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Del 1. 

1.1 Inledning. 
Dopet som i flera kyrkor och trossamfund är ett sakrament (en helig handling inrättad av Jesus 

Kristus) och en övergångsrit för att bli upptagen i kyrkans gemenskap, har fått mig att bli 

intresserad av ämnet: dop i Nya testamentet. Dopets teologi i Nya testamentet kan inte 

sammanfattas som en lära, då de tidiga kristna tänkte olika om dopet, men sannolikt är att de 

tog över riten från Johannes Döparens, som hade en viktig aspekt, nämligen den eskatologiska 

förväntningen.1 Everett Ferguson menar att olika författare hade olika sätt att beskriva dopet 

på. Dock menar han att två saker är lika, förlåtelse av synd och den Heliga Anden som gåva.2 

Paulus skriver heller inte mycket om dopets teologi eller dess rit. Snarare använder sig Paulus 

av dopet som en argumentation för att befästa andra argument och påståenden. 

          Problemet med Paulus brev är att vi inte har de brev som församlingarna skrev. Vi har 

bara den ena delen i en tvåvägskommunikation. Vad som har skrivits till svar vet vi inte. 

Vilka frågor Paulus stod inför vet vi då heller inte, utan vi får försöka analysera så gått som 

det går med de brev vi har. 

          Denna uppsats kommer att behandla hur Paulus använder sig av dopet i sin 

argumentation och vad dopet fyller för funktion i Romarbrevet 5:12-6:14. Dopets innebörd är 

något som har diskuterats och fortfarande diskuteras. Därför tycker jag att det är intressant, att 

faktiskt se vad de tidiga apostlarna, i det här fallet Paulus, sa om dopet. För att försöka ta reda 

på vad Paulus sa, kommer jag att använda mig av en argumentationsanalys. Under avsnittet 

metod/teori kommer jag att redogöra för vad en argumentationsanalys är för något och hur jag 

kommer att använda mig av den. Med hjälp av denna metod, kommer jag att fokusera på en 

del av ett av Paulus brev, Romarbrevet 5:12-6:14, och försöka se vad Paulus argumentation 

leder fram till och dopets roll i denna argumentation.  

          Det är ganska mycket skrivet om Paulus och dopet. De flesta forskarnas och 

exegeternas ståndpunkt är att dopet inte är huvudfokus i Paulus argumentation, utan att det är 

ett medel för att förklara något annat. Paulus användning av dopet, är att dopet är att dö till en 

gemenskap med Kristus, där bland annat av Richard P. Carlson anser att betyder att man blir 

del av en ny verklighet, som ska tolkas genom ”the Christ-events”, det vill säga Kristi död, 

uppståndelse och återkomst. 3 Vad flertalet av författarna skriver om är hur uppståndelsen ska 

                                                           
1 Hartman, L. (1992). Baptism. i The Anchor Bible Dictionary (Vol. 1, ss. 586-594). New York: Doubleday, s. 592 
2 Ferguson, E. (2009). Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries. 
Grand Rapids, Michigan: William B. Eeardmans Publishing Company, s. 854 
3 Cranfield, C. E. (1985). Romans, A Shorter Commentary. Edinburgh: T. & T. Clark LTD, s. 255 
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tolkas, där det råder en konsensus om att det är en uppståndelse som förväntas, men i och med 

dopet ska de vandra i ett förnyat liv, detta förnyade livet som har en moralisk aspekt, att de 

inte ska leva under synd, utan leva för Gud. 

          I analysdelen tittar jag på förhållandet mellan Adam och Kristus, och hur de presenteras 

som kontraster och vad det har för funktion i den här kontexten. Vidare gör jag en grundligare 

analys av Rom 6:1-4, det avsnitt som behandlar dopet. Paulus inleder med en fråga om de 

kristna ska fortsätta leva i synd så att nåden kan flöda, något som han sedan avfärdar med 

hjälp utav att beskriva att de kristna har dött från synden, något som Paulus skriver sker 

genom dopet. Jag analyserar vad dopet har för funktion och hur Paulus använder dopet i sin 

argumentation. Jag tillämpar en argumentationsanalys, efter att jag har gått igenom textens 

olika beståndsdelar och analyserat vad vissa nyckelord har för relation till varandra och vad 

dess betydelse är. 

          Min slutsats är att Paulus använder sig av dopet som ett försvar i sin argumentation och 

dopets funktion är att få den kristna i gemenskap med Kristus, en gemenskap som delar 

Kristus död. Försvaret är mot faktiska eller påhittade motståndare, som kan ha menat att det 

evangelium som Paulus predikade om, var ett billigt evangelium utan moral. Nu förstår vi hur 

lite/mycket Paulus visar om sin dopteologi i Rom 5:12-6:14. När Paulus använder sig av 

dopet i Rom 5:12-6:14 är det i en argumentation om rättfärdiggörelse av tro, genom dopet.  

 

1.2 Frågeställning. 
Min frågeställning är: Hur använder sig Paulus av dopet i sin argumentation och vad är 

dopets funktion i Romarbrevet 5:12-6:14? För att kunna svara på min frågeställning måste jag 

göra ett visst ”grundantagande” om vad Paulus hade för dopsyn, detta genom att se vad som 

var den gängse uppfattningen om det kristna dopet under det första århundrandet, det vill säga 

då Paulus var aktiv, samt att se vad tidigare forskning har skrivit om vad Paulus dopsyn. 

Sedan, utifrån det kan jag försöka att se hur Paulus använder sig av dopet och vad det har för 

funktion i Rom 5:12-6:14. 

 

1.3 Problem.  
Paulus skriver till olika församlingar som hade olika problem. Eftersom vi bara har några av 

de brev som Paulus skrev, och inte breven som Paulus fick från församlingarna kan det vara 

svårt att veta exakt vilka problem och utmaningar Paulus stod inför när han skrev breven. 

Med Romarbrevet är det Paulus som först skriver ett introduktionsbrev till en församling som 

han planerar att besöka. Hur mycket kan vi då veta om Paulus teologi, vad menar Paulus när 
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han skriver att, om har vi döpts in i Kristus Jesus har vi också blivit döpta in i hans död? 

Paulus huvudfokus i breven är inte dopet, utan han kommer till dopet som en del av hans 

argumentation. I 1 Kor 1:17 skriver Paulus ”Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att 

förkunna budskapet”. Att förkunna budskapet är alltså, enligt Paulus själv, varför han har 

blivit sänd av Kristus. Är då dopet av mindre betydelse för Paulus eller är det bara så att dopet 

inte är hans huvudsyfte?  

 

1.4 Val av material. 
I Corpus Paulinum, de tretton brev som är tillskriva Paulus, nämner Paulus dopet i flera av 

dem. Att gå igenom hur Paulus använder sig av dopet i sina argumentationer och vad dess 

funktion är i alla de brev han nämner dopet i, skulle vara ett alldeles för stort arbete för en C-

uppsats.4 Jag kommer i min uppsats studera Romarbrevet 5:12-6:14. Min avgränsning är till 

ett avsnitt innan Paulus skriver om dopet, det vill säga 5:12-21 där Paulus ställer upp en 

kontrast mellan Adam och Kristus. I 5:12-21 skriver Paulus om Adams överträdelse, att det 

var en människa som fick synden och döden till världen. På samma sätt har en rättfärdig 

människas (Kristus) handling lett till frikännande och liv för alla människor. Vidare går 

Paulus in och förklarar: där synden blev större blev också nåden större. I 6:1-14 är en 

sammankoppling till det som Paulus skriver i det föregående kapitlet: Paulus skriver frågande 

till församling, om vi ska stanna kvar i synden för att nåden ska bli större, sedan kommer det 

en argumentation om hur de döpta har dött bort från synden, detta då de döpta även har blivit 

döpta in i Kristus död. Det är av denna nära koppling mellan kapitlen som jag har valt att ta 

med 5:12-21, för att den är ”nödvändig” för att försöka förstå 6:1-14.   

          2017 färdigställde Bim O´Reilly sin doktorsavhandling Baptism and Death: A study of 

Mark and Romans, det är ny forskning som presenteras i hennes avhandling. Jag hade kunnat 

valt att fokusera på något av de andra Paulinska breven som forskare tillskriver Paulus. Dessa 

brev är Rom, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Fil, 1 Thess och Filem.5 I dessa brev nämner Paulus dop i 

Rom 6:3-4, 1 Kor 1:13, 10:2, 12:13, 15:29 och Gal 3:27. För min frågeställning hade jag 

kunnat valt något av de andra breven, men jag har valt att avgränsa mig till Romarbrevet, 

därför att det är det sista av de autentiska breven som är skrivna av Paulus. Om en teologisk 

utveckling skett, kan den då ha gjort det i Romarbrevet. O´Reilly skriver också i sin 

                                                           
4 Paulus nämner dopet i Gal, 1 & 2 Kor, Rom, Kol, Eff och Tit. 
5 Mitternacht, D., & Runesson, A. (2006). Jesus och de första kristna, inledning till Nya testamentet. Stockholm: 

Verbum AB, s. 243 
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avhandling att, om man vill se hur argumentationen är, som i det här fallet Romarbrevet, är 

det bästa att hålla sig till Romarbrevet och inte se till hur Paulus argumenterar i andra brev, 

vilket kan riskera att man förbiser argumentationen och i stället ger en övergripande bild av 

Paulus teologi.6 

 

1.5 Syfte. 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur Paulus använder sig av dopet i sin 

argumentation och vilken funktion dopet fyller i Romarbrevet 5:12-6:14. Är funktionen enbart 

ett sätt att befästa ett annat argument eller är funktionen något annat? Vidare kan man se en 

teologisk huvudgång i vad Paulus skriver om dopet i Romarbrevet 5:12-6:14? 

 

1.6 Metod/teori. 
Den metod jag kommer att använda mig av är en argumentationsanalys. Att jag har valt mig 

av en argumentationsanalys är på grund av att Romarbrevet är en argumenterande text.7 

Argumentationsanalysens syfte är, att försöka ta reda på vad ett resonemang går ut på i en 

text.8  

         I Jesus och de första Kristna, inledning till Nya testamentet, redogörs det för Toulmins 

deskriptiva modell, som är ett sätt att försöka förstå hur tanken vandrar i en text, det vill säga, 

hur leder den ena tanken vidare till en annan. Enligt modellen innehåller varje 

argumenterande text följande delar: Claim (C), Data (D) och Warrant (W).  

C är påståendet som kommer fram i argumenteringen. 

D är fakta som anges och som argumenten tar stöd ifrån. 

W är en generell regel som leder från D till C.9  

Denna modell kan också innehålla fler delar: Backing (B), Rebuttal (R) och Qualifier (Q).  

B backar upp det som W anger och varför W kan vara giltig i  

argumentationen, B kan också innehålla sådant som ger generell information om 

något.  

                                                           
6 O´Reilly, B. (2017). Baptism and Death, A study Study of Mark and Romans. Uppsala: Uppsala universitet, s. 88 
7 O´Reilly, 2017, s. 84 
8 Mitternacht & Runesson, 2006, s. 434 
9 Mitternacht & Runesson, 2006, s. 434-435 
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R beskriver i vilken kontext eller under vilken förutsättning som C kan räknas 

som giltig. 

Q beskriver hur säker argumentationen är.10  

Jag kommer i ett första läge analysera texten i stort, för att sedan bryta ner den i mindre 

beståndsdelar. Detta för att se om argumentationen i Romarbrevet 5:12-6:14 innehåller 

mindre argumentationsdelar som befäster en större. O´Reilly använder sig av ett 

argumentativt tillvägagångssätt, som enligt O´Reilly tillåter att man ser till textens slutgiltiga 

form. Man kan utforska och tolka valda passager och läsa de noggrant i förhållande till dess 

litterära kontext. Metoden ger en möjlighet att se ett samspel mellan delarna och helheten i en 

text.11 O`Reilly menar att det ger bra verktyg för att se hur Paulus bygger upp sin 

argumentation och hur han använder sig av viktiga kontrapunkter mellan olika delar.12 Det 

argumentativa tillvägagångssättet menar O`Reilly fokuserar på hur argumentationen 

utvecklas, snarare än att försöka rekonstruera en historisk händelse eller källor bakom 

texten.13 O´Reilly menar att det går att dela upp de verser som jag ska analysera i två typer av 

argumentationer, en förklarande argumentation Rom 5:12-21, där Paulus presenterar en ny 

aspekt, och en dialog-argumentation 6:1-14, där Paulus utvecklar den nya aspekten som han 

presenterar.14Det är användbart med tanke på min frågeställning, då jag vill ta reda på hur 

dopet används i Paulus argumentation och vad dopet har för funktion. Jag kommer inte att 

göra en utläggning om hur hela Romarbrevet struktureras, utan kommer att hålla mig till min 

avgränsning, det vill säga Rom 5:12-6:14.  

          Jag kommer även att se på tidigare forskning, vad säger den om Paulus förhållande till 

dopet, vad menar de forskarna att dopet har för funktion för Paulus argumentation. Vad säger 

kommentarlitteraturen om min valda bibelpassage?  

Del 2.  

2.1 Forskningsläge. 
Min sekundärlitteratur innefattar bland annat O´Riellys avhandling Baptism and Death som 

jag nämner ovan. Jag använder mig även av två monografier som behandlar dop, det är Lars 

Hartsmans Into the Name of the Lord Jesus utgiven 1997 och Everett Fergusons Baptism in 

                                                           
10 Mitternacht & Runesson, 2006, s. 435  
11 O´Reilly, 2017, ss. 13-14 
12 O´Reilly, 2017, s. 14 
13 O´Reilly, 2017, s. 86 
14 O´Reilly, 2017, s. 100 
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the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, utgiven 2009. I 

Fergusons monografi kommer jag att använda mig av kapitlet som rör Paulus dopsyn. Valet 

av dessa böcker är för att de behandlar ämnet något övergripande, och jag anser att dessa 

böcker ger en bra grund att stå på. Utgivningsåren skiljer sig en del, vilket jag anser är bra, då 

det kan ge en viss nyans i materialet, då det kan ha skett en utveckling i forskningen kring 

Paulus. Jag kommer också att använda mig av artiklar och bibelkommentaren och kommer att 

presentera dem nedan.  

 

2.2 Romans, a Shorter Commentary, av C. E. B. Cranfield. 

C.E.B Cranfield skriver i Romans, a Shorter Commentary att syftet i Rom 5:12-21 och 

jämförelsen mellan Adam och Kristus är att visa på den universella vidden av Kristus 

handlande.15 Att det är något som har effekt, inte bara på de troende, men är universell på 

samma sätt som Adams synd var.16 Att det finns en likhet mellan Adam och Kristus, att de 

båda leder alla människor till något, Adam till synd och Kristus till rättfärdighet.17 Cranfield 

menar att Paulus i 6:1-14 är angelägen om att insistera på att rättfärdigandet har oundvikliga 

moraliska konsekvenser och att acceptera det, utan att samtidigt sträva efter att hålla fast vid 

helighet skulle vara vanhelgande och befängt.18 Cranfield menar att dö tillsammans med 

Kristus har fyra olika meningar. 1) En juridisk mening, att de har dött med hänseende på 

synden, detta när Kristus dog på korset, att det var Guds beslut att ta på sig människornas 

synd när Kristus dog.19 2) I dopets mening, att de i dopet har dött och uppväckts och 

accepterar Guds beslut, att Guds beslut påverkade dem personligen.20 3) I moralisk mening, 

att det är på grund av Guds nådefulla beslut som de är förpliktigade att med hela sitt jag sträva 

efter det goda.21 4) I eskatologisk mening, att de slutligen ska dö från synd och vid Kristus 

återkomst bli uppväckta till det uppståndna livet.22 

          Cranfield visar på vad som är betydelsen med att jämföra Adam och Kristus, och visar 

på vilken betydelse han menar att döden genom dopet har för Paulus. Dock tycker jag mig 

                                                           
15 Cranfield, C. E. (1985). Romans, A Shorter Commentary. Edinburgh: T. & T. Clark LTD, s. 115 
16 Cranfield, 1985, s. 110 
17 Cranfield, 1985, s. 125 
18 Cranfield, 1985, s. 126 
19 Cranfield, 1985, s. 128 
20 Cranfield, 1985, s. 128 
21 Cranfield, 1985, s. 129 
22 Cranfield, 1985, s. 129 
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inte se en koppling mellan 5:12-21 och 6:1-14, då han inte gör en koppling mellan de olika 

passagerna i sin framställning.  

2.3 The Role of Baptism in Paul´s thought, av Richard P. Carlson. 

Richard P. Carlson skriver i sin artikel ”The Role of Baptism in Paul´s thought”, att när 

Paulus skriver om dopet i sina brev, så är det inte dopet som är det centrala i debatten. Paulus 

använder snarare dopet, som en gemensam företeelse, för att komma nära liknande problem, 

eller för att närma sig det nuvarande och det kommande livet för de kristna.23 Carlson skriver 

att, Paulus ”orienterar” dopet emot vad han skriver ”Christ events”, dessa menar Carlson är 

Jesu död, uppståndelse och återkomst.24 Dopet för Paulus är inte bara en rit för att bli del utav 

den kristna gemenskapen, utan dopet för Paulus, menar Carlson, är att bli del av en ny 

verklighet, detta utifrån Paulus sätt att förstå ”The Christ events”. Carlson redogör bland annat 

för Jesu död och uppståndelse, att innan Kristus kom levde vi som slavar under synden, men 

den nya ”dominion” i Kristus gör att de kristna lever i rätt relation till Gud, lever i en ny 

skapelse, och är fria från lagens förbannelse. Detta är det nya sättet att leva: de är inte slavar 

under synden, men slavar under Kristus. De lever som Guds barn och lever som en familj 

tillsammans.25  

          Carlson går sen vidare i sin artikel och analyserar Rom 6:1-14. Han förklarar Paulus 

tanke om hur synden och döden som syndens ”medhjälpare” kom till världen genom Adams 

olydnad. Genom denna olydnad var hela världen i syndens och dödens våld ända tills ”The 

Christ events”. Men genom dessa handlingar lever inte de kristna som slavar under synden, att 

de kristna har dött, och de har gjort det genom dopet. Dopet är inte bara att identifiera sig med 

Kristus, det är att bli innesluten i hans död.26 Paulus använder sig av dopet för att visa att alla 

kristna blir förvandlade av Gud, förvandlade att leva under Kristus istället för under synden. 

Förvandlingen sker i dopet, genom att ”dö”.27 Carlson skriver att det är viktigt att komma ihåg 

att Paulus menar att det är Kristus död som tar bort synd och inte dopet, att det är ”the Christ 

events” som ger mening till dopet, att det är något som sker en gång. Carlson påpekar i sin 

artikel att man skulle kunna förvänta sig av Paulus, att om vi har dött med Kristus så har de 

också uppstått med Kristus, men att Paulus inte gör det i Romarbrevet, utan att de kristnas 

uppståndelse hamnar i Kristi återkomst.28  

                                                           
23 Carlson, R. P. (den 3 Jul 1993). The Role of Baptism in Paul´s thought. Interpretation, ss. 255-266. Här s. 255 
24 Carlson, 1993, s. 255 
25 Carlson, 1993, s. 256 
26 Carlson, 1993, s. 257 
27 Carlson, 1993, s. 258 
28 Carlson, 1993, s. 258 
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          Carlson skriver att, det Paulus skriver i breven inte kan ge oss en full bild av vad som 

ingick i dopet eller vad den betydde enligt Paulus, men att Paulus presenterar det som en dop-

rit i förväntan på de dödas uppståndelse i framtiden vid Kristi återkomst.29 Artikeln är relevant 

för min uppsats då den går in på vad Paulus syn på vad dopet är för något, inte bara som en 

identifikation utan också ett inneslutande i Kristus död och hur Carlson menar att Paulus 

orienterar sig kring dopet, att det inte är dopet som tar bort synd utan det är Kristus död som 

gör det. Artikeln behandlar Paulus tankar, och hur han använder sig av dopet när han 

adresserar problem som uppkommit i församlingarna han skriver till. Artikeln nämner inte så 

mycket om själva dopet som handling, men det är heller inte det som är min frågeställning. 

Jag tycker att Carlsons kopplingar mellan Adam och Kristus och dopet är tydliga, att det är 

Kristus död som tar bort synd. 

 

2.4 Paul´s Letter to the Romans, A Commentary, av Peter Stuhlmacher. 

Peter Stuhlmacher menar att de fundamentala tankarna om Adam och Kristus är utifrån tidig 

judisk tolkning av 1 Mos 3 och ”the son of man”.30 Stuhlmacher menar att kontrasten som 

ställs upp mellan Adam och Kristus i vers 12 inte slutförs förens i vers 18-21.31 Paulus bryter 

upp kontrasten för att först ta upp tesen: att lagen kunde ge en utväg från Adams öde.32 Dock 

menar Stuhlmacher, att Paulus ansåg att lagen kom alldeles försent för att kunna ge en utväg, 

och att lagen redan från början är för svag för att hålla människan borta från synd eller ge 

rättfärdighet.33 Att Paulus menade att den enda skillnaden innan lagen och efter lagen, är att 

varje människas synd blir synlig, men att den inte hjälper någon bort från synd.34 Stuhlmacher 

förklarar sedan hur Paulus menar att Adams överträdelse inte är som nådegåvan från Gud, att 

Adams överträdelse fick många på fall, men att en nådegåva från Gud, som en offrande 

handling genom en människa gick in som lösen för många.35 Detta menar Stuhlmacher ger 

Paulus möjligheten att föra den kontrast han ställde upp i vers 12 till sin spets, att Adam förde 

många på fall, så för Kristus många till rättfärdighet. 36  

                                                           
29 Carlson, 1993, s. 261 
30 Stuhlmacher, P. (1994). Paul´s Letter to the Romans, A Commentary. Louisville, Kentucky: Westminster/John 

Knox Press, s. 84 
31 Stuhlmacher, 1994, s. 83 
32 Stuhlmacher, 1994, s. 86 
33 Stuhlmacher, 1994, s. 86 
34 Stuhlmacher, 1994, s. 87 
35 Stuhlmacher, 1994, s. 87 
36 Stuhlmacher, 1994, s. 87 
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          Stuhlmacher menar att Paulus kommentarer om rättfärdigande och försoning i kapitel 5, 

omedelbart har fått hans motståndare som är i strid och som angriper hans proklamation om 

kristen frihet (Gal 5: 1), detta genom att anklaga Paulus, hela vägen till Rom för att predika 

billig nåd till hedningarna.37 Dessa invändningar är av sådan betydelse för aposteln att han nu 

tar tag i dem direkt i 6:1 och 6:15 och menar att de har fel. Som utgångspunkt använder han 

sig av synen på dop och dopbekännelse som är i Rom, för att visa att hans evangelium 

motsvarar den doktrin som redan är av stort värde för de kristna i Rom.38 Dock nämner aldrig 

Paulus själv vilka hans motståndare skulle vara. Vilket gör att vi inte kan veta om det är 

faktiska motståndare eller påhittade motståndare som ska tjäna Paulus argumentation. Om 

Paulus tidigare har stött på problem eller motsägelser, kan han ha utvecklat sin argumentation, 

och svarar på det han förstår att det kommer att komma reaktioner på. 

          Stuhlmacher har många bra poänger i sin analys och tar med väsentliga delar som jag 

kommer att analysera. Bland annat diskussionen om Adam och Kristus kan kopplas till Paulus 

argumentation om dopet. Han är tydlig i sin framställning och gör goda notiser rörande Paulus 

argumentation.  

 

2.5 Into the Name of the Lord Jesus, av Lars Hartman. 

Lars Hartman skriver i sin monografi Into the Name of the Lord Jesus att Paulus tar upp dopet 

för att han kan använda sig av dopet i debatten om rättfärdiggörelsen genom tro. Att idéerna 

om dopet som Paulus och adressaterna kan vara överens om ger en grund för att 

rättfärdiggörelse genom tro inte leder till moralisk kollaps.39 Att vi kan notera att död och liv 

förekommer redan i kapitel 5, kanske är det därför som Paulus har lätt att använda sig av 

denna metafor rörande dopteologin. En annan möjlig tolkning, menar Hartman, är att Paulus 

utvecklar sin tanke rörande sin dopteologi, så att det kan handla om död och liv.40 Hartman 

menar att Paulus dopsyn också innefattar hans teologi rörande synd, lag, nåd, rättfärdighet och 

helgelse. Att bli förd in i Kristus, som har sitt rituella fokus i dopet, betyder att inte längre är 

slav under syndens välde där döden råder, utan man blir befriad från lagens krav.41 Att de 

kristnas gamla ”jag” inte längre finns, och om de gamla jagen har Paulus bara negativa saker 

att säga, att adressaterna innan dopet hade levt i mörker och under Guds vrede. I dopet 

                                                           
37 Stuhlmacher, 1994, s. 89 
38 Stuhlmacher, 1994, s. 89 
39 Hartman, L. (1997). Into the Name of the Lord Jesus. Edinburgh: T&T Clark, s. 75 
40 Hartman, 1997, s.75 
41 Hartman, 1997, s.75 
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betonas det att de gamla villkoren hör till det förflutna, att gå in i det nya livet var att gå in i 

en sfär av gudomlig förmån och energi.42 I detta nya liv härskar Gud och kan göra rättfärdiga 

krav på att detta nya liv ska vara en verklighet för de kristna som lever där. De kontraster som 

finns i död och liv ger en djupare mening rörande det nya livet och de kristnas nära relation 

till Kristus.43 Vidare menar Hartman att ”med Kristus” har en betydande mening i Rom 6, att 

det har en plats i Paulus eskatologiska tanke. Att Paulus ser på dopet som ett liv med Kristus, 

men också ett ”med honom” på ett eskatologiskt sätt.44  

          Hartman menar att om vi slutligen ställer oss frågan om varför Paulus använder sig av 

dopteologin i denna kontext, så skulle ett svar kunna vara att han vill visa att syndens kraft 

inte ska råda över de kristna.45 Med denna grund kan Paulus argumentera för att det vore fel 

att ge vika för syndens kraft istället för att leva i det nya livet i rättfärdighet för Gud med 

Kristus. Hartman menar att Paulus trycker på att dopet både är en delaktighet i Kristus död 

och uppståndelse, men att han lägger in en viss reservation mot att uppståndelsen för de 

kristna inte är realiserat, utan något som vi väntar på.46 

          Hartmans tanke skiljer sig inte mycket från Carlsons, de båda menar att uppståndelsen 

för de kristna är något som är en framtida handling. De ser också att Paulus använder sig av 

dopet som ett argument i en annan diskussion, nämligen i diskussionen om rättfärdiggörelse 

genom tro. Hos båda författarna ser man en tydlig diskussion om synd, och syndens bortfall 

från den kristna, som sker genom dopet. Hartman är tydlig i sin framställning och visar på 

olika infallsvinklar, nämligen att Paulus dopsyn innefattar både synd, lag, nåd, rättfärdighet 

och helgelse. Jag stämmer in med Hartman att det handlar om rättfärdiggörelse, att det är 

något som sker genom dopet in i Kristus.  

 

2.5 Abingdon New Testament Commentaries: Romans, av Leander E. Keck. 

I Abingdon New Testament Commentaries: Romans menar Leander E. Keck att han, till 

skillnad från vad andra tolkare gör när de analyserar kapitel 5-8, föreslår han att det är två 

teologiska anledningar till varför kapitel 5-8 står där de gör.47 Keck menar att det beror på vad 

Paulus inte skrev i kapitel 1-4, den ena anledningen menar Keck är antropologin,48 den andra 

                                                           
42 Hartman, 1997, s. 76 
43 Hartman, 1997, s. 76-77 
44 Hartman, 1997, s.77 
45 Hartman, 1997, s.77 
46 Hartman, 1997, s.78 
47 Keck, L. E. (2005). Abingdon New Testament Commentaries: Romans. Nashville : Abingdon Press, s. 142 
48 Keck, 2005, s. 142. Antropologi – läran om människans tillstånd. 
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anledningen är sambandet mellan antropologi och Kristologi/soteriologi.49 Keck menar att 

Paulus i 5:12-8:39 går djupare in på det mänskliga dilemmat och förklarar hur ”the Christ-

event” övervinner det.50  

          Keck menar att den berömda diskussionen om Adam och Kristus har funktionen av att 

bereda en väg för kapitel 6-8, detta genom att beskriva det mänskliga dilemmat som ett 

tillstånd, vilket Gud har en lämplig lösning på.51 Det blir för Keck en fråga om en existentiell 

tolkning, där han menar att Paulus ställer upp ett problem och ett svar. Problemet var Adam, 

svaret på problemet är Kristus. Keck menar att Paulus söker ett språk där adressaterna känner 

delaktighet, detta gör han när han förbereder en väg till att jämföra Adam med Kristus. 

Lösningen på problemet med det mänskliga tillståndet är försoning, som kräver ett skifte från 

att vara delaktig i Adams tillstånd till att vara delaktig i en annans tillstånd Kristus.52 Vidare 

menar Keck att det förutom Adam och Kristus, finns icke-mänskliga aktörer, synd, död, lag 

och nåd.53 Keck menar att det som gör att passagen är komplex är att Paulus förlitar sig på 

fyra typer av argumentation. Att a) han ger en garanti för vad han just har sagt; b) han jämför, 

så som A också X och ger en kontrast, inte som A så också X; c) han argumenterar från det 

mindre till det större, om det här är förhållandet hur mycket mer är…; d) han konstaterar ett 

syfte eller ett resultat.54 Keck menar att Paulus visar lite intresse i Adam och Kristus. Vad som 

intresserar Paulus är effekten av deras gärningar.55 Keck menar att Paulus tänkte sig att 

Adams ”fall” var något som alla upprepade efter detta.56 

          Kecks kommentar om Romarbrevet ger vad han säger att han ska göra, nämligen att 

presentera det mänskliga tillståndet och hur det ska ses i ljuset av Kristologi/soteriologi. Keck 

är väldigt konsekvent i sin framställning av Romarbrevet och Paulus. På vissa ställen går 

Keck väldigt djupt in i vad Paulus faktiskt menade, vilket antyder att Keck övertolkar det på 

vissa ställen, men antagandena går att följa då Keck är väldigt noggrann och kommer fram till 

bra slutsatser utifrån hans uppställning.  

 

                                                           
49 Keck, 2005, ss. 142-143. Keck redogör för antropologins samband med Kristologin/soteriologin. Att Paulus i 
kapitel 1-4 gör djärva påståenden om Kristus. Keck menar att Paulus två årtionden innan Romarbrevet har 
beskrivit hur ”The Christ-event” är Guds svar det mänskliga dilemmat, men att Paulus inte har förklarat det hur.  
50 Keck, 2005, s. 143 
51 Keck, 2005, s. 145 
52 Keck, 2005, s. 145 
53 Keck, 2005, s. 145 
54 Keck, 2005, s. 145 
55 Keck, 2005, s. 146 
56 Keck, 2005, s. 147 
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2.6 Baptism in the Early Church, av Everett Ferguson. 

Everett Ferguson skriver i sin monografi Baptism in the Early Church: History, Theology, 

and Liturgy in the First Five Centuries, att dö med Kristus är att dö från synd. Vidare menar 

Ferguson att hela diskussionen i Romarbrevet 6 förutsätter en koppling mellan dopet och 

förlåtelse av synder, men att Paulus mer vill säga att det är ett nytt liv. Men att han inte 

uttryckligen säger att den som är döpt har väckts så som Kristus, att det Paulus menar är att de 

kristnas uppståndelse hör till framtiden.57 Dock menar Ferguson att när Paulus i Rom 6:4 

använder sig av formuleringen: ”in newness of life” så ger det ett visst antagande om 

uppståndelse. Att anknytningen till Kristus med prepositionen: med (σύν), ger en bild av att 

den troende verkligen är närvarande i Kristus. Att den framtida uppståndelsen kräver en 

uppståndelse i det nuvarande livet. För att vara delaktig i Kristus död, begravning och 

uppståndelse krävs det att man döps.58   

          Ferguson gör goda iakttagelser om hur Paulus argumenterar för sin sak. Att han visar på 

Paulus sätt att göra en koppling även till Kristus död. Det blir inte bara en initiation som 

Paulus argumenterar för i Romarbrevet. Det är ett deltagande i Kristus död. Något som 

Ferguson visar på när han ger exempel på hur Paulus använder sig av formuleringar och av 

preposition med (σύν) är att de döpta har en nära koppling till Kristus i och med att de har 

blivit döpta. Fergusons avsnitt om Romarbrevet ger en kort men ändå en sammanfattande bild 

av vad Paulus argumenterar för rörande dopet och vad det enligt honom fyller för funktion i 

brevet. Fergusons tanke skiljer sig en del från vad andra forskare kring synen på 

uppståndelsen, att det Ferguson menar att det måste ske en uppståndelse i livet för att det ska 

kunna ske en uppståndelse i framtiden, är inte något man hittar hos Carlson eller Hartman. 

Ferguson pekar på att Paulus nämner i brevet att det är efter dopet som de ska få vandra i ett 

förnyat liv, och har de dött som han ska de också bli förenande genom att uppstå som han. 

Detta antyder på att det krävs en förnyelse i livet, en viss uppståndelse, för att de ska ske en 

uppståndelse i framtiden. 

 

2.7 Romans, av Frank J. Matera. 

Frank J. Matera skriver i sin kommentar Romans, för att visa relationen av vad Kristus har 

gjort och hur de som tror på honom måste leva, menar Mattera att Paulus påminner 

                                                           
57 Ferguson, E. (2009). Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries. 

Grand Rapids, Michigan: William B. Eeardmans Publishing Company, ss. 156-157 
58 Ferguson, 2009, s. 157 
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adressaterna om deras delaktighet i Kristus död genom deras dop in i hans död.59 Den 

inledande frasen vad ska vi säga (Rom 6:1), menar Matera är något som förekommer väldigt 

ofta i Romarbrevet, att det ofta utgör en invändning till något i vad Paulus skrev. Matera 

menar här att det är en invändning mot att det låter som att Paulus predikar att Guds nådegåva 

inte kräver att man ska leva moraliskt, att Paulus skulle ha predikat att de skulle vara kvar i 

synd, så att nåden kunde öka.60 En fras som upprepas: in i död (εἰς τὸν θάνατον Rom 6:3-4), 

menar Matera var viktig för Paulus i vad han försökte kommunicera, nämligen att dopet 

associerar de troende till en historisk händelse, Kristus död och begravning.61 Paulus visar på 

vilka konsekvenser delande med Kristus död har för deras moraliska liv, att som Kristus blev 

uppväckt och gick in i det uppståndna livet, så ska de Kristus-troende vandra i ett förnyat liv, 

som förutser deras uppståndelse.62 Matera menar att vandra (περιπατήσωμεν Rom 6:4) ska ses 

som en metafor för uppförande. Det nya (καινότητι Rom 6:4) ska ses som det nya livet som 

kommer som en gåva av Guds ande. Ett liv som kommer att bli fulländat vid den allmänna 

uppståndelsen från de döda. Där ska de även om de ännu inte är uppståndna, leva ett liv som 

stämmer överens med uppståndelsen som de kommer att få vid den allmänna uppståndelsen 

från de döda.63  

          Matera gör rimliga iakttagelser när han analyserar Rom 5:12-6:14. Han visar relationen 

som Paulus antyder att de kristna har med Kristus, att det är ett visst krav på hur de ska leva. 

Matera menar att det är två aspekter av uppståndelsen som Paulus pratar om, den ena är att de 

kristna ska vandra i ett förnyat liv och att uppståndelsen ska ses som något som kommer att 

ske. Det är en tanke som han delar bland andra forskare och exegeter som jag redogör för i 

mitt forskningsläge. 

 

2.8 Christ Crucified and Raised from the Dead: Paul´s Baptismal Theology and Metaphorical 

Appropriations in Romans 6:3-4, av Toan Joseph Do. 

Toan Joseph Do skriver i sin artikel ”Christ Crucified and Raised from the Dead: Paul´s 

Baptismal Theology and Metaphorical Appropriations in Romans 6:3-4” att Romarbrevet 6:1-

11 ofta är sedd som Paulus huvuddiskussion om dop.64 Do menar att mer senare forskare 

                                                           
59 Matera, F. J. (2010). Romans. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, s.145 
60 Matera, 2010, s. 148 
61 Matera, 2010, s. 150 
62 Matera, 2010, s. 150 
63 Matera, 2010, s. 150 
64 Do, T. J. (2014). Christ Crucified and Raised from the Dead: Paul´s Baptismal Theology and Metaphorical 

Appropriations in Romans 6:3-4. Conversations with the Biblical World, ss. 204-225. Här s. 204 
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tolkar Paulus diskussion om dopet i 6:1-11 som hans apokalyptiska version om det nya livet i 

Kristus, i vilket de troende har blivit förvandlade och införlivade i det nya livet.65 Do menar 

att dessa tolkningar antar att Paulus i Romarbrevet aldrig direkt redogör för sin lära om dop, 

men att Paulus på andra ställen nämner det nödvändiga att bli införlivad i Kristus död genom 

dopet.66 Do själv menar att Paulus använder sig av en dominerande metaforisk modell rörande 

återfödelse.67 Att Paulus använder sig av ett språkbruk från Gamla och Nya testamentet, 

rituell tvättning och Kristus uppståndelse för att uttrycka hans teologi i 6:1-11.68 Att Paulus 

offerspråk är en metafor som sammanfattar hans lära om dopet, att Paulus i hans direkta tilltal 

i 6:3-4 så föreslår han en lära om dopet i metaforisk anslag rörande Kristus offerdöd.69 

          Do använder sig av Stephen Finlans teori av offerdöd som en ”spiritualization” och 

föreslår att Paulus användning av fraserna: döpta in i hans död, och: Kristus blev uppväckt 

från de döda, som ett metaforiskt medel i Paulus diskussion i 6:3-4.70 Do menar att Finlans 

teori har sex nivåer, men att den fjärde är mest användbar i denna passage. Den handlar om 

metaforiska medel i kultiska bilder för att beskriva andra erfarenheter.71 Det kan vara att se 

Kristus död som ett gottgörande offer.72 Do menar att Paulus inte såg Kristus död som bara 

hans egen död. Det var döden av den gamla Adam och med Kristus uppståndelse är det en 

uppståndelse av den eskatologiska Adam.73 Att döden för den gamla Adam innebär den gamla 

mänskligheten, medans uppståndelsen av den nya Adam är upphovet till uppståndelsen och 

det nya livet i Kristus.74 Do menar att Paulus förstår dopet som att hela mänskligheten, i 

väntan på den fysiska döden, har blivit begravna tillsammans med Kristus i hans andliga död 

och samtidigt har de blivit uppväckta från de döda i hans uppståndelse.75 Do menar att Paulus 

metaforiskt använder sig av kultisk praxis gällande rituellt dop i ”the Greco-Roman world” 

och att han sedan applicerar ”spiritualization” på hans egna dopteologi.76 Do menar att Paulus 

använt sig av forntida kultisk rituell tvättning och omtolkat denna praxis för att ge en 

införlivning, in i Kristus död och uppståndelse.77 

                                                           
65 Do, 2014, s. 206 
66 Do, 2014, s. 206 
67 Do, 2014, s. 206 
68 Do, 2014, ss. 206-207 
69 Do, 2014, s. 207 
70 Do, 2014, s. 218 
71 Do, 2014, ss. 218-219 
72 Do, 2014, s. 219 
73 Do, 2014, s. 220 
74 Do, 2014, s. 220 
75 Do, 2014, s. 221 
76 Do, 2014, s. 224 
77 Do, 2014, s. 224 
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          Artikeln är indirekt relevant för min uppsats då den tar upp huvudpassagen i 

Romarbrevet som specifikt handlar om dop. Do är konsekvent i användandet av sin teori, som 

skiljer sig åt från en del andra forskare och exegeter. Detta då Do presenterar en annan 

infallsvinkel av hur Paulus kan ha sett på dopet genom ”spiritualization”. Det är en tämligen 

ny artikel med ny forskning som är värd att benämna här. 

 

2.9 Baptism and Death a Study of Mark and Romans, av Bim O`Reilly. 

Bim O´Reilly skriver i sin avhandling Baptism and Death A Study of Mark and Romans att 

Paulus skapar begreppet: ”att dö med Kristus”, för att kunna visa på hur Kristus död och 

uppståndelse kan ge rättfärdighet och försoning åt de som är i Kristus.78 O´Reilly menar att 

Paulus i 5:1-21 visar på att, genom att ha fred med Gud, i Kristus död och uppståndelse, så 

kan dess effekt ge rättfärdighet åt många. Paulus går sen från ett bredare synsätt och beskriver 

det i mer precisa termer i 6:1-14.79 Vidare menar O`Reilly att i den här kontexten, att bli döpt 

in i Kristus, så ger Paulus adressaterna en möjlighet att följa med i hans argumentation.80 Att 

det Paulus också får möjlighet att göra är, nämligen att visa på att dopet är en verklig 

händelse, och en startpunkt i förvandlingen till ett liv i Kristus, här kan Paulus, enligt 

O´Reilly, visa på att de i Kristus har delat hans död och dess effekt, nämligen att ha besegrat 

syndens herravälde.81 

          O´Reilly visar på i 5:12-21 hur Kristus död och uppståndelse genom Gud kan ge 

rättfärdighet och försoning, att en enda människa kan ge detta till många. Detta jämförs sedan 

med hur en enda människa, Adams överträdelser, gav och synd och död till många.82 O´Reilly 

menar att det som sker i 6:1-14 är att Paulus går vidare med sin argumentation från kapitel 5. 

Att Paulus tar det från ett bredare perspektiv till ett mer detaljerat. Där beskriver han hur de i 

Kristus också har delat hans död och dess effekt, att ha besegrat syndens herravälde. 

Resultatet av detta är att de döpta är kallade att leva ett liv, som döda för synden, men levande 

för Gud i Kristus.83  

          O´Reilly tycker sig se en ganska bred konsensus om vad Romarbrevet i stort handlar 

om, men att det råder en viss oenighet i fråga om kapitel 5. O´Reilly menar att det som 

försvårar den fortsatta diskussionen om kapitel 5 är oenigheten om vilken princip man ska 

                                                           
78 O´Reilly, 2017, s. 83 
79 O´Reilly, 2017, s. 83 
80 O´Reilly, 2017, s. 83 
81 O´Reilly, 2017, s. 83 
82 O´Reilly, 2017, s. 90 
83 O´Reilly, 2017, s. 90 
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använda sig av vid en analys av brevet.84 O´Reilly föreslår en metod som tar flera principer i 

anspråk: a) övergångar rörande argumentationen: kort menar O´Reilly att det är att titta på 

hur Paulus öppnar sin argumentation och hur han vidareutvecklar den i olika nivåer.85 b) 

övergångar i det tematiska fokuset: att identifiera skiftningar i det tematiska fokuset, att titta 

på olika huvudteman i olika delar och se om det kan ge några ledtrådar rörande strukturen på 

brevet.86 c) det skriftliga och mikro-retoriska kännetecknen: analysen av det skriftliga tjänar 

till början och slutet av brevet och de mikro-retoriska kännetecknen är genomgående i hela 

brevet.87  

          I sin analys av 5:12-21 förklarar O´Reilly att Paulus fortsätter sin förklarande 

argumentation, där Kristus död och uppståndelse ska ses som Guds arbete i att ge rättfärdighet 

och försoning, där Paulus ställer Adam mot Kristus sida vid sida.88 O´Reilly menar att Paulus 

inte gör en lära om synd, utan att Paulus förklarar hur en persons agerande kan ha effekt på 

många.89 

          O`Reilly menar att 6:1-14 ska ses som en enhet gällande Paulus argumentation.90 Att 

Paulus i hela kapitel 6 förklarar hur övergången till ett liv i Kristus inte innefattar ett liv i 

synd, snarare ger denna övergång ett delande av Kristus död och dess effekt att besegra 

syndens herravälde och gå in i nådens herravälde.91 O´Reilly menar att Paulus i 6:4 fortsätter 

sitt argument och expanderar det, till att bli begravna med Kristus i dopet. Paulus fortsätter 

senare i versen och tar med Kristus uppståndelse. Detta jämförs med konsekvenserna av att 

dela hans död, det vill säga att leva ett nytt liv ”walk in the newness of life”. Detta menar 

O´Reilly ger en aspekt som uttrycker ett moraliskt beteende och betonar Paulus etiska aspekt 

av argumentationen, att i dö med Kristus i dopet kräver ett liv därefter.92 

          Avhandlingen är väldigt relevant för min uppsats. Även om det O´Reilly gör är att 

studera dop och död i Romarbrevet, så går O´Reilly in och skriver väldigt mycket om vad 

dopet har för funktion i Paulus argumentation. Hela avhandlingen är inte relevant för mig då 

den också behandlar dop och död i Markusevangeliet. O´Reilly är konsekvent i valet av metod 

                                                           
84 O´Reilly, 2017, s. 91 
85 O´Reilly, 2017, s. 91 
86 O´Reilly, 2017, s. 91 
87 O´Reilly, 2017, s. 91 
88 O´Reilly, 2017, s. 108 
89 O´Reilly, 2017, ss. 108-109. O´Reilly gör en analys av 5:1-11 ss. 103-108. I denna passage, förklarar O`Reilly 
varför 5:1-11 kan ses som början på ett nytt argument. Dels sker det genom att Paulus går över till en 
förklarande argumentation, han använder sig av andra ord, samt växlingen i grammatiken till 1:a person plural. 
90 O´Reilly, 2017, s. 115 
91 O´Reilly, 2017, s. 115 
92 O´Reilly, 2017, s. 117 



   
 

19 
 

som är en argumentationsanalys, det beskrivs hur dopet används i argumentationen och vad 

dess funktion är och leder fram till bra slutsatser som jag kan ha användning för i min uppsats. 

2.10 Sammanfattning av forskningsläget. 

Det råder en konsensus om att Paulus använder dopet som en del av hans argumentation. Att 

uppställningen mellan Adam och Kristus fungerar som en slags scen. Där står Adam för ett 

problem och Kristus för ett svar. Dock råder det en viss osäkerhet kring ”motståndarna”, är de 

faktiska eller påhittade motståndare som Paulus refererar till. De är inga han uttryckligen 

pekar ut. Det får vissa implikationer för analysen, om han använder sig av retorik eller att 

faktiskt värja sig emot anklagelser. Men det forskarna är överens om är att det är från 5:20 

som Paulus tar språng ifrån när han ställer sin inledande fråga i 6:1. Att bli döpta in i Kristus 

död, menar de tjänar som en gemensam punkt som adressaterna ska kunna stämma in i. Att 

det är en koppling till Kristus död. En död som leder till frikännande. De flesta av forskarna 

stämmer in i att dopet leder till något nytt gällande moral. De döpta ska vandra i ett förnyat 

liv, ett liv där synden inte ska råda.  

Del 3.  

3.1 Analys. 
Jag kommer under min analys, att bryta ner Paulus argumentation i 5:12-6:14 i mindre delar, 

för att sedan se hur dessa delar hör eller inte hör ihop. Jag kommer efter att ha brutit ner 

verserna att applicera min metod (argumentationsanalys) och söka svar på frågeställningen: 

Hur använder sig Paulus av dopet i sin argumentation och vad är dopets funktion i 

Romarbrevet 5:12-6:14? Jag kommer gå mindre in på 5:12-21, anledning till detta är den 

utgångspunkt som O´Reilly tar upp. Det O´Reilly menar att det Paulus gör i 5:12-14 är att 

sätta scenen, och att vidare i 5:15-20 fortsätter Paulus med att ställa Adam och Kristus sida 

vid sida i sin argumentation. Argumentationen avslutas enligt O´Reilly med en 

sammanfattning rörande död och liv: att såsom synden härskade i döden, så ska nåden härska 

i det eviga livet genom Kristus.93 Jag kommer att analysera den första människan som är 

Adam, och den andra människan som är Kristus och ordet χάρις (gåva, nåd). Sedan kommer 

jag att gå djupare in och analysera 6:1 som är en fråga och ett försvar. Vidare kommer jag att 

analysera svaret på denna frågan i 6:2-4. Sist kommer jag att göra en mindre analys av 6:5-14, 

detta är på grund av den hållning som finns bland forskare och det O´Reilly presenterar i sin 

avhandling. O`Reilly ställer sig frågan vad dopet har för betydelse i 6:5-14 utöver 6:3-4, 

                                                           
93 O´Reilly, 2017, s. 110 
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O`Reilly menar att en del forskare menare att hela passagen utvecklar meningen med dopet, 

medan att andra forskare menar att dopets roll bara framkommer i 6:3-4.94 O`Reilly ställer sig 

själv mittemellan detta, att Paulus efter 6:3-4 skiftar från dopet till ett fokus rörande Kristus 

död.95 O´Reilly menar, att det sker ett skifte i fokuset efter 6:3-4. Men även om det är ett 

skifte så tycker jag mig se en koppling mellan 6:11 och 6:3-4. Att ”så skall också ni se er på er 

själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud” (Rom 6:11). Paulus ställer en 

retorisk fråga, om de inte vet att de har blivit döpta in i hans (Kristus) död (Rom 6:3). Fokuset 

ligger på Kristus död, men man kan läsa in en effekt av dopet, att de döpta har dött, något som 

Paulus i 6:11 kommer tillbaka till, att de ska se sig som döda för synden, något som sker i 

dopet. 

 

3.2 Adam, den första människan, Kristus den andra människan Rom 5:12-21. 

I Romarbrevet 5:12-21 så finns det två stycken huvudaktörer som Paulus ställer upp mot 

varandra. Den ena är Adam och den andra är Kristus. Paulus skriver att genom en enda 

människa kom synden och döden in i världen, och så nådde döden alla människor därför att de 

alla syndade (Rom 5:12). Paulus går vidare med att beskriva: att redan innan lagen kom till 

världen så fanns synden, men att den inte räknades där det inte fanns någon lag (Rom 5:13). 

Vidare förklarar Paulus för adressaterna att döden ändå härskade från Adam till Mose över 

dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse likt den som Adam hade gjort (Rom 5:14). 

I Rom 5:12-14 ställer Paulus upp en argumentation, för att beskriva hur synden kom in i 

världen. Med denna argumentation säger Paulus adressaterna några viktiga saker rörande synd 

och dess relation till döden, och vad Adam har för del i hans argumentation. De data (D), den 

fakta som anges och som argumentationen tar stöd ifrån och som Paulus samlar in i början, är:  

 

Data 1) när Paulus talar om hur synden och döden kom in i världen, att det 

skedde genom en människa (δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον 

εἰσῆλθεν).  

 

Data 2) är när Paulus menar att döden kom till dem som inte gjort en 

överträdelse likt Adams.  

 

                                                           
94 O´Reilly, 2017, s. 123 
95 O´Reilly, 2017, s. 123 
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Warrant (W) är att alla syndade (ἐφ' ᾧ πάντες ἥμαρτον), och därför kom döden 

till världen, då det sker genom synd. Här visar Paulus hur hans fakta leder till 

hans påstående.  

 

Backing (B) alla dör, Paulus styrker sin argumentation om att alla lever i 

syndens välde, detta då alla kommer att dö.  

 

Claim C) Adam motsvarar han som ska komma. Här presenterar Paulus sitt 

påstående i argumentationen. Att Adam står i koherens med Kristus. 

 

O´Reilly menar att Paulus, i Rom 5:12-14, sätter själva scenen för det som ska komma.96 

Utifrån argumentationsanalysen stämmer jag in i O´Reillys mening. Vi får inget konkret mer 

än att döden härskar över alla, även över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse 

likt Adams. Adams roll blir satt här. Det är det jag tänker mig är det viktiga i 

argumentationen, att Adam motsvarar han som ska komma. I det här fallet står Adam i 

koherens med Kristus. Ännu har inte Paulus gett någon förklaring till vad Adams funktion 

blir, utan att han ska motsvara den som ska komma, samt att det var genom en människa som 

synden kom till världen, och genom synden kom döden till världen. Paulus sätter ut ett 

grundläge för något som han ännu inte har argumenterat för. Nästa del som följer i min analys 

är att se vad denna scen har för funktion i resten av kapitlet. 

          I Rom 5:15 säger Paulus att en överträdelse inte kan jämföras med nåden. Och om alla 

dog genom en endas överträdelse, så presenteras nåden, som en nådegåva som bestod i en 

enda människa Jesus Kristus (τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ), som genom vilken alla 

fått del av Guds överflödande nåd. Här ställer Paulus upp Adam mot Kristus, överträdelse mot 

nåd. Vidare går Paulus in och förklarar att domen följde på vad han (Adam) ensam hade gjort 

och blev fällande, men många ska bli frikända genom nåden (Rom 5:16). Paulus förklarar vad 

överträdelsen betydde, nämligen att döden kom in i världen, och som kontrast till 

överträdelsen beskriver Paulus, att de som blir rättfärdiga genom nåden ska leva, genom en 

enda människa, Jesus Kristus (Rom 5:17). I vers 18 fortsätter Paulus med att sätta Adams 

överträdelse mot Kristus rättfärdighet. I vers 19 fortsätter Paulus förklara, genom att sätta 

Adam och Kristus egenskaper som kontraster mot varandra. Att en människa gjorde alla till 

syndare, på samma sätt ska en människa göra alla människor till rättfärdiga. Paulus visar på 

                                                           
96 O´Reilly, 2017, s. 110 
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vad utgången blev av de bådas handlingar: Adams överträdelse ledde till en fällande dom, 

som synd och Kristus rättfärdiga handling som ledde till frikännande och liv är rättfärdighet. I 

vers 20 förklarar Paulus varför lagen kom. Det var för att överträdelserna skulle bli större, 

men att där överträdelserna blev större så flödade nåden ännu mer. Avslutningsvis i vers 21 

förklarar Paulus ännu en gång hur synden härskade och förde till död och utvecklar det till att, 

så ska nåden/gåvan härska genom Jesus Kristus och föra till evigt liv. Det som återkommer i 

Rom 5:15-21 är kontrasten mellan Adam och Kristus. Det handlar inte om vilka personer de 

är, utan det Paulus tar upp gång på gång är deras egenskaper, att föra många människor på fall 

eller till rättfärdighet, och vad deras handlande för med sig.97 

          Argumentationsanalysen för 5:15-21 skulle man kunna ställa upp enligt följande (om än 

lite omskrivet):  

 

Claim) därför ska nåden/gåvan härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv 

genom Jesus Kristus, vår Herre (Rom 5:21). Detta är vad Paulus vill få fram 

genom sin argumentation, men vad gör han för att få fram denna slutsats? Hur 

argumenterar han?  

 

Data) om alla dog genom en endas överträdelse så har nu alla fått del av Guds 

överflödande nåd (Rom 5:15). 

 

Rebuttal), här kan det vara samma som D, under vilka omständigheter är C 

giltig, det är om det faktiskt är så att det var genom en endas överträdelse som 

alla dog.  

 

Warrant) ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men 

nåden följde mångas överträdelser och innebar ett frikännande (Rom 5:16). 

 

Backing) Kristus rättfärdiga gärning (att dö för mänsklighetens synder), som 

backar upp frikännandet. Detta kräver att adressaterna stämmer in i att Kristus 

dog och uppstod. 

 

                                                           
97 Keck, 2005, s. 151 
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En fråga eller ett påstående man kan tänka sig att Paulus vill svara på skulle kunna vara 

följande: vad har Kristi död för betydelse? Detta svarar Paulus på, med stöd från sin 

argumentation. För Paulus är Kristus svaret på det mänskliga tillståndet, där synd och död 

härskar. Vad har då Adam för del i denna argumentation? När Paulus använder sig av 

kontrasterna mellan Adam och Kristus, ser han till deras egenskaper och deras handlingar. I 

sin uppställning använder sig Paulus av orden: överträdelse (παράπτωμα)98 och nåd/gåva 

(χάρις), vilket beskriver ”a winning quality or attractiveness that invites a favorable reaction, 

graciousness, charm, winsomeness”, men som också kan översättas med gåva.99 Att Paulus 

använder sig av nåd/gåva tillsammans med överträdelsen, är för att visa hur överträdelsen och 

nåden är två kontraster, men att nåden är större. Döden som kom genom en överträdelse och 

till alla människor, var genom deras synder. Att det som sker för många, att få rättfärdighet, 

inte är något som beror på människans gärningar, det är ett resultat av Guds nåd/gåva och som 

har aktualiserats genom Kristus.100   

          Att endast ställa upp ett svar på något, skulle inte ge mycket i denna argumentation. 

Paulus måste först ge ett tillstånd och hur människan kom in i det tillståndet. Detta gör han 

med att förklara att det var genom en människa, som synd och död kom till världen. På 

samma sätt tar en människa, Kristus, bort synd och död och leder till ett frikännande. Genom 

denna uppställning visar jag på, via argumentationsanalysen på 5:12-21, både Adams och 

Kristus funktion i Paulus argumentation, det vill säga, att en endas överträdelse ledde till synd 

och död, medans en annans leder till evigt liv åt de som tror.101 Det är relativt tydligt vad 

Paulus försöker att göra med sin argumentation. Keck menar att det är kristologi/soteriologi 

och antropologi Paulus diskuterar. Att Paulus kände sig tvungen att ge en förklaring till varför 

det mänskliga tillståndet ser ut som det gör. Genom att göra det måste han också presentera en 

lösning, lösningen som Paulus finner i ”the Christ-events”.102   

 

3.3.1 Dop i Romarbrevet 6:1-4. 

Jag kommer analysera Rom 6:1-4 mer djupgående, anledningen till detta är att det är i vers  

                                                           
98 Bibel 2000 har översatt det med överträdelse. Enligt: Bauer, W., & Danker, F. W. (2000). A Greek-English 

Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature (Vol. 3). Chicago and London: The 

University of Chicago Press. s. 779, kan ordet användas för ett felsteg, något som går emot en moralisk 

standard, ofta emot Gud. BDAG, 779 (vid 779), s.v. παράπτωμα. Def. 1B. 
99 Bauer & Danker, 2000, s. 1079. s.v. χάρις Def.1+3 
100 Keck, 2005, s. 152 
101 Keck, 2005, s. 143 
102 Keck, 2005, s. 143 
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3-4 som Paulus nämner dop i sitt brev. Jag kommer här nedan att presentera min översättning 

av texten. Sedan kommer jag att redogöra för vissa nyckelord, för att kunna göra en 

argumentationsanalys av Paulus argumentation.  

 

Originaltexten. 
1Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; 2μὴ γένοιτο: οἵτινες 

ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; 3ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς 

Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 4συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ 

βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ 

πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 

 

Min översättning. 

1. Vad ska vi då säga? Ska vi förbli i synden, så att nåden/gåvan kunde öka? 2. Inte alls! Vi 

som har dött med hänseende på synden, hur ska vi fortfarande kunna leva i den? 3. Eller vet ni 

inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus har döpts in i hans död? 4. Vi har då begravts 

tillsammans med honom genom dopet in i döden, så att precis som Kristus uppväckts ur 

döden genom Faderns härlighet, på samma sätt ska också vi vandra i ett förnyat liv.  

 

Ord- och begreppsanalys. 

Några nyckelord och nyckelfraser måste jag analysera, för att vad de betyder och vad deras 

roll i argumentationen är. Det är viktigt att försöka förstå hur vissa av nyckelorden har 

använts, för att kunna förstå hur Paulus använder sig av dem i sin argumentation. Därför 

kommer jag redogöra för dessa ord och fraser i dess kontext, innan jag kan applicera 

argumentationsanalysen i detta avsnitt. Jag kommer redogöra för bland annat βαπτίζω och 

θάνατος, samt kommer jag att redogöra för hur Paulus använder sig av prefixet σὺν för att 

skapa så kallade ”med-verb”. 

 

3.3.2 En retorisk fråga i Rom 6:1. 

Inledningsvis i Rom 6:1 ställer Paulus vad som kan betecknas som en retorisk fråga.103 Paulus 

använder sig av en formulering som återkommer en del i Romarbrevet, Τί οὖν ἐροῦμεν; vad 

ska vi då säga.104 Detta är den första inledande frågan som direkt följs upp utav en till fråga, 

där Paulus frågar adressaterna om vi (ἐπιμένωμεν, Paulus använder sig av 1:a plur, 

                                                           
103 O´Reilly, 2017, s. 115 
104 Bauer & Danker, 2000, s. 736. s.v. οὖν, Def.1.a.β. Form   
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konjunktiv) ska förbli i synd så att nåden kunde öka. Konjunktivet kan tolkas på olika sätt och 

jag har valt att tolka det som en retorisk fråga, detta med tanke på hur Paulus först inleder med 

en fråga, och sen en till där han inte förväntar sig att de ska kunna svara.105 Enligt flertalet av 

forskarna svarar detta på påståendet i 5:20, där Paulus säger att lagen kom till för att synden 

skulle öka, men att där synden ökade flödade nåden.106 Det är därför i en analys av 6:1 viktigt 

att beakta vad Paulus har skrivit i de föregående verserna 5:1-21, för att se varför Paulus 

inleder kapitel 6 med en retorisk fråga.  

          Någon som har redogjort för 5:1-21 är Hartman. Han menar att det Paulus gör är att 

beskriva en ny situation för de kristna. Att Guds fred råder på grund av en ny rättfärdighet, 

denna nya rättfärdighet som kommer från Kristus. Att Kristus är den nya ”ursprungliga 

mannen”, som ger liv och rättfärdighet åt de som kommer/härstammar från honom, till 

skillnad från Adam, den förre ursprunglige mannen, som gav död till de som härstammar från 

honom.107 Genom detta kan Paulus sammanfatta i 5:20 ”Where sin increased (through the 

law), grace abounded all the more. For as sin reigned and brought death, so grace shall also 

reign through righteousness and lead to eternal life through Jesus Christ, our Lord”108 

Hartman menar att Paulus då måste svara till riktiga, eller påhittade invändningar, från de som 

menar att en sådan syn förordar odödlighet, och att han själv formulerar deras fråga: “Are we 

to remain in sin in order that grace may abound?”.109 Hartman menar att hela kapitel 6 är 

tillägnat denna förordning.110 Hartman menar att det Paulus gör i 6:1 är att säga att när man 

blir kristen så är det att överge riket där synden råder.111  

          Peter Stuhlmacher menar att det Paulus gör i 6:1 är att svara på kritik som Paulus har 

fått från sina motståndare, rörande hans proklamation om den kristna friheten, där Paulus 

motståndare menar att Paulus predikar billig nåd för hedningarna (Gal 5:1). Dessa 

motståndare menar Stuhlmacher är missionerande kristustroende judar.112 Stuhlmacher menar 

                                                           
105 Blomqvist, J. (1993). Grekiska för teologer, En introduktion (1:15 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. s. 47. Här 

kan det tolkas som: 1) hortativt då konjunktivet för samma betydelse som ett imperativ, det vill säga 

en uppmaning, 2a) det kan stå i frågesatser när den som ställer frågan vill ha svar på hur hen ska 

handla i en frågan, 2b) när frågan som ställs är omöjlig att svara på, 3) med οὐ μή när något framtida 

kraftigt förnekas. 
106 O´Reilly, 2017, s. 115. Menar att det är allmänt känt att Paulus, i den dubbel-retoriska, frågan drar slutsatser 
utifrån 5:20; Även Keck, 2005, s. 157 menar också att det är från 5:20 Paulus hämtar sin fråga ifrån; Hartman, 
Into the Name of the Lord Jesus, 1997, s. 69, går in på varför det är en koppling mellan 5:20 och 6:1. 
107 Hartman, Into the Name of the Lord Jesus, 1997, s.69 
108 Hartman, Into the Name of the Lord Jesus, 1997, s.69 
109 Hartman, Into the Name of the Lord Jesus, 1997, s.69 
110 Hartman, Into the Name of the Lord Jesus, 1997, s.69-70 
111 Hartman, Into the Name of the Lord Jesus, 1997, s.70 
112 Stuhlmacher, 1994, s. 89 
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att Paulus argumenterar utifrån sitt budskap i 5:12-21, att Paulus i vers 1 citerar sina 

motståndare, som Stuhlmacher här menar att Paulus omformulerar från 3:8, att sedan Paulus i 

vers 2 gör en kontrast till sin mot-tes, att Paulus sedan i vers 3-10 förklarar sin mot-tes, i vers 

11 förstärker han sin mot-tes och slutligen i vers 12-14 drar han uppmanande slutsatser utifrån 

dessa påståenden.113 Det Paulus gör, enligt Stuhlmacher, är att med hjälp av dopet och 

dopbekännelsen som finns i Rom, ta sig an de anklagelserna som riktas mot Paulus. Jag har 

svårt att se det som en dopbekännelse, då Paulus använder sig av dopet som en del av sin 

argumentation. Genom dopet försöker Paulus visa att hans evangelium motsvarar den doktrin 

som finns i den kristna kyrkan i Rom.114 Dock berättar Paulus inte vilka dessa motståndare 

skulle kunna vara. Är det andra apostlar, kristustroende judar eller några andra motståndare 

som Paulus menar? Det är inget vi får ta del av i Romarbrevet, Paulus antyder bara att de är 

några som lägger ord i deras munnar (Rom 3:8).  

          Keck menar dock att det inte spelar någon roll om den retoriska frågan kommer från 

Paulus eller från någon faktisk motståndare/samtalspartner, detta då Paulus har skapat 

motståndaren/samtalspartnern.115 Keck ger ingen förklaring till varför Paulus skulle ha hittat 

på denna samtalspartner, utan menar att det egentligen inte spelar någon roll. Dock har det 

betydelse om det bara är en del av Paulus argumentation, eller om han svarar på anklagelser. 

Det blir en fråga antigen om bara retorik för att kunna argumentera, eller om det är ett försvar 

emot anklagelser.  

          C. E. B Cranfield skriver att det Paulus gör är att svara på falska slutsatser som han vet 

att hans motståndare kommer att göra utifrån 5:20, nämligen att vi ska fortsätta synda så att 

nåden blir större och större.116  

          Det finns olika förslag om hur den retoriska frågan ska tolkas som Paulus inleder med i 

6:1, men det ligger en ganska bred konsensus att Paulus på något sätt måste försvara sig själv 

utifrån det han har skrivit i 5:20. Dock är det en viss osäkerhet kring vilka dessa motståndare 

är, vilket inte framgår i Romarbrevet, det ges heller inte några förslag i de monografier, 

artiklar och kommentarer som jag har valt att titta på. Men den breda konsensusen stämmer in 

i att det rör sig om ett försvar. Om det är ett påhittat försvar, så att det ska passa in i Paulus 

argumentation, eller om det är ett faktiskt försvar är dock osäkert.  

                                                           
113 Stuhlmacher, 1994, s. 90 
114 Stuhlmacher, 1994, s. 89 
115 Keck, 2005, s. 158 
116 Cranfield, 1985, s. 127; se också Matera, 2010, s. 148 
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          Det Paulus tar upp i 6:1, är enligt Stuhlmacher en omformulering av Rom 3:8,117 där 

Paulus formulering gått från det onda till synd och från det goda till nåd, denna koppling är 

inte långsökt. Paulus menar att det finns de som förtalar dem och lägger ord i deras mun, de 

orden Paulus menar att deras motståndare säger om dem är ”Låt oss göra det onda för att 

frambringa det goda” (Rom 3:8). Paulus försvar tycks vara emot den möjliga tolkningen att 

Paulus är emot lagen och predikar billig nåd och att de finns de som menar att Paulus inte 

lägger någon vikt vid moral. Dock menar Paulus att synd fanns före lagen, att lagens uppgift 

är att ge insikt om synd (Rom 5:13; 3:20). Det är inte frågan om Paulus är emot lagen, utan 

snarare vad lagen har för funktion och vad dess relation till synden är.  

          Ställer vi 6:1 i relation till lagens funktion, som enligt Paulus är att ge insikt om synd, 

och hans argumentation om att Adam har lett alla människor till synd och att alla syndar 

tillsammans med att Paulus argumenterar för att det är genom en människa som de troende 

blir rättfärdiga, inte genom lagen, stämmer överens med det Stuhlmacher menar. Att det är ett 

försvar emot dem som är emot Paulus sätt att förkunna evangeliet, det vill säga att de inte 

behöver följa lagen för att bli rättfärdiga. Detta är något som vi kan anta skapade problem och 

splittring, då det judiska folket ansåg att det fanns judar och annat folk, där de judar som 

följde lagen var rättfärdiga och de andra folken var syndare. I den här kontexten, även om det 

var påhittade motståndare eller faktiska motståndare, så visste Paulus att han var tvungen att 

redogöra för det han hade skrivit i 5:20, så att han inte skulle bli anklagad för att predika en 

billig nåd, där de kristna kan leva i synd. En möjlighet är också att Paulus presenterar en 

ganska kontroversiell teologi för de kristna i Rom.  

 

3.3.3 Ett svar och ytterligare en fråga i Rom 6:2.  

Paulus inleder vers 2 med ett starkt nekande, μὴ γένοιτο, på frågan om vi ska synda så att 

nåden kan öka, och fortsätter sedan sin argumentation med en motfråga till adressaterna, om 

vi har dött från synden, hur ska vi fortfarande kunna leva i den? Matera menar att Paulus 

svarar som han brukar när någon försöker förvränga hans evangelium, μὴ γένοιτο. Han svarar 

sedan på dessa anklagelser om att han predikar att de ska leva i synd med en fråga, att hur ska 

vi kunna leva i synd om vi har dött med hänseende på synden.118 O´Reilly menar att den 

förkroppsligade synden som presenteras i 5:12-21 är en nyckel för att kunna förstå 

                                                           
117 Stuhlmacher, 1994, s. 90 
118 Matera, 2010, s. 148 



   
 

28 
 

dativkonstruktionen ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, och O´Reilly menar att det går att göra två 

tolkningar på dativkonstruktionen: 

“The construction probably represents a dative of disadvantage (dativus incommodi), 

i.e. a death where sin suffers, or a dative of reference (dativus limitationis), i.e. a death 

with regard to sin”.119 

Denna tolkning O´Reilly gör kan ge två betydelser, det vill säga att antigen så är det en död 

där synden lider, eller en död med avseende på synden, där O´Reilly menar att i denna kontext 

är det en död med avseende på syndens välde.120 Det är oklart om hur Paulus tolkar denna 

fras, men O´Reilly menar att det är med avseende på syndens välde, detta utifrån dess kontext. 

Utifrån hur Paulus använder sig av dativen i denna fras så ger det indikationer på att det är ett 

hänseendets dativ,121 det vill säga att de döpta har dött med hänseende på synden. Detta då 

Paulus frågar hur de som har dött med hänseende på synden ska kunna fortsätta leva i den. 

Paulus återkommer till synden vid ett flertal tillfällen och menar att synden inte ska få härska i 

deras kroppar (Rom 6:12) och att de inte ska låta synden brukar deras lemmar (Rom 6:13). 

Utifrån denna kontext är det inte synden som har dött eller lider av deras död, utan de är de 

kristna som har dött med hänseende på synden. Denna typ av dativ beskriver en begränsning, i 

detta fall är begränsningen döden som de har dött med hänseende på synden. Cranfield menar 

att Paulus svarar mot de anklagelser han förstår att han kan få utifrån sitt påstående i 5:20, 

detta genom att säga att de har dött med hänseende på synden, hur ska de kunna leva i den. 

Med detta så visar Paulus att de kristna inte ska leva i synd, snarare tvärtom, de har ju dött 

bort från den. Paulus utgår som sagt ifrån att de har dött bort från synden, och menar sålunda 

att de inte kan fortsätta leva i den. Men hur har de dött bort från synden? Paulus har ännu inte 

gett någon förklaring till det, utan det kommer en förklaring till hur de har dött bort från 

synden i nästkommande vers.  

 

3.3.4 Döpta in i hans död Rom 6:3. 

Paulus har i 6:2 utgått från att de kristna har dött bort från synden, men beskrev inte hur de 

har kunnat dött från synden. Paulus inleder 6:3 med att fråga adressaterna om de inte vet, ἢ 

ἀγνοεῖτε, det vill säga om de är okunniga eller om de är ignoranta inför något.122 Det Paulus 

                                                           
119 O´Reilly, 2017, s. 116 
120 O´Reilly, 2017, s. 116 
121 Blomqvist, J., & Jastrup, P. O. (1991). Grekisk - græsk grammatik (3:3 uppl.). Köpenhamn: Akademisk Forlag. 

s. 193 § 238:5. Hänseendets dativ har samma funktion som hänseendets ackusativ, det vill säga den  

förklarar i vilken begränsning som det gäller, i detta fall dött med hänseende på synden. Se även §230:2. 
122 Bauer & Danker, 2000, s. 12. s.v. ἀγνοέω. Def.1.a 
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frågar om i 6:3, är om de inte vet att vi som har döpts in i Kristus Jesus (ἐβαπτίσθημεν εἰς 

Χριστὸν Ἰησοῦν), har döpts in i hans död (εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν). Paulus gör 

här en koppling till dopet, för att visa på att dopet in i Kristus också är ett dop in i Kristus död. 

För att Paulus ska kunna göra denna koppling, måste Paulus göra vissa antaganden. Nämligen 

att adressaterna delar Paulus dopsyn.  

          O´Reilly menar att frasen döpta in i Kristus tjänar som en gemensam grund, utifrån 

vilken Paulus kan föra adressaterna vidare i sin argumentation, samt kan omfamna deras 

gemensamma tillhörighet i Kristus.123 O´Reilly menar att det kan ses som en utveckling av 

argumentet, att Kristus död och uppståndelse ger rättfärdighet och försoning.124 O´Reilly 

menar också att döden har en stor betydelse i Rom 6:1-14, detta då döden nämns vid flera 

tillfällen.125 Vidare menar O´Reilly att frasen, vi har dött med hänseende på synden, är en 

utgångspunkt i passagen 6:1-14, detta då döden är en död som speciellt rör synden, något som 

Paulus utvecklar med att koppla dopet till Kristi död.126  

          βαπτίζω kan ha olika betydelser, men att dopet troligtvis för Paulus är ett deltagande i 

Kristus död och dess effekt för de troende, det vill säga, att de har döpts in i hans (Kristus) 

död.127 I klassisk- och hellenistisk grekiska har ordet använts bland annat för att beskriva när 

något/någon blir förstört av, eller drunknar i vatten.128 En möjlig tolkning skulle då kunna 

vara, att när Paulus använder sig av βαπτίζω när han talar om dopet, gör han det för att göra 

en koppling mellan att de kristna dör i dopet till Kristus död. Keck menar i sin analys av 6:3 

att Paulus förväntar sig ett jakande på frågan om de inte vet:  

”He expects a positive answer, “Yes of course we know”. That is, he counts on what 

they already know and accept to be the basis from which he can reason”.129  

Keck menar att Paulus förutsätter att de stämmer in i, att bli döpt innebär att bli döpt in i 

Kristus. Keck menar att det Paulus gör här är att omtolka Gal 3:23-29, det vill säga frasen in i 

                                                           
123 O´Reilly, 2017, s. 120 
124 O´Reilly, 2017, s. 120 
125 O´Reilly, 2017, s. 123 
126 O´Reilly, 2017, s. 124 
127 Bauer & Danker, 2000. s.v βαπτίζω. Def.2.c, att använda vatten för att förnya eller etablera en relation med 
Gud. 
128 Ferguson, 2009, s. 48. Ferguson menar att ibland annat Aesop´s fabler ger flera exempel på hur βαπτίζω har 
använts litterärt. Att dessa sammanhang visar på den intensiva betydelsen av en grundlig nedsänkning. 
Ferguson tar upp några exempel, bland annat om ett skepp sjunker (βαπτίζεσθαι) och om en delfin som 
dränker en apa som ridit på delfinens rygg genom att dyka under ytan och dränker (βαπτίζων) apan; 
Bauer & Danker, 2000 s.v βαπτίζω. Def.3.c, Bell. 4, 137 ἐβάπτισεν τ. πόλιν ‘he drowned the city in misery’ 
129 Keck, 2005, s. 158 “Yes of course we know” (min kursivering). 
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Kristus, till ett dop in i Kristus död.130 Att denna nya tolkning var något helt nytt och väldigt 

viktig för Paulus argumentation.131 I Gal 3:27 skriver Paulus att alla som har döpts in i Kristus 

har iklätts sig Kristus, de delar Kristi gestalt. Iklädandet av Kristus används som en metafor, 

det var något som var vida använt vid tiden för brevets uppkomst, att på ett bildligt sätt tala 

om ett iklädande. Ofta användes denna metafor när man tog sig an något nytt, och inom den 

judiska kontexten var det vanligt att använda sig av metaforen vid andlig förnyelse.132 Men i 

Rom 6:3 har det skett en utveckling från att vara ett iklädande, till att det är ett delande av 

Kristus död, en död som var ett friköpande från synden. Keck menar att det är nödvändigt att 

förstå att vid den här tiden så gjorde en religiös rit vad den symboliserade, så för Paulus 

betyder det att den symbolik han proklamerade i dopet verkligen skedde, att de verkligen blev 

döpta in i Kristus död.133 Man ska vara medveten om den debatt som finns rörande 

Romarbrevet. Om argumentation ska ses som en övergripande del i Paulus brev och/eller om 

man bara ska se till Romarbrevets argumentation när det handlar om att analysera situationen 

som framställs i Romarbrevet.134 Vid en tillämpning av en argumentationsanalys så bör 

fokuset vara enbart på Romarbrevet. Det kan vara av värde att se hur Paulus har argumenterat 

i andra brev, för att se om Paulus använder sig av en liknande argumentation när det handlar 

om dopet. I mitt fall, är det intressant just att se hur Paulus använder sig av dopet i sin 

argumentation i andra brev, men när jag tillämpar argumentationsanalysen kan jag inte ha 

med det i åtanke, detta då jag vill se hur Paulus använder sig av dopet i sin argumentation i 

Romarbrevet och vad dopet får för funktion, det är kontexten i Romarbrevet som är det 

väsentliga för denna uppsats. Med bakgrund till Paulus användning av βαπτίζω och det 

faktum att en religiös ritual gjorde vad den symboliserade så kan man anta att Paulus tolkning 

av dopet var att de kristna dog en död, i denna kontext en död med hänseende på synden. Hur 

kunde då en människans gärning göra att de som döptes in i hans död blir friköpta? 

Stuhlmacher menar att det är för att Kristus, den messianska mannens, öde påverkar alla 

troende, detta då ” son of man” är en inkarnation av Israels Gud.135 Paulus använder sig av 

formuleringen ὅσοι ἐβαπτίσθημεν, när han pratar om alla de som har döpts, här pratar han om 

att de har döpts in i hans död. 

                                                           
130 Keck, 2005, s. 159 
131 Keck, 2005, s. 159 
132 Dunn, 1993, s. 204 
133 Keck, 2005, s. 159 
134 O´Reilly, 2017, s. 86 
135 Stuhlmacher, 1994, s. 91 
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          θάνατος kan ha olika betydelser, där grundbetydelsen är en fysisk död, men kan också 

ses som en andlig död, där den som inte lever av Guds nåd/gåva är subjekt för den, denna död 

står ofta i nära relation till synd.136 Med denna tolkning av döden, som en död med nära 

relation till synden, så styrks Paulus argument om att de kristna i dopet döps in i hans död (εἰς 

τὸν θάνατον) och har dött med hänseende på synden.  

 

3.3.5 Begravna tillsammans med Kristus, Rom 6:4. 

I vers 4 fortsätter Paulus sitt mer detaljerade svar kring frågan om varför de inte ska fortsätta 

leva i synd. Här introducerar Paulus ett av de första ”med-verben”, begravts med 

(συνετάφημεν). Genom detta, ska de som Kristus blev uppväckt från döden, så ska också de 

vandra i ett förnyat liv. Verbet begravts med är i aorist-passivum, 1:a person plural, vilket 

resulterar i att det inte är något de döpta själva har gjort, utan något de har blivit ”utsatta” för. 

De har döpts in i Kristus och nu argumenterar Paulus för att de har begravts i Kristus död, 

genom dopet. Vad är det då Paulus säger och menar när han använder sig av denna fras, att de 

har blivit begravda tillsammans med Kristus och ska också vandra i ett förnyat liv? Matera 

menar att verbet är ett av fler likande verb som ska visa en samhörighet med Kristus.137 

Frasen som upprepas in i döden (εἰς τὸν θάνατον) menar Matera var viktig för Paulus i vad 

han försökte kommunicera, nämligen att dopet ska få de troende att associera till en historisk 

händelse, Kristus död och begravning.138 De flertalet ”med-verben” som förekommer i 

Romarbrevet är utryck för en gemenskap med Kristus. Denna gemenskap som tar sitt utryck i 

dopet och förenar den döpta tillsammans med Kristus.139 I 6:5 talar Paulus om att de är ett 

med (σύμφυτοι)140 Kristus i 6:6 att de har korsfästs tillsammans (συνεσταυρώθη) med Kristus, 

i 6:8 att om vi har dött med Kristus (ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ), samt vi ska leva tillsammans 

(συζήσομεν) med honom. Det Paulus vill förklara i 6:4 är hur den kristna dör från synden. 

Keck menar att det Paulus gör, är att göra en skillnad på de döptas tidigare liv och det nya 

livet, det nya livet som kräver att man dör bort från synden.141 Keck menar att Paulus såg 

dopet som en rituell begravning och såg en likhet mellan Kristi uppståndelse från de döda och 

den döptes uppståndelse ur vattnet.142 Matera tolkar passagen på samma sätt som Keck, inte 

                                                           
136 Bauer & Danker, 2000, ss. 442-443 vid 443. s.v. θάνατος Def.2.a. 
137 Matera, 2010, s. 149 
138 Matera, 2010, s. 150 
139 Keck, 2005, s. 160 
140 Bauer & Danker, 2000, s. 960. s.v σύμφυτοι. Det kan betyda att identifieras med, växt samman, det är ett 
ord som associerar till något i en relaterad erfarenhet. Varav man kan översätta det med ett med någon/något. 
141 Keck, 2005, s. 160 
142 Keck, 2005, s. 160 
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som att Paulus beskriver en rit, utan att de ska visa på en samhörighet med Kristus. Att liksom 

Kristus dog och blev begravd, så dör och begravs de kristna i dopet.143 Det är det nya livet 

som är ett mål och ett medel för att inte synda. Om Paulus motståndare förvrängde hans 

evangelium till att vara omoraliskt, så försöker Paulus här visa att så inte är fallet. Paulus visar 

på vilka konsekvenser delande med Kristus död har för deras moraliska liv, att som Kristus 

blev uppväckt och gick i det uppståndna livet, så ska de Kristus-troende vandra i ett förnyat 

liv som förutser deras uppståndelse.144  

          När Paulus skriver συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα 

ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι 

ζωῆς περιπατήσωμεν, gör han det för att förklara att vi har begravts med Kristus och hur det 

har gått till. Paulus använder sig av διά145 för att beskriva hur det har gått till, och vad som är 

meningen med det. Meningen som man kan läsa utifrån texten är att de kristna ska vandra i ett 

förnyat liv. Det förnyade livet kopplas till Kristus som har uppväckts från de döda (ἐκ 

νεκρῶν) genom (διά) Faderns härlighet, Paulus säger inte att de ska uppstå såsom Kristus eller 

att de har uppstått, utan att de ska vandra i ett förnyat liv. Detta förnyade liv som de ska få av 

Fadern, så som Kristus blev uppväckt ur döden. νεκρός är själva tillståndet av döden, där 

personen som beskrivs är död.146   

          Matera menar att, att vi ska vandra (περιπατήσωμεν) ska ses som en metafor för 

uppförande och det nya (καινότητι) ska ses som det nya livet, som kommer som en gåva av 

Guds ande, ett liv som kommer att bli fulländat vid den allmänna uppståndelse från de döda, 

därför ska de även om de ännu inte är uppståndna, leva ett liv som stämmer överens med 

uppståndelsen som de kommer att få vid den allmänna uppståndelsen från de döda.147 Metara 

menar att Paulus gör en koppling till Rom 7:6.148 Det finns också en koppling till det nya livet 

i Rom 8:10, där Paulus skriver att om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund 

av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Materas tolkning av 

περιπατήσωμεν är en god iakttagelse när det kommer till hur Paulus kan ha använt det i sin 

argumentation. περιπατέω, som ordagrant betyder att vandra/gå, kan också tolkas på olika 

sätt. I den här kontexten som Paulus skriver, betyder det, enligt Matera och enligt BDAG, den 

                                                           
143 Matera, 2010, s. 149 
144 Matera, 2010, s. 150 
145 Bauer & Danker, 2000, s. 224. s.v. διὰ Def.3.d.  
146 Bauer & Danker, 2000, s. 667 s.v. νεκρός Def.1  
147 Matera, 2010, s. 150 
148 Matera, 2010, s. 150 
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sfär en person lever eller borde leva i, det betecknar ett sätt att leva på och hur man ska 

uppföra sig.149 Med detta sätt att se på verbet kan vi ana att Paulus såg att vandra i ett förnyat 

liv som en moralisk aspekt. O´Reilly menar, att för Paulus är det moraliska aspekten “Dying 

with Christ in baptism calls for a life accordingly”.150 Det vill säga att de som dör med Kristus 

i dopet är kallade att leva ett liv i enlighet med det, det vill säga ett liv som inte ska präglas av 

synd, då de har dött bort från synden. Det som Paulus här tycks vilja säga är, att det visst finns 

en moralisk aspekt i att bli döpt, att Paulus inte förkunnar ett evangelium med billig nåd. Det 

är en omställning för hela den kristnas liv, de ska inte leva längre leva under syndens välde, 

de ska snarare leva under nådens välde. Detta sker genom dopet in i Kristus, som är ett dop 

där de kristna delar hans död och begravning. Delandet sker genom dopet in i döden, där 

betydelsen av βαπτίζω spelar en stor roll. Det sker en förstörelse av någon/någon i vatten, här 

med betydelsen att den kristna dör i dopet och delar Kristus död. Resultatet av dopet är de ska 

vandra i ett förnyat liv. Ett förnyat liv som de får av Guds ande (jfr Rom 7:6, 8:10), och det 

nya livet ska vara präglat av moral. Paulus menar att de som har dött med hänseende på 

synden, inte kan fortsätta att leva i den. De ska leva i nåden, som de fått som gåva av Gud 

genom Kristus.  

 

3.4 Argumentationsanalys på Rom 6:1-4. 

1. Vad ska vi då säga? ska vi förbli i synden, så att nåden/gåvan kunde öka? 2. Inte alls. Vi 

som har dött med hänseende på synden, hur ska vi fortfarande kunna leva i den? 3. Eller vet ni 

inte att, alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, har döpts in i hans död? 4. Vi har då begravts 

tillsammans med honom genom dopet in i döden, så att precis som Kristus uppväckts ur 

döden genom Faderns härlighet, på samma sätt ska också vi vandra i ett förnyat liv.  

Claim) också vi ska vandra i ett förnyat liv. Det är själva slutmålet och 

påståendet för Paulus i de här verserna, att de ska vandra i ett förnyat liv. 

 

Data 1) alla som har döpts in i Kristus, har döpts in i hans död. Paulus beskriver 

för adressaterna att de är döpta in i hans död. Det är det argumentet som Paulus 

tar stöd ifrån när han presenterar sitt påstående C.  

 

                                                           
149 Bauer & Danker, 2000, s. 803. s.v. περιπατέω. Def. 2.a.δ  
150 O´Reilly, 2017, s. 117 
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Data 2) de döpta har begravts med Kristus. Introducerar att de har begravts med 

Kristus när de har dött med honom i dopet. Det vill säga att de delar både Kristi 

död och begravning, något Paulus menar sker i dopet. 

 

Warrant) så att precis som Kristus har uppväckts ur döden, genom Faderns 

härlighet. Här gör Paulus an koppling som försöker förklara vad tanken är med 

att de kristna har döpts in i Kristus död.  

 

Backing 1+2) att Kristus har dött och uppstått. Paulus utgår ifrån att 

adressaterna tror på Kristi död och uppståndelse, annars skulle det vara svårt att 

argumentera på detta sätt. 

   

Rebuttal) att de är döpta, Paulus beskriver för adressaterna att det är 

förutsättningen som gör att de ska vandra i ett förnyat liv.  

Det Paulus gör är att svara på den frågan som uppkommer i 6:1, nämligen om de ska fortsätta 

synda så att nåden kan öka. Med hjälp av argumentationsanalysen har jag ställt upp vad jag 

tänker mig att Paulus ville ha sagt med denna argumentation. Det vill säga, att de inte ska 

fortsätta leva i syndens välde, de ska vandra i ett förnyat liv, som betyder att de ska leva av 

moral. Att de dör från syndens välde när de döps och går in i ett annat liv, detta sker genom 

att de delar Kristi död och begravning.  

 

3.5 Ett fortsatt svar och ett resultat i Rom 6:5-14 

Paulus fortsätter i 6:5-14 sitt svar på den frågan som uppkommer i 6:1, och det sker en vidare 

utläggning om hans svar på frågan i 6:2. Paulus skriver att om de har blivit ett med honom 

genom att dö som honom, ska de också bli förenade med honom genom att uppstå som 

honom. Paulus använder sig av samma ord för att beskriva likheten (τῷ ὁμοιώματι) mellan 

Adams överträdelse, som när han nu beskriver likheten med Kristus död. Matera menar att det 

kan ses som ett mönster som har skett eller ska ske och de ska förlika sig med.151 Vidare 

menar Matera att de redan har förlikat sig med hans död genom dopet, men att det som väntar 

dem är uppståndelse.152 Som O´Reilly föreslår är 6:1-14 en dialogargumentation och en 

passage där Paulus utvecklar sin nya aspekt som han presenterat i 5:12-21.153 O´Reilly menar 
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att med en dialogargumentation använder sig Paulus av en ”samtalspartner” för att ta sig an 

hypotetiska invändningar och slutsatser och på så sätt utveckla vissa argument, dock menar 

O´Reilly att det är omtvistat om det i Rom 6:1 är en faktisk fråga av en motståndare, eller om 

det är en påhittad invändning.154 Med denna förståelse, kan vi se det nödvändiga i denna 

utläggning, som kan tyckas upprepande av vad Paulus redan har sagt, att Paulus ställer upp ett 

svar eller snarare implikationer av vad som menas med att dö med hänseende på synden. 

O´Reilly presenterar det som två parallella strukturer 6:5-7 och 6:8-10. O´Reilly menar att 

Paulus i 6:5-7 utgår från likheten med Kristus död när det kommer till likheten med Kristus 

uppståndelse, vilket han sedan förklarar med att deras gamla människa har blivit korsfäst så 

att synden ska berövas sin makt.155 Den andra strukturen som Paulus ställer upp i 6:8-11, är 

också med fokus på delandet med Kristus död som utgångspunkt för att leva med Kristus, att 

Kristus dog en gång och ska inte mer dö, synden och döden ska inte längre vara herre över 

honom, på samma sätt ska de kristna se på sig själva, som döda från synden men levande för 

Gud.156 Här kan vi förstå νεκρός på ett annat sätt, nämligen som döda med hänseende på 

synden, men att de lever för Gud.157 De kristna har enligt Paulus dött en död, och är döda med 

hänseende på synden. Cranfield menar att den likhet som presenteras i vers 5, att de som har 

dött i likhet med Kristus också, i deras moraliska liv, ska uppstå i likhet med Kristi 

uppståndelse.158 Matera menar dock att det ska ses som en förväntan på en faktiskt 

uppståndelse, han menar att Cranfield, tolkar det som bara en aspekt i de kristnas moraliska 

liv.159 Jag argumenterar för att det kan vara fråga om en dualitet, det vill säga att det är en 

fråga om en uppståndelse till ett förnyat liv som de ska vandra, men att det också finns ett 

eskatologiskt hopp i det Paulus skriver i 6:5 ”ty har vi blivit ett med honom genom att dö som 

han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som honom”. Det kan 

visserligen ses som en förväntan på en uppståndelse, men också som en moralisk aspekt, 

därav en form av dualitet som Paulus presenterar i 6:5. Paulus skriver att de ska se sig själva 

som döda från synden, men levande för Gud, de ska alltså inte leva i synd utan leva för Gud, 

vilket ger en aspekt av den moral Paulus menar att de kristna ska leva i. Att det kan ge denna 

aspekt, menar jag, att vi kan se i 6:12-14 när Paulus presenterar vad som kan uppfattas som ett 

resultat och en uppmaning, vilket tar sin grund i att ha dött med hänseende på synden och 

                                                           
154 O´Reilly, 2017, ss. 100-101 
155 O´Reilly, 2017, s. 117 
156 O´Reilly, 2017, s. 117 
157 Bauer & Danker, 2000, s. 667 s.v νεκός Def.2a 
158 Cranfield, 1985, s. 133 
159 Matera, 2010, s. 151 
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vandra i ett förnyat liv. Paulus skriver att de inte ska låta synden härska i deras dödliga kropp, 

de ska låta Gud bruka dem, ni har ju återvänt till livet från döden, de ska därför låta Gud 

använda deras lemmar som redskap för rättfärdighet. Avslutningsvis upprepar han att synden 

inte ska vara herre över dem, de står inte under lagen utan under nåden. Nedan visar jag, via 

argumentationsanalysen, vad jag tror att Paulus vill säga med Rom 6:5-14. 

Claim) Låt inte synden härska i er dödliga kropp… låt Gud använda era lemmar 

som redskap för rättfärdigheten. Paulus uppmanar att de kristna i Rom ska 

underkasta sig Gud, som redskap för rättfärdighet 

Data 1) så ska ni också se på er själva: i Kristus är ni döda för synden men lever 

för Gud. Paulus argumenterar för att de har dött och är döda för synden, men i 

och med det så lever de för Gud, det är Gud genom Kristus som har gett dem 

denna möjlighet. 

Data 2) Ni står inte under lagen utan under nåden. Paulus argumenterar för att 

de nu står under nåden och inte under lagen, lagen som enligt Paulus var ett sätt 

att identifiera synden. 

Warrant 1+2) De har korsfästs med Kristus så att den synda kroppen ska 

berövas sin makt. Paulus ger en förklaring till varför de ska se sig själva som 

döda för synden, att de har korsfäst med Kristus och där med är synden 

besegrad.  

Backing 1+2) Den som är död är frikänd från synden. Paulus backar här upp sitt 

påstående i W1 med att förklara att den som är  död är frikänd från synden.  

Rebuttal 1+2) Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi 

också bli förenade med honom genom att uppstå som honom. Paulus visar på 

under vilka förutsättningar detta gäller, att det är genom att dö med honom (som 

sker i dopet) som de ska bli förenade med honom. 

Frågan man skulle kunna tänka sig att Paulus svarar till i 6:5-14 är till den inledande retoriska 

frågan i 6:1, om de ska fortsätta leva i synd? Och vad det har för betydelse att ha dött med 

hänseende på synden. Att det svarar upp till de som menar att Paulus predikar billig nåd. 

Paulus visar på genom sin argumentation att de ska låta Gud bruka deras lemmar för 

rättfärdigheten, det vill säga, de ska inte låta synden härska i deras dödliga kropp. 
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3.6 Dopets funktion i Rom 6:1-4. 

Den enda passagen i sin argumentation som Paulus använder sig av dopet är i 6:3-4. För att 

jag ens skulle ha kunnat applicera argumentationsanalysen här var det viktigt att se vad det är 

för kontext det rör sig om, vad pratar Paulus om före och efter verserna 6:3-4. Paulus 

använder sig av dopet i sin argumentation för att skapa en nära relation till Kristus, en relation 

där de faktiskt dör och begravs med Kristus i dopet.  

          Dopets funktion är alltså att de dör Kristus död. Paulus använder det i sin argumentation 

rörande om de ska synda så att nåden ska öka. Det Paulus gör är att säga nej, det ska vi inte 

göra, att hans motståndare förvränger det evangelium han predikar när de menar att det är det 

Paulus gör. Paulus vill sålunda slå ner dessa anklagelser mot honom, att han predikar billig 

nåd och omoral. Han tar då fasta i vad som sker i dopet, att de kristna dör någon form av död, 

nämligen från synden. Någonting Paulus menar att adressaterna borde stämma in i, är att de 

borde veta att dör i dopet, då han använder sig av formuleringen vet ni inte som ett sätt att 

uppmärksamma adressaterna på att de står på samma grund och stämmer in i samma dop, att 

det Paulus förväntar sig är ett instämmande på frågan. Paulus påstående mot de anklagelser 

mot honom, faktiska eller påhittade, är att de kristna ska leva i ett förnyat liv, ett förnyat liv 

där de är kallade att leva i nådens välde. De har dött bort från synden och kan därför inte 

synda. För att förstå hur Paulus kommer fram till Paulus förståelse av dopet och dess funktion 

i denna kontext så måste man backa tillbaka till 5:12-21. Paulus redogör där för hur synden 

kom till världen genom en människa Adam och hur döden är ett resultat av synden. Adam 

förde synd och död till alla människor genom hans överträdelse och därför lever alla 

människor under syndens välde. Paulus tar sedan in Kristus i argumentationen och visar på 

hur syndens välde krossas genom en människas rättfärdiga handling. Adam och Kristus ställs 

som kontraster mot varandra, där Paulus mer fokuserar på vad de gjorde och vad det 

medförde. Adam fick många till synd, medans Kristus fick många syndare till nåd. Med detta 

som bakgrund kan man gå tillbaka till dopet.  

          Som sagt menar Paulus att man delar Kristus död i dopet och Kristus död ledde till ett 

frikännande för många. Så de som delar Kristus död, delar också effekten av hans död, 

nämligen att syndens välde krossas. Paulus fortsätter sedan sin argumentation med att påstå 

att de som har dött med Kristus har också begravts med honom. De som delar detta delar 

Kristus effekten, det vill säga uppståndelsen. Men Paulus argumenterar inte för att de kristna 

ska uppstå som Kristus, utan de ska vandra i ett förnyat liv. Ett liv som ska präglas av moral 

och etik, till dess att de får uppstå den allmänna uppståndelsen, den uppståndelsen som väntar.  
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3.7 Dopets funktion i kontexten Rom 5:12-6:14 

Det som återstår är att sätta samman de olika beståndsdelarna i Paulus argumentation från 

5:12-21 med 6:1-14 för att se hur Paulus använder sig av dopet i sin argumentation och vad 

dopet har för funktion. I Rom 5:12-21 som kan ses som en förklarande argumentation, så har 

Paulus ställt upp Adam som en kontrast emot Kristus. Adam är motsvarar den som ska 

komma. Adam som ledde många till synd, och genom synden död till världen, så kom Kristus 

och frikände de som döps in i Kristus från synden och dess effekt, döden. De kristna ska 

vandra i ett förnyat liv, ett förnyat liv som präglas av moral. Paulus har visat att lagen är ett 

redskap för att visa på synden, men att lagen inte friköper från den. Paulus skriver att lagen 

kom in för att överträdelserna skulle bli större, men att där synden blev större, där överflödade 

nåden än mer. Vi ser att Paulus måste argumentera i en dialog med adressaterna i Rom 6:1-14, 

detta för att värja sig mot de faktiska eller påhittade anklagelserna emot hans evangelium, att 

de kristna ska synda så att nåden kan flöda och att Paulus på så sätt skulle predika billig nåd 

för de kristna. Men Paulus går direkt emot denna anklagelse, genom att säga att de som har 

dött från synden inte kan leva i den. Men då kommer frågan: hur har de kristna kunnat dött 

bort från synden? Paulus ställer en fråga, om de inte vet att de som har döpts in i Kristus har 

döpts in i hans död? Att det genom dopet har blivit begravna med honom för att de så som 

Kristus uppväcktes ur döden genom Faders härlighet, så ska också de vandra i ett förnyat liv. 

Det är det första som Paulus tar sin utgångspunkt i, de har dött tillsammans med honom och 

ska vandra i ett förnyat liv. Kristus död, var för Paulus, en rättfärdig handling som leder till 

frikännande och liv. Vidare menar Paulus att de har blivit korsfästa med honom. Paulus gör 

ingen direkt koppling till dopet och korsfästelsen, men genom att dela Kristus död, som var en 

död på korset, så kan man visserligen anta att Paulus menade denna död.   

Del 4 

4.1 Slutsats. 
Hur använder sig Paulus av dopet i sin argumentation och vad är dopets funktion i 

Romarbrevet 5:12-6:14? Jag delade in Romarbrevet 5:12-6:14 i mindre delar för att kunna 

göra mindre analyser av Paulus argumentation. Genom att fokusera på hur Paulus 

argumenterar, och ta fasta på nyckeltermer kunde jag se vad som var Paulus påståenden och 

hur han argumenterar för dessa. Genom argumentationsanalysen har jag kommit fram till 

följande: Att Paulus använder sig av dopet som ett redskap för att värja sig emot anklagelser, 

faktiska eller påhittade som en del av retoriken i argumentationen. Dessa anklagelser som han 

tänkte skulle kunna uppstå från Rom 5:20, att där synden växte flödade nåden. Han tänkte sig 
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att det skulle kunna tolkas som att de kristna inte behövde leva moraliskt. Men det är inte vad 

han menade, han menade att Kristus är ett friköpande från synd, att det sker genom dopet. 

Dopet som Paulus här menar är ett dop in i Kristus död, och att de begravts tillsammans med 

Kristus i dopet. Det som Paulus verkar försvara sig emot, är att de tycks finnas de som tyckte 

att han predikade billig nåd. Men att dö i dopet var också i en viss mening att uppstå, inte att 

uppstå som Kristus, utan uppstå till ett förnyat liv. Att de kristna ska vandra i ett förnyat liv, 

menade Paulus var att leva på ett nytt sätt där synden inte härskade i deras liv, utan där nåden 

ska härska. Det är frågan om en moralisk aspekt, de ska inte fortsätta leva i synd, de har dött 

från den. Det förnyade livet som de ska vandra i, är ett liv som inte är präglat av synd. De 

kristna uppmanas av Paulus att låta Gud brukar deras lemmar för rättfärdigheten och inte låta 

synden härska över deras dödliga kropp. 

          Precis som synden kom in i världen genom en människas överträdelse, så friköper 

dopet från synden, detta genom att de döpta dör i dopet med hänseende på synden. Detta kan 

ske genom en människas rättfärdiga handling, på samma sätt som en människas handling 

ledde till synd och död. Det som Paulus använder dopet för i denna kontext, är att visa på den 

gemenskap den döpta får med Kristus. En gemenskap som delar hans död, en död som var 

bort från synden. Paulus använder sig bara av dopet i 6:3-4, som en del av hans argumentation 

i vad som skulle kunna ses som rättfärdiggörelse av tro genom dopet. Att det är genom dopet 

som det sker, visar sig ganska tydligt då Paulus använder sig av formulering ἐβαπτίσθημεν εἰς 

Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν, att de som har blivit döpta in i Kristus 

Jesus, har blivit döpta in i hans död. Paulus argumenterar för att gemenskapen de får 

tillsammans med Kristus är genom dopet, dopet är funktionen som gör att de delar hans död 

och får ett förnyat liv, som ska präglas av moral. Men det är också en gemenskap i 

eskatologisk mening, att de ska uppstå från de döda. Dopet blir som en länk mellan synd och 

rättfärdighet, där Adam står för synden och Kristus för rättfärdigheten, genom en människas 

överträdelse kom synden som människan får dela, men genom en människans rättfärdiga 

handling, får människan ett frikännande och evigt liv genom dopet.  

4.2 Implikationer. 
Det skulle vara intressant att se hur Paulus använder sig av dopet i andra brev. Är det på 

samma sätt som i Romarbrevet, eller skiljer det sig åt beroende på vilken kontext adressaterna 

befann sig i. Det skulle också vara intressant att se om Paulus argumentation kring dopet 

skiljer sig åt mellan de autentiska och de brev som forskare är osäkra på om Paulus själv 

skrev. Är det liknande formuleringar, eller är formuleringarna helt skilda så att dopets 
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funktion för en annan betydelse än i Romarbrevet. Det råder en viss osäkerhet bland forskare 

och exegeter om det i Romarbrevet talas om en moralisk uppståndelse eller om det är en 

uppståndelse som väntar de kristna. Det skulle vara av intresse att jämföra vad jag har kommit 

fram till (att det är frågan om en moralisk aspekt) med andra Paulinska brev, är det frågan om 

en moralisk aspekt eller om en uppståndelse. Det skulle också vara intressant att jämföra detta 

mot olika trossamfunds dopläror, vad bygger dopläran på, är det utifrån Romarbrevet 

och/eller är det utifrån evangelierna och flera Paulinska brev. Det skulle också vara intressant 

att jämföra det med andra brev i Nya testamentet som inte är skriva av Paulus, för att se hur 

dopet gestaltas i dem och se om det finns några likheter med det som Paulus skriver.  
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