar sig för hedningarnas apostel i Rom 11:13, var en judisk man från den romerska 

staden Tarsos i nuvarande Turkiet. Han om någon borde väl ha funderat över det här med 

etnicitet och identitet. I denna uppsats kommer jag att, med hjälp av exegetiska metoder, 

undersöka en perikop i Paulus brev till församlingen i Rom. Min förhoppning är att denna 

undersökning ska bidra till förståelsen av Paulus syn på relationen mellan det judiska folket 

och den växande gruppen av judiska och icke-judiska Jesus-troende.  

1.2 Bakgrund och ämnesval 

Jag har valt att göra en tolkning av Rom 11:16-24 eftersom den texten verkar vara en viktig 

och omdiskuterad del av Rom 9-11. Dessa tre kapitel brukar ses som den del av Romarbrevet 

där Paulus allra tydligast talar om Guds folk, dvs. Israel. T.ex. sätter James G. Dunn rubriken 

”Israel” för Rom 9-11, och ”Israel är inte övergiven” för 11:1-24, i sin bok The Theology of 

Paul the Apostle. Den ständigt närvarande frågan, speciellt i kapitel 11, verkar vara: Är Gud 

trofast mot sitt folk? Och i så fall hur?1 Jag tycker att dessa frågor är väldigt intressanta och 

relevanta i för undersökningen av Paulus syn på det judiska folket och dess relation till den 

kristna tron. 

   Valet av denna text grundar sig även i att det finns en viss variation av tolkningar av texten. 

Den har tolkats på många olika sätt genom historien och den har av vissa setts som en 

parentes och av vissa som väldigt central. Det finns idag ingen konsensus bland exegeter i 

tolkningen av texten och dess olika komponenter. Detta spektrum av tolkningar gör att en 

undersökning av texten och jämförelse av tolkningar blir intressant. I denna uppsats kommer 

jag presentera min egen tolkning av Paulus olivträdsliknelse i Rom 11:16-24.  

                                                           
1 Dunn, James D. G., The Theology of Paul the Apostle, Wm. B. Eerdmans Publishing C, 1998, s. 519  
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1.3 Problem 

Det exegetiska problemet som är centrum för denna undersökning är att det är oklart hur 

Paulus olivträdsliknelse ska tolkas. Vad syftar Paulus på när han talar om ”det första brödet”, 

”hela baket”, ”roten” och ”grenarna”? Vad är ”olivträdet som är vilt” och ”den odlade 

oliven”?   

   Det är även oklart vad syftet med liknelsen var. Var Paulus syfte att sprida sin syn på 

relationen mellan Israel och hela den framväxande Jesus-rörelsen? Eller var Paulus syfte att 

lösa någon typ av konflikt bland de kristustroende i Rom?  

1.4 Frågeställning och syfte 

Jag har utifrån det exegetiska problemet formulerat tre frågeställningar som är nära knutna till 

varandra.  

(1) Vad betyder olivträdsliknelsen i Rom 11:16-24?  

(2) Vad var Paulus syfte med liknelsen?  

(3) Vad betyder innebörden och syftet med liknelsen för vår förståelse av Paulus syn på 

relationen mellan den framväxande kristustroende rörelsen och Israel?  

   Det övergripande syftet med undersökningen är besvara de tre frågeställningarna. Det är 

min förhoppning att jag efter undersökningen ska kunna presentera svar på dessa frågor, en 

välgrundad tolkning av texten och kunna visa på fördelar och nackdelar med tidigare 

tolkningar. 

1.5 Metod och perspektiv 

Detta är en exegetisk uppsats och jag kommer använda mig av de standardmetoder som finns 

inom historisk-kritisk metod och filologisk metod. Huvudfokus kommer ligga på min egen 

tolkning av texten som jag gör med hjälp av dessa metoder.  

   En av de stora farorna inom bibeltolkning är, och har alltid varit, det som kallas projektion 

och etnocentrism. Projektion är att t.ex. tolka en antik text utifrån mitt eget sammanhang här 

och nu utan att ta hänsyn till textens ursprungliga sammanhang.2 Etnocentrism är t.ex. att på 

ett oreflekterat sätt använda moderna och västerländska modeller och perspektiv på antika 

samhällen och dess sociala strukturer. För att undvika projektion och etnocentrism i min 

tolkning av texten kommer jag använda mig av socialvetenskaplig analys (social-scientific 

criticism). Detta perspektiv bygger på antagandet om att det antika samhället är så pass olikt 

                                                           
2 Yee, Gale A. (editor), Judges & Method: New Approaches in Biblical Studies (2nd edition), Fortress Press, 

Minneapolis, 2007, s. 46 
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dagens samhälle att kunskap om antikens sociala, kulturella och religiösa sammanhang är 

nödvändig för tolkandet av t.ex. Nya testamentets texter.3 

1.6 Material och avgränsningar 

Jag har valt denna text, Rom 11:16-24, eftersom den är central i diskussionen av Paulus syn 

på judiska folkets relation till den framväxande kristna tron. Både i och utanför Romarbrevet 

finns det många andra texter som berör detta ämne och som är relevanta för undersökningen 

av denna text. Pga. det begränsade utrymme som denna uppsats innebär kommer jag att 

fokusera på just denna perikop och bara nämna några andra speciellt relevanta texter i 

jämförande syfte.  

   I urvalsprocessen och presentationen av receptionshistorian och forskningsläget har jag tagit 

hjälp av bland annat Magnus Zetterholms bok Approaches to Paul – A Student´s Guide to 

Recent Scholarship, Richard N. Longneckers The Epistel to the Romans, Mark Nanos och 

Magnus Zetterholms bok Paul Within Judaism – Restoring the First-Century Context of the 

Apostle. 

   För att förstå den språkliga innebörden av perikopen har jag använt mig främst av A Greek-

English lexicon of the New Testament and other early Christian literature4 och några av de 

senaste kommentarerna till Romarbrevet, men även en del annan sekundärlitteratur. För få en 

bild av den historiska situationen kommer jag att använda mig av ett antal kommentarer till 

Romarbrevet och böcker som handlar om den historiska kontexten i Rom.  

1.7 Receptionshistoria 

Texten jag har valt ingår i den av Romarbrevets huvuddelar där Paulus allra tydligast 

uttrycker sina tankar om Israel, nämligen Rom 9-11. Därför kommer jag nu sammanfatta hur 

Paulus syn på Israel har tolkats i den kristna traditionen. Förenklat kan en säga att 

majoritetstolkningen under en lång tid var att det fanns en dikotomi mellan Paulus ”nya 

religion” och judendomen. Tanken om att den kristna tron är något helt annat än den judiska 

har rötter redan i den tidiga jesusrörelsen som ville hävda sin rätt som en egen religion.5 

Frågan om när den kristna kyrkan faktiskt kan sägas vara en kyrka utanför synagogan är dock 

mycket omdiskuterad. En del forskare, t.ex. Mikael Tellbe, betonar att den kristna identiteten 

började formas reda på påskdagsmorgonen och att de som trodde på ”Kristus-händelsen” då 

                                                           
3 Gale A. Yee (editor), 2007, s. 47 
4 Bauer, Danker (2000) A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3:e 

uppl) Chicago: University of Chicago press 
5 Zetterholm, Magnus, Approaches to Paul – A Student´s Guide to Recent Scholarship, Fortress Press, 

Minneapolis, 2009, s. 225 
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mycket väl skulle kunna kallas ”kristna”.6 Men om frågan gäller när kristusrörelsen faktiskt 

blev en rörelse utanför synagogan blir dateringen ofta senare än så. Hur sen dateringen blir 

verkar bero på bland annat om frågan syftar på när kristna själva såg sig som en grupp skild 

från de judiska grupperna eller när kristusrörelsen utifrån sågs som en egen grupp. T.ex. 

verkar antika romerska källor redan i mitten av första århundradet betrakta de kristna som en 

grupp skild från de judiska grupperna.7  

   Andra forskare, t.ex. Zetterholm, betonar att rörelsen blir en kyrka utanför det judiska 

sammanhanget först i början av det andra århundradet. Vid slutet av andra århundradet finns 

enligt Zetterholm ett avståndstagande mot det judiska t.ex. hos kyrkofadern Tertullianus (d. 

220). Hans tolkning av Paulus betonar individens frälsning istället för olika gruppers frälsning 

och plats i Guds plan. Detta fokus på individens behov av Guds nåd förstärktes sedan i och 

med att Augustinus vann den pelagianska striden och la grunden för det som längre fram 

skulle bli Luthers doktrin om nåden.8 Luthers tankar om nåd och försoning var på många sätt 

ett totalt avståndstagande från judendomen som Luther såg som legalistisk. Han menade att 

eftersom den judiska lagen enlighet med hans tolkning av Paulus var helt oförmögen att göra 

människan rättfärdig så måste även judendomen som religion vara det. Luthers väldigt 

negativa framställning av judendomen och hans tolkning av Paulus syn på judendomen kan 

kritiseras på många sätt. För det första grundades inte Luthers läsning av Paulus på en 

historisk rekonstruktion. Luther tolkade Paulus utifrån sin egen samtid och sina problem 

istället för Paulus kontext. För det andra så var Luthers tolkning oetisk då den var ett uttryck 

för anti-semitism och med rätta kan sägas upprätthålla en falsk och negativ bild av judisk tro, 

liv och historia.9 Här bör dock tilläggas att den tydliga gräns mellan det judiska och det 

kristna som teologer genom historien skapat och upprätthållit inte med nödvändighet måste ha 

gällt i på alla håll och i alla liv. Vi måste vara medvetna om att verkligheten är ännu mer 

komplex än vad som avspeglas i de källor vi har tillgång till och att de gränser som 

upprätthålla kanske säger mer om teologernas syften än om hur verkligheten i församlingarna 

såg ut.  

   Den negativa bilden av judendomen har hur som helst upprätthållits inom kristen, luthersk 

teologi och i västvärlden i stort. Utgångspunkten för Paulusforskningen var därför länge en 

karikatyrbild av den antika judendomen. Kritik mot denna karikatyrbild fick inte 

                                                           
6 Tellbe, Mikael, Paul Between Synagogue and State – Christian, Jews, and Civil Authorities in 1 Thessalonians, 

Romans, and Philippians, Almquist &Wiksell International, Stockholm, 2001, s. 19 
7 Ibid., s. 64 
8 Zetterholm, 2009, s. 59 
9 Ibid., s. 61 
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genomslagskraft förrän i slutet på 1970-taled då E.P. Sanders publicerade sin bok Paul and 

Palestinian Judaism.10 Sanders argumenterade emot synen på Paulus som anti-judisk och 

synen på judendomen som legalistisk. Han menade att en judisk relation till Gud på Paulus tid 

kan beskrivas som ”förbundsnomism”, vilket Sanders förklarar såhär: ”covenantal nomism is 

the view that one’s place in God’s plan in established on the basis of the covenant and that the 

covenant requires as the proper response of man his obedience to its commandments, while 

providing means of atonement from transgression.”11 Men även hos Sanders fanns en 

motsättning mellan den antika judendomen och Paulus tro på Kristus.12  

   Denna kritik mot den tidigare synen på judendomen fördes sedan vidare och utvecklades 

inom det som brukar kallas ”Den nya perspektivet på Paulus”. Förgrundsfigurer för detta 

perspektiv, t.ex. James Dunn och N. T. Wright, menade att Sanders tolkning av judendomen 

och av Paulus var på rätt väg men att Sanders inte riktigt tog konsekvenserna av sin tolkning 

på allvar.13 Dunn menade att Paulus problem med judendomen inte var Torah i sig eller den 

judiska förbundsnomismen. Problemet var istället, enligt Dunn, att förbundet och delar av 

Torah fungerade som identitetsmarkörer som separerade det judiska folket från andra.14 

Omskärelsen, sabbatsbudet och matlagarna var visserligen goda instruktioner för livet men de 

fungerade ju bara som markörer för en speciell etnisk grupp. Det var detta ”monopol” som 

Paulus kritiserade. För honom, som såg sig som en apostel till folken, var detta oförenligt med 

hans uppdrag.15 

   Vad som har hänt inom paulusforskningen efter ”det nya perspektivet” tas upp under 

rubriken ”Forskningsläge”.  

Några historiskt viktiga tolkningar av Rom 9-11 

Eftersom texten jag har valt att titta närmare på, alltså Rom 11:16-24, alltid ses som en del av 

Rom 9-11 så börjar jag med att sammanfatta de historiskt viktigaste förståelserna av dessa tre 

kapitel. Samtliga 5 punkter är hämtade ur Longneckers kommentar till Romarbrevet. Sedan 

kommer jag ta upp varför dessa kapitel ofta hamnat i skymundan genom historien. Jag 

kommer avsluta denna del med att sammanfatta receptionshistorian för just Rom 11:16-24.  

   (1) En teologisk förståelse som betonar förutbestämmelsen av de utvalda och Guds 

                                                           
10 Ibid., s. 227 
11 Sanders, E.P., Paul and Palestinian Judaism, Fortress Press, Minneapolis, 1977, s. 75 
12 Zetterholm, 2009, s. 228 
13 Dunn, James D. G., ”The New Perspective on Paul: Paul and the Law” i The Romans Debate: Revised and 

Expanded Edition. Red. Donfried, Karl P., Edinburgh: T&T Clark, 1991, s. 300 
14 Ibid., s. 307 
15 Ibid. 
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överflödande nåd i relation till människorna Gud räddar. Denna förståelse finns hos bland 

annat Augustinus på 300-talet och 400-talet, och senare hos John Calvin på 1500-talet.16  

   (2) En teologisk förståelse som betonar människans fria vilja. Denna förståelse finns hos 

bland annat Origenes på 200-talet och hos Jacobus Arminius på 1500-talet.  

   (3) En frälsningshistorisk tolkning som menar att Paulus i Rom 9-11 förklarar var vi nu är i 

försoningsskeendet och vilka roller de judiska folket och jude-kristna spelar i detta skeende.  

   (4) En religionshistorisk förståelse som menar att Paulus i dessa kapitel jämför den kristna 

gruppen och det judiska folket och förklarar hur båda grupper är uttryck för Guds vilja. Denna 

förståelse finns hos bland annat Kristen Stendahl.  

   (5) En apologetisk förståelse som menar att Paulus i Rom 9-11 försvarar Guds handlande 

och Guds plan som verkar leda till räddning för vissa och fördömelse för andra. Denna syn 

finns ibland integrerad i någon av de fyra föregående förståelserna.17  

Rom 9-11 i skymundan 

Kapitel 9-11 tolkades fram till mitten på 1800-talet i ljuset av Augustinus tolkning. Detta 

gjorde att kapitlen ofta hamnade i skymundan då de inte ansågs behandla brevets huvudtema, 

alltså ”rättfärdighet”. Många tolkare menade att Rom 9-11 handlade om predestinationslära, 

alltså att vissa är förutbestämda till räddning och andra till undergång. Men 1868 utmanades 

denna tolkning av W. Beyschlag som menade att dessa kapitel inte handlar om individers 

eventuella frälsning utan om vilken plats de relativa grupperna ”judar” och ”hedningar” har i 

Guds plan. Enligt Beyschlag handlar dessa kapitel i synnerhet om Israels utvaldhet. Beyschlag 

lyckades dock inte hitta ett svar på frågan hur 9-11 hänger ihop med Rom 1-8 och 12-16.18   

Intresset för Romarbrevets historiska kontext, speciellt i relation till brevets andra halva, har 

inte alltid varit så stort. Fram till mitten på 1900-talet var intresset för Romarbrevets andra 

halva (Rom 9-16) överhuvudtaget ganska svalt. Men från och med 1950-talet började det ske 

en förändring. 1954 publicerades N.A. Dahl kritik mot att Bultmann ignorerat Rom 9-11 i sin 

bok Theology of the New Testament, och samma år kom boken Paul and the Salvation of 

Mankind där Johannes Munck ifrågasätter synen på Romarbrevet som en icke-

situationsbunden teologisk exposé. Denna kritik öppnade upp för det ständigt växande 

forskningsfält som fokuserar på den historiska situationen för Romarbrevet.19  

                                                           
16 Longnecker, Richard, N., The Epistel to the Romans, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, 

Michigan, 2016, s. 766 
17 Ibid., s. 767 
18 Philip F. Esler, Conflict and Identity in Romans, Minneapolis: Fortress Press, 2003, s. 268, 
19 Ibid., s. 9  
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Receptionshistoria för Rom 11:16-24 

Det är rimligt att anta att de första mottagarna av Romarbrevet förstod Paulus bildspråk i 

dessa verser. Bildspråket med ”det första brödet”, ”hela baket”, ”roten” och ”grenarna” var 

bekanta för dem då de förekom på många ställen i den judiska litteraturen. För många av 

kyrkofäderna var bilderna dock svårare att förstå. De tolkade ”det första brödet” och ”roten” 

som Kristus och de tolkade ”hela baket” och ”grenarna” som den kristna kyrkan. De menade 

då att Paulus liknelse i Rom 11:16 handlar om hur den kristna kyrkan genom sin relation till 

Kristus får del av löftet om välsignelse. På liknande sätt har många kristna tolkare förstått 

denna text och än idag lever denna förståelse vidare.20  

    Vissa av kyrkofäderna och majoriteten av exegeterna idag, förstår dock bilderna av ”det 

första brödet” och ”roten” som Israels patriarker och ”hela baket” och ”grenarna” som Israels 

folk. Den kristna kyrkan ses då som de grenar som infogas bland de andra grenarna. 

Longnecker menar att denna tolkning är den som stämmer bäst in i den direkta kontexten, 

alltså i romarbrevets 11:e kapitel, eftersom Paulus här förklarar sin syn på relationen mellan 

Israels rest och resten bland hedningarna.21 Den teologiska tanken om ”resten” tas upp 

närmare under rubriken ”Teologisk kontext”.  

1.8 Forskningsläge 

Idag är de allra flesta forskare överens om att brevets alla delar måste tolkas mot bakgrund av 

den historiska situationen där brevet hör hemma. Detta för att bland annat undvika 

anakronism, projektering, etnocentrism och falska föreställningar om historien. Den historiska 

situationen beskrivs ofta genom en presentation av de problem av olika karaktär som var 

aktuella för Paulus och hans mottagare.22 I och med denna samstämmighet kring vikten av 

den historiska kontexten så finns det idag en stor mångfald inom det forskningsfält som ägnar 

sig åt Paulus och hans syn på relationen mellan det judiska folket och den kristna rörelsen. 

Den mångfald av perspektiv och läsningar som finns inom Paulusforskningen hänger även 

ihop med att den historiska kontext där texterna hör hemma verkar ha varit enormt 

mångfacetterad. De olika perspektiven kan därför sägas vara olika förslag på hur vi kan 

hantera denna mångfald.23 Jag kommer i denna forskningsöversikt nämna några utmärkande 

perspektiv som har betydelse för min undersökning. Magnus Zetterholm tar i sin bok 

                                                           
20 Longnecker, 2016, s. 889 
21 Ibid., s. 890 
22 Ibid., s. 3 
23 Zetterholm, Magnus, Approaches to Paul – A Student´s Guide to Recent Scholarship, Fortress Press, 

Minneapolis, 2009, s. 225 
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Approaches to Paul – A Student´s Guide to Recent Scholarship upp tre huvudgrenar inom 

dagens paulusforskning. Dessa huvudgrenar är:  

   (1) De som har ett traditionellt lutherskt/reformatoriskt perspektiv.  

   (2) De som kan sägas vara arvtagarna från ”det nya perspektivet på Paulus”.  

   (3) De som har gått ännu längre än vad ”det nya perspektivet” gjorde och kan kallas ”det 

radikalt nya perspektivet” eller ”Paulus inom judendomen”-perspektivet.24  

   Nedan följer en kort presentation av dessa tre huvudgrenar samt två andra grenar/perspektiv 

som inte riktigt går att placera inom någon av huvudgrenarna.  

Traditionella (protestantiska) perspektiv 

Denna kategori kan, en aning generaliserat, sägas innehålla de tolkningar som utgår ifrån den 

traditionella synen att det finns en tydlig gräns mellan Paulus ”nya religion” och den med 

honom samtida judendomen. Centrum för Paulus kristendom sägs då vara doktrinen om 

rättfärdiggörelse genom tro.25 De flesta forskare inom detta perspektiv bekräftar visserligen E. 

P Sanders kritik mot att den antika judendomen beskrivits som legalistisk, men denna insikt 

har enligt Zetterholm inte avspeglats i någon stor utsträckning i deras tolkning av Paulus och 

hans brev.26 Dessa traditionella perspektiv har dock bidragit med en del viktig kritik mot 

Sanders och ”det nya perspektivet”. Ett exempel på detta är Stephen Westerholm, som 

förespråkar en traditionell/luthersk läsning av Paulus.27 Westerholm menar att ”det nya 

perspektivet” med sitt sociala fokus är styrt av intresset för t.ex. mångfald och gruppers 

samexistens som är stort hos dagens forskare. Därmed av dagens forskning minst lika styrd av 

våra egna frågor som Luthers tolkning var av hans tids frågor.28 Westerholm kritiserar även 

att exegeter idag ofta bortser från Paulus universella anspråk och gör Paulus budskap 

kontextuellt i för stor utsträckning. Paulus talar inte bara om hur hedningar ska kunna 

inkluderas i förbundet, och därmed ses som rättfärdiga, utan även hur varje enskild människa 

ska kunna stå inför Gud och undgå straffet som alla förtjänar.29 Utan detta universella 

budskap om att syndare rättfärdigas genom tro och därmed undgår straffet går det enligt 

Westerholm inte att förklara varför Paulus budskap var så attraktivt bland icke-judar i 

                                                           
24 Ibid., s. 231 
25 Westerholm, Stephen, Perspectives Old and New on Paul – The ”Lutheran” Paul and His Critics, Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 2004, s. 133 
26 Zetterholm, 2009, s. 193 
27 Ibid., s. 189 
28 Westerholm, Stephen, Justification Reconsidered, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, Michigan, 

2013, s. 14 
29 Ibid., s. 14 
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Romarriket. Denna kritik mot mer ”kontextuella läsningar” är ett tydligt försvar av Martin 

Luthers tolkning av Paulus och av relevansen i frågan ”Hur finner jag en nådig Gud?”.30  

Fortsättningen på ”Det nya perspektivet” 

Denna grupp är på många sätt en mellanposition mellan mer traditionella perspektiv och de 

radikalt nya perspektiven. Paulus beskrivs här mot bakgrund av en mer nyanserad judendom 

än inom traditionella perspektiv. Dock finns tanken om att Paulus bröt med vissa delar av 

judendomen, t.ex. vissa delar av Torah. Ett sådant perspektiv kan fungera som kritik mot 

normativ kristen teologi samtidigt som gränsen mellan judendom och kristendom kvarstår.31 

”Det radikalt nya perspektivet” 

Detta perspektiv, som ibland kallas ”Paul within judaism”-perspektivet, är inte för eller emot 

”det nya perspektivet på Paulus” men står helt klart i relation till det och fortsätter diskutera 

liknande frågor. Gemensamt för de som förespråkar det perspektiv som kallas ”Paul within 

judaism” är att de vill tolka Paulus inom den judiska kontexten. Detta eftersom de menar att 

Paulus var och förblev jude och därmed inte grundade någon ny eller överordnad religion.32 

Mark Nanos, vars tolkning av olivträdsliknelsen jag presenterar längre fram, kan sägas ha 

detta perspektiv.  

Narrativa läsningar  

Under de senaste decennierna har de narrativa perspektiven på Paulus och hans texter 

utvecklats mycket. Många framstående Paulusforskare så som Richard N. Longnecker, Ben 

Witherington, Richard Hays, James G. Dunn och N. T. Wright har lyft fram vikten en narrativ 

analys kring vad Paulus säger om t.ex. relationen mellan Israel och kyrkan och om var Guds 

plan är på väg. Som verktyg för en sådan analys har forskare försökt ringa in olika berättelser, 

t.ex. ”Berättelsen om Israels och Gud”, som tänks ligga som en struktur under Paulus texter 

och som en struktur i Paulus tänkande. Longnecker, som förespråkar de narrativa läsningarna, 

menar att sådana narrativa strukturer hade stor påverkan på de tidiga kristnas sätt att 

teologisera och formulera trosbekännelser, hymner och texter.33  

   Dunn menar att det narrativa perspektivet underlättar och begripliggör texterna. Genom att 

koppla ihop händelser, platser, personer så kan vi förstå helheten bättre. Genom att se ett 

underliggande narrativ eller metanarrativ kan man fylla ut luckorna där Paulus hoppade över 

                                                           
30 Ibid., s. 2 
31 Zetterholm, 2009, s. 125 
32 M. Nanos, M. Zetterholm, Paul Within Judaism – Restoring the First-Century Context of the Apostle, 

Minneapolis: Fortress Press, 2015 s. 1 
33 Longnecker, 2016, 774 
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något som han kanske inte tyckte var viktigt just då.34 Då kan man kanske förstå delar som 

annars bara hade varit tomma luckor. T.ex. genom att hela tiden ha den bakomliggande 

berättelsen om Israels exil och dess återupprättelse i bakhuvudet kan man se saker i texterna 

som man annars inte hade sett.35 Dunn tar även upp att narrativa läsningar även har många 

problem och frågor som måste redas ut om en narrativ läsning ska vara givande. Var finns de 

narrativa elementen? Är det i texten, framför texten, eller bakom texten? Alltså, finns 

berättelsen om Israel i Paulus brev till Rom, eller framför texten som någon slags 

rekonstruktion hos mottagaren, eller bakom texten som en underliggande logik eller 

bakgrundsinformation till texten?36  

Social-vetenskapliga perspektiv  

Detta perspektiv, som även innefattar teorier och metoder, har kollektivet i centrum och inte 

individen.37 Social-vetenskaplig analys är enligt John Elliots definition en del av det 

exegetiska arbetet och går ut på att analysera de sociala och kulturella aspekterna av en text 

och av textens ursprungliga kontext. I analysen kan även ingå en analys av hur 

kommunikationen, t.ex. retoriken, i texten reflekterar den sociala, kulturella och religiösa 

kontexten. Intressanta analysfrågor för min undersökning skulle kunna vara: (1) Hur kan 

Paulus olivträdsliknelse sägas reflektera eller svara på den sociala kontexten för 

Romarbrevet? (2) På vilket sätt kan olivträdsliknelsen sägas vara utformad i syfte att vara en 

drivkraft för social påverkan?38 

   Philip F. Esler har i sin bok Conflict and Identity in Romans – The Social Setting of Paul´s 

Letter ett tydligt social-vetenskapligt perspektiv. Hans undersökning av Romarbrevets sociala 

kontext drivs av frågan om vad en kristen identitet innebär i en värld full av våldsamma 

konflikter mellan olika (ofta etniska) grupper. Kristna grupper har både varit offer och 

förövare i sådana konflikter vilket gör att frågan om kristen identitet i relation till etnicitet blir 

central.39  

Summering 

I denna inledning har det blivit tydligt att tolkningen av Rom 11:16-24 har varit, och är, 

omdiskuterad. Frågeställningarna som är centrum för denna uppsats har genom historien fått 

                                                           
34 Bruce W. Longnecker (editor), Narrative Dynamics in Paul: a critical assessment, Westminster, Louisville, 

Kentucky, John Knox Press, 2002, s. 217 
35 Ibid., s. 218 
36 Ibid., s. 219 
37 Gale A. Yee, 2007, s. 241 
38 John H. Elliott, What is Social Scientific Criticism?, Minneapolis: Fortress Press, 1993, s. 7 
39 Esler, 2003, s. 10  
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väldigt olika svar och än idag finns en viss variation av svar och perspektiv. Gemensamt för 

de flesta av dagens forskare verkar dock vara intresset för den historiska kontexten för Paulus 

och hans brev. Nästa del av denna undersökning kommer fokusera på själva texten och dess 

innehåll. För att förstå innebörden av texten kommer jag bland annat göra en språklig analys, 

titta närmare på några speciellt relevanta begrepp i texten och sedan kommentera innehållet 

vers för vers. Sedan kommer jag gå vidare till att undersöka textens syfte i relation till bland 

annat den historiska kontexten.  

Del II - Analys 

2.1 Språklig analys av Rom 11:16-24 

2.1.1 Den grekiska texten 

16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ40 ἁγία, καὶ τὸ φύραμα41: καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 17. Εἰ δέ τινες 

τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς 

τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 18. μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων: εἰ δὲ 

κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. 19. ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν 

κλάδοι ἵνα ἐγὼ42 ἐγκεντρισθῶ. 20.καλῶς: τῇ ἀπιστίᾳ43 ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει 

ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ: 21. εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ 

ἐφείσατο, [μή πως] οὐδὲ σοῦ φείσεται. 22.ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ: ἐπὶ μὲν 

τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς44 τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ 

ἐκκοπήσῃ. 23. κἀκεῖνοι δέ45, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται: δυνατὸς γάρ 

ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς. 24. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου 

                                                           
40 ἡ ἀπαρχὴ - Ordet kan betyda ”första frukten” eller ”första delen” och hör hemma i en kultisk kontext. I 4:e 

mosebok 15:18-21 säger Herren till Mose att den fösta brödkakan alltid ska offras till Herren. Utifrån denna 

kontext översätter jag ordet till ”det första brödet”.  
41 τὸ φύραμα – Ordet kan betyda ”blandningen”, ”satsen”, ”degen”. På grund av sammanhanget och kopplingen 

till 4:e mosebok 15:18-21 översätter jag ordet till ”hela baket”.  
42 ἐγὼ hade kunnat utelämnas eftersom predikatet (ἐγκεντρισθῶ) är personböjt. ἐγὼ finns antagligen med som en 

förstärkning av subjektets självupptagenhet. (se Jewett, 2007, s. 687) 
43 Dativen ”τῇ ἀπιστίᾳ” och ”τῇ πίστει” tolkar jag som orsaksdativ och översätter därför uttrycken till ”pga. otro” 

och ”pga. tro”.  
44 ἐὰν ἐπιμένῃς – ἐὰν (om) följt av ett verb i konjuktiv, ἐπιμένῃς (du förblir) uttrycker att handlingen är väntad i 

framtiden. Konstruktionen är även kallad ”futurfallet”.  
45 Uttrycket κἀκεῖνοι δέ översätts i sig till ”men också de” men för att få en god mening på svenska har jag 

ändrat ordningen på orden. (Se Jewett, 2007, s. 691) 
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καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον46 οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν 

ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.47 

2.1.2 Min egen översättning 

16. Ty om det första brödet är heligt så är hela baket det. Och om roten är helig, så är också 

grenarna det. 17 Om några av grenarna bröts bort, men du som är från ett vilt olivträd 

ympades in bland dem och har blivit deltagare i olivträdets savrika rot, 18 skryt då inte över 

grenarna. Men om du skryter så kom ihåg att du inte bär roten, utan att roten bär dig. 19 Nu 

kommer du att säga: Grenar bröts bort för att jag skulle inympas. 20 Helt riktigt, de bröts av 

pga. otro, men du står fast pga. tron. Var inte övermodig, utan frukta. 21 Ty om Gud inte har 

skonat de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. 22 Se därför till Guds godhet och 

stränghet. Stränghet mot de som har fallit, men Guds godhet mot dig om du förblir i godheten, 

annars kommer du också att brytas bort. 23 Och om de inte förblir i otron kommer de också 

att inympas, ty Gud har kraft att ympa in dem igen. 24 Ty om du höggs av från ett olivträd 

som är vilt av naturen och mot naturen inympades i det odlade olivträdet, hur mycket enklare 

kan då inte de naturliga grenarna inympas i det egna olivträdet.  

2.1.3 Textkritiska problem 

Vers 17 finns i fyra olika varianter. Skillnaderna ligger i vilka ord som står mellan 

συγκοινωνὸς (deltagare) och ἐγένου (du har blivit). Versionen som jag använder, 

”συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου”, (du har blivit deltagare i olivträdets 

savrika rot) som finns i The Greek New Testament (2001) utg. av K. Aland m.fl., har stöd i 

bland annat i א B C Ψ. Denna version anses vara nästan säker. De tre alternativa versionerna 

är (1) ”συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς ἐλαίας ἐγένου” (du har blivit deltagare i olivträdets rot), (2) 

”συγκοινωνὸς τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου” (du har blivit deltagare i olivträdets sav), (3) 

”συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου” (du har blivit deltagare i 

olivträdets rot och sav). Skillnaderna mellan de olika versionerna är inte jättestora, men 

eftersom ordet ”rot” har en symbolisk betydelse, vilket kommer bli tydligt längre fram i 

undersökningen, så kan det spela roll vilken version av texten som används.48  

   I vers 21 står ”μή πως” (kanske) inom klamrar eftersom det är osäkert om detta är ett tillägg 

                                                           
46 πόσῳ μᾶλλον betyder egentligen ”hur mycket mer” men jag har översatt det till ”hur mycket enklare” eftersom 

det blir en bättre mening på svenska. Det bör dock tilläggas att ordet ”enklare” skulle kunna bytas ut mot 

”naturligare” eller ”troligare”. (se Jewett,2007, s. 693) 
47 The Greek New Testament (2001) utg. av Aland K. m.fl, 4 rev. uppl. Stuttgart: Deutsch Bibelgesellschaft/ 

United Bible Societies 
48 Longnecker, 2016, s. 870 
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eller inte. ”μή πως οὐδὲ σοῦ φείσεται” (ska han kanske inte skona dig heller) har stöd i bland 

annat P46 D F G Ψ 33 104. ”οὐδὲ σοῦ φείσεται” (ska han inte skona dig heller) har stöd ibland 

annat א A B C P 1739 Origenlat och Augustinus. Longnecker menar att den kortare versionen 

är mer trolig som originaltext. Detta både pga. det starka stödet i källorna och för att det är 

rimligt att en tidig kopierare ville mjuka upp texten ”ska han inte skona dig heller” genom att 

lägga till ett ”kanske”. Men denna förklaring är inte säker, bland annat för att ”μή πως” är ett 

vanligt uttryck hos Paulus, och därför finns orden kvar inom klamrar.49 Jag menar att den 

kortare versionen är att föredra också eftersom ”μή πως” (kanske) gör att Paulus logiska 

resonemang, som ofta förs med hjälp av det retoriska greppet ”a minore ad maius”, inte blir 

lika tydligt. Se vidare förklaring i kommentaren till v. 21.  

2.1.4 Centrala ord och begrepp 

Jag har valt ut ett antal av textens ord som är centrala för förståelsen av liknelsen. Dessa är 

ord som t.ex. kan ha olika betydelse i olika sammanhang eller som har speciell symbolisk 

betydelse.  

κατακαυχάομαι (κατακαυχῶ Pres. Imp. M/P 2sg)  

Ordet översätts i detta fall bäst till ”att skryta”. Då verbet följs av ett substantiv i genitiv (τῶν 

κλάδων) förstärks ordets aspekt av tävling, av triumferande jämförelse och en känsla av 

överlägsenhet. Denna typ av skryt och tävlingsinriktning var vanlig i den grekisk-romerska 

världen, och genom att använda detta ord markerar Paulus sitt avståndstagande från sådant. 

Paulus har tidigare i Romarbrevet förklarar att skryt är uteslutet genom trons lag. Skryt hör 

inte ihop med den nådesgemenskap som kyrkan ska vara.50 Enligt Frederick William Danker 

betyder κατακαυχάομαι att skryta över någon annan eller att triumfera på någon annans 

bekostnad.51 Att Paulus väljer att använda detta ord när han kritiserar beteendet mot ”den 

andre” anser jag betonar vikten av att sätta in Paulus liknelse i ett historisk och socialt 

sammanhang.  

ἡ ἐλαία 

Ordet översätts till ”olivträd” eller i vissa fall till ”oliv”. Frågan om varför Paulus väljer att 

tala om just ett olivträd, och inte någon annan sorts träd, är mycket diskuterad bland exegeter. 

Det mesta tyder dock på att det har att göra med olivträdets symboliska betydelse i den 

hebreiska bibeln. I Jeremia 11:16 står det om Israel: ”Ett grönskande, praktfullt olivträd - så 

                                                           
49 Ibid., s. 871 
50 Jewett, 2007, s. 686 
51 Bauer, Danker, 2000, s. 517 
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kallade Herren dig. Nu sätter han lövverket i brand, och med ett väldigt dån brinner dina 

grenar.”52 Och i Hosea 14:6-7 står det: ”Jag skall bli som dagg för Israel, och han skall 

blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Hans prakt skall vara som 

olivträdets, hans doft som Libanons.”53 Det är alltså troligt att Paulus medvetet för tankarna 

till Israel, och speciellt till den rättfärdiga resten inom Israel, och till Guds handlande 

gentemot Israel. Bilden av olivträdet är också passande då olivträdet odlades i hela 

medelhavsområdet och därför var något bekant för alla Paulus mottagare.54 

   Olivträd förekommer på flera andra ställen i de judiska skrifterna och i Nya testamentet. Jag 

kommer bara nämna några exempel på hur olivträd har använts som en symbol. I 

Uppenbarelseboken 11:4, skrivet någon gång mellan år 70 och 95 e.Kr., berättas det om två 

olivträd och två lampställ som står inför Herren och som vittnar och profeterar. Denna bild av 

två olivträd och lampställ kommer från profeten Sakarjas femte syn, i Sakarja 4:1-14. I synen 

ser Sakarja två olivträd som genom sina grenar förser ett lampställ med olja. När Sakarja 

frågar Herren vad de två olivträden och kvistarna betyder säger Herren: ”Det är de båda 

smorda som står inför hela världens herre.” Bilden med lampstället och träden verkar vara 

kopplad till Guds allseende i världen och närvaro i templet, i det allra heligaste.55 Den gyllene 

oljan som kommer från trädet genom grenarna verkar symbolisera fruktsamhet och 

produktivitet.56 Lampstället verkar symbolisera Gud, Jahve, (alternativt Guds närvaro) och 

träden verkar symbolisera Guds två tjänare och medhjälpare som är kungen/guvernören och 

översteprästen. Dessa två auktoriteter, vilka var Guds representanter, bidrog till templet med 

sina tillgångar, och oljan kan därför även sägas stå för rikedom.57 I Upp 11:4 finns samma 

betoning på Guds närvaro och allseende som hos Sakarja. Närvaron är dock snarare kopplad 

till kyrkan, som ses som Guds vittnen i världen, än ett fysiskt tempel.58  

   Med tanke på den rika symbolik som det har visat sig finnas kring trädet, och speciellt 

olivträdet, i de judiska skrifterna är det rimligt att anta att Paulus medvetet valt just denna bild 

för sin liknelse. Genom att tala om olivträdet för Paulus mottagarnas tankar till Israel som är 

som ett träd som är kallat/planterat av Gud (Jer 11:16) och som får sin näring av Gud (Hos 

                                                           
52 Jeremia 11:16 ur Bibel 2000 
53 Hosea 14:6-7 ur Bibel 2000 
54 Longnecker, 2016, s. 892 
55 Meyers, Carol L., Meyers, Eric M., The Anchor Bible – Haggai, Zechariah 1-8, Doubleday, New York, 1987, 

s. 273 
56 Ibid., s. 274 
57 Ibid., s. 276 
58 The Book of Revelation, G. K. Beale, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, Michigan, 1999, s. 577 
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14:6). Bilden för även tankarna till uppdraget att vara Guds tjänare i världen (Sak 4:1-14). Jag 

menar att denna symbolik är viktig för förståelsen av olivträdsliknelsen.  

συγκοινωνὸς 

Ordet översätts till deltagare. Detta ord är viktigt i olivträdsliknelsen då det säger något om 

icke-judars status inom Jesusrörelsen. Paulus har i många av sina brev en speciell ”koinonia-

terminologi” när han talar om medlemskapet i den heliga gemenskapen. Tanken om 

ömsesidighet i relationerna inom den heliga gemenskapen (Jesusrörelsen) verkar vara viktig. 

Detta syns t.ex. i Rom 15:26-27 där Paulus talar om insamlingen till Jerusalem som ett sätt för 

församlingarna som bestod av icke-judar att visa sin tacksamhet och ge en gåva tillbaka till 

Jerusalem som gett av sin andliga gåva. Prefixet συν- (översätts till ”med”) förstärker tanken 

om en ömsesidig relation och deltagande på lika grunder. När Paulus använder ”koinonia-

terminologi” i olivträdsliknelsen är det därmed rimligt att anta att Paulus avser att påminna 

mottagarna om denna ömsesidighet och jämlikhet i gemenskapen. ”koinonia-terminologin” 

kan även ses som ett sätt att ytterligare stärka gemenskapen över etniska gränser och undvika 

att liknelsen uppfattas som polemik.59  

βαστάζω (βαστάζεις – Pres. Ind. Akt. 2 sg.) 

Ordet översätts oftast till att bära eller att plocka upp. I detta fall föreslår Jewett 

översättningen ”att bära” eftersom ordet här syftar på att roten bär upp vikten av grenarna och 

för att Paulus i t.ex. Gal 6:2 och Rom 15:1 använder ordet i en situation när en person bär en 

annan persons bördor.60 Att Paulus använder detta ord för att beskriva relationen mellan 

grenarna och roten är av betydelse eftersom det betonar beroendesituationen som grenarna är 

i.  

κατὰ φύσιν (v. 21, 24) παρὰ φύσιν (v. 24) 

Betyder ”av/enligt naturen” och ”emot naturen”. Stoikerna gjorde stor skillnad på det som var 

naturligt och det som var onaturligt och de lyfte upp idén om att ”leva enligt naturen”.61 De 

såg det naturliga som bra, hälsosamt, vist och överordnat, medan det onaturliga sågs som 

obildat och ohälsosamt. En liknande syn finns hos Filon. Paulus verkar inte betona denna 

antites i lika stor utsträckning, (se συγκοινωνὸς ovan) men det verkar ändå finnas en logik där 

det naturliga ses som större, mer fullkomligt eller bättre än det onaturliga. Detta syns i v. 21 

där Paulus skriver att om Gud inte har skonat de naturliga grenarna så ska han inte heller 

                                                           
59 Jewett, 2007, s. 685 
60 Ibid., s. 686 
61 Sellars, John, Stoicism, Acumen, 2006, (E-bok), s. 5  
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skona dig.62 Genom att använda denna distinktion mellan de naturliga och de onaturliga 

grenarna verkar Paulus göra en viss skillnad mellan etniska grupper samtidigt som han 

betonar att de lyder under samma ”krav”, nämligen tro.  

2.2 Exegetisk kommentar 

Vad betyder olivträdsliknelsen i Rom 11:16-24? För att besvara denna frågeställning kommer 

jag nu gå igenom perikopen vers för vers och kommentera innehållet. För att placera in min 

tolkning i den diskussion som finns kring dessa verser kommer jag använda mig av till Robert 

Jewetts kommentar av Romarbrevet från 2007, Richard N. Longneckers kommentar från 2016 

och James D. G. Dunns bok The Theology of Paul The Apostle från 1998. Jag tror att de två 

kommentarerna kompletterar varandra bra eftersom Jewett har ett stort fokus på den sociala, 

kulturella och historiska kontexten för Romarbrevet medan Longneckers kommentar 

fokuserar mer på den teologiska och retoriska kontexten. Jag använder Dunns bok både 

eftersom Dunn är en av dagens största och mest kända paulusforskare och eftersom hans 

sociala perspektiv (”The New Perspective on Paul”) är berikande för undersökningen. Jag 

kommer avsluta med en sammanfattning av perikopen i sin helhet.  

V. 16 I denna vers finns två par bilder som verkar hänga ihop med någon slags logik. ”Hela 

bakets” helighet sägs bero på ”det första brödets” helighet, och ”grenarnas” helighet sägs bero 

på ”rotens” helighet. Så vad står dessa bilder för och hur hänger de ihop? Paulus förklarar inte 

tydligt vad dessa bilder står för och därför finns det en del alternativa svar. De flesta 

kommentarer både idag och historisk menar att det första brödet och roten i detta 

sammanhang står för Israels patriarker.63 Hela baket och grenarna står då för Israel och Jesus-

rörelsen som inympats bredvid Israel. Detta svar bygger bland annat på att Paulus i Rom 9:3-5 

talat om Israels koppling till sina fäder och senare i Rom 11:28 säger att Israel är ”hans 

(Guds) älskade, för fädernas skull”. På senare tid har det även uppmärksammats att en del 

judiska pseudepigrafer (t.ex. Jubileerboken och Första Henoksboken) kallar Israels patriarker 

för ”roten” till alla jordens människor, vilket talar för majoritetstolkningen av Rom 11:16.64 

Att Paulus tidigare talat om Abraham, i t. ex. hela kapitel 4 och sedan i 11:1, är ett starkt 

argument för att Paulus även i 11:16 (och i talet om tro och otro i 11:20) har Abraham i 

tankarna.  

     Denna vers inleder perikopen och sätter ramarna för tolkningen genom att först introducera 
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en princip som är hämtad ur 4:e Mosebok 15:20-21. Den texten berättar att om en liten del av 

en måltid offras till Gud så välsignar Gud hela måltiden och de som deltar vid offret. Samma 

princip gäller den första frukten vid skörden. Detta offersystem är ett sätt att upprätthålla och 

förnya den heliga relation som finns mellan Gud och människor. En liknande syn på offer 

återfinns även i grekisk-romersk religion. Det är oklart vilken syn på rening och offer som 

Paulus mottagare hade, men det är i alla fall tydligt att Paulus presenterar principen som om 

den vore en självklarhet.  

   Versen fortsätter med en utveckling av premissen. Paulus introducerar här en princip som 

säger att grenarna är beroende av roten. Även denna princip, som leder premissen ännu 

närmare liknelsen om olivträdet, förekommer på många ställen i den hebreiska bibeln, t.ex. 

Job 18:16.65 Jewett kallar de två principerna tillsammans för ”principen om förlängd helighet” 

och argumenterar för att en tolkning av perikopen måste se att denna princip är premissen för 

resten av perikopen. Annars kommer Paulus argumentation i vers 17-24 framstå som 

motsägelsefull.66 Jag håller med om att principen sätter tonen för hela perikopen, men vi bör 

inte utesluta att det kan finnas motsägelser eller spänningar i perikopen. Tolkningen av texten 

ska inte styras av uppfattningen att Paulus alltid är konsekvent.  

   Longnecker verkar mena att den judiska rest-teologin, och Paulus tolkning av den, är en 

nyckel till att förstå Paulus metaforer i versen. Tanken är att det finns en rest inom Israel och 

en rest inom folken (hedningarna) som är sammanlänkade genom ”roten”, alltså patriarkerna, 

främst Abraham. Principen om förlängd helighet gäller alltså både för den judiska och den 

icke-judiska resten som tillsammans bildar ett rest-folk.67  

   Dunns bidrag till frågan hur denna vers ska tolkas är mycket intressant. Han menar att det 

mycket väl kan vara så att Paulus är medvetet otydlig med vad t.ex. ”det första brödet” är. 

Dunn menar att Paulus skulle kunna tänka på patriarkerna, vilket tydligt är fallet när det gäller 

”roten”, men att han även skulle kunna tänka på de första kristna. De första kristna skulle då 

kunna ses som den första delen av ”skörden”/”baket” som pekar på att även resten är på väg 

att samlas in. Denna tolkning passar bra in i en frälsningshistorisk läsning där Guds samlar 

folken i lite olika etapper. Den första skörden med kristustroende blir då ett tecken på att 

skörden av hela Israel har börjat. Jag ser ingen anledning till varför Paulus inte kan ha både 

Israels patriarker och de första kristustroende i åtanke när han talar om ”det första brödet”.68 
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V. 17 De verser som följer, 11:17-24, kan sedan sägas vara en vidareutveckling på vers 11:16. 

Här går Paulus närmare in på relationen mellan resten inom Israel, vilken fortfarande sitter 

fast vid roten pga. sin tro på Jesus, och resten bland hedningarna. I bilden av olivträdet sitter 

grenarna från vildoliven (icke-judiska jesustroende) fast i samma rot som de naturliga 

grenarna (v. 21) och alla grenar får del av det roten ger. Det finns alltså ett träd, men olika 

typer av grenar.69  

   Versen inleds med en konditional bisats (”om några av grenarna bröts bort…”) som hör 

ihop med uppmaningen om att inte skryta i början av vers 18. Verbet som betyder ”de bröts 

bort” (ἐξεκλάσθησαν) är passivt vilket kan indikera ett gudomligt ingripande. I denna vers 

dyker det upp en ”du” som sedan används som samtalspartner perikopen ut. I samtalet är 

”du:et” en hedna-kristen och de naturliga grenarna är det judiska folket. Detta retoriska 

verktyg, som kan kallas ”speech-in-character”, gör det möjligt för Paulus att tala direkt till en 

hedna-kristen mottagare om den judiska gruppen utan att låta allt för anklagande. Den lekfulla 

stilen som karaktäriserar det retoriska greppet, ”speech-in-character”, används här och på 

många andra ställen i Romarbrevet som ett sätt att undvika polemik.70  

   Det är oklart hur mycket Paulus visste om träd och odling. Det verkar dock mest rimligt att 

anta att han inte visste så mycket eftersom källor samtida med Paulus, t.ex. Columella och 

Theophrastus, beskriver syftet med inympning av grenar helt annorlunda. 71 Enligt Columella 

kunde vilda grenar inympas på ett odlat träd för att återuppliva trädet.72 Enligt Theophrastus 

kunde odlade olivgrenar som bär ätligt frukt inympas på ett vilt träd som enligt honom hade 

starkare rötter. Theophrastus är dock tydlig med att vilda grenar som inympas på ett odlat träd 

inte kommer bära god frukt.73 Jewett lyfter här fram att Paulus liknelse inte stämmer överens 

med Columella eller Theophrastus syn på ympning. De vilda grenarna (icke-judar) har 

inympats av Guds nåd till att bli deltagare (συγκοινωνὸς), inte pga. att de har en speciell 

styrka eller för att roten behövde nytt liv. Paulus allegori verkar ha sin egen logik, som bygger 

på premissen i vers 16.74  

V. 18 Denna vers börjar som sagt med ett imperativ riktat till den hedna-kristna 

samtalspartnern om att inte skryta över grenar. Det är lite oklart precis vilka grenar som 

Paulus menar att samtalspartnern inte ska skryta över. Det är rimligt att Paulus varnar för att 
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skryta både mot de som brutits av och de som sitter stadigt, men det går även att förstå det 

som att Paulus syftar på de grenar som sitter fast. Jag tolkar denna oklarhet som är det är 

själva skrytet som Paulus vill kritisera. Avslutningen på versen, om att det är roten som bär 

grenarna, tyder på att poängen är att ingen gren egentligen har rätt att skryta över sin plats då 

alla grenar är burna av roten. 

  Jewett tolkar denna uppmaning som ett klart bevis på att det fanns någon typ av anti-

judiskhet inom Jesusrörelsen i Rom. Om detta beteende hade varit helt främmande för 

mottagarna hade Paulus inte tagit upp det, eftersom det hade varit en falsk anklagelse som 

antagligen hade upprört mottagarna.75 Jewett har en viktig poäng i att denna text skickades till 

ett sammanhang där anti-judiskhet var vanligt, vilket undersökningen av den historiska 

kontexten kommer tydliggöra. Dock tycker jag att Jewett övertolkar detta när han skriver att 

Paulus inte skulle ha tagit upp detta om han inte hade vetat att han hade rätt i anklagelse. Jag 

menar att Paulus val att använda en bild på det här sättet skulle kunna vara ett smart sätt för 

honom att ta upp ett problem som han inte är helt säker kring. Om kritiken stämmer så kanske 

de förstår hinten. Om kritiken var felaktig så är det lättare att bortse från en bild än från helt 

uttalade anklagelser.  

   Longneckers tolkning är inte lika tvärsäker som Jewetts. Longnecker menar att varningen 

tyder på att en del icke-judar inom Jesusrörelsen i Rom såg ner på de judar inom rörelsen som 

de tyckte hade tagit med för mycket av sitt judiska levnadssätt in i det nya kristna livet.76 Jag 

håller med Longnecker i denna tolkning då den stämmer väl överens med den historiska 

kontexten och med vad Paulus skriver om de starka och svaga i tron (Rom 14). Uppmaningen 

är dock inte av samma etiska och praktiska karaktär som t.ex. uppmaningarna om tolerans i 

Rom 14:1-15:7. Uppmaningen är snarare en påminnelse om att deltagande i gemenskapen 

sker på grund av nåd, alltså helt oförtjänt, och därför inte är något att skryta om. Versen 

fortsätter sedan med att Paulus påminner om vad han sagt i vers 16 om att grenarna är 

beroende av roten eftersom roten bär upp grenarna. Att den som blir buren är skrytsam är 

därför som en förnekelse av detta beroendeförhållande. 77  

V. 19 I denna vers verkar Paulus vilja visa sin medvetenhet om att hans liknelse om olivträdet 

kan missbrukas. Han använder sig igen av en tänkt samtalspartner som använder Paulus ord 

och Paulus logik, fast som ett sätt att lyfta fram sig själv och sin position. Versen börjar med 

uttrycket ἐρεῖς οὖν, som inte hittas någon annanstans i NT och sällan i grekisk text. Från det 
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retoriska sammanhanget kan vi dock ana att det betyder ungefär ”Nu kommer du att säga…”. 

Sedan följer orden som Paulus använde i vers 17, fast i lite annan ordning. Paulus verkar vilja 

lyfta fram det tävlingsinriktade och självcentrerade draget hos sin samtalspartner då ordet 

”jag” (ἐγὼ) står utskrivet trots att det är verbet är personböjt.78 

   För vidare kommentar av retoriken i denna vers, se rubriken ”Retorisk analys”.  

V. 20 Här kommer Paulus svar på den tänkta samtalspartnerns invändning i vers 19. Versen 

inleds med adverbet καλῶς som utifrån sammanhanget kan översättas med ”bra sagt” eller 

”helt riktigt”. Paulus bekräftar alltså uppfattningen om att grenar har brutits av pga. otro men 

ifrågasätter samtidigt samtalspartnerns reaktion på detta.79 Paulus verkar här använda 

uttrycken ”τῇ ἀπιστίᾳ” och ”τῇ πίστει”, som förekommer tidigare i brevet (4:20) i Paulus 

berättelse om Abraham i Rom 4:1-25, som en antites gällande reaktionen på evangeliet. Han 

verkar här mena att en persons svar på evangeliet är antingen tro eller otro. Jag tolkar 

kopplingen till berättelsen om Abraham som medveten, speciellt eftersom Abraham nämns 

igen i Rom 11:1 och eftersom ”roten” som Paulus talat om tidigare i perikopen är en symbol 

för Israels patriarker, i synnerhet Abraham. Abrahams tro i Paulus återberättelse i Rom 4 är ju 

inte en tro på Kristus, men det är rimligt att det var Paulus tanke att Abrahams tro och 

grenarnas tro har något gemensamt. Abraham hoppades på det omöjliga då han trodde på 

Guds löfte om att han trots sin höga ålder skulle bli far till många folk (4:18). Därför räknades 

Abraham som rättfärdig (4:22), och på samma sätt ska de som tror på Kristi uppståndelse 

räknas som rättfärdiga (4:24). Tron på att det omöjliga kan ske och att Gud infriar sina löften 

på sätt som för oss är helt oförståeliga verkar vara viktigt även i olivträdsliknelsen. Därför bör 

de onaturliga grenarna lita på Guds löfte om att rädda hela Israel då befriaren kommer för att 

”ta bort all synd från Jakob” (11:26).  

   Versen avslutas med en uppmaning om att inte vara övermodig utan istället frukta. 

Uttrycket ”ὑψηλὰ φρόνει” har i detta fall en negativ klang och kan tolkas som ”var inte 

hånfull/arrogant/högmodig”. Med dessa ord lyfter Paulus återigen fram vikten av goda 

relationer mellan grupper inom Jesusrörelsen.80 

V. 21 I denna vers anger Paulus anledningar till fruktan som nämns i vers 20. Det är nämligen 

ytterst sett Gud som bekräftar en grupps status och Gud som av nåd kallar sitt folk. Jewett 

menar att Paulus poäng sammanfattningsvis är att icke-juden genom att vara arrogant och se 
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ner på juden riskerar att gå miste om nåden. Gud är den som avgör i slutändan, och den som 

ser ner på andra lever inte i evangeliets verklighet och bör se upp så att den inte faller bort 

från nåden.81 Liknande logik finns i 1 Kor 10:12 där det står: ”Därför skall den som tror sig 

stå stadigt se till att han inte faller.”82 Det verkar som att Paulus ser skrytet och de övermodiga 

tankarna i relation till andra grupper som ett hot mot tron. Den upplevelse av Guds nåd och 

räddning som den icke-judiska samtalspartnern förutsätts leva i verkar enligt Paulus kunna 

raseras av denna farliga arrogans. Det skulle i sin tur kunna leda till att olivträdet förlorar 

ännu en gren.83 Även här ser jag en koppling till Paulus återberättelse om Abraham. Paulus 

säger att Abraham gav Gud äran (4:20) och (underförstått) inte sig själv.   

   Paulus för i denna vers fram sin poäng med hjälp av det retoriska greppet ”a minore ad 

maius” som innebär att något mindre bekräftar eller leder till något större. I detta fall är 

poängen att om Gud inte ens såg mellan fingrarna när Gud såg på sitt eget folk kommer han 

inte heller göra det när han ser på andra folk. 

V. 22 I denna vers verkar Paulus presentera ett alternativ till skrytet, nämligen förundran inför 

Guds nåd. Versen inleds med ett imperativ i aorists (ἴδε) som bäst översätts till ”se!” eller 

”skåda!”. Paulus verkar mena att varningen som mottagaren just fått i vers 21 bör leda till 

någon form av uppvaknande och vilja till förändring. Orden som följer, ”χρηστότητα καὶ 

ἀποτομίαν θεοῦ”, och som jag översätter till ”Guds godhet och stränghet”, har ingen tydlig 

parallell i judisk litteratur.84 Jewett menar att ”godhet” i detta sammanhang är ett substitut för 

”nåd” och att fokus därför ligger på att du:et får erfara Guds godhet av nåd och inte av egen 

förtjänst. Paulus påminner om att källan till all välsignelse och alla fördelar är Guds godhet, 

inte deras specifika icke-judiska etnicitet eller moral.  

   Eftersom orden saknar bestämd artikel menar Jewett att ”godhet och stränghet” bör tolkas 

som en beskrivning av Guds handlande snarare än något i Guds natur. Detta verkar som en 

rimlig tolkning eftersom versen fortsätter med en beskrivning av Guds handlande i 

förhållande till de som har fallit (τοὺς πεσόντας) och de som inte gjort det. Jewett menar att 

”de som har fallit” är den del av Israel som inte tror på evangeliet och därför har skurits bort 

från olivträdet. Denna bild av att någon ”faller bort” från gemenskapen eller ”faller bort” från 

en god relation till Gud är vanlig i tidig kristen litteratur.  

   Problemet med denna tolkning om att en del av Israel har fallit är att Paulus precis innan, i 
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vers 11:11, sagt att Israel inte har fallit. Hur går detta ihop? Jewett menar att denna 

motsägelse kan förklaras med att Paulus i v. 22 syftar på att en del av Israel just nu kan sägas 

ha fallit, men inte kommer förbli fallna för alltid (11:24, 26-32).85 Min uppfattning är att 

Paulus uttrycker både hopp om att avbrutna grenar kan inympas igen (11:26), men även rädsla 

för att det inte kommer bli så (9:2-3). Jag tror inte att vi kommer längre än så i 

spekulationerna kring vad Paulus tänkte om ”hela Israels frälsning”.  

   För Dunn är denna vers väldigt viktig då han menar att Paulus här tydligt uttrycker hur 

frälsningen av både judar och icke-judar är helt i Guds händer. Men eftersom frälsningen är 

en process som Paulus och hans mottagare befinner sig mitt i finns det många spänningar och 

tvetydigheter i hur det egentligen ska gå till. Planen verkar dock vara att genom godhet och 

stränghet, fortfarande med Israel som centrum för skeendet, rädda hela Israel. Hela 

olivträdsliknelsen kan sammanfattas i en påminnelse om Guds godhet och stränghet, som 

utesluter allt skryt, och som till slut på något sätt måste leda till frälsning för hela Israel.86 

V. 23 I denna vers ligger fokus åter igen på Guds handlande och att Gud har makt att agera. 

Det inledande uttrycket ”κἀκεῖνοι δέ” (men också de) syftar på de judar som genom sin otro i 

relation till evangeliet sägs ha fallit, men som kommer att få tillbaka sin plats bland grenarna 

på olivträdet.87 Det verkar finnas en paradox i denna vers, eller egentligen i hela perikopen, 

eftersom (1) grenarnas tillstånd som fallna eller inte fallna verkar bero på deras egen tro eller 

otro på evangeliet samtidigt som (2) själva inympandet ”ἐγκεντρισθήσονται” (översätts till 

”de kommer att inympas”) beskrivs som ett gudomligt ingripande som kan ske pga. Guds 

makt. Det finns alltså en paradox mellan gudomligt handlande och människans fria vilja. 

Jewetts ”lösning” på denna paradox är att det gudomliga handlandet inte ska ses som något 

som skapar tro ur intet utan snarade som den kraft som kan bryta igenom den vägg av 

motstånd mot nåden som både judar och icke-judar har byggt upp. Jewett skriver inte det rakt 

ur, men jag antar att han syftar på de väggar som upprätthåller avståndet mellan människor 

från olika sociala, religiösa och etniska grupper i Rom och som gör att ett liv präglat av Guds 

räddande nåd försvåras. Dessa väggar och gränser har Gud makt att bryta igenom, och Paulus 

mission i Romarriket är beroende av att detta sker. 

V. 24 Denna vers kan sägas sammanfatta perikopen. Paulus använder än en gång en ”a minore 

ad maius” logik som innebär att något mindre är ett argument för något större. I detta fall är 
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det Guds inympning av grenen från det vilda olivträdet (icke-juden), vilket ses som mindre 

naturligt/troligt, som är ett argument för att inympningen av de naturliga grenarna (de just nu 

icke-troende bland det judiska folket) vilket ses som mer naturligt/troligt. Här tar Paulus alltså 

upp anti-tesen mellan naturligt och onaturligt som finns redan i 11:21 och som upprätthåller 

skillnaden mellan grenarna (mellan judar och icke-judar) men samtidigt poängterar de 

gemensamma förutsättningarna. Otro leder till fall (v. 21-22), både för juden och icke-juden, 

men Gud har makt att inympa både judar och icke-judar igen (v. 24). Olivträdet är judarnas 

eget träd (v. 24), enligt naturen, men i trädet får alla grenar (både judar och icke-judar) del av 

samma välsignelse (olivträdets savrika rot) (v. 17).88 

Sammanfattning av perikopen 

Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram några poänger som Paulus verkar vilja föra fram i sin 

olivträdsliknelse och som har kommit fram i denna exegetiska kommentar.  

   (1) Den första poängen är att det finns en koppling och en relation mellan resten inom Israel 

och resten bland hedningarna (de andra folken) som gör att dessa på något vis är oskiljaktiga. 

I olivträdsliknelsen beskrivs dessa två grupper i relation till varandra.  

   (2) Den andra poängen är att dessa båda grupper utgör en enhet, ett rest-folk, då de sitter 

fast på samma rot och tillhör ett och samma träd. De får båda del av olivträdets savrika rot och 

båda får del av rotens helighet. Dock verkar det som att grenarna fortfarande är ”naturliga” 

eller ”onaturliga” i relation till roten. I olivträdsliknelsen beskrivs alltså rest-folket både som 

en enhet (ett träd) men också som en grupp bestående av många grupper (olika sorters 

grenar). Dessa grupper verkar ha olika sociala, religiösa och kulturella seder, vilket syns i t.ex. 

Rom 14, men dessa seder verkar inte ses som hinder för enheten. Det som är problemet är 

istället de som dömer och föraktar andras seder. Detta menar jag hänger ihop med tanken om 

etnisk integritet. 

   (3) Den tredje poängen är att heligheten som tas upp i 11:16 verkar vara en gåva från Gud 

till alla jesustroende, både resten inom Israel och resten bland hedningarna.  

   (4) Den fjärde poängen är att de tre föregående poängerna leder till att allt skryt över sin 

relation till Gud är oacceptabel. Den lämpliga reaktionen på Guds nåd och Guds gåva av 

helighet är vördnad och förundran inför både Gud och Israel.89  

   (5) Den femte poängen är att påminna mottagarna om att deras tro bör ha samma karaktär 

som Abrahams tro. Precis som Abraham litade på Guds löfte fast att det verkare helt omöjligt 
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så ska de onaturliga grenarna lita på att de naturliga grenarna kan inympas igen. Detta är en 

påminnelse om att Abraham är en förebild eftersom han gav Gud äran och han skröt inte om 

sin relation till Gud.  

2.3 Syftet med olivträdsliknelsen 

Efter en genomgång av perikopen vers för vers och en sammanfattning av perikopens innehåll 

ska vi nu vända oss till frågan om Paulus syfte med olivträdsliknelsen. Vad kan Paulus avsikt 

med dessa verser ha varit? Varför valde Paulus att ta upp detta innehåll just i denna del av 

brevet? För att besvara denna fråga kommer jag först att beskriva den litterära kontexten för 

Rom 9-11, och speciellt för 11:16-24. Sedan kommer jag att göra en retorisk analys av 

perikopen och presentera det retoriska sammanhang texten finns i. Jag kommer sedan 

presentera en del av den teologiska kontexten som är speciellt relevant för frågan om syftet. 

Jag kommer även beskriva den historiska kontexten för Paulus och för mottagarna, med fokus 

på sociala, kulturella och religiösa dimensioner. Beskrivningen kommer att vara långt ifrån 

heltäckande, men jag hoppas kunna presentera de mest relevanta delarna av den retoriska, 

historiska och teologiska kontexten. Jag kommer att avsluta med att presentera några förslag 

på vad Paulus syfte med olivträdsliknelsen var.  

2.3.1 Litterär kontext 

För att få en uppfattning om olivträdsliknelsens placering i Romarbrevet har jag använt mig 

av Frank J. Materas romarbrevskommentar och James D. G. Dunns bok The Theology of Paul 

the Apostle. Matera föreslår att den större enheten, alltså Rom 9-11, kallas ”Guds rättfärdighet 

och Israels öde”. Dessa tre kapitel handlar om hur det som Paulus har talat om i föregående 

åtta kapitel relaterar till Israel och Israels historiska relation till Gud. Paulus har talat om hela 

mänsklighetens misslyckande och allas situation under synden (1:18-3:20), och sedan om 

uppenbarandet av Guds rättfärdighet och räddning i Jesus Kristus som är tillgänglig för alla 

genom tro (3:21-4:25). Därefter har Paulus talat om erfarenheten av Guds räddning i ljuset av 

Guds rättfärdighet (5:1-8:39). Dessa tre tidigare delar leder fram till frågan om Israels plats i 

detta skeende, och kapitel 9-11 kan sägas vara Paulus svar på denna fråga.90   

   Dunn ger Rom 9-11 överskriften ”Israel” och menar att det stora problemet som Paulus i 

dessa kapitel brottas med är om Guds ord (till Israel) har misslyckats. Denna fråga har varit 

närvarande i hela brevet, t.ex. i 3:1, men i kapitel 9-11 tar Paulus tag i frågan på riktigt.91 I 
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kapitel 9 och 10 går Paulus igenom vad Israel är, hur Israel valdes och hur Israel 

missuppfattade sin kallelse.92 Detta leder fram till frågan om Gud har övergivit Israel, och det 

är detta som Paulus behandlar i 11:1-24. Dunns rubrik för avsnittet är ”Israel – Inte 

övergiven” och det är alltså under denna rubrik Dunn placerar olivträdsliknelsen.93 

   Rom 11:1-36 kallar Matera ”Guds oåterkalleliga kall” och han menar denna del är ett viktigt 

steg i Paulus argumentation för att Gud håller sina löften. Gud har inte förskjutit sitt folk 

(11:1). Israel snavade inte för att de skulle falla (11:11) och hela Israel kommer att bli räddat 

(11:26) eftersom Gud inte tar tillbaka sina gåvor och sin kallelse (11:29). Med denna 

bakgrund om hur Gud håller sina löften mot Israel så förklarar Paulus vilken roll Israels 

olydnad spelar i Guds räddningsplan.94 11:17-24 delar Matera upp i tre delar. 11:17-18 är en 

varning till grenarna att inte skryta, 11:19 är en eventuell invändning mot Paulus varning och 

11:20-24 är Paulus svar mot invändningen. 11:25-32 kallas ”Israels mysterium uppenbaras” 

och 11:33-36 kallas ”Guds ofattbara vishet”.95 Vad som står på spel här är alltså inte ”bara” 

Israels situation utan även Guds karaktär. Har Gud svikit sitt folk och sitt löfte? Går det då att 

lita på Gud?  

  Denna presentation av det litterära sammanhanget verkar majoriteten av exegeterna vara 

överens om. Åsikterna går dock isär när det gäller hur Paulus tänker kring Israels snavande 

(11:11). Enligt Matera menar Paulus att Israels nuvarande situation beror på att de inte har 

tagit emot den rättfärdighet som är tillgänglig i Kristus utan istället hävdat sin 

egenrättfärdighet genom hållandet av lagen.96 I Materas tolkning är alltså Israel den handlande 

parten och orsakar sin egen situation. Denna tolkning är inte självklar och det finns många, 

t.ex. James Dunn och Krister Stendahl, som väljer att mer betona Paulus syn på Guds roll i 

situationen, t.ex. att det är Gud plan att Israel ska förneka Kristus och att vi inte kan förstå 

Guds outgrundliga vägar.97  

2.3.2 Retorisk analys  

En mycket diskuterad fråga kring retoriken i denna perikop handlar om vad man ska kalla 

detta tal om olivträden och grenarna. Är det en liknelse, en metafor, en allegori, en analogi 

eller något annat? Eftersom dessa begrepp är snarlika och lätta att sammanblanda ska jag först 

definiera några av de centrala retoriska begreppen.  

                                                           
92 Ibid., s. 514 
93 Ibid., 1998, s. 519 
94 Matera, 2010, s 256 
95 Ibid., s. 260 
96 Ibid., s. 212 
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   En metafor är ett eller flera ord som representerar något annat än den bokstavliga 

innebörden av ordet eller orden. Dock finns det en koppling eller likhet mellan den 

bokstavliga innebörden av ordet och det som ordet står för.98  

   En liknelse påminner mycket om en metafor men har oftast ett jämförelseord, t.ex. såsom, 

som eller likt, mellan sakledet och bildledet. Uttrycket ”Du är som en sol” definieras därför 

som en liknelse medan ”Du är en sol” definieras som en metafor.99 

   En allegori är en berättelse eller en bild som vill belysa något annat än det som berättelsen 

eller bilden konkret visar. En kan säga att allegorin (bilden eller berättelsen) har en dubbel 

mening. Den har även ofta en moralisk och undervisande dimension.100  

   En syllogism är en typ av logisk slutledning som oftast består utan två premisser och en 

slutsats.101  

   En entymem är en ofullständig eller logiskt bristfällig syllogism. En entymem kan vara 

ofullständig t.ex. pga. att en av premisserna är underförstådd och därför har utelämnats.102 

    Longnecker menar att begreppet ”metafor” är passande när Paulus talar om ”det första 

brödet”, ”hela baket”, ”roten”, ”grenarna”, ”de naturliga grenarna”, ”du som är från ett vilt 

olivträd”, ”ett vilt olivträd” och ”det odlade olivträdet”.103 Jewett argumenterar starkt för att 

texten bör ses som en allegori då han menar att verserna om olivträden säger en sak men 

antyder något annat. Jag ser ingen direkt motsättning mellan Longneckers och Jewetts syn, 

och jag menar att vi mycket väl kan tala om hela perikopen som en allegori som innehåller 

många metaforer. Fördelen med begreppet ”allegori” är att det understryker textens moraliska 

och undervisande karaktär. I kommentaren vers för vers till perikopen har det fram kommit att 

bilden av olivträdet snarare är en vision om hur det borde vara än om hur det är nu. Bilden 

kan därför med rätta ses som en moralisk undervisning om hur rest-folket ska bete sig utifrån 

hur det är sammansatt och skapat.  

   Jag kommer nu med hjälp av Jewetts retoriska analys titta närmare på perikopens retoriska 

moment. Jewett visar tydligt på perikopens uppbyggnad och logik genom att först dela upp 

den större enheten som Rom 11:16-24 ingår i, nämligen 11:11-24. Perikopen har enligt 

                                                           
98 Longnecker, 2016, s. 874 
99 Nationalencyklopedin, liknelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liknelse (hämtad 2017-05-
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100 Nationalencyklopedin, allegori. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/allegori (hämtad 2017-05-
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101 Nationalencyklopedin, syllogism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/syllogism (hämtad 2017-

05-05) 
102 Nationalencyklopedin, entymem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/entymem (hämtad 2017-
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103 Longnecker, 2016, s. 874 
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Jewetts analys fyra större delar.  

   v. 11 – Tes (Israel har inte fallit, bara snavat)  

   vv. 12–15 – Logisk entymem 

   vv. 16–21 – Allegorisk entymem  

   vv. 22–24 – Retoriskt effektiv slutsats 104 

vv. 16–21  

Denna del kan sammanfattas som en allegorisk entymem som uppmärksammar att Israel är 

den heliga grunden för kyrkan. Paulus använder sig här av en så kallad ”speech-in-character”, 

i detta fall i form av en icke-jude som kallas ”du”.  

   v. 16 - Premissen för den vidare argumentationen (Premissen om förlängd helighet) 

   vv. 17 och 18 – Motivering till varför ”vildoliven” inte bör skryta eller hävda överlägsenhet.  

   vv. 19 och 20 – En varning till ”vildoliven” och en påminnelse om att Gud som tog bort 

naturliga grenar pga. deras otro även kan ta bort de inympade grenarna pga. otro. Uppmaning 

att frukta Gud.  

   v. 21 Motivering till uppmaningen att frukta Gud i v. 20.  

vv. 22–24 

I dessa verser kommer slutsatsen som följer av den retoriska argumentationen i perikopen. 

Slutsatsen fungerar som ett argument för Guds godhet och stränghet.  

   vv. 22 och 23a – Påminnelse om att Guds godhet och stränghet gäller för både hedningar 

och judar.  

   vv. 23b och 24 – Eftersom Gud ympade in grenar från vildoliven (alltså inkluderade 

hedningar) i den odlade oliven så kommer Gud även ympa in de naturliga grenarna igen.105  

Jewett tar upp att Paulus i vers 19 använder sig av en retorik som han kallar ”förekommande 

motargument”. Paulus vet att hans argumentation kan användas emot honom och på ett sätt 

som han inte vill. Därför låter han en tänkt samtalspartner gestalta ett missförstånd som kan 

uppstå kring liknelsen om olivträdet. Jewett påpekar att det vitsiga i Paulus formulering är 

retoriskt medvetet i syfte att behålla den lättsamma stämningen i texten och undvika 

polemik.106  

   Denna retoriska analys av perikopen talar för att Paulus för fram en medvetet lättsam 

argumentation som inte är tänkt som en polemik mot mottagarna. I relation till syftet med 
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Romarbrevet blir detta intressant då Paulus verkar mån om att inte uppröra mottagarna. 

Paulus verkar istället försöka övertyga mottagarna genom logiska argument och en lättsam 

ton som kanske kan vinna deras välvilja inför hans kommande besök.  

   Den retoriska analysen visar även på vikten att hålla ihop perikopen (även v. 11-15) då hela 

denna del med rätta kan ses som en enhet med en logik och ett sammanhang som går förlorat 

om texten inte förstås i sin helhet. T.ex. finns Paulus övergripande tes i v. 11.  

2.3.3 Teologisk kontext  

Longnecker argumenterar för att liknelsen bör förstås i ljuset av den teologiska tanken om att 

det finns en utvald och överlevande ”rest” som är Guds folk. Detta är rimligt speciellt 

eftersom Paulus talar om denna rest i Rom 11:5, alltså i anslutning till perikopen om 

olivträdet. När mottagarna hör olivträdsliknelsen har de därför sannolikt Paulus ord om resten 

färskt i minnet. Så vilka är denna rest? Och vad är Paulus syfte med att nämna den? 

  Paulus använder berättelsen om profeten Elia för att förklara för mottagarna att det precis 

som på Elias tid finns en rest som Gud har utvalt och som inte har fallit bort från 

gemenskapen (11:4-5). Den här gruppen är ett tecken på att Gud inte förskjuter det folk som 

han har utvalt (11:2). Det framgår dock inte av bilden varför just denna grupp utvaldes och de 

andra blev förstockade (11:7). Men det är tydligt att valet gjordes av nåd och inte pga. 

kvalitéer hos resten (11:5-6).  

    Det går att se denna teologi i den hebreiska bibeln, speciellt i profetböckerna, och många av 

de apokryfa och apokalyptiska texter som skapas under andra templets judendom. Denna 

tanke var en viktig del av självförståelsen t.ex. bland fariséer, i kommuniteten vid Qumran vid 

döda havet och andra judiska sekter.107 Tanken går även att se i evangelierna i nya 

testamentet, t.ex. i Johannes döparens och Jesu undervisning, och var viktig för de första jude-

kristnas identitet.108 Longnecker menar att Paulus kristna version av rest-teologi och rest-

retorik, som finns Rom 9-11, blev väl förstådd av både kristna judar och icke-judar i Rom. 

Detta eftersom det kristna sammanhanget i Rom var så pass influerade av det judiska arvet 

och av moderkyrkan i Jerusalem. Exegeter i väst har dock haft svårare att förstå detta 

eftersom rest-teologin inte har varit lika levande i väst, varken under historien eller idag.109 

Longnecker tar upp 10 poänger med judisk rest-teologi som han menar är relevanta för Rom 

9-11 och kan hjälpa oss förstå innehållets teologiska kontext.  
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   (1) Det är Gud själv som väljer ut resten. Detta är tydligt ibland annat Jesaja bok där resten 

inte är samlad eller skapad av profeten själv utan helt och hållet är given av Gud.110 Det är 

även tydligt att resten inte valts ut pga. dess kvalitéer i tro eller helighet.111  

   (2) Resten beskrivs ofta som en liten skara som i framtiden kommer bli stor och mäktig. 112  

   (3) Resten har både en nutida och en framtida dimension. Relationen mellan resten i texten 

(nutiden) och textens eskatologiska visioner om resten (i framtiden) är inte alltid tydlig, men i 

t.ex. Jesajas tal om messias ankomst är kopplingen stark.113  

   (4) Resten är kopplad till valet av Israel som Guds folk.   

   (5) Resten har en koppling till Zion, Jerusalem.  

   (6) Gud har valt ut resten, men resten förväntas svara med tro och trofasthet. 

   (7) Det finns inte bara en rest inom Israel, det finns även en rest bland hedningarna.  

   (8) Åsikterna går isär gällande hur Gud samlar hedningarna. Majoriteten menar att det sker 

genom att de blir proselyter.  

   (9) Guds slutgiltiga mål är inte bara att samla resten utan att återupprätta hela Israel som 

Guds folk. 

   (10) Resten är inte bara kopplat till Gud, Zion och Israels folk utan även till Guds utvalda 

Messias.114  

   Det går inte att hitta alla av dessa tio punkter representerade i Paulus brev till Rom, eller ens 

i NT. Men det finns tillräckligt mycket av denna teologi i Romarbrevet för att vi ska kunna 

anta att Paulus kände till judisk rest-teologi i olika former och dessutom trodde att de kristna i 

Rom var bekanta med denna teologi. Longnecker menar vidare att Paulus medvetet tolkade 

den judiska rest-teologin i ett kristet sammanhang och i ljuset av Kristus som Guds utvalda 

Messias och Guds Ande som hjälpare. Paulus kristna rest-teologi blev därmed en del av 

Paulus svar på frågorna om hur det kristna evangeliet hör ihop med Guds löften till Israel och 

hur detta ska förstås i relation till frälsningshistorien.115  

   Denna teologiska kontext är mycket viktig för förståelsen av olivträdsliknelsen. Paulus har 

sannolikt en form av rest-teologi i tanken när han berättar om trädet och grenarna och därför 

är det viktigt att förstå bakgrunden till tanken om resten. Genom kunskapen om judisk rest-

teologi, som inte är samstämmig när det gäller hur Gud samlar icke-judar, blir det även tydligt 

                                                           
110 Jesaja 1:9 
111 Mika 2:12  
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att Paulus har sin egen tolkning av resten. Enligt Paulus tolkning kan resten bland 

hedningarna samlas pga. tron. Tron, som är av samma karaktär som Abrahams tro, är grunden 

för att nåden och löftet till Abraham och hans avkomlingar ska gälla (4:16).  

2.3.4 Romarbrevets historiska kontext 

Jag har i denna undersökning ett speciellt intresse för olivträdsliknelsens betydelse i relation 

till de olika etniska grupper som finns i liknelsen och i dess kontext. Därför kommer jag börja 

denna presentation av den historiska kontexten med att titta närmare på begreppen etnicitet, 

etniska grupper och identitet. Sedan kommer jag presentera delar av den historiska kontexten 

runt Paulus och Romarbrevet som är speciellt relevanta för just mina frågeställningar.  

Etnicitet och identitet - nu och då 

När Paulus i olivträdsliknelsen talar om olika träd med olika grenar verkar skillnaden på dessa 

handla om etnicitet. Men vad betyder egentligen etnicitet, och vad betydde etnicitet på Paulus 

tid? Hur relaterar etnicitet till identitet? Dessa ord har ofta en oklar innebörd, inte minst idag, 

och därför krävs någon typ av definition för att de ska kunna användas i min undersökning. 

Etnicitet betyder enligt Helena Lindholm Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning, 

”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp”. Enligt Lindholm Schulz 

bygger känslan av tillhörighet ofta på en uppfattning om att den egna sociala gruppen skiljer 

sig kulturellt från andra grupper. Etnicitet som begrepp är relativt nytt och fanns inte under 

första århundradet, men vi kan ändå tala om en typ av etnisk tillhörighet som var viktig för 

den sociala identiteten.116 Den norska antropologen Fredrik Barth har lyft fram att kärnan i 

begreppet etnicitet är den känsla av tillhörighet som finns hos medlemmarna i en etnisk grupp. 

De kulturella särdrag som en viss etnisk grupp har är enligt Barth gruppens sätt att uttrycka en 

kollektiv identitet och därmed signalera var gränserna för den etniska gruppen går.117 

Skillnaden mellan Lindholm Schulz och Barth verkar alltså vara frågan om det är de 

kulturella särdragen som skapar en känsla av tillhörighet till gruppen eller tvärt om. Ett 

argument för Barths syn är att kulturella uttryck hos en viss etnisk grupp kan förändras eller 

bytas ut över tid utan att gränserna för medlemskapet till den etniska gruppen förändras. Ett 

problem med Barths beskrivning av etniska grupper är dock att han inte svarar på vad som 

skiljer en etnisk grupp från andra typer av grupper.118  

   Det som skiljer en etnisk grupp från andra typer av grupper är ofta enligt Esler att gruppen 
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har en gemensam historia eller minnen av speciella händelser och personer, gemensamma 

seder, språk och religion, gemensam koppling till ett landområde (ibland symbolisk), och en 

gemensam myt om ursprung (behöver inte betyda faktiska blodsband). Även om biologiska 

släktband ofta hänger ihop med etnicitet är detta alltså inte tvunget. Poängen är att etnisk 

identitet är beroende av många olika faktorer, så som historia, språk, religion, kultur och 

geografi.119 Dessa teorier om etnicitet är som sagt relativt nya, men det går ändå enligt Esler 

att applicera dessa tankar på Paulus och hans samtid.120 Esler menar nämligen att det går att se 

stora likheter mellan de etniska konflikter vi sett under 1900-talet, t.ex. i forna Jugoslavien, 

och de som fanns under antiken.121 

   Den antika synen på etnicitet ska inte blandas ihop med 1800-tals teorin om permanenta 

raser. Det var inte så som greker, judar eller romare såg på sig själva eller varandra under 

första århundradet och därför kan vi inte tala om ”anti-semitism” under antiken. Vi bör istället 

tala om t.ex. anti-judiska attityder och föreställningar om judisk etnicitet eftersom etnicitet 

inte är grundat i biologi utan i sociala konstruktioner i ständig förändring. Greker och romare 

var visserligen etnocentriska och ogillade det som för dem var främmande, t.ex. det judiska, 

men inte pga. någon idé om ”ras”.122  

Etnisk konflikt mellan greker och judar 

Utifrån föregående definition av etnicitet och etniska grupper kan vi nu utgå ifrån att den 

etniska konflikt som fanns mellan greker och judar i Romarriket från ca 50 f.Kr. till ca 117 

e.Kr. var av social karaktär. Under denna tid utspelade sig en ständig kamp om makt och 

status runt om i riket vilket betyder att judar och greker på Paulus tid var uppvuxna med 

denna konflikt ständigt närvarande. Det fanns en ömsesidig fientlighet i relationen mellan 

dessa grupper som Paulus mottagare måste ha varit påverkade av. Den grekiska etniska 

gruppen uttryckte oftast sin tillhörighet genom det gemensamma språket och kulturen, och 

genom sitt avståndstagande mot icke-greker. De kallade sig själva ”greker” och inte 

”hedningar”. När Paulus talar om ”hedningar” talar han alltså från ett judiskt perspektiv om 

alla icke-judar. Exempel om liknande språkbruk finns på båda sidor om konflikten. Detta är 

ett tydligt exempel på hur språket kan uttrycka etnocentrism, alltså centrering och favorisering 

av den egna etniska gruppen.123  
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Paulus situation och syfte med brevet 

Paulus skriver Romarbrevet ca. år 57 från Korinth där han precis har besökt olika 

församlingar och samlat in gåvor till Jerusalem som har en del finansiella problem. Paulus 

verkar se denna insamling som en chans för den icke-judiska delen av Jesus-rörelsen att 

bekräfta sin ”andliga skuld” och visa tacksamhet mot sin moderkyrka i Jerusalem. Det verkar 

dock finnas stora spänningar mellan de icke-judiska församlingarna och församlingen i 

Jerusalem och Paulus är rädd att de kristus-troende i Jerusalem inte kommer ta emot gåvan. 

Med denna bakgrund är de flesta forskare överens om att ett av syftena med Paulus brev till 

Rom är att inkludera Rom i insamlingen till Jerusalem för att på så sätt öka chanserna att 

Jerusalem tar emot gåvan.124 Ett problem med denna plan är att det inte var Paulus som 

grundade församlingen/församlingarna i Rom. Han har inte ens varit i Rom. Därför måste han 

i sitt brev presentera sig själv, sin auktoritet som apostel och sin lära så att församlingen i 

Rom accepterar honom som apostel. Vi får också veta att Paulus har en önskan om att 

fortsätta sin mission västerut, mot Spanien, och han verkar vilja ha någon typ av finansiellt 

stöd och kanske en del praktisk hjälp på vägen.125 En del forskare, speciellt Kristen Stendahl, 

har betonat att ett av Paulus viktigaste syften med brevet är att förklara sin syn på sin mission 

till de icke-judiska folken och hur missionen hänger ihop med Israels återupprättelse.126 Detta 

syfte blir speciellt aktuellt i Rom 11.   

   Förutom att be om hjälp i insamlingen till Jerusalem och missionen till Spanien så verkar 

Paulus syfte med brevet vara att peka på några problem som han menar finns i Rom. 

Problemen handlar bland annat om relationen mellan icke-judar inom Jesusrörelsen och judar 

som inte är inom rörelsen, men även om relationen mellan judar och icke-judar inom 

rörelsen.127 Det är i detta sammanhang som texten för denna undersökning hör hemma.   

Paulus adressater  

Eftersom det fanns goda kommunikationer mellan Rom och andra stora städer inom Paulus 

missionsområde så var Paulus sannolikt väl informerad om jesusrörelsens situation Rom. 

Paulus kunde få information om vad som hände i staden och bland de kristustroende genom 

vänner som antingen besökte Rom eller bodde där. Jag utgår därför ifrån att Paulus skrev sitt 

brev till Rom med mottagarnas situation i åtanke, och att denna tänkta situation har koppling 
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till verkligheten.128 Utifrån Romarbrevet i sig är det svårt att göra en detaljerad beskrivning av 

Paulus bild av mottagarna och deras situation eftersom Paulus inte direkt beskriver deras 

situation utan snarare beskriver sin egen reaktion på deras situation. För att få en bredare bild 

av mottagarna och deras situation är den historiska forskningen om Romarriket under tiden 

för Paulus verksamhet därför mycket viktig. Det som är relevant för min undersökning 

handlar främst om mottagarnas sociala, etniska och religiösa situation. Vad kan vi säga om 

mottagarnas etnicitet? Var de judar eller icke-judar? Fanns det sociala spänningar mellan 

dessa grupper i Rom?  

   Frågan om vad Paulus kritiserar hos mottagarna och vad han vill varna för, t.ex. i 

olivträdsliknelsen, hör ihop med vilka han tror att han skriver till och hur deras situation såg 

ut. Äldre kommentarer till Romarbrevetbrevet har ofta utgått ifrån att Paulus kritiserar någon 

typ av ”judisk arrogans” medan en del nyare kommentarer menar att Paulus snarare kritiserar 

”icke-judisk arrogans”. Anledningen till att detta är så svårt att svara på är bland annat att 

Paulus i vissa delar av brevet verkar tala till en judisk mottagare och i andra delar till en icke-

judisk. I 11:13, och i olivträdsliknelsen, visar Paulus tydligt att han vänder sig till de icke-

judiska mottagarna, men det är rimligt att anta att brevet i sin helhet nådde även judiska 

troende. Idag menar de flesta forskare att Paulus tänker att han skriver till en blandad grupp, 

men med en majoritet av icke-judiska troende.129 

   Som nämnts tidigare tros jesusrörelsen ha kommit till Rom genom missionärer från 

Jerusalem. Därför är det rimligt att anta att jesusrörelsen i Rom teologiskt låg nära den judiska 

delen av rörelsen som fanns framförallt i Jerusalem. Med tanke på denna koppling till 

moderkyrkan i Jerusalem är det sannolikt att Paulus mottagare i Rom var bekanta med ”Guds 

folk-teologin” (”rest”-teologin) som t.ex. Longnecker menar är viktig teologisk bakgrund till 

texten. Det är rimligt att anta att Paulus presenterade denna teologi i samband med att han 

predikade sitt evangelium i synagogorna, men även då han predikade för icke-judar. 130  

Vad vet Paulus om de icke-judar som adresseras i Rom 11? 

Den faktiska historiska situationen i Rom kan på många sätt vara viktigt att förstå. Det är även 

viktigt att fundera över vad Paulus tänkte om sina mottagare, oavsett om det var grundat i en 

verklig situation eller inte. Det är dock viktigt att inte blanda ihop Paulus verkliga mottagare 

med Paulus tänkta mottagare.131 Det verkar som att Paulus ganska genomgående i 
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Romarbrevet tänker sig en icke-judisk mottagare av brevet, vilket syns ibland annat Rom 

11:13 där han direkt tilltalar ”er hedningar” och säger att han är hedningarnas apostel.132 

Paulus liknelse om olivträdet, som uppmanar dessa icke-judar att inte skryta med sin religiösa 

identitet, förutsätter att dessa icke-judar är i kontakt med judiska grupper som inte är en del av 

Jesusrörelsen. Men vilken relation hade egentligen mottagarna till de judiska grupperna i 

Rom? En del forskare, t.ex. Mark Nanos, argumenterar för att Jesusrörelsen kan sägas vara en 

rörelse inom synagogorna och de judiska grupperna i Rom när Paulus skrev Romarbrevet. 

Andra, t.ex. William S. Campbell håller inte med om detta.133 Nanos menar att Paulus ord till 

de icke-judiska mottagarna skulle vara väldigt svåra för dem att förstå om det inte var så att de 

befann sig i ett judiskt sammanhang.134 

Situationen för den judiska befolkningen i Rom 

Enligt Josefus hade de judiska grupperna i Rom under Julius Caesars (d. 44 f.Kr.) fått en del 

särskilda rättigheter som tillät dem att leva enligt sina seder. Dessa rättigheter behölls under 

Claudius och Titus, med några tillfälliga avbrott.135 Detta leder till frågan om varför en sådan 

särbehandling var nödvändig. Fanns det redan under denna tid en anda av anti-judiskhet i 

Rom? Det går att bekräfta anti-judiskt tänkande i romersk litteratur efter revolten i Judén år 

66-70, men den särbehandling Josefus beskrivet tyder på att det kan ha funnits en viss anti-

judiskhet även innan år 70.136 

   Wiefel menar att det judiska folket blev utkastade ur Rom tidigt, ca 139 f. kr. men att detta 

inte var specifikt anti-judiskt utan snarare ett uttryck av förakt mot allt som kom öster ifrån. 

T.ex. kastades även asiatiska astrologer ut ur Rom. När Cicero skriver ca 80 f.kr syns dock en 

tydlig anti-judiskhet i texten och denna syn finns kvar på Paulus tid.137  

   Enligt den romerske historikern Suetonius skickade Kejsare Claudius år 49 ut det judiska 

folket ur Rom. Det är dock oklart exakt varför, hur många judar det gällde och om det även 

gällde personer inom jesusrörelsen.138 Mest troligt verkar dock vara att det även gällde judar 

inom jesusrörelsen. När Kejsare Nero tog över år 54 fick det judiska folket börja återvända till 

Rom. En viktig fråga för min undersökning och som berör detta är hur de kristustroende 

judarna blev mottagna av de kristustroende icke-judarna i Rom. Trots att de nu var 
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accepterade i staden är det troligt att det fanns kvar mycket negativa attityder mot dem. I 

olivträdsliknelsen verkar Paulus uttrycka kritik mot icke-judarnas skrytsamma attityd 

gentemot judiska personer i församlingen/församlingarna.139   

2.3.5 Förslag på syfte 

Nu när jag har undersökt vad själva texten, Rom 11:16-24, betyder och fått en bild av textens 

historiska bakgrund ska jag gå vidare och undersöka hur detta kan hjälpa oss förstå Paulus 

syfte med texten. Jag kommer nu ta upp ett antal förslag på vad Paulus syfte med 

olivträdsliknelsen var och delvis hur detta syfte kan relateras till det övergripande syftet med 

brevet.  

Jewett 

Enligt Jewett hänger 11:16-24 ihop med ett av brevets övergripande syfte, nämligen att 

kritisera status och hierarkier som fanns bland både judar och icke-judar i Rom. Paulus såg 

tävlingen om status som ett hot mot den vidare missionen som krävde en enad kristustroende 

grupp. Genom att lägga fokus på Guds godhet (v. 22) och nåd vill Paulus påminna mottagarna 

om att de inte har förtjänat sin plats genom egna meriter och därför inte bör vara övermodiga 

och skrytsamma mot ”de som har fallit” (v. 22). Även om Paulus i dessa verser tydligt talar 

till en tänkt icke-judisk mottagare så menar Jewett att Paulus syfte är att kritisera både icke-

judiska och judiska grupper som såg sig själva som mer hedervärda än andra grupper. Enligt 

Jewett angriper Paulus alltså inte främst teologiska konflikter utan istället sociala, vilka sedan 

teologin ofta tenderar att fördjupa. Paulus verkar mena att den heder-skam-kultur som fanns i 

Rom och inom jesusrörelsen var ett hot mot den självkritik som är nödvändig för att ta emot 

Guds godhet och nåd.140 Paulus säger inte det rakt ut i vers 18, men det verkar som att han 

även menar att ett sådant skryt som de icke-judiska kristna håller på med är en förnekelse av 

betydelsen av Israels historia och därmed en förnekelse av grunden för icke-judars 

frälsning.141  

   När Paulus i v. 20 säger ”σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας”, alltså ”men du står fast pga. tron”, så 

bekräftas verkligen icke-judens plats i gemenskapen. Det som kritiseras är icke-judens 

reaktion i vetskap om detta, och reaktion på att några grenar brutits av pga. otro. Paulus 

menar, som han tagit upp i Rom 3:27, att eftersom trons lag omintetgör allt skryt så måste 

detta vara verklighet i de troendes gemenskap. Skryt är ett hot mot den nya gemenskapen och 
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ett tecken på att förvandlingen som ska ske i församlingen inte ha skett fullt ut.  

   Paulus sociala tyngdpunkt är tydlig. Tro är inte bara en doktrin för individen att tro på. Tro 

är även, eller kanske främst, något som levs ut i relation till andra människor. Paulus kritiserar 

därmed synen på ära och skam som en social och kulturell företeelse. I de troendes 

gemenskap är ingen överordnad någon annan. Jewett poängterar att det inte är någon 

individuell eller psykologisk dimension av skryt eller högmod han talar om. Det handlar 

snarare om attityder mellan etniska, kulturella och sociala grupper.142 

Richard N. Longnecker 

Longnecker lägger inte lika stor vikt vid någon slags konfliktsituation i Rom utan betonar 

istället att Paulus i denna perikop vill presentera sin version av restteologi som enligt 

Longnecker är en del av det allra mest centrala i Paulus evangelium.143 Paulus har tidigare i 

Romarbrevet talat om de jesustroende som ”Guds utvalda” (8:33) trots att denna titel i de 

judiska skrifterna endast syftat på Guds folk (Israel). Ett av syftena med olivträdsliknelsen 

kan därmed sägas vara att förklara hur denna titel även kan användas de jesustroende, oavsett 

etnicitet. Paulus verkar vara medveten om att hans syn på ”Guds utvalda” kan vara 

upprörande både för judar och för jesusrörelsen i Rom som består av både judar och icke-

judar. Han verkar därför vilja förklara sin syn på relationen mellan ”Guds utvalda” och Israel, 

och hur dessa grupper relaterar till Guds frälsning både nu och i framtiden.144  

Mark Nanos 

Nanos, som kan placeras inom perspektivet som kallas ”Paulus inom judendomen”, menar att 

Paulus övertygelse om att Gud är en är en nyckel till att förstå både Romarbrevets syfte och 

Paulus tal om Israel. Guds enhet innebär att Gud är hela skapelsens Gud och därför är all form 

av etnocentrism ett hot mot tron på Guds enhet. Enligt Nanos är Paulus övertygelse om detta 

rotad i hans judiska tro som uttrycks bland annat i Israels trosbekännelse.145 Frågan om syftet 

med Romarbrevet kan få en lösning om vi inser att Paulus angelägenhet i brevet är icke-judisk 

etnocentrism. Utifrån vad Paulus skriver, och utifrån Paulus betoning av Guds enhet, menar 

Nanos att den icke-judiska gruppen inom jesusrörelsen i Rom höll på med någon slags 

ersättningsteologi. De skröt om vad Gud har gjort för dem när de istället borde vara 

tacksamma mot dem som förvaltat skriften och tron. Detta ville Paulus argumentera emot 
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genom att bekräfta den judiska grunden som deras tro på Kristus står på.146 Syftet med brevet 

kommer enligt Nanos tydligt till uttryck i olivträdsliknelsen och i hela Rom 11. Syftet är att 

påminna icke-judiska kristustroende om att Israels historia är roten även för de icke-judiska 

grupperna bland Guds barn. Därför måste de vara respektfulla mot Israels seder, traditioner 

och syn på rättfärdighet. Icke-judar inom jesusrörelsen har nu fått uppgiften att visa att tiden 

är inne för alla folk att prisa Israels Gud tillsammans med Israel.147 Nanos tolkning påminner 

alltså mycket om de andra tolkningarna med ett socialt och historiskt perspektiv, t.ex. Jewett 

och Esler. Skillnaden är att Nanos ännu tydligare betonar Paulus judiska bakgrund och 

teologi. 

Philip F. Esler  

Esler argumenterar för att Paulus syfte med liknelsen är att stärka gemenskapen inom 

jesusrörelsen i Rom och uppmana till ömsesidig solidaritet med varandra. Esler menar att 

Paulus, när han talar om det första brödet och roten, i vers 16 talar om den del av Israel som 

nu är en del av Jesus-rörelsen. Genom dessa bilder skiftar Paulus fokus från Israel som helhet 

till den del av Israel som av Gud har utvalts till att vara ”resten”. Denna rest är Abrahams 

avkomlingar som blivit en del av Jesus-rörelsen.148 I bilden som följer (v. 17-24) visar Paulus 

hur han ser på Jesus-rörelsens identitet som både judisk och icke-judisk. Den del av Israel 

som tagit emot Kristus beskrivs som roten av ett olivträd som fått en del grenar avskurna och 

en del grenar inympade. Grenarna som ympats in är de icke-judar som tagit emot Kristus och 

nu är en del av trädet som är hela Jesus-rörelsen. Jesus-rörelsen beskrivs alltså som ett träd, 

men samtidigt som olika delar som förblir olika. Esler menar att detta att Paulus inte raderar 

skillnaden mellan judisk och icke-judisk är en viktig poäng. Detta eftersom Paulus med denna 

bild vill kritisera den arroganta attityd som en del icke-judar verkar ha haft mot de judar som 

inte var en del av Jesus-rörelsen i Rom.149 Enligt Esler presenterar Paulus i och med denna 

bild en ganska negativ bild av den icke-judiska gruppen inom Jesus-rörelsen. De liknas vid 

grenar från en vildoliv, vilket inte direkt är smickrande då vildolivträd inte själva kan bära 

ätbar frukt. Paulus beskriver även hur de inympats i det odlade olivträdet ”mot naturen” vilket 

inte heller klingar positivt. Kristustroende judar och icke-judar är visserligen del av samma 

sociala kategori, men Paulus verkar ändå hålla fast vid övertygelsen om att Israel fortfarande 

har en speciell plats i Guds hjärta och en dag kommer att återupprättas. 150  
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   Esler kallar sitt teoretiska perspektiv för ”konflikt och identitet” och med detta perspektiv 

vill han visa på att Rom 9-11 är nära sammankopplat med Rom 1-8. I 9-11 behandlar Paulus 

bland annat de sociala problem som den jude-kristna rörelsen i Rom hade.151 Esler lyfter fram 

hur Paulus i dessa kapitel, 9-11, speciellt betonar kontinuiteten mellan det judiska folkets 

historia och den jesusrörelse som finns under Paulus tid. Ett argument för detta är t.ex. att 

Rom 9-11 är den del av Paulus alla texter som har flest citat från Skriften. Hela 39 % av 

texten består av citat ur den hebreiska bibeln. Detta säger något om Paulus syn på traditionen 

och kontinuiteten.152  

Stendahl 

Enligt Stendahl är Paulus främsta syfte med Romarbrevet att försvara sin mission och sin 

missionsteologi. Stendahl menar därför att centrum för brevet är i Rom 9-11 där Paulus 

förklarar hur hans mission till hedningar relaterar till Israel och Guds löften till Israel.153 

Stendahl menar att bakgrunden till Rom 9-11 är att Paulus är förvirrad och förtvivlad över att 

missionen till det judiska folket går så dåligt. Detta gör att frågan om Guds trofasthet mot sitt 

folk blir väldigt aktuell. Kan man lita på Gud? Håller Gud sina löften? Det verkar ju nästan 

som att Gud har glömt sitt eget folk och sitt förbund.154 Paulus försöker besvara dessa frågor 

genom exempel och bilder för hur Guds vägar är outgrundliga och ofta en överraskning, men 

att Gud ändå är trofast.  

   Stendahl menar även att har Paulus kommit fram till att något i Guds plan har förändrats. 

Paulus verkar mena att Gud nu tillfälligt har satt Israel åt sidan. Detta är inte en oproblematisk 

tanke för Paulus som ser en viss anti-judiskhet hos sina mottagare, och kanske såg han vad 

denna tanke skulle kunna leda till. Därför använder Paulus använder bilder som beskriver hur 

mottagarna i Rom är beroende av sina föregångare, det judiska folket. De kristna är burna av 

roten, inte tvärt om. Detta är en uppmaning om respekt mot Israels folk, som Gud inte har 

övergivit.155 Stendahl poängterar dock att detta inte enligt Paulus betyder att det finns två 

vägar till frälsning, två förbund. En del har tolkat det så, men Stendahl menar att det är en 

missuppfattning. Stendahl menar att detta, som Paulus kallar ett mysterium, kan sägas vara 

Guds sätt att ordna trafiken.156 

   Stendahl tolkning av Paulus syfte har bra poänger som inte kommit fram så mycket tidigare 
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i undersökningen. Speciellt tänker jag på Paulus apologetiska och missiologiska syften med 

liknelsen. Några versen innan olivträdsliknelsen uttrycker nämligen Paulus att han hoppas att 

hans mission ska leda till att även personer från det judiska folket ska tas upp i den nya 

gemenskapen (11:15). Det verkar här som att Paulus tänker att om de bara förstod hur hans 

mission är en del i Guds plan att samla resten bland hedningarna för att sedan samla hela 

Israel så skulle även de ansluta sig. 

3. Diskussion och avslutning 

I denna tredje del av uppsatsen kommer jag först sammanfatta vilka svar på mina tre 

frågeställningar som än så länge framträtt. Jag kommer därefter presentera och diskutera min 

egen tolkning av texten. Denna tolkning är både en bekräftelse av och en kritik mot de olika 

tolkningar jag stött på i min undersökning.  

3.1 Olivträdsliknelsens betydelse 

Den första frågeställningen är som bekant: Vad betyder olivträdsliknelsen i Rom 11:16-24? 

För att kunna svara på denna fråga har jag gjort en egen översättning av texten och 

kommenterar texten vers för vers. Jag har även undersökt viktiga delar av den litterära, 

retoriska, teologiska och historiska kontexten för att kunna sätta in texten i sitt ursprungliga 

sammanhang så gott det går. I denna undersökning har det blivit tydligt att innehållet i Paulus 

olivträdsliknelse inte är så otydligt som den ofta har betraktats som. När Paulus talar om ”det 

första brödet” och ”roten” så syftar han på Israels patriarker, och speciellt på Abraham. Detta 

menar jag är väl grundat då denna tolkning har brett stöd i både tolkningstradition och samtida 

judiska källor. Att ”roten” syftar på Israels patriarker, och speciellt på Abraham, är tydligt 

eftersom ordet har sin symboliska betydelse och eftersom berättelsen om Abraham har en 

tydlig koppling till Guds löften till Israel. Som den retoriska analysen har visar är det just 

detta som Paulus vill påminna om, alltså att Israels inte har fallit eftersom Gud håller sina 

löften. Pga. detta är det intressant att en del varianter av 11:17 och del översättningar inte har 

med ordet för ”rot” vilket leder till att kopplingen till Abraham försvagas.  

   Vad det gäller ”det första brödet” finns det dock en möjlighet att Paulus även har de första 

kristna i åtanke och att ”det första brödet” då blir en symbol för att insamlandet (räddningen) 

nu har börjat. Denna tolkningsmöjlighet tar vara på de eskatologiska spänningar som finns i 

olivträdliknelsen och som antyder att detta kan vara början på hela Israels räddning. 

   När Paulus talar om ”grenarna” och ”hela baket” syftar han på resten inom Israel och resten 

bland hedningarna som har accepterat evangeliet om Kristus. ”Olivträdet som är vilt” syftar 
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mest troligt på för det sammanhang (religiöst, kulturellt, socialt) där de icke-judiska 

kristustroende befann sig innan de kom till tro. Hur som helst verkar deras förutsättningar ha 

förändrats sedan de ympades in i trädet. ”Den odlade oliven” är en bild för det sammanhang 

där människor lever i rätt relation till Gud och till varandra. Detta med hjälp av Guds nåd och 

den välsignelse som Gud lovade Abraham och hans avkomlingar. Före Kristus var detta 

sammanhang främst de judiska förbunden, främst Mose förbund, och efter Kristus är 

sammanganhet mer kopplat till Abrahams förbund. Skillnaden är att tillhörigheten i 

olivträdsliknelsen är knuten till tro (v. 20) och att icke-judar nu kan infogas. Med detta i 

åtanke blir det för mig tydligt att Paulus tänker sig att de icke-judiska kristustroende nu 

befinner sig i ett för dem främmande sammanhang. De sitter nu fast i en rot som inte är deras 

egen historia utan någon annans. Genom roten hör de ihop med de judar som pga. sin tro inte 

har fallit av från trädet. De nytillkomna grenarna får dessutom del av allt det goda som 

kommer från roten utan att ha förtjänat det.  

  Det är på ett sätt märkligt att Paulus inte är ännu hårdare i sin kritik mot de icke-judar inom 

jesusrörelsen som får för sig att skryta över sin oförtjänta plats. Men istället för att skälla ger 

Paulus mottagarna en ganska lättsam men innehållsrik bild. Paulus verkar vara medveten om 

att hans bild kan uppröra mottagarna och att den kan misstolkas. Därför förekommer Paulus 

invändningar mot bilden genom att hitta på en icke-judisk samtalspartner som har de drag 

som Paulus vill kritisera.  

3.2 Syftet med olivträdsliknelsen  

Vad var Paulus syfte med liknelsen? Egentligen ser jag ingen motsättning mellan de olika 

syften som lyfts fram. Jewett och Esler lyfte främst fram de sociala syftena, medan 

Longnecker lyfte fram de teologiska, och Stendahl de missiologiska. Jag tycker att deras 

förslag på syfte kompletterar varandra och de argumenterar alla väl för sina förslag. Eftersom 

det inte finns några direkta motsättningar mellan förslagen så ser jag ingen anledning att 

utesluta något förslag. Jag utgår därför ifrån att Paulus syfte var någon form av kombination 

av alla förslag som presenterats. En kortfattad syftesformulering skulle t.ex. kunna vara att 

Paulus övergripande syfte med denna liknelse är att påminna mottagarna om att de är en del 

av Guds plan att samla folken och återupprätta Israel. För nå detta övergripande syfte 

använder Paulus liknelsen för att (1) stärka gemenskapen och respekten inom och mellan 

olika grupper i Rom, (2) skapa förutsättningar för en enad mission till Spanien, (3) sätta in de 

troende i ett historiskt sammanhang med Israels roll och historia i centrum. Alla dessa tre 

punkter tjänar det övergripande syftet att samla folket och återupprätta Israel.  
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   Efter denna sammanfattning vill jag utveckla några delar av Paulus syfte med liknelsen som 

verkar vara speciellt viktiga. Dessa delar överlappar dock med varandra och uppdelningen är 

mest tänkt att vara som en hjälp att reda ut några olika spår.  

   (1) Ena och stärka gemenskapen: Jag menar att ett viktigt syfte med liknelsen är att stärka 

gemenskapen i hela Jesusrörelsen som verkar vara aningen spretig. Detta syfte har starkt stöd 

i undersökningen av den historiska kontexten men även i Paulus användning av ord och 

begrepp. Ett exempel på detta är att Paulus, när han talar om de nytillkomna grenarnas 

situation i trädet, använder ordet ”συγκοινωνὸς” som betyder deltagare. Av denna användning 

av ”koinonia-terminologi” vill jag dra tre slutsatser: (1) Deltagandet sker i ett redan 

existerande sammanhang som är nytt för deltagarna och (2) deltagarna kan därmed ses som 

gäster och (3) deltagarna blir del av en gemenskap som bygger på ömsesidighet.   

   (2) Ge en teologisk förklaring till ”Guds utvalda”: Att presentera sin (om)tolkning av judisk 

rest-teologi som ett svar på vilka som är ”Guds utvalda” är ett viktigt syfte med 

olivträdsliknelsen. Detta kan ses som ett syfte i sig, att Paulus vill presentera hur han tänker 

inför sitt kommande besök, eller som en del i syftet att försvara sin mission eller ena 

församlingen/församlingarna i Rom.  

   (3) Kritisera etnocentrism och heder-skam-kultur: Detta syfte är enkelt att belägga då Paulus 

i olivträdsliknelsen, och på flera andra ställen i brevet, kritiserar skryt. Den filologiska 

undersökningen av perikopen visar att Paulus användning av ordet κατακαυχάομαι (att skryta) 

i sammanhanget även bär betydelsen av att tävla, jämföra och triumfera över andra och på 

andras bekostnad. Detta, tillsammans med kunskap om den historiska kontexten i romarriket, 

är tunga argument för att Paulus syfte med olivträdsliknelsen var att kritisera etnocentrism och 

heder-skam-kultur.  

   (4) Försvara sin mission: Paulus är medveten om att hans mission till icke-judar kan tolkas 

som att Paulus tänker att Gud övergivit Israel och valt ett nytt folk. Paulus menar att en sådan 

tolkning strider mot Guds trofasthet och Guds rättfärdighet och därmed måste vara en felaktig 

tolkning. Dessutom verkar Paulus se faran i att en sådan tolkning kan spä på den anti-

judiskhet som fanns runt om i romarriket. Ett viktigt syfte med olivträdsliknelsen är därför att 

förklara hur Paulus mission inte betyder att Gud har övergivit Israel utan att Israel fortfarande 

är med i bilden, både som naturliga grenar på trädet och som grenar som kan bli inympade 

igen. 

3.3 Relationen mellan jesusrörelsen och Israel 

Vad betyder innebörden och syftet med liknelsen för vår förståelse av Paulus syn på 



44 
 

relationen mellan den framväxande jesusrörelsen och Israel? De olika förslag på syften som 

framkommit i denna undersökning får lite olika konsekvenser för hur en ser på denna fråga.  

   I olivträdsliknelsen finns både en kontinuitet och en diskontinuitet med Israel. Utifrån de 

syften som framkommit av undersökningen ligger dock tyngdpunkten på kontinuiteten. Det är 

tydligt att Israel fortfarande är med i bilden och Paulus förhoppning (och kanske även 

förväntning) att hela Israel kommer att ympas in igen på det träd där de hör hemma 

(11:26,27). Paulus är och förblir en judisk man, men med en ny tro på att Israels Messias har 

kommit. Detta är tydligt i undersökningen av den teologiska kontexten, som främst präglas av 

judisk rest-teologi, och i Paulus frekventa användning av texter från den hebreiska bibeln. 

Även om Paulus främst vänder sig till icke-judiska mottagare så använder han sig av judiska 

berättelser, symboler och teologi. Min språkliga analys av texten har visat att Paulus använder 

ord och uttryck från den judiska symboliska världen som bekräftar värdet av den judiska 

historien och arvet. Han ber inte heller sina judiska bröder och systrar att överge sin etnicitet 

utan förespråkar snarare tolerans mot etnisk mångfald inom jesusrörelsen. Detta bekräftar som 

sagt Romarbrevet kapitel 14-15 och Paulus användning av koinonia-terminologi.  

   Jag tror egentligen att det är oklokt att dela upp Paulus syften i ”teologiska”, ”sociala” eller 

”missiologiska” kategorier. Både därför att de överlappar mer än vad de går att skilja åt och 

eftersom denna uppdelning nog skulle vara främmande för Paulus själv. En fortsatt 

undersökning skulle därför kunna handla om att de olika syften och perspektiv som beskrivits 

kan kombineras och ge en ännu fullare bild av Paulus värld och hans texter.  

3.4 Avslutande reflektioner 

När jag läser Romarbrevet, speciellt Rom 9-11, och lyssnar på Paulus försök att reda ut 

situationen för människan före och efter Kristus så är det framför allt ett problem som jag 

upplever skaver speciellt mycket för Paulus. Det problemet är att missionen till det egna 

judiska folket verkar gå dåligt. Paulus förvirring och förtvivlan över detta blir väldigt tydlig i 

början av kapitel 9 och fortsätter sedan i tre kapitel. Hur kan Gud som är så god (11:22) och 

rättvis samtidigt ”förmörka deras ögon” (11:10) och låta dem bli ”förstockade” (11:7)? Hur 

kan Gud ge vissa trons gåva medan andra blir utan? Romarbrevet är på många vis ett inlägg 

(eller många inlägg) i ett samtal kring dessa frågor som på många sätt liknar det som brukar 

kallas teodicéproblemet, alltså problemet kring hur Gud kan sägas vara både god och 

allsmäktig när det finns så mycket ondska i världen. Olivträdsliknelsen kan med rätta ses som 

en del av ett samtal kring detta problem. Jag tycker mig höra många olika röster och inlägg i 

samtalet och jag ska försöka presentera några av rösterna. 
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    Den första rösten kallas jag ”Den systematiska teologen”. Paulus börjar brevet till Rom 

med att bland annat beskriva en del av den ondska som finns i världen och som påverkar alla 

människor oavsett religion osv (3:9-12). Trots den goda lagen som Gud har gett till 

människorna så finns ondskan kvar. Döden och synden beskrivs som makter som konkurrerar 

med Guds inflytande i världen (3:9). Guds makt verkar bestå i den stundande domen som 

väntar då Gud ska döma alla människor rättvist (2:5-6). Detta är ett ganska otillfredsställande 

inlägg i debatten kring teodicéproblemet och frågan om varför ondskan och synden tillåta 

härja fritt är hängande i luften. I slutet av kapitel 3 kommer vändningen och Paulus 

presenterar vad han menar är lösningen på problemet. Lösningen är Jesus Kristus. Guds sätt 

att göra upp med ondskan och visa sin godhet, rättvisa och trofasthet är att genom Kristus 

uppenbara en rättfärdighet genom tro (3:21-22). Gud kommer fortfarande döma ondskan och 

synden, för annars hade Gud inte varit god och allsmäktig, men för den som tillhör Kristus 

blir det ingen fällande dom (8:1).  

   Den andra rösten kallar jag ”Den meningssökande Paulus”. Paulus verkar utgå ifrån att det 

finns en högre mening med det som händer. Att missionen till Israel går dåligt måste ha en 

orsak avsedd av Gud. Det måste vara så att Israels nej och hedningarnas ja kommer leda till 

att Israels tävlingsinstinkt väcks (11:14) så att de till slut tar emot Kristus som Messias. Helt 

enkelt måste deras snavande ha en mening i Guds plan.  

    Röst nummer tre kallar jag ”Den anklagande och försvarande Paulus”. Paulus verkar vilja 

understryka människans litenhet och brist på insikt i Guds plan. Likt Guds ord i Jobs bok 

anklagar Paulus den lilla människan som ifrågasätter Gud. Och med en liknelse från Jeremia 

bok frågar han hur leran ens kan få för sig att anklaga krukmakaren (9:20-23). Genom en 

mängd olika bilder och berättelser vill Paulus påminna om Guds frihet att handla enligt sin 

godhet och rättvisa.  

   Den fjärde rösten kallar jag ”Den sörjande Paulus”. Paulus verkar uppriktigt illa berörd av 

det faktum att många av hans landsmän inte inser att Gud nu uppenbarat sin rättfärdighet även 

utanför förbundets ramar. Eftersom Paulus tänker att de då inte har förstått Gud plan och nåd 

till hedningarna är han orolig för deras räddning skull (10:1-2) 

   Röst nummer fem kallar jag ”Berättaren och tolkaren av en berättelse”. Jag tror att 

förståelsen av liknelsen om olivträdet kan tjäna på ett en narrativ läsning av romarbrevet. Jag 

har återkommit till berättelsen om Abraham flera gången i denna undersökning och ett 

narrativt perspektiv på texten kan hjälpa oss uppmärksamma att berättelsen om Abraham och 

berättelsen om Israel är närvarande i Paulus texter även då de inte nämns uttryckligen. Ett 

narrativt perspektiv påminner om att berättelser ofta har en specifik logik och genom att vara 
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medveten om Paulus närvaro i en narrativ värld kan vi bättre förstå hans logik. Jag tror att 

olivträdsliknelsen kan fungera som en illustration av den logik som Paulus tänker går även 

utanför liknelsen. Som jag redan tagit upp handlar logiken mycket om att det lilla är ett bevis 

för det större, t.ex. i 11:16 där det första brödets helighet är ett bevis på hela bakets helighet, 

och likadant med roten och grenarna. Nästa exempel på denna logik finns i 11:24 där Paulus 

poängterar att om inympningen på ett onaturligt sätt gick bra kommer inympningen på det 

naturliga sättet gå ännu bättre. I denna logik verkar finnas en förtröstan och ett hopp om att de 

små tecken på Guds godhet som vi ser nu är löften om att något ännu bättre ska komma. 

Denna logik påminner mig om karaktären på tron hos t.ex. Abraham Rom 4. Abraham tror på 

det omöjliga, att han ska bli far på gamla dar, och det är ett tecken om det ännu mer omöjliga 

som ska hända sen, nämligen Kristi uppståndelse.  

   Dessa olika röster som vi kan ana i texten måste inte passa ihop som bitar i ett pussel. Att 

rösterna ibland skaver med varandra och tycks motsäga varandra visar att Paulus var en 

verklig människa med olika sidor och känslor och med många olika erfarenheter från olika 

sammanhang runt om i romarriket. Att försöka göra de olika rösterna samstämmiga i alla 

lägen tror jag är att förminska Paulus som person men även hans texter. I denna undersökning 

av en av Paulus texter jag har kommit fram till att Paulus oftare är både och än antingen eller. 

Olivträdsliknelsen är både en bild för Israel (dess historia, nutid och framtid) och en bild för 

den kristustroende gemenskap av både judar och icke-judar. Israel försvinner aldrig ur bilden, 

men samtidigt skapas något nytt. Genom den kunskap om identitet, etnicitet och den 

mångfasetterade värld som Paulus levde i som paulusforskningen på senare tid givit så kan vi 

bättre förstå vad Paulus menade med det.  
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